II РЕДОВНО ЗАСЕДАЊЕ

НАРОДНЕ СНУПШТИНЕ
ФНРЈ
2 децембра

21 децембра 1946 годинв

СМРТ

ФАШИЗМУ

—

СЛОБОДА

НАРОДУ

II РЕДОВНО ЗАСЕДАЊЕ

НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ
ФНР!
2 децембра

—

21 децембра 1946 године
*

i

С Т Е Н О Г Р А Ф С К Е

ИЗ Д АЊ Е

Б Е Л Е Ш К Е

НАРОДНЕ
СКУПШТИНЕ
19 4 7

ФНРЈ

6 3 7 /д
a
ч S?
ö :k
Ш 1
J 14,

- /
/ •*

Штампано у штаашармји „Привредни преглед“, Београд

САВЕЗНО ВЕЋЕ

Прва с е д н и ц а
(2 децембра 1946)
П о ч е т а к у 16,15 чаосхва.

При уласку у дворану чланове Савезне владе, претседника Савезног већа Владимира Симића и чланове 'Претседништва Савезног већа>, народни посланици бурнкј поздрављају.
Претсејдавао третседиик Владимир Симић.
Претседник Владимир Симић (Изборни срез Београд III):
ОтвараЈМ први редовни састанак II редовмог заседања Савезиог већа Народне скупштиие Федеративне Народне Републике Југославије. Заггисмик даиашње Сбднице води(ће секретар Стеван Јовичић. Изиолите саслушапи указ Президијума о сазивању Народне скупштине Федеративие Народне
Републике Југославије у II заседање:
У K A
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О САЗИВАЊУ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ ФЕДЕРАТИВНЕ МАРОДНЕ
РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЈ1АВИЈЕ У II РЕДОВНО ЗАСЕДАЊЕ

Претседвиштво ГТрезидијума Народне скупштине Федераггивне Народне Републике Југослави^е, на основу члана 74
тач. 1 Устава
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да се Народна окупшти-на Федеративне Народне Републике
Југославмје сазове у II редсхвно заседање на дан 15 иовембра
1946 године.
ПРЕЗИДИЈУМ

НАРОДНЕ

СКУПШТИНЕ

Ф ЕД ЕРА Т И В Н Е Н А РО Д Н Е Р Е П У Б Л И К Е ЈУ ГОСЛ АВИ ЈЕ

У Бр. 517
15 октобра 1946 године
у Б еограду
ГТјретседник

За ceKjpeiaipa
Б. Андрејев с. р.
Изволите саслушати

Д-р И. Рибар с. р.
други

указ:
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Претседништво Президијума Народне скупштигне Федеративне Народне Републике Југославије иа осноеу члана 74
тачке 1 Устава
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да се сазив Народие (Скупштине Федеративие Народае Републике Југославије, заказаи з а 15 когавмбар 1946 лодине
о д л о ж и
з а 2 децембар 1946 подине.
ПРЕЗИДИЈУМ НАРОДНЕ

СКУПШТИНЕ

Ф ЕД ЕРА Т И ВН Е НА РО Д П Е Р Е П У Б Л И К Е ЈУ ГОСЛ АВИ ЈЕ

У .Б р. 564
28 октобра 1946 године
у Б еограду
З а семретара

Б. Андрејев с. р.

Претседник

Д-р И. Рибар с. р.

— Сви народни посланиди' саслушали су стојећи читање
оба указа. —
Господо народни посланици, имам да вам с а ш ш ти м жалосну вест да je у санаторијуму Лалнику, 3 октобра, преминуо Велимир JaiKHih, труковник Југословенкже армије и народни посланик Савезиог већа Народне скупштине ФНРЈ.
Велимир Јакић je јејдаи о д најпоггулaрниј|их личиости
и један од најпозитивниј^х руководилаца народно-ослободилачке борбе у Санџаку.
v
Рођен je 1913 лодиие у срезу шавничксш, одрастао, живео и радио у Плевљима и цео бурки период ослободилачке
борбе шосветио .je борби иарода Санџака, где је још пре
рата био један од оргаииватара напредиог радничког гтсжре*
та. По слому бивше југословбнске војске, Велими|р долави
у Плевље и заједно са друговима ради на припремама за отггар тгрема окупатору, постаје један од главиих оргаиизатора народног устанка у ов-ом делу Санџака.
Као човек idrpoiMHe еиерпије, оштре интелигевције и
велике популарности, Јакић je, заузимао најодговориије nioложаје у руководству народно-ослободилачке борбе Санџака.
Он je први командант Плеваљског партизанског одреда, a касније замеиик команданта Црногорско-санџачког
одреда. Оо 'повлачењу наш их јединица из Црне Горе и
Санџака!, Велимир иостаје ггрви иолитички комесар III санџачке бригаде, a каскије и њен ксшандант. По повратку у
Санџак био je 'комавдант глаЈвног штаба партизаискик одреда Оанџака и на тој дужности остао je све док се није
разболео, ка1да je Miopa'o да оде на лечење.
Али Велимир Јаки.ћ није био само војни и политички
руководилац Југословенске армије, већ такође и можда у

првом реду један од најистакнутијих политичкик руководилаца! и организаггора борбе у Саиџаку. Поред командовања
војним јединишЈама, велики je био и њ егов palm на мобилизацији народн/их маса за устанак^ a шосебно' његово залагање и> рад на остварењу братства и јединства Срба и муслимана Санџака, што га je учинило подједнако омиљеним
и иоилтовашш руководиоце.м и код Cpöai и код муслимана
овог кра/ја. Та(кође Велимиру Јакићу припада не мала заслуга за организацију и учвригћење народне вла(сти v Санџаку.
Целом GBOjiOM личиошћу Велимир Јакић био je предан
интереоима свога. иарода и борби своје партије. Обдарен
велимим o p ra низаггОјрским смислоим и агрш ш ом енергијом
коју je он иопољавао у најтежим часовима, ои je ca страшћу
и пожртвовањем извршавао све з|адатке који су му били
постављени. Овојом неисцрпиом радљив^ш ћу, Möijla je прелазила физичке снаге једног ослабелог органш ма, Велимир je уливао и сн}а!гу 'и пош товањ е својим борцима и сарадницима и преноси^ 1на! њих свој животии -оптимизајм
који га није напуштао ни у /последњим п р е н у тт ш а пред
смрт и који je мосио и њега и оне -који су сарађивали са
њим н оне Ki'ojiH су били и о д његовсш ш м андом .
Р е т к о скроман човек, Ја1кић j e
у својој скромиости
ишао Ч0СТО , у тешмим ситуацијама, дО 'с а м о о д р 'И ц а њ |а и аскетизма, д о потпуног угушивања својих личних жеља и потреба. Том ненамештеном скромношћу и ш и м широким
људским ставом према л>удима, Велимир je био заиста јед'а«
од најомиљенијих руководилаца у војиим једимицама мојима je камандова1о и у народу где ј!е рајдио. О тој великој
популарности свед О 'Ч.и *r ни)з necaiM la које о Велимиру пева
и данае народ Санџака.
Смрт Велимира JalKimha, доброг друга и одличиог руководиоца^ 'претстјашља теж ак губитак који се не може лако
надокнадргти. Јуло^словенска ’ар(М1и(ј1а 'губи у њему одличног
и опробаног војног и политичког руководиоца, иарод Санџака свог најомиљенијег првоборца, Комуиистичка партија
губи свог одличног члана, a Народна скупштииа заслужног
народног послађника.
Нека je слава умрлкш Велимиру Јамићу, народиом послаиику Савезног Behiaf! (Сви иародни 'посла/ници устају и
једногласно и 1С л о ж н о узиикују: сла1ва му!)
Влада ФНРЈ поднела je Савезном Већу ма решавање
следеће законске иредлоге:
' '
предлог За(к?о<на о народној, 'мшшцији; предлсхг Закона
о 'мееици; иредлог З а ко«а о адвокагури; предлог Закона о
војном туж иош тву; предлог Закона о инспекцији рада1;
предлог Закона о реш аеањ у имовииских спорова путем др-

жавне арбитраже и предлог Закона о изменајма и допунама
Закоиа о војиој обавези држављана Ф1НРЈ.
Сви о(В!и замонски предлози у смислу Пословника уцућ е ш су Закоиодавном одбору на претрес >и решавање.
Заканодавни1 одбо/р Савезног већа подноси Савезиом
већу ш решавање своје шзвештаје о закоиским предлозима и то: 'О предлогу Закона о инопекцији ра|да; о прадлогу
Закона о меници; о предлогу За-кона о народној милицији;
о предлогу Закона о војном тужиоштву; о предлогу Закона о решавању имовиноких спорова путем држ.аине арбитраже; о иредлсхгу Закона о изменамја и допуиама Зак'о1н:а о
војној обавези државља1на ФНРЈ; и о предлогу Закоиа о
адвокатури.
Сви су ови извештаји ш т ш л а ш , раздељен.и' народним
послаиицима и б.иће стављени на д н е е к и ред онда када о
TOMie донесе одлуку Савезно веће.
Изволите саслушати молбе народних шосланиад за отсуства: Радова|н Мијушк!ов'ић моли отсустао од 2 до 7 децвмбра 1946 године ради лечења у баши; КЈостадик Лукић
м)оли отсуство са седница другог редовмог заседања ради
студија задругарства у Чехословачкој; Владо Мајхен моли
отсуство са седница другог редовног заседања због хиђгеих
службених послов 1а1; Панто Малишић моли двадесет дана
отсуства због болести:; Иван Ковачић моли,1 три меоеца отсуства због службених послова; Рикард Сутлови,ћ im'0 'л и три
дана отсуства због службеиих послова; Ж ивојин Њтколић
моли пет дана отсуствја зб о г неодложног служ бш ог псусла.
Предлажем Савезнсш Већу да се народним посланицима
који су тражили више о д седам дана отсуства одобри оо
седам дана, a који. су тражили мање — 'онолико колико су
тражили. Да ли СаЈвезно Веће лрима овај ттредлог? (Прим;а).
Објавл^ујем д а су тражена отсуства тарихваћена oHiairco како
je предложејно од стране Претседништва.
Ма!ндатни и имунитетни одбор извдштава да| je inpeстанком мандата Илије Дошена упражњено једно место члана МандаЈтно-имунитетнаг одбора и моли да се изабере hioib«
члан. Избор новог члана ставиће се на дневни ред кад o
томе донесе решење Савезна веће.
Претседништву Савезеог већа стигао je известан 6ipoj
молби 'и жа1лби које се уггућују Одбору за молбе и жалбе.
Прелазимо «а дневии ред. iHa дневнам р>е|ду je утврђивање дневиог реда. С обзиром на извештаје Закокодавног
одбора које с а м вам саапш тио, предлажем Савезном већу
да се на дневни1ред ставе:
1) претрес предлога Закона о инапекцији рада;
2) претрес предлога Закона о меиици;
3) лретрес предлога Закона о народној милицији;
4) претрес лредлога Закона о војном тужиоштву;
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5) претрес предлога Закона о реш авању
имовинских
спорова путем државне арбитр 1а1же;
6) претрес предлога Закона о измевама и донунама
Закона о војној обавези држа1вљава ФНРЈ; и
7) претрес етредлога Закоиа о адвокатури.
д а ли Савезно веће прима предложени
дневни ред?
(Прима).
Објављујем да je предложени д н е ш и ред прихваћен и
да ће се преггресагги предлози закона који су народним посланицима раздаии по oh'om реду како су у дневном реду
сада !ПрО(Читани. Ha та1ј начии исцршели смо дневни ред да*
кашњег састанка, и за-то Данашњу седдацу закључујем, a наредну одређујем за: сутра, 3 децембр,а, у 16 часова.
Седница je закључеиа у 16.35 часова.

VEĆE NARODA
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(2 decembra 1946)
Početak rada u 16,15 časova.
Pretsedavao pretsednik Josip Vidmar (NR Slovenija).
Pretsednik: Visoki dome, drugovi i drugarice, otvaram p r
vi redovni sastanak II redovnog zasedanja Veča naroda Na
rodne skupštine Federativne Narodne Republike Jugoslavije;.
Zapisnik današnje sednice vodiče sekretar Veča Mihailo
Grbić.
Molim drugove i drugarice narodne poslanike da saslušaju Ukaz o sazivu II redovnog zasedanja Narodne skupštine:
UKAZ
O SAZIVANJU NARODNE SKUPŠTINE FEDERATIVNE NARODNE
REPUBLIKE JUGOSLAVIJE U DRUGO REDOVNO ZASEDANJE

Pretsedništvo Prezidijuma Narodne skupštine Federativne
Narodne Republike Jugoslavije na osnovu čl. 74 tač. 1 Ustava
REŠAVA
da se Narodna skupština Federativne Narodne Republike
Jugoslavije sazove u II redovno zasedanje na dan 15 novembra
1946 godine.
,

PR EZ ID IJU M

NARODNE

SKUPŠTINE

FEDERATIVNE NARODNE REPUBLIKE

JUGOSLAVIJE

15 o k to b r a 1946 god in e
u B e o gradu
Br. 517
Za s e k r e ta r a

Bane Andrejev, s. r.

P re tse d n ik

d-r Ivan Ribar, s. r.

Molim drugove i drugarice narodne poslanike da saslušaju Ukaz o odlaganju ovog zasedanja:
U K A Z
Pretsedništvo Prezidijuma Narodne skupštine Federativne
Narodne Republike Jugoslavije na osnovu člana 74 tačke 1
Ustava

RE ŠA V A
da se saziv Narodne skupštine Federativne Narodne Republike
Jugoslavije zakazan za 15 novembar 1946 godine odloži za 2
decem bar 1946 godine.
PREZID IJUM . NARODNE

SKUPŠTINE

FEDERATIVNE NARODNE REPUBLIKE

28 o k to b r a 1946 godine
u B e o g ra d u
U. Br. 564
Za s e k r e ta r a

Bane Andrejev, s. r.

JUGOSLAVIJE

. .
P re tse d n ik

d-r Ivan Ribar, s. r.

Izvolite čuti saopštenja pre dnevnog reda:
Vece naroda primilo je od Vlade FNRJ preko Saveznog
veča sledeče zakonske predloge: 1) predlog Zakona o inšpek
ciji rada; 2) predlog Zakona o menici; 3) predlog Zakona o
narodnoj miliciji; 4) predlog Zakona o vojnom tužioštvu; 5)
predlog Zakona o rešavanju imovinskih sporova putem državne
arbitraže; 6) predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona
o vojnoj obavezi državljana FNRJ; 7) predlog Za,kona o advo
katuri.
Svi ovi zakonski predloži upučeni su Zakonodavnom od
boru u smislu čl. 12 Poslovnika Veča naroda na pretres. Svi su
zakonski predloži otštampani i razdeljeni narodnim poslanicima.
Zakoniodavni odbor podneo je Veču naroda na rešavanje
svoje izveštaje o zakonskim predlozima koji su mu upučeni na
pretres i to: 1) o predlogu Zakona, ,o inšpekciji rada; 2) o p re 
dlogu Zakona o menici; 3) o predlogu Zakona o narodnoj mi
liciji; 4) o predlogu Zakona o vojnom tužioštvu; 5) o predlogu
Zakona o rešavanju imovinskih sporova putem državne arbi
traže; 6) o predlogu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o
vojnoj obavezi državljana FNRJ; 7) o predlogu Zakona o advo
katuri.
Svi ovi izveštaji otštampani su i razdeljeni narodnim poslanicima.
Osim toga saopštavam Veču naroda izjavu narodnog p o 
slanika Bojana Polaka, ko ja glasi:
Podpisani Polak Bojan, ljudski poslanec Sveta narodov
Ljudske skupščine FNRJ, izvoljen v Ljudski Republiki Sloveniji
pri volitvah v Ustavodajno skupčino FLRJ dne 11 novembra
1945 izjavljam, da odlagam svoj poslanski mandat, ker bom za
večletno dobo odsoten iz Jugoslavije na Vojni akademiji v
SSSR in mi zato poslanske dolžnosti ni m ogoče izvrševati.
Moj namestnik v Svetu narodov je tov. Tone Šušteršič.
Ljubljana,,
dne 28 avgusta 1946

Polak Bojan, s.

r.

Ova izjava uputiće se Mandatnom i imunitetskom odboru
Veča naroda,.
Izvolite čuti molbe za otsustva narodnih poslanika: па,шdni poslanik Antun Avgustinoič moli 4-dnevno otsustvo zbog
bolesti; Vidmar Tone moli tromesečm> otsustvo radi služberiog posla; Živko Žižič moli 6 dana otsustva radi službenog
posla i Bogde Jadrešin moli 6 dana otsustva zbog bolesti.
Predlažem Veču da se tražena otsustva odobre. Prim a li
Veče moj predlog? (Prim a). Time su pomenuti narodni posla
nici dobili tražena otsustva.
Molim druga sekretara da. pročita molbe i žalbe koje su
dostavljene Veču naroda na rešavanje.
Sekretar Mihailo Grbić čita prispele molbe i žalbe iz nairoda.
Pretsednik: Sve ove molbe i žalbe upučene su Odboru za
molbe i žalbe Veča naroda.
Saopštavam Veču naroda da je Ministar trgovine i snabdevanja FNRJ uputio pismeni odgovor na pitanje narodnih
poslanika Radomira Todoroviča i Spasoja Dimitrijeviča o
odredivanju količine žitarica za ishranu stoke i da je to p ita
nje predato pitačima.
Prelazimo na dnevni red: utvrdivanje dnevnog reda.
Za dnevni red iduče sednice predlažem:
1) pretres predloga Zakona o inšpekciji rada;
2) pretres predloga Zakona o menici;
3) pretres predloga Zakona o narodnoj miliciji;
4) pretres predloga Zakona o vojnom tužioštvu;
5) pretres predloga Zakona o rešavanju imovinskih spo
rova putem državne arbitraže;
6) pretres predloga Zakona o izmenama i dopunama Za
k o n a o vojnoj obavezi državljana FNRJ; i
7) pretres predloga Zakona o advokaturi.
Prima li Veče predloženi dnevni red? (Prima).
Pošto je dnevni red primljen i time današnji dnevni red
iscrpen, zaključujem ovaj sastanak, a iduči zakazujem za sutra u 16 časova.
Sednica je zaključena u 16,30 časova.

САВЕЗНО ВЕЋЕ

Друга седница
(3 децембра 1946)
Почетак рада у 16,05 часова.
При улакжу у дворану чламова Савезне владе на челу
са претседвиком Министарског савета маршалом Југославиje ЈосиИгам Брозом Титом и чланове ГТретседгаиштва СавезHör већа на1 челу са претседником ВдаДимиром Симићем,
народни п-осланици дочекују стојећм м поздрављају бурнчим
аплаузом.
Претседавао ттретседник Савезног већа Симић Владимир.,
Претседник: Отварам други редоини 1састамак II редовнот заседања Савезног веНа/ Народне окугаштине Федерагивне Народне Републике Југославије.
Затшсник даиашњег саетанка водиЈће секретар Bojja Лековић.
Изволите саслушати загшсник прош лог састанка.
Секретар Boja Лековић (Срез Нова Варош) чита записн:и(к првог редовног састанка.
Претседник: Има ли 'Примедаба m прочитани записмик?1
(Нама). Примедаба нема, објављујем да се затшсеик оверава.
Маедатно-имуиитетни одбор СавезнОг већа упутао je
Претседнику Савезиог ©eiha следећи акт:
САВЕЗНОМ ВЕЋУ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ ФНРЈ
БЕОГРАД
Мандатно-имунитетски одбор Савезног већа! Народне
скупштине ФНРЈ примио je извештај Претседншса) Савевног
већа да je умро народни посланик Савездаг већа з а изборни срез Плевље—Шавник, округа беранског Велимир Јакић..
По расмотрењу изборних ,а)ката и кашдидатокик л<иста,
Одбор je утврдио да je мандагг Велимира Јакића уредно верифициран ,и да je његов заменик з а избории срез Плевље—
Шавник би>о Cinacoje Ш,а(рац, р^адник са Цетиња.
Одбору je част преддожити Савезном већу да изволи;

нa место Велимира Јакића огласити ц гвдзвати за народног
лосланика Савезног већа Onacojal Шарца, радоика са Цетиња.
Подносећи oeaij извештај Мандатно-имунитетски одбор
моли Савезно веће д а :га изволи у целости усвојити.
3al известиоца Одбор je одредио вародаог посланика
Јо'ва)на Веселинова.
Секретар

Претседник

Вида Томшич, с. р.

Јован Веселинов, с. р.

Чланови:

Комадина Петар, с. р.
Богоја Фотев, с. р.
Д а ли Веће прима извештај Мандатног и имунитетског
одбора о доласку за 'народног посланика Спасоја Шарца на
место умрлог 'посланика Велимира Јаисића? (Прима). Пошто
Веће прима овај извештај једноглаш о, објављујем да се за
народног поованика огла|ша!ва и шозива, ;на адесто умрлог
Велимира Јакића, Спасоје Шарац, радгож са Цетиња.
Изволите >са1слуша№и :молбе народних гоослаиика за отсуства:
Нацева Mapa моли 20 дана боловања, према лекарској
потврди; Трифуновић Светислав моли 3 да!на отсуства ради
хитних и неодложних послова; Хрибар Јанез моли отсуство
са седница зб о г хитних и иеодложних службених послова;
Кузмановски Боге моли 7 дана отсуства зб о г хитних и неодложних послова; Кимсмвец Франце моли 10 да1на боловања,
према лекарсккој потврди; Ж ујавић Сретеи моли' три месеца боловања према лекарош м уверењу; Борштнар Јож е моли
месец дана боловања, према лекарској лотврди; Чешњај T o m o
м о л и 2 0 д а н а боловања, 'према лекарском уверењу; Стефановић Светислав моли20 да:на отсуства због болести; Наумовски
Круме моли 8 дана отсуства због хитиих службених лослова; Миклаужић Јосип моли 20 дана болова(ња, лрема лекарском уверењу; Шкаре Станко моли 5 д ана отсуства због
хитних службених послова; Гретић Ивица Моли 10 дана от■cyicTBai због неодложних послша); Фадиљ Хоџа шхли 10
,дана отсуства, према лекарском уверен>у; Пајковић Ђока
моли 8 дана отсуства, према лекарском уверењу; и Мугош
Д уш ак моли 10 да(ка отсуства, према лекарском уверењу.
Предлажем Савезном већу да се оним народним иосланициада, кој.и су молили отсуство ради боловања, и> r o према лекарском мишљењу и лекарском уверењу, одобри онолико колик?о icy тражили; и оиим (нфодним послангицима
који су (молили отсуство дуже од 5 дана д а се одобри 5
дана, a који су молили 'мање од 5 дана да им се одобри
онолико колико су тражили. Да ли Befee одобра1ваЈ 'ов;а ј

предлог Претседника Савезног већа? (Одобрава). Објављујем да су отсуства и> боловања која| су трајжена одобрена«
онако како je тредложено.
11ретседншитву Савезног већа приспео је већи 6 p d |
молби и жалби, Kojle ће се упутити Одбору за молбе и жалбе и о њима ће се сходно законима донети ре;шење.
Прелазимо «а дневни ред: претрес предлога Закона оинспекцији рада. Известилац Законодавног одбора о овоме
закоиском предлогу je народни п‘ослајн1ик д-р Јерко Радмиловић. Молим народног посланика д-р Радмиловића даt
саолшти извештај Законодавног одбора.
Izvestilac Zakonodavnog odbora d-г Jerko Radmilović
(Sred n ja Dalmacija — Hvar — Brač — Vis ) čita izveštaj Zako
nodavnog odbora o predlogu Zakona o inšpekciji rada. (Videti
prilog na kraju knjige).
Drugoivi i drucarice narodni poslanici, služba inšpekcije
rada poznata je po imenu još iz vremena stare Jugoslavije.
Posto j ao je i zakon sa istim imenom, — Zakon o inšpekciji
rada od 31-XII-1921 godine, ko'ji je ustanovi j avao ovu službu
i njenu lorganizaciju, ali ne samo što nosioci ove službe nijesu
sprovodili nadzor nad izvršavanjem radničkog zaštitnog zakonodavstva^ več su naprotiv Cesto sa tih form alno zaštitnih p o 
zicija lomili otp o r radničke klase u njenoj borbi za bolje oslo
ve života i rada.
Nova Jugoslavija neče se samo razlikovati o d stare J u g o 
slavije boljim propisima radnoga prava. Nova Jugoslavija več
je u ovom kratkom periodu svog mirnog razvitka donijela
čitav niz zakona, uredaba i ostalih propisa u interesu radnika,
namještenika i službenika, koji je izdižu u red najnaprednijih
država svijeta. Medutim, u novim uslovima ne radi se samo o
tom e da se donesu odnosno propišu norm e koje če pored dužnosti regulisati prava radnika,, namještenika i službenika! sa
sektora njihovih radnih odnosa. Radnici, nam ještenid i službenici ne smiju doči u takav položaj da se bore za prim jenu f o r 
m alno priznatih prava, da im se ma sa koje strane uskraćuju
prava k o ja su im priznata o d strane naše narodne države, kao
što je to bio slučaj u protivnarodnoj i eksploatatorskoj J u g o 
slaviji, kaida su radnici bili prisiljeni da vode štrajkove za primjenu postoječih zakona.
U novoj Jugoslaviji, u kojoj se vlast nalazi u rukam a najširih narodnih masa, u rukam a radnoga naroda, u našoj na
rodnoj državi, ne može i ne smije biti otstupanja izmedu propisanog prava i njegove primjene u život. Svi zakoni i svi ostali
propisi doneseni u interesu radničke klase moraju se u potpunosti provoditi u život, m oraju se u potpunosti primjenjivatL
Garancija ostvairenju ovog zahtjeva i ove potrebe leži u činje-

niči, što je i donošenje prava i njegova primjena u rukama
najširih narodnih masa. Ipak ove1činjenice ne isključuju potrebu organizovanja jedne posebne stalne djelatnosti države izra
žene u službi inšpekcije rada, čiji se zadatak treba da sastoji
u vršenju nadzora nad potpunim i pravilnim sprovodenjem d r
žavne zaštite lica u radnom odnosu i nad izvršenjem svih propisa i m jera o uredenju radnih odnosa i radnih uslova, i to sve
u saradnji sa sindikalnim organizacijama radnika, namještenika i službenika.
Usljed činjenice da proizvodna sredstva nijesu samo u privatno-kapitalističkom vlasništvu, več da se nalaze i u rukama
narodne države, kao' opčenarodno vlasništvo, i u rukama na
rodnih zadružnih organizacija, to raidni odnosi naše društvenoekonom ske stvarnosti, tj. odnosi u koje ljudi stupaju u cilju
ulaganja svoje radne snage, odnosi izmedu radnika i poslodavaca (preduzeča) nijesu još i ne mogu biti u potpunosti odnosi
saradnje i uzajamne pomoči. Naime, u novoj Jugoslaviji vlast
jeste u rukam a narodnih masa, ali temelj radnog procesa nije
opčenarodna svojina nad svim proizvodnim sredstvima, pošto
se znatan dio proizvodnih sredstava nalazi još u rukama. p ri
vatnika.
ZnaČi, ipak u našoj društveno-ekonomskoj stvarnosti postoje objektivne mogučnosti za eksploataciju radnika i namje
štenika i zato se naša narodna država pri donošen ju zakona
m ora rukovoditi i potrebom ostrog ograničavanja eksploata
cije radne snage i potrebom da se onemoguči bilo kakvo izi
gravanje zakona od strane poslodavaca.
Nadalje, pri ocjeni ovog zakonskog predloga potrebno je
imati u vidu još jednu okolnost. Naime, pretjerana revnost za
rentabilnošču državnih preduzeča, kao i za pojevtinjavanjem
administracije u državnim nadleštvima. i ustanovama može dovoditi do izvjesne suprotnosti u pitanjima uslova rada izmtedu
radnika, namještenika i službenika, s jedne strane, i direktora
odnosno šefova državnih preduzeča i ustanova, s druge strane.
I zato predlog Zakona u jednakoj mjeri čini odgovornim kako
poslodavca, tako i odgovornog rukovodioca zbog nepoštivanja odredaba radničkog zaštitnog zakonodavstva.
Svi ovi razlozi čine opravdanim ovaj zakonski predlog,
odnosno nameču potrebu da se u novoj Jugoslaviji organizuje
posebna kontrola nad sprovodenjem radničkog zakonodavstva
i da se ona povjeri posebnim organim a državne uprave, i to
grane rada, koji če u najužoj saradnji sa radničkim inspektorima i sindikalnim organizacijama u preduzečima i ustanova
ma uspješno izvršava.ti povjerene zadatke u cilju zaštite rada
i radničke klase i na korist naše narodne države i njene privrede.
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Iz svih ovih razloga, drugovi i drugarice narodni posla
nici, ja ću glasati za ovaj zakonski predlog i molim i vas da to
isto učinite. (Aplauz).
Pretsednik: Pre prelaza na pretres u načelu predloga Za
kona, saopštavam Veču da je Ministar rada ovlastio d-r Jerka
Radmiloviča, pom očnika Ministra rada i narodnog poslanika,
da ga prilikom pretresa ovog predloga zastupa. Prelazimo na
pretres u načelu o predlogu Zakona o inšpekciji rada. Ko želi
da uzme reč o predlogu u načelu, neka se, saglasno Poslovni
ku, javi za reč. Reč im:a narodni poslanik M arko Belinič.
Marko Belinič (Srez Zagreb III): Drugovi i drugarice na
rodni poslanici, pred nama se nalazi pro je k t Zakona o inšpek
ciji rada. P o ovom projektu ja bih htio da kažem nekoliko riječi. .
;
P ro jek t Zakona o inšpekciji rada pretstavlja popunjavanje praznine našeg socijalnog zakonodavstva. Naše socijalno
zakonodavstvo nalazi se u procesu razvitka, ono se na temeljima Ustava FNRJ usavršava i nadopunjuje opče zakonodav
stvo u korist radničke klase i rad n o g naroda uopče. Kako ra stu m aterijalna dobra u našoj državi, ili bolje rečeno, kakvim
se tempom izgradujei naša država na ekonomskom i kulturnom polju, tako se paralelno donose napredni socijalni zakoni,
“koiji osiguravaju raidnom narodu prava na život dostojan čovjeka.
čitajuči projekt ovog Zakona vidimo da je glavna m ate
rija ko ju on obuhvača zaštita radnika i službenika na radu.
Jednako se bavi pitanjem zaštite naučnika; i žene radnice. Nije
slučaj da se projekt Zakona bavi baš ovim pitanjima. Poznato
je da normalno odvijanje rada zavisi od dva osnovna činioca,
od sposobne i zdrave radne snage i od ispravnog oruda i S t r o 
jeva. No, u svakom slučaju čovjek je pokretač proizvodnje, bez
njega se ne mogu kretati ni striojevi. Zato je nužno učiniti sve
da on bude maksimalno zaštičen na radu. Naša narodna vlast
dosljedna je u tom nastojanju i poduzima odgovarajuoe mjere
i putem zakona da se radna snaga prema, postoječim uslovima
š t o bolje zaštiti.
Kad govorim o o zaštiti na radu, onda često pomišljamo
na tehničke mjere, koje su potrebne da rad u svakom pogledu
učine bezopasnim. Prije svega važno je da radnici i radnice
budu zaštičeni kod Strojeva,, da se ne bi dešavale razne povrede, pa i smrtni slučaijevi usljed toga što je remen od stroja zahvatio radnika na radu. Kod nas još uvijek veliki dio radnika
cbolijeva od ozljeda, a bilo je do nedavna i dosta, smrtnih slučajeva, jer pitanje zaštite na radu nije na radilištima do k>aija
provedeno. Nije bilo u pogledu zaštite rada ni dovoljno kon-

troie. Naše tvornice p o prostoru su veoma male, te su Strojevi
u m nogo slučajeva nabijeni jedan do drugoga, što stalno izaživa opasnost za život radnika. Mi smo doduše takve tvornice
naslijedili iz prošlih vremena, kad je kapitalista nastojao da
iskoristi p rostor što racionalnije, ne vodeči pri tom računa o
životu onih koji su tvornicu sagradili. Razumije se da naša
nova država, država radnog naroda, nije bila u stanju da u
ovako k ratk o m vremenu sve te tragove iz stare Jugoslavije
izbriše.
U staroj Jugoslaviji dnevno su se dešavali smrnti slučaje vi
na radu. M nogima je u sječanju katastrofa rudara u Kaknju.
U tvornicam a nijesu postojale gotovo nikakve zaštitne n apra
ve koje bi osigurale radnika na radu, več j-e on bio svaku sekundu životno ugrožen. Gradevinarski radnici često su padali
iz skele k oja je bila nesigurno izgradena, te ostali bez života.
Za takve slučajeve niko nije odgovarao. Poslodavac bi uvijek
uspio uvjeriti Inspekciju rada da je krivnja do m rtvog radnika.
Inšpekcija rada vodila }e brigu sam o o jednom momentu,
kako če štititi interese kapitalista, kako če onemogučiti borbu
radničke klase za poboljšan j e njezinog materij alnog položaja.
O pitanju tehničke bezopasnosti na radu niko nije stvarno vodio računa1, kapitalista je u tom pogledu nastupao onako k a k o
je to odgovaralo njegovim profiterskim interesima. T ali) po*
stupaju još i danas privatni vlasnici privrednih pođuzeća. Zbog
toga naši inspektori treba da obrate naročitu pažnju na rad
privatnih privrednih poduzeča.
Naprijed sam spomenuo da obično kad govorim o o zaštiti
rada pomišljamo na tehničko-zaštitne mjere. No, to nije sve.
Zaštita rada provodi se i putem dovoda čistog zraka na radiilšta. Istina, naše tvornice su i u tom pogledu još slabe. N aro
čilo su slabi zaostali rudnici. Ali, i u tom pogledu nijesu se
mogle u ovom vremenu ispraviti sve stare naslijedene stvari.
Neki naši inspektori često griješe kad konstatiraju da su prostorije na radilištu preniske, a ništa ne predlažu kako bi se
ipak m oglo nešto bolje učiniti. Njihovi prijedlozi svode se na
to da bi trebalo rušiti takva poduzelča.
Ovakvi prijedlozi dokazuju njihovu nestručnost, pa čak i
p otpuno štetno shvatanje.' Kamo bi došla naša zem lja kad bi
pošli putem ovaikvih prijedloga! Treba da se naši inšpektor?
bave pitanjem na koji način da i takva loša radilišta učinimo
minimalno zdravim i za život bezopasnim.
U projektu ovog Zakona predvida se tijesna saradnja ins p e tto r a rada sa radničkim sindikalnim organizacijam a i radničkim inspektorima. Ova činjenica govori najbolje o tom e da
pravilna kontrola k o ju če provoditi Inšpekcija rada, ne. bi bila
m oguča bez saradnje sa radničkim inspektorima, jer nijedan
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inšpektor nije toliko univerzalan da bi m ogao poznavati sve
grane industrije, da ih stručno pregleda i da svoje stručne
primjedbe i prijedloge. Ovaj prirodni m anjak treba da nadomjeste radnički inspektori i higijensko-tehničke komisije u poduzečima i rudnicima. Naš Zakon, odnosno projekt Zakona reguliše pitanje zaštite rada., on omogučava pravilnu kontrolu
higijensko-tehnickih naprava na radilištima da se izbjegnu nez
gode koje su se dešavale do sada, — pa zbog toga izjavljujem
da. ču glasati za projekt ovog Zakona.
Pretsednik: Pošto se niko drugi od narodnih poslanika nije javio za diskusiju, to stavljam ovaj zakonski predlog na
glasanje u načelu. Glasaće se dizanjem ruke. Ko je za predlog
Zakona o inšpekciji rada, neka digne ruku. (Svi prisutni narodni poslanici dižu ruku). Ko je protiv neka digne ruku.» (Niko ne ddže ruku). Niko. Objavljujem da je predlog Zakona
o inšpekciji rada u načelu primljen jednoglasno. Prelazimo na
pretres predloga Zakona o inšpekciji rada u pojedinostima:.
Molim izvestioca d-r Radmiloviča da čita članove ovog
zakonskog predloga. Saglasno propisima Poslovnika, pretresačemo glavu po glavu.
Ako ko želi da uzme učešča u diskusiji po prvoj glaviy
neka se prijavi. (Ne javlja se niko). Pošto se niko ne javlja,
molim izvestioca da otpočne sa čitanjem.

..

Izvestilac d-r Jerko Radmilovič čita naslov glave I i član
1 predloga Zakona o inšpekciji rada.
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Pretsednik: Kod čl. 1 imamo jedan amandman Ministra
rada, Molim izvestioca da pročita tekst amandmana i obrazloženje.’
Izvestilac: U čl. 1 treba ispustiti u prvoj rečenici reč „najam nom ”, tako da taj stav glasi ovako:
„U cilju vršenja nadzora nad potpunim i pravilnim spro
vodenjem državne zaštite lica u radnom odnosu i nad izvršenjem svih propisa i mera o uredenju radnih odnosa i radnih
uslova ustanovljava se Inšpekcija rada. Ovaj nadzor država če
vršiti u saradnji sa sindikalnim organizacijama”.
Obrazloženje: Ova izmena potrebna je radi toga što se sa
„najam nim ” radnim odnosom sužava delokrug rada Inšpekcije
rada; i ograničava samo na slučajeve gde postoji „najam ni” radni odnos, a ne radni odnos uopšte, kao na prim er kod radau zadrugama, kod radnika koji prakticiraju, kod dobrovoljnog
rada, kod rada zarobljenika itd. I u ovim slučajevima Inšpek
cija rada treba da vodi brigu o pravilnoj primeni propisa o higijensko-tehničkim zaštitnim merama pri radu, kao i propisa
o uredenju radnih odnosa. Ako Inšpekcija rada u takvim slu-

čajevima ne bi vršila nadzor i ù tim slučajevima, postojala bi
opasnost njihovoga kršenja, što bi išlo svakako na štetu za
poslenih lica i njihovog radnog potencijala.
Pretsednik: Ko je za član 1 sa naslovom ovoga Zakona i
naslotvom glave I, neka digne ruku. (Svi dižu ruku). Ima li ko
protiv? (Ne javlja se niko). Niko. Objavljujem da je član I
predloga Zakona o inšpekciji rada, zajedno sa naslovom Za
kona i naslovom glave I, zajedno sa amandmanom prihvačen.
Molim izvestioca da pročita drugi član.
Izvestilac čita član 2.
Pretsednik: Izveštavam Veče da i kod tačke 7 člana 2 postoji takode jedan amandman Ministra rada Savezne vlade.
Molim izvestioca da ga saopšti Veču.
Izvestilac: U članu 2 tač. 7 treba da se izmeni reč „poslovnog” i da se stavi „ ra d n o g ”, tako da če ovaj stav glasiti:
„7) odobravanje radnog reda u preduzečima; davanje; dozvola za prekovremeni rad; ispitivanje uzroka periodičnih prekida rada”.
Ta izmena potrebna je radi toga jer je reč „poslovnog”
nedovoljno odredena, tj. preširoka, pošto se pod njom mogu
razumeti razna druga poslovanja koja nisu sasvim radnog karaktera. Pored toga želi se učiniti razlika od ranijih raznih,' p o 
slovnih redova, tako da več kod izmene naslova bude vidljivo
da je donet novi radni red za razliku od starog.
Pretsednik: Culi ste član 2 sa amandmanom i obrazloženjem. Ko je za član 2, zajedno sa amandmanom Ministra rada
kako je saopšten, neka digne ruku. (Svi prisutni narodni p o 
slanici dižu ruku). Ima li koga protiv? (Ne javljal se niko). Ne
ma. Objavljujem da je član 2 zajedno sa amandmanom Mini
stra radai Savezne vlade jednoglasno prihvačen.
Prelazimo na; glavu II. Ako ko želi da uzme učešča u di
skusiji u pojedinostima po drugoj glavi, neka se javi. (Ne ja
vlja se niko). Molim izvestioca da čita član 3.
Izvestilac čita član 3, zajedno- sa naslovom II glave.
Pretsednik: Ko je za član 3 sa naslovom, neka digne ruku.
(Svi dižu ruku). Ima li ko protiv? (Ne javlja se niko). Nema.
Objavljujem da je član 3, zajedno sa naslovom glave II, p ri
hvačen jednoglasno. Molim izvestioca da nastavi sa čitanjem.
(Veče je zatim, glasajuči o svakom članu dizanjem ruke, j e 
dnoglasno usvojilo članove 4, 5 i 6, prem a izveštgju Zakonodavnog odbora).
Pretsednik: Prelazimo na treči odeljak. Ko želi da uzme
učešča u diskusiji u pojedinostima o ovome odeljku, neka se
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javi za reč. (Niko se ne javlja za reč). Pošto se niko ne javlja
za reč, prelazimo na čitanje i usvajanje ostalih članova.
Izvestilac čita naslov i član 7.
Pretsednik: Ko je za član 7 zajedno sa naslovom neka
digne ruku. (Svi dižu ruku). Ima li ko protiv? (Nema). Ob
javljujem da je član 7 zajedno sa naslovom jednoglasno primljen.
(Veče je zatim, glasajuči o svakom članu dizanjem ruke,
jednoglasno usvojilo članove 8, 9, 10, 11 i 12, prema izveštaiju
Zakonodavnog odbora).
Pretsednik: Sad smo došli na pretposlednji odeljak. Hoče
li ko da govori o ovome odeljku? (Niko se ne javlja). Pošto se
niko ne javlja, molim izvestioca da produži čitanje.
Izvestilac čita naslov i čl. 13.
Pretsednik: Ko je za čl. 13 sa naslovom k a k o je pročitan,
neka digne ruku. (Svi dižu ruku). Ima li ko protiv? (Nema).
Objavljujem da je čl. 13 zajedno sa. naslovom jednoglasno primljen. Izvolite čuti dalje.
Izvestilac čita čl. 14.
Pretsednik: Ko je za čl. 14 onako kako ga je izvestilac pročitao, neka digne ruku. (Svi dižu ruku). Ima li ko protiv? (Ne
m a). Objavljujem da je čl. 14 kako ga je izvestilac pročitao
jednoglasno primljen. Izvolite čuti dalje.
Izvestilac čita naslov petog odeljka i čl. 15.
Pretsednik: Ko je za to da se čl. 15 sa naslovom petog
odeljka primi, neka digne ruku. (Svi dižu .ruku). Ima li ko
protiv? (Nema). Objavljujem da je čl. 15 sa naslovom jedno
glasno prihvačen. Izvolite čuti nov čl. 16.
Izvestilac čita novi čl. 16 po predlogu odborskom koji
glasi:
„Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Za
kon o radničkim poverenicima od 16 jula 1946 godine”.
Pretsednik: Ko je za pročitani čl. 16, neka digne ruku.
(Svi dižu ruku). Ima li ko protiv? (Nema). Objavljujem da ie
čl. 16 jednoglasno primljen. Izvolite čuti čl. 17, (ranije čl. 16).
Izvestilac čita čl. 17 (ranije čl. 16).
Pretsednik: Ko je za pročitani čl. 17, neka digne ruku
(Svi dižu ruku). Ima li ko protiv? (Nema). Objavljujem da je
Čl. 17 jednoglasno primljen.

Ima reč izvestilac radi obaveštenja o jednoj maloj dopuni.
Izvestilac d-r Jerko Radmilovič: Pošto je Viječe naroda, s
obzirom na amandman koji je usvojen kod čl. 1, da se riječ
„najam nom ” ispusti, usvojilo da se i u tačci 1 čl. 2 ispusti ri
ječ „najam nom ”, to smatram da bi i mi mogli učiniti to isto.
Pretsednik: Drugovi narodni poslanici, mi smo kod čl. 1
usvojili amandman da se ispusti reč „najam nom ” pa da se kaže
mesto „u najamnom radnom odnosu” samo „u radnom o d n o 
su”. Kako se to isto pojavljuje i u tačci 1 čl. 2, to pitam Veče
da H prihvata ovu dopunu Ministra rada Savezne vlade, da se
u tačci 1 čl. 2 izbriše reč „najam nom ”. (Prihvača). Ima li ko
protiv? (Nema). Objavljujem da je jednoglasno prihvačena ova
dopuna kod tačke 1 čl. 2.
Pristupam o glasanju o zakonskom predlogu u celini.
Po Poslovniku se glasa poimenično. Molim sekretara da
čita imena poslanika koji če pri prozivu glasati za i protiv.
Sekretar Voja Lekovič proživa poslanike da glasaju.
Glasali su za: Agoli d-r Nedžat, Andrič Ratomir, Antič
Miloje, Antolič Franjo, Apostolov Vaško, Augustinov Mata,
Bakrač Jožo, Banak Josip, Baričevič Pero, Belinič Marko, Belovukovič Milan, Beriša Rifat, Bečirič d-r Todor, Bisič M. Milorad, Blaževič Jakov, Bogdanov Dušan, Bogdanov Dura, Božovič Nikola,, Borojevič Jovam, Bohinc Andrej, Boškovič Dorde, Brecelj d-r Marijan, Brkič Dušan, Brkič Zvonko, Broz Josip-Tito, Bubanj Andrija, Buljan Vice, Burzevski Vančo, Burič
Hasan, Butozan d-r Vaso, Vejnovič Svetozar, Veselinov-Munčan Stanka, Vilovič Mustafa, Vipotnik Albin, Vlatkovič Nema
nja, Vojkovič Tomo, Vrkljan Ante, Vujičič Milorad, Vukadinovič Duro, Vukašinovič Ivan, Vukmanovič Svetozar-Tempo,
Vulin Sava, Vučkovič Sreten, Gaži Franjo, Gajinovič Vujiča,
Gajič Gojko, Gadžič Radosav, Gašpar Jan, Gerenčevič Pavie,
Gigov Strabil, Gizdič Drago, Gluhič Omer, Godina Ferdo,
Granda Ivan, Grbič Čedo, Grgurič d-r Jakov, Grk Dušan, Grubič Čeda, Grujič Radovan, Grulovič Ačim, Damnjanovič Božidarka-Kika, Danilovič Uglješa, Devedžič Dušan, Doroški d-r
Jovan, Dragin Radivoj, Draušnik Juriča, Dermanovič Života,
Dukanovič Pero, Dukič Pane, Đurđević Čeda, Durič Ljubodrag,
E>urovič Lazar, Durovič Mihailo, žiža d-r Aleksandar, Zekovič
Vreljko, Zečevič Vlada, Zečevič Stevo, Ivanov Andrej, Ivič Stjepan, Jakšič Nikola, Jankovič Ljubo, Jaramazovič Lajčo, Jelenc
Aleš, Jeremič Voja, Jovanovič Blažo, Jovanovič d-r Dragoljub,
Jovanovič Dura, Jovanovič Isa, Jovanovič Radoš, Jovanovič
Spasoje, Jovanovič Stanimir, Jovičevič Pavle, Jovičič Sfcevan,
Jojkič Durica, Joksimovič Momir, Josipovič Srboljub, Jocič
Živojin, Jurančič Jože, Karabegovč Osman, Karajovič d-r Dra-

gomir, Kardelj Edvard, Karner d-r Ivo, Kecmanović d-r Voji
slav, Knez Juriča, Kovačevič Veljko, Kovačevič Mitar, Kovače
vič Uroš, Koliševski Lazar, Komadina Petar, Komnenič Simo,
Kosovac Mladen, Kostič Velimir, Koharovič d-r Aleksandar,
Kocbek Jože, Kočevar Franc, Kranjec Miško, Krznar Duro,
Krieziu Hasan, Krstevski Kiro, Krstič Svetozar, Krstulovič Vicko, Krce Pavao, Krdžič Mirko>, Kuzmanovič d-r Slavko1, Kuzminac Stevan, Kurt Husnija, Kuturec Toma, Kuhar Lovro, Lakuš
Filip, Lalič Duro, Lampret Jože, Lekovič Vojo, Lerik Ištvan,
Lulič Grgo, Ljujič Velibor, Mandič Gligorije, Mandžič Pašaga,
M arinko Miha, Markovič Dragoslav, Markovič Miloš, M a rk o 
vič Momčilo, Markovič Nemanja, Marčinkovič Jožo, Mastilovič Novak, Matič Radomir, Mesič Josip, Medo Tomo, Miklaužič Josip, Mikuž d-r Metod, Milojevič Miloje, Milosavljevič
Ljubinka, Miljkovič Mito-, Minič Milka, Minič Miloš, MoskovIjevič d-r Miloš, Mrazovič Karlo-Gašpar, Mrkovič Novica, Mujagič Hasan, Mundrič Petar, Nešič Svetomir, Neškovič d-r Bla
gaje, Nikodijevič Tihomir, Novakov Dušan, Novakovič Gruja,
Novosel d-r Šime, Novosel Stjepan, Omanovič Hamdija, Opačič Stanko, Ostovič Adam, Pavlovič Mihailo, Pavlovič Pavle,
Pahič Luka, Pašalič Edheml, Penezič Slobodan, Peruničič Mile,
Petrovič Ratko, Petrušev Kiril, Pijade Moša, Plavšič Lazar, P o 
lič Zoran, Polovič Marko, Popov Živa, Popovič Goroljub, P o 
povič Ljubomir, Popovič Milentije, Počuča Mile, Prvčič Stje
pan, Pribič Milan, Pribičevič d-r Rade, P u car Duro-Stari, Radmilovič d-r Jerko, Radovanovič Milivoje, Ramljak d-r Ante,
Rankovič Aleksandar, Rapaič Čiro, Rac Vince, Rašovič Miloš,
Redžič Enver, Ribar d-r Ivan, Ribič Ivan, Rikanovič Ilija, Ritig
d-r Svetozar, Savič Brano, Salai Jožef, Salaj Duro, Svetek
France, Sekelj Jožef, Simeonovič Janko, Simeunčevič Gavro,
Sinanovič Hamdija, Smajovič Vasilije, Stambolič Petar, Stankovski Boris, Stefanovič Milivoje, Stojadinovič Mihailo, Stoja
novič Bogoljub, Subotin Ivan, Sučič Martin, Todorovič Mijalko, Todorovič Simo, Tolo Niko, Tomaševič Dobrosav, Tomšič
Vida, Trajkovič Aleksandar, Tucman Josip, Ćemerlič d-r Ham 
dija, Čuruvija Tode, Fajfar Tone, Ferenčina Tomo, Filakovič
Imro, Filipovič Sulejman, Fotev Bogoja, Frntič Elizabeta, Hace
Matevž, Hadži Mustafa Hasan Šukri, Hadžič Boško, Hebrang
Andrija, Holjevac Večeslav, Hotič Mesud, Hodža Mehmet, H o
džič Mujo, Hukič Mehmedalija, Humo Avdo, Cvetnič Milija,
Cetinič Marin, Crnobrnja Bogdan, čakič Boško, Čamo Edhem,
čauševič-čauš Ivan, čengič Ferid, Čolak Petar, čubrilovič d-r
Vaso, Džojič Anto, Šakič Jovan, Šarac d-r Zaim, Šačiri Ismet,
Ševič Aleksandar, Šiljegovič Boško, Šnuderl d-r Maks, Špiljak
Franjo, Špiljak Mika, Šprljan Gušte, Šutič Ante.
Otsutni: Aleksoski Boris, Antunovič Rista, Arsov Ljubčo,
Babič Antun-Tuna, Bakarič d-r Vladimir, B orštnar Jože, Vasi-

lev Gjorgi, Vasiljevič Živan, Veselinov Jovan, Vidovič Nikola»
Vlahov Dimitar, Vojnovič Petar, Vujkovac Mihailo, Gospič
Svetolik, Granfil Toma, Gretič Ivica, Dorgovski Vasil, Erčić
Živko, Žigič Rade, Žujovič Sreten, Zečevič Slavko, Ivančević
Nikola, Ivekovič d-r Mladen, Jakšič Mato, Janič Vlado, Kidrič
Boris, Kimovec France, Kovačič Ivan, Koren Jakov, Kosanovič
Sava, Krstič Boško, Kuzmanovski Boge, Kufrin Milka, Lakatoš Ištvan, Leskovšek Franc, Leši Akif Mustafa, Lukič Kostadin, Ljujič Vojo, Majhen Vlado, Maleski Vlado, Mališič Panto,
M arkotič Mato, Maček Ivan Matija, Mijatovič Cvijetin, Mijuškovič Radovan, Minčev Nikola, Mihaljlovski Kiril, Mrkoci M ar
ko, M ugoš Dušan, Nad Kosta, Naumovski Krume, Naceva. Mara,
Nedeljkovič Miodrag, Nikolič Živojin, Nimani Džavid, Pajkovič Doko, Perkovič Mile, Petrovič Dušan, Petrovič SlavoljubDera, Pobrič Edhem, Popovič Jovan, Popovič Koča, Radova
novič Milija, Radulovič Tasa, Relič Petar, Ribnikar Vladislav,
Samardžija Stevo, Sremec d-r Zlatan, Stefanovič Ivan, Stefano
vič Svetislav, Sutlovič Rikard, Trifunovič Svetislav, Uzunovski
Cvetko, Ferenčak Iva,n, Hasanagič Hilmija, Hodža Fadil, Hribar
Janez, Cvetič Bosa, Calie Dušan, Češnjaj Tomo, Čobanski Spasoje, Šarac Spasoje, Šatev Pavle, Šegrt Vlado, Škare Stanko.
Pretsednik: Objavljujem da je za predlog Zakona o in
špekciji rada glasalo 263 narodna poslanika i da su svi glasali
za. Na taj je način predlog Zakona o inšpekciji rada u Saveznom veču prihvačen i, saglasno Poslovniku i Ustavu, biče upucen Veču naroda na rešenje.
Pre prelaza na drugu tačku dnevnog reda određujem 10!
minuta odmora.
(Posle odmora)
Pretsednik: Nastavljamo sednicu. Na redu je druga tačka
dnevnoga reda: pretres predloga Zakona o menici. Izvestilac
Zakonodavnog odbora po ovom predlogu je narodni poslanik
d-r Maks Šnuderl. Molim izvestioca Zakonodavnog odbora da
saopšti odborski izveštaj.
Izvestilac d-r Maks Šnuderl (Srez Maribor — Desni Breg)
čita izveštaj Zakonodavnog odbora (videti prilog na k ra ju
knjige).
Drugovi narodni poslanici, iz obrazloženja druga Mini
stra pravosuda vi ste mogli doznati razloge za donošenje ovog
Zakona, za privrednu funkciju menice kao i istoriju Zakona o
menici.
Sada kad je čitava industrija u rukama države, a isto ta 
ko i veletrgovina, sada kad nema više privatnih banaka i veleposeda, menica u unutrašnjim privrednim odnosima, nema više
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m nogo značenja. Služiče još kao kreditni papir u odnosu izmedu privatnog sektora i novčano-kreditnih ustanova, ali s
obzirom na sitno trgovački, seljački i gradanski značaj poslova tog sektora biče i tu uloga menice beznačajna.
Ali je menica važna kao kreditni papir u trgovinskom prometu sa inostranstvom. Mi znamo da se plačaju obaveze u inostranstvu devizama, to jest potraživanjim a u inostranstvu, .a
devize su obuhvačene pravnim instrum entom menice. Zbog
to g a nam je potreban ne samo zakon o menici uopšte,, nego
takav zakon o menici koji je uskladen sa zakonima drugih zemalja sa kojima imamo trgovačke veze, kako bi se m ogao po 
S t i č i podjednak, nesporan i nesmetan razvitak trgovačkih poslova na osnovu načela jednakih propisa o menici.
Da se postignu jednaki propisi o menici za sve zemlje,
več je 1912 god. izdat Haški reglman o menici, koji je utvrdio
jednoobrazan tekst zakona o menici. Na osnovu ovog teksta
donesen je jugoslovenski Menični zakon od 1929 god. Godine
1930 izradena je Ženevska konvencija o jednoobraznom meničnom zakonu. Ovoj konvenciji vlada je saobrazila tekst ovog
zakonskog predloga. Taj predlog je uglavnom prevod zakonskog teksta Ženevske konvencije, a i u onoj materiji k o ja je
pojedinim državama prepuštena u slobodno uredenje, to su ta 
kozvane rezerve, naš se predlog uglavnom drži Konvencije,
Ukoliko pak ovaj predlog originalno i samostalno rešava materiju u rezervama, to čini u duhu savrem enog ekonom skog
shvačanja našeg novog privrednog života. Naročite novine u
tom pogledu su: pitanje kamata, proširenje indosamenta i ava
la, vodenje izvršnog pravnog naslova na osnovu menice, p ro 
testa, sudskog platežnog naloga, odnosno presude i namire o
plačanju menične svote itd.
Ovim Zakonom dobičemo pravnu osnovu za kreditni p ro 
met u m edunarodnoj trgovini i stupičemo u red drugih država
koje su več pristupile Ženevskoj konvenciji donošenjem jednoobraznog teksta zakona, o menici.
To je namera i volja Zakona.
Ali, menica nikako više ne sme biti instrumenat u rukama
zelenaša,, banaka i kapitalista, kao sredstvo za ekonomsko porobljavanje i eksploatisanje našeg seljaka, kao što je na žalost
bila u predratnim prilikama,. Naš novi ekonomski poredak garantuje da to neče biti. Na jednoj strani oduzeo je tim izraj*
bljivačima iz ruku uticaj u privredi i time uopšte i mogučnost
iskoriščavanja, a na drugoj strani toliko je obezbedio našeg
seljačkog radnog čoveka da se on više ne treba obračati tim
zelenašima za pomoč. Tako danas menica više na selu ne igra
nikakvu ulogu, a najmanje onu presudnu ulogu koja je bila u
prošlosti tako kobna za našeg seljaka. Ukoliko bi se pak još

našao kakav ostatak takvih izrabljivačkih elemenata u ovo
prelazno doba, onda ’važi sledeče: na;š seljak, naš radni čoivek
treba, da zna naše zakone. Ali od ovog Zakona o menici treba
da zna ono što zakon sam ne piše, naime to: da ne sme nikada potpisati menicu.
Drugovi narodni poslanici, predlažem vam da ovaj Zakon
primite.
Pretsednik: Izveštavam Veče da je Minista.r pravosuda Sa
vezne vlade za svoga zastupnika pri pretresu predloga Zakona
o menici u našem Veču odredio d-r Kalembera. Jednovremeno
uputio je M inistaj pravosuda tri mala, vrlo neznatna amandmana, koji če biti proučeni kod odnosnih članova kad bude o
torne reči.
Pristupamo načelnoj debati predloga Zakona o menici. Ko
želi da uzme reč u ovoj debati, neka se, saglasno Poslovniku,
javi za reč. Niko se ne javlja. Onda stavljam na glasanje u na
čelu predlog Zakona o menici. Glasa se dizanjem ruke1. Ko je
u načelu za predlog Zakona o menici, neka digne ruku. (Svi
dižu ruku). Objavljujem da je predlog Zakona o menici u Saveznom veču jednoglasno' prnhvačen.
Prelazimo na pretres u pojedinostima. Želi li ko da govori
o glavi I? (Ne javlja se niko). Pošto se niko ne javlja, molim
izvestioca da pročita čl. 1 sa naslovom i podnaslovom.
Izvestilac d-r Maks Žnuderl čita čl. 1 sa naslovom i podna
slovom.
Pretsednik: Ko je za član 1 sa svima naslovima i podna,slovima, neka digne ruku. (Svi dižu ruku). Objavljujem dai je
čl. 1 sa svima naslovima i podnaslovima jednoglasnoi prihva
čen.
(Zatim je Veče, glasajuči dizanjem ruke o svakom članu,
jednoglasno usvojilo sve članove glave I, od 2 do 9 zaklju
čno, prem a izveštaju Zakonodavnog odbora).
Pretsednik: Prelazimo na II glavu. Želi li ko' da go
vori o ovoj glavi? (Ne javlja se niko). Pošto se niko ne (javlja,
molim izvestioca da nastavi čitanje članova.
(Veče je, glasajuči o svakom članu dizanjem ruke, jedno
glasno usvojilo članove' od 10 do 14 zaključno, prema izvešta
ju Zakonodavnog odbora).
Pretsednik: Prelazimo na član 15. Za ovaj član podneo je
amandman Ministar pravosuda. Molim izvestioca da pročita
ceo član 15 zajedno sa amandmanom.
Izvestilac d-r Maks Šnuderl čita čl. 15: „Onaj ko drži menicu
sm atra se za njenog zakonitog imaoca ako svoje pravo dokaže

neprekinutim nizom indosamenata. To važi i kad je poslednji
indosament blanko (član 11 st. 3 ovog Zakona). U pogledu
ovoga dokazivanja prebrisani indosamenti smatraju se da ne
postoje. Kad iza blanko indosamenta dolazi drugi indosament,
sm atra se da je potpisnik to g drugog indosamenta stekao m;enicu blanko indosamentom.
Ako je neko, bilo kakvim dogadajem, lišen menice, onaj
koji je drži i koji je svoje pravo dokazao onako kako je p r o 
pisano u prednjem stavu nije dužan da menicu preda, osim ako
ju je stekao zlosmisleno ili je pri sticainju postupio s velikom
nemarnošču.”
Pretsednik: Amandman Ministra pravosuda glasi kod čla
na 15: da se u stavu drugom, člana 15, reči „na nju” izostave.
Ovaj amandman predlaže se zato što je u definitivnem tekstu
izostavljeno redakciskom greškom da se ove reči „na n ju ”
izbrišu.
r
Ko je za član 15 zajedno sa amandmanom koji vam je saopšten, neka digne ruku. (Svi dižu ruku). Ima H koi protiv?
(Nema). Nema. Objavljujem da je član 15 zajedno sa amandm anom Ministra pravosuda jednoglasno prihvačen.
(Za ovim je Savezno veče, glasajuči dizanjem ruke o sva
kom pojedinom članu, jednoglasno primilo sve članove glave
II od čl. 16 do čl. 19 zaključno, zajedno sa naslovom, p re 
ma izveštaju Zakonodavnog odbora).
Pretsednik: Prelazimo na glavu III. Želi li ko da uzme
učešča u diskusiji u pojedinostima o ovoj glavi? (Ne javlja se
niko). Pošto se niko ne javlja, molim izvestioca da nastavi sa
čitanjem zakonskog teksta.
(Veče je glasajuči po Poslovniku dizanjem ruke o svakom
članu jednoglasno usvojilo naslov i sve članove glave III
od čl. 20 do 28 zaključno prema izveštaju Zakonodavnog od 
bora).
Pretsednik: Želi li ko da govori u pretresu u pojedinosti
ma o glavi IV? (Ne javlja se niko). Pošto se niko ne javlja, m o 
lim izvestioca da čita članove glave IV.
(Zatim je Veče, glasajuči dizanjem ruke o svakom članu,
jednoglasno usvojilo naslov i članove glave IV, 29, 30 i
31 prema izveštaju Zakonodavnog odbora).
Pretsednik: Želi H ko da govori o glavi V? (Ne javlja se
niko). Pošto nem,a govornika, molim izvestioca da nastavi' či
tanje zakonskog teksta.
(Veče je, glasajuči dizanjem ruke o svakom članu jedno
glasno usvojilo naslov i sve članove glave V, od čl. 32 do 36
zaključno, prema izveštaju Zakonodavnog odbora).

Pretsednik: Želi li ko da govori o glavi VI? (Ne javlja
se niko). Molim izvestioca da produži sa čitanjem.
(Vece je jednoglasno usvojilo naslov i sve članove glave
VI, od 37 do 41 zaključno).
Pretsednik: Prelazimo na glavu VII. Želi H ko da govori o
ovoj glavi? (Ne javlja se niko). P ošto se niko ne javlja, molim
izvestioca da čita naslov glave VII.
(Veče je, glasajuči dizanjem ruke o svakom članu, usvo
jilo« naslov i sve članove glave VII, od 42 do 53 zaključno, p re 
ma izveštaju Zakonodavnog odbora).
Pretsednik: Prelazimo na glavu VIII. Želi li ko da govori
u pojedinostima o ovoj glavi? (Ne javlja se niko). Pošto se
niko ne javlja, molim izvestioca da produži čitanje.
(Veče je glasajuči dizanjem ruke o svakom članu, jedno
glasno usvojilo naslov i sve članove glave VIII, od čl. ,'54 do 62
zaključno, prema izveštaju Zakonodavnog odbora).
Pretsednik: Prelazimo na glavu IX. Želi li ko da govori o
ovoj glavi? (Ne javlja se niko). Pošto se niko ne javlja, molim
Jizvestioca da čita članove glave IX.
(Veče je, glasajuči dizanjem ruke o svakom članu, jedno
glasno usvojilo naslov i sve članove glave IX, od 63 do 67 za
ključno, prem a izveštaju Zakonodavnog odbora).
Pretsednik: Želi li ko da govori o glavi X? (Ne javlja se
niko). Pošto se niko ne javlja, molim izvestioca da pročita n a 
slov glave X i član 68.
(Veče je, glasajuči dizanjem ruke, jednoglasno usvojilo
naslov glave X i čl. 68).
Pretsednik: Želi H ko da govori o glavi XI? (Ne ja v l ja ,se
niko). Pošto se niko ne javlja, molim izvestioca da nastavi či
tanje.
(Veče je glasajuči dizanjem ruke, jednoglasno usvojilo na
slov i sve članove glave XI, od čl. 69 do 77 zaključno prem a iz
veštaju Zakonodavnog odbora).
Pretsednik: Prelazimo na glavu XII. Želi li ko da govori
o ovoj glavi? (Ne javlja se niko). Pošto se niko ne javlja, m o 
lim izvestioca da čita članove glave XII.
(Veče je, glasajuči dizanjem ruke, jednoglasno usvojilo na
slov i čl. 78 do 81 zaključno, prem a izveštaju Zakonodavnog
odbora).
Pretsednik: Prelazimo na član 82, kod koga postoji
amandman M inistra pravosuda, Amandman se sastoji u tome
što bi se u prvom stavu, u prvoj i drugoj rečenici, reči „za-
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k o n sk o g ”, „zakonski”, koje se tri puta ponavljaju brisale i
drugo, što bi se na kraju prvog stava, posle reči, „u pogledu
podignute tužbe”, stavile reči: „ili tužbe koja bi se imala podiči.”
Objašnjenje je da je to redakciskom greškom bilo izostavljeno i da ovoga puta treba da se ispravi.
Ko je za član 82 zajedno sa amandmanom Ministra pravostida, neka digne ruku. (Svi dižu ruku). Ima li ko protiv? (Ne
ma). Objavljujem da je član 82 zajedno sa amandmanom jedno
glasno primljen.
(Zatim je Veče, glasajuči dizanjem ruke, jednoglasno usvo
jilo čl. 83 i 84 prem a izveštaju Zakonodavnog odbora).
Pretsednik: Želi li ko da govori o glavi XIII? (Ne javlja
se niko). Pošto se niko ne javlja, molim izvestioca da p ro d u 
ži čitanje zakonskog teksta.
(Veče je, glasajuči dizanjem ruke, jednoglasno usvojilo'
naslov glave XIII i čl. 85 prem a izveštaju Zakonodavnog od
bora).
Pretsednik: Prelazimo na glavu XIV. Želi H ko da govori
o ovoj glavi? (Ne javlja se niko). Pošto se niko ne javlja, m o
lim izvestioca da nastavi čitanje članova.
(Veče je, glasajuči dizanjem ruke, jednoglasno usvojilo na
slov i sve članove glave XIV od 86 do 89 zaključno, prem a iz
veštaju Zakonodavnog odbora).
Pretsednik: Želi li ko da govori o glavi XV? (Ne javlja se
niko). Pošto se niko ne javlja, molim izvestioca da čita na
slov glave i članove.
(Veče je, glasajuči dizanjem ruke, jednoglasno usvojilo
naslov i sve članove glave XV, od čl. 90 do 93 zaključno, p r e 
ma izveštaju Zakonodavnog odbora).
Pretsednik: Prelazimo na glavu XVI. Želi H ko da govori
u pojedinostima o ovoj glavi? (Ne javlja se niko). Poštoi se
niko ne javlja, molim izvestioca da nastavi sa čitanjem.
(Za ovim je Veče, glasajuči dizanjem ruke o svakom pojedinom članu, jednoglasno primilo članove glave XVI, od 94 do
zaključno 97 zajedno sa naslovom ove glave, prema izveštaju
Zakonodavnog odbora).
Pretsednik: Kod člana 98 ima amandman Ministra p ravo
suda Savezne vlade.
Izvestilac čita član 98.
Pretsednik: Amandman Ministra pravosuda sastoji se u
torne da se u čl. 98 k a k o je pročitan doda drugi stav koji
glasi:

„Isto tako zakon mesta izdanja isprave odreduje da li
imalac menice stiče tražbinu koja je dala povoda izdanju is
prave”.
Obrazloženje koje daje Ministar pravosuda je u torne da
je amandman predložen zato da bi se prihvatanje teksta Že
nevske konvencije u celosti izvelo. Prilikom redakcije, to je
slučajno izostalo u prvobitnom tekstu.
Ko je za član 98 sa amandmanom Ministra pravosuda,
neka digne ruku. (Svi dižu ruku). Ima li ko protiv? (Nemai).
Objavljujem da je čl. 98 sa amandmanom Ministra pravosuda
Savezne vlade jednoglasno prihvačen. Prelazimo na čl. 99.
(Veče je zatim, glasajuči dizanjem, ruke, jednoglasno
usvojilo' čl. 99 i 100, prema izveštaju Zakonodavnog odbora).
Pretsednik: Prelazimo na glavu XVII. Želi H ko da govori
o ovoj glavi? Pošto se niko ne javlja, produžujemoi sa čita
njem zakonskog teksta.
(Veče je, glasajuči dizanjem ruke, jednoglasno usvojilo
naslov, podnaslove i sve članove glave XVII od čl. 101, do* 115
zaključno, prema predlogu i izveštaju Zakonodavnog odbora).
Pretsednik: Prelazimo na' glasanje o zakonskom predlogu
u celini. Glasa se, prema Poslovniku, pojedinačno. Glasače se
sa za i protiv. Molim sekretara da čita imena narodnih posla
nika.
Sekretar Voja Lekovič proživa narodne poslanike da glasaju.
Glasali su za: Agoli d-r Nedžat, Andrič Ratomir, Antič"
Miloje, Antolič Franjo, Antunovič Rista, Apostolov Vaško, Augustinov Mata, Bakrač Jožo, Banak Josip, Baričevič Pero, Belinič M arko, Belovukovič Milan, -Beriša Rifat, Bečirič d-r Todor, Bisič M. Milorad, Blaževič Jakov, Bogdanov Dušan, B og
danov Dura, Božovič Nikola, Borojevič Jovan, Bohinc Andrej,
Boškovič Dorde, Brecelj d-r Marijan, Brkič Dušan> Brkič
Zvonko, Broz Josip-Tito', Bubanj Andrija, Buljan Vice, Burzevski Vančo, Burič Hasan, Butozan d-r Vaso, Vasiljevič Živan,
Vejnovič Svetozar, Veselinov-Munčan Stanka, Vilovič Mustaf >,
Vipotnik Albin, Vlatkovič Nemanja, Vojkovič Tomo, Vrkljan
Ante, Vujičič Milorad, Vukadinovič Duro, Vukašinovič Ivan,
Vukmanovič Svefcozar-Tempo, Vulin Sava, Vučkovič Srelen,
Gaži Franjo, Gajinovič Vujiča, Gajič Gojko, Gadžič Radosav,
Gašpar Jan, Gerenčevič Pavle, Gigov Strahil, Gizdič Drago,
Gluhič Omer, Godina Ferdo, Granda Ivan, Grbič Čedo, Grgurič d-r Jakov, Grk Dušan, Grubič Čeda, Grujič Radovan, Grulovič Ačim, Damnjanovič Božidarka-Kika, Danilovič Uglj^ša,
Devedžič Dušan, Doroški d-r Jovan, Dragin Radiv)j, Draušnik Juriča, Dermanovič Života, Dukič Pane, Durdevič Čeda,

Đurić Ljubodrag, Durovič Lazar, Durovič Mihailo, žiža đ-r
Aleksandar, Zekovič Veljko1, Zečevič Vlada, Zečević Stevc, Iva
nov Andrej, Ivančevič Nikola, Ivić Stjepan, Jakšič Nikola, Jan
kovič Ljubo, Jelenc Aleš, Jeremič Voja, Jovanovič Blažo1, J o 
vanovič d-r Dragoljub, Jovanovič Dura, Jovanovič Isa, Jova
novič Radoš, Jovanovič Spasoje, Jovanovič Stanimir, Jovičevič Pavle, Jojkič Durica, Joksimovič Momir, Josipovič Srboljub, Jocič Živojin, Karabegovič Osman, Karajovič d-r D ra g o 
mir, Kardelj Edvard, Karner d-r Ivo, Kecmanovič d-r Vojislav,
Knez Juriča, Kovačevič Veljko, Kovačevič Mitar, Kovačevič
Uroš, Koliševski Lazar,
Komadina Petar, Komnenič Simo, Ko
ren Jakov, Kosovac Mladen, Kostič Velimir, Koharovič d-r
Aleksandar,Kocbek Jože, Kočevar Franc, Kranjec Miško, Kr
znar Duro, Krieziu Hasan, Krstevski Kiro, Krstič Svetozar, Krstulovič Vicko, Krce Pavao, Krdžič Mirko, Kuzmanovič d-r
Slavko, Kuzminac Stevan, Kurt Husnija, Kuturec Toma, Kuhar
Lovro, Lakuš Filip, Lalič Duro, Lampret Jože, Lekovič Vojo,
Leriik Istvan, Ljujič Velibor, Mandič Gligorije, Mandžič Pašaga, M arinko Miha, Markovič Dragoslav, Markovič Miloš, M ar
kovič Momčilo, Markovič Nemanja, Marčinkovič Jožo, Mastilovič Novak, Matič Radomir, Mesič Josip, Medo Tomo, Mikuž
d-r Metod, Milojevič Miloje, Milosavljevič Ljubinka, Miljkovič
Mito, Minič Milka, Minič Miloš, Moskovljevič d-r Miloš, Mrazovič Karlo-Gašpar, Mrkovič Novica, Mujagič Hasan, Mundrič
Petar, Nešič Svetomir, Neškovič d-r Blagoje, Nikodijevič Ti
homir, Nikolič Živojin, Novakov Dušan, Novakovič Gruja, No
vosel d-r Šime, Novosel Stjepan, Omanovič Hamdija, Opačič
Stanko, Ostovič Adam, Pavlovič Mihailo, Pavlovič Pavle, P a 
hič Luka, Pašalič Edhem, Penezič Slobodan, Peruničič Mile,
Petrovič Ratko, Pijade Moša, Plavšič Lazar, Polič Zoran, Polovič M arko, Popov Živa, Popovič Goroljub, Popovič Ljubo
mir, Popovič Milentije, Počuča Mile, Prvčič Stjepan, Pribič
Milan, Pribičevič d-r Rade, Pucar Duro-Stari, Radmilovič d-r
Jerko, Radovanovič Milivoje, Radulovič Tasa, Ramljak d-r
Ante, Rankovič Aleksandar, Rapaič Ciro, Rac Vince, Rašovič
Miloš, Redžič Enver, Ribar d-r Ivan, Ribič Ivan, Rikanovič IHj a,
Ritig d-r Svetozar, Savič Brano, Salai Jožef, Salaj Duro, Sve
tek France, Sekelj Jožef, Simeonovič Janko, Simeunčevič Gavro, Sinanovič Hamdija, Smajovič Vasilije, Sremec d-r Zlatan,
Stambolič Petar, Stankovski Boris, Subotin Ivan, Sučič M ar
tin, Todorovič Mijalko, , Todorovič Simo, Tolo Niko, Tomaševič Dobrosav, Tomšič Vida, Tucman Josip, Ćemerlič d-r
Hamdija, Čuruvija Tode, Fajfar Tone, Ferenčina Tomo, Filakovič Imro, Filipovič Sulejman, Fotev Bogoja, Frntič Elizabe
ta, Hace Matevž, Hadži M ustafa Hasan Šukri, Hadžič Boško,
Hebrang Andrija, Holjevac Večeslav, Hotič Mesud, Hodža Me
hmet, Hodžič Mujo, Hukič Mehmedalija, Humo Avdo, Cvetnič

Milija, Cetinić Marin, Crnobm ja Bogdan, čakič Boško, Čauševič-čauš Ivan, Čengić Feriđ, Češnjaj Tomo, Čobanski Spaso
je, Čolak Petar, čubrilovič d-r Vaso, Džojić Anto, Šarac d-r
Žaim, Šačiri Ismet, Ševič Aleksandar, Šiljegovič Boško, Šnuderl
.d-r Maks, Špiljak Franjo, Špiljak Mika, Šprljan Gušte, Šutič
Ante.
Otsutni: Aleksoski Boris, Arsov Ljubčo, Babic Antun-Tuna, Bakarič d-r Vladimir, B orštnar Jože, Vasilev Gjorgi, Veselinov Jovan, Vidovič Nikola, Vlahov Dimitar, Vojnovič Petar,
Vujkovac Mihailo, Gospič Svetolik, Granfil Toma, Gretič Ivi
ca, Đorgovski Vasil, Dukanovič Pero, Erčič Živko, Žigič Ra
de, Žujovič Sreten, Zečevič Slavko, Ivekovič d-r Mladen, J a k 
šič Mato, Janič Vlado, Jaramazovič Lajčo, Jovičič Stevan, J u 
rančič Jože, Kidrič Boris, Himovec France, Kovačič Ivan, Kosanovič Sava, Krstič Boško, Kuzmanovski Boge, Kufrin Milka,
Lakatoš Ištvan, Leskovšek Franc, Leši Akif Mustafa, Lukič Kostadin, Lulič Grgo, Ljujič Vojo, Majhen Vlado, Maleski Vlado,
Mališič Panto, M arkotič Mato, Maček Ivan-Matija, Mij at ovi č
Cvijetin, Mijuškovič Radovan, Miklaužič Josip, Minčev Nikola,
JVtihajlovski Kiril, Mrkoci Marko, M ugoš Dušan, Nad Kosta,
Naumovski Krume, Naceva Mara, Nedeljkovič M iodrag, Nimani Džavid, Pajkovič Doko, Perkovič Mile, Petrovič Dušan, Pe
trovič Slavoljub-Dera, Petrušev Kiril, Pobrič Edhem, Popovič
Jovan, Popovič Koča, Radovanovič Milija, Relič Petar, Ribni
kar Vladislav, Samardžija Stevo, Stefanovič Ivan, Stefanovič
Milivoje, Stefanovič Svetislav, Stojadinovič Mihailo, Stojano
vič Bogoljub, Sutlovič Rikard, Trajkovič Aleksandar, Trifuno
vič Svetislav, Uzunovski Cvetko, Ferenčak Ivan, Hasanagič Hilmija, Hodža Fadil, Hribar Janez, Cvetič Bosa, Čalic Dušan, Ča
rno Edhem, Šakič Jovan, Šarac Spasoje, Šatev Pavel, Šegrt
Vlado, šk a re Stanko.
Pretsednik: Objavljujem da je za predlog Zakona o menici
glasalo ukupno 260 narodnih poslanika i da su svi glasali za.
Na ovaj način, predlog Zakona o menici u Saveznom veču je
usvojen i saglasno Poslovniku i Ustavu biče upučen Veču na
roda na rešavainje.
U smislu člana 35 Poslovnika, pošto Pretsedništvo smatra
da je dovoljno radeno za danas, pitam Veče da H odobrava da
se današnja sednica zaključi? (Odobrava). Pošto Veče odobra
va, objavljujem da današnju sedmicu zaključujem, a narednu zakazujem za sutra, 4 o. m. u 16 časova sa produženjem današnjeg dnevnog reda.
Sednica je zaključena u 18,50 časova.

VEĆE NARODA

Druga sedni ca
(3 decembra 1946)
Početak rada u 16,5 časova,
Pretsedavao pretsednik Josip Vidmar.
Pretsednik: Otvaram drugi redovni sastanak II redovnog
zasedanja Veča naroda Narodne skupštine FNRJ.
Zapisnik današnje sednice vodiče sekretar Veča Ninko P e 
trovič. Molim druga sekretara da pročita zapisnik prošle se
dnice.
Sekretar Ninko Petrovič čita zapisnik prve sednice od 2
decembra 1946 godine.
Pretsednik: Ima li primedaba na ovaj zapisnik? (Nema).
P ošto primedaba nema, zapisnik se overava.
Mandatni i imunitetski odbor podnosi izveštaj o svom
radu. Izvestilac O dbora je Jovan Jegdič. Molim druga Jegdiča
da pročita izveštaj M andatnog i imunitetskog odbora.
Izvestilac Jovan Jegdič (NR Srbija) čita:
NARODNA SKUPŠTINA F N RJ
VEČE NARODA
M an da tni i im u nitetsk i o db o r

Br 6
3-XII-1946 god.
B eo g ra d

VEČU NARODA NARODNE SKUPŠTINE FNRJ
BEOGRAD
Mandatni i imunitetski odbor Veča naroda primio je izve
štaj Pretsednika Veča naroda o ostavci narodnog poslanika
Bojana Polaka.
Po rasm otrenju izbornih akata i kandidatskih lista Odbor
je utvrdio da je m andat Bojana Polaka uredno verificiran i da
je njegov z ameni k na izborima od 11 novembra; 1945 god. bio
Tone Šušteršič, železničar iz Ljubljane.
Odboru je čast predložiti Veču naroda da na mesto Bojana
Polaka izvoli oglasiti i pozvati za narodnog poslanika Veča
naroda Tonu Šušteršiča, železničara iz Ljubljane.

Podnoseći ovaj izveštaj, Mandatni i imunitetski odbor m o 
li Vece naroda da ga izvoli u celosti usvojti.
Za izvestioca Odbor je odredio Jovana Jegdiča.
Sekretar

P retsed n ik

Jovan Jegdič, s. r.

Aleksa Tomič, s. r.
Članovi:

Martinovski Nikola, s. r.
Babič Ante, s. r.
Pretsednik: Čuli ste izveštaj M andatnog i im unitetskog
cdbora. Traži H ko reč povodom ovoga izveštaja? (Niko ne
traži reč). Stavljam ovaj izveštaj na glasanje. Ko je za, neka
digne ruku. (Svi dižu ruku). Ima li ko protiv? (Nema). Pošto
niko nije protiv, izveštaj M andatnog i imunitetskog odbora je
primljen i objavljujem da na mesto dosadašnjeg narodnog p o 
slanika Polaka Bojana dolazi za narodnog poslanika njegov
zamenik Tone Šušteršič.
Izvolite čuti molbe narodnih poslanika za otsustva: Hajro
Kapetanovič moli tri dana otsustva radi službenog posla, Mi
lan Bursač moli tri dana otsustva zbog bolesti, Osman Muhtari moli šest dana otsustva radi službenog posla, Mika Jurinčič
moli dva dana otsustva radi službenog posla, Krsto Filipovič
moli deset dana otsustva zbog bolesti, Ali Šukrija moli deset
dana otsustva zbog bolesti.
Predlažem Veču da tražena otsustva odobri. Prima li Ve
če ovaj predlog? (Prim a). Prema tome, pomenutim narodnim
poslanicima su odobrena tražena otsustva.
Pre nego što predemo na prvu tačku dnevnog reda, izveštavam Veče naroda da je Pretsedništvo primik> pismo Mini
stra rada FNRJ Vicka Krstuloviča, ko je glasi:
FEDERATIV NA NARODNA
REPUBLIKA JUGOSLAVIJA
MINISTARSTVO RADA
Br. 10469
2-XII-1946
B eo g ra d

VEČU NARODA NARODNE SKUPŠTINE FNRJ
BEOGRAD
Ovlaščujem Milana Žugelja, načelnika odeljenja Savezne
inšpekcije rada ovog Ministarstva, da me zastupa u Veču na
roda prilikom pretresa predloga Zakona o inšpekciji rada.
Smrt fašizmu — Sloboda narodu!
M inistar rada FN RJ

Vicko Krstulovič, s. r.
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Na kraju saopštavam Veču da je Vlada FNRJ podnela
amandmane uz čl. 1 i 2 predloga Zakona o inšpekciji rada i o
njima če se rešavati kad se budu pretresali odgovarajuči čla
novi predloga Zakona.
Prelazimo na prvu tačku dnevnog reda: pretres predloga
Zakona o inšpekciji rada.
Molim druga izvestioca Zakonodavnog odbora Božidara
Maslariča da podnese izveštaj.
Известилац Божидар Масларић (HP Хрватска): Другови и другари-це, ви сте добили извештај Законодавшог одбоpa', добили сте и образложење Министра по-водом лредлога
Закона о инспекцији рада и ja не мислим те извештаје овде
да читам, пошто су вам већ уручени. (Видети законски предлог и извеш тај Законодавног одбора као прилог на крају
књиге). Скрећем само пажњу Већу народа да емо добили
амандман да се у чл. 1 законског предлота’ изврши једна
мала коректура, a тако исто и у чл. 2.
У чл. 1 треба испу-стити реч „најамном“, тако да овај
члан гласи:
„У циљу вршења надзора над потпуним и; правилним
спроеођењем дрисавне зашггите лица у радном односу и над
извршењем свих прош-иса и мера по уређењу радних односа
и радних услова установљДва се инспекција рада. Овај наДзор држава ће вршити у сарадњи cai оиндикалним организацијама радника и намештеника.“
У чл. 2 тач. 7 треба д а се измени реч „пословног” и замени речју „ра|дног“.
Са своје стране, другови:, о оред свих тих тшсмених извештаја, ja бих рекао само још ово:
Закон о инспекцији ра/да, као и многи већ доиети закони у иашој Народној скупштини, има да озакони оно што
je већ сам ж'ивот створио. Другим речи.ма, ми има:мо да
озаконимо оно што je радничка класај својом борбом извојевала за себе и што већ постоји K*aio неписан закои.
Наша држава донела je читав низ зако'на, о државним
службеницима, о ученицима у шривреди, о решавању радних
спорова и о социјалном осигурању, као и уредаба! о регулисању надница и плата радвджа и намештетаика!, о годишњем одмору, о отказима и отпремшшама итд.,. a сад ттред
кама стоји Закон о инспекцији рајда. Сви донесени закоии
и уредбе говоре о томе да je ова држава, држава радног
народа и да се на(рочита брига посвећује сиромашним радним слојевима.
У старим режимима, кад-је радничка класа и извојевала
за себе већа права и то било закоадски оформљено, онда су
послодавци и државки оргаии настојали да те законе ублаже у корист послодавада или да их сведу на нулу. Тагкав je

случај био с уредбом о минималним надницама и арбитражи. 0со1беност оваг предлога Закона о инопекцији рада говори да fce се надзор вршити у најтешњој сарадњи са синдикалним организацијама, са оргаЈнима народне влагги и државне управе. То није у старим режимима никада било. То
говори о томе да je код нас таква власт која штити интересе радних слојева, и ja вас молим да примите овај 'Предлог Закона, јер ће он још више допринети' да се учврсти
положај радничке класе и најше народне власти. (Аплауз).
Претседник: Чули сте ^звештај известиоца) Закоеодавног одбора о предлогу Закона о ииспекцији рада.
Огварам начелни претрес о овом законском предлогу и
дајем реч првом пријављеном говорнику, другарици Пепци
Кардељ,
Pepca Kardelj (NR Slovenija): Zakon o inšpekciji rada je
dopuna dosadašnjim zakonima koje je naša narodna vlast do 
nela u svrhu poboljšanja položaja radničke klase. Inšpekcija
rada pre rata nije ispunila svoj zadatak, ona se nije borila za
bolje uslove života i rada radničke klase. Nasuprot, iskustva
su nam pokazala da je radila ruku pod ruku sa onima koje je
trebalo kontrolisati i kažnjavati za njihove nečovečne postupke prem a radničkoj klasi. Buduči da Inšpekcija rada u staroj
Jugoslaviji nije štitila radničku klasu, buduči da je radnička
klasa vrlo rano osetila da se sve njene intervencije svršavaju
u prilog kapitalista, radnička klasa od Inšpekcije rada nije ni
očekivala pomoč.
Ako pogledam o neke ankete koje su bile vršene od strane
radničkih sindikata, jasno čemo videti pored kakvih stvari je
Inšpekcija rada čutke prolazila. Svi se mi sečamo koliko se
nesreča dogadalo u rudarskoj, metalskoj, tekstilnoj, hemiskoj
i drugim strukam a zbog loših uslova rada. Primeri Trbovlja,
Kaknja i mnogih drugih preduzeča jasno nam o tome govore.
Svi se mi sečamo izrabljivanja ženske i dečje radne snage od
Strane poslodavaca. Posledice teških uslova rada lako se mogu
zapaziti i iz statistika koje govore o broju nesposobnih mla
diča za službu u vojsci. Kad je reč >o uslovima rada radničke
klase pre rata, možemo da navedemo jedan prim er koji je bio
iznesen na jednom zboru od strane radnika jedne fabrike. Tu
su radnici rekli: „Kad smo zamolili našeg poslodavca da nam
napravi novo korito, da ne bi pili vodu iz istog korita iz kojeg pije njegov pas, poslodavac nam je odgovorio da je n je 
gov pas inteligentniji od nas.“ Takvih i sličnih prim era mogli
bismo nabrajati koliko god hočemo, jer znamo koliko je fabrika bilo izgradeno tako da bi barem donekle mogle odgovarati higijenskim uslovima rada.
Poslodavcima nije bilo stalo' do toga da poboljšaju uslove

rada radničke klase i da odvoje od svoga novca za stvari koje
im ne bi donosile profit. Naprotiv, oni su ulagali novac u ono
što im je donosilo gomilanje bogatstva. O kakvoj pažnji ili
brizi za radničku klasu nije bilo ni govora, osim onoliko k o 
liko je bilo najnužnije da bi mogla obavljati posao u tvornici.
Svaka inicijativa od strane radništva u cilju poboljšanja
svoga položaja bila je najdrastičnijim m erama ugušivana. Iskustvo nam pokazuje da je u tome čfesto puta imala udela i In
špekcija rada, koja je m nogo puta osujetila radnike da postignu postavljene zahteve. Pored toga, sama organizacija In
špekcije rada onakva kakva je bila, nije mogla odgovoriti zadacima koje bi po pravilu m orala vršiti, jer broj njenih inspektora nije odgovarao broju preduzeča i ustanova koje je
trebalo kontrolisati.
Radnička klasa u novoj Jugoslaviji, u zajednici sa ostalim
radnim masama, postala je osnovni nosilac narodne vlasti. Ona
je svesna teških i odgovornih zadataka koji stoje pred njom,
kako u pogledu zalaganja svojih snaga u obnovi i izgradnji
zemlje i davanju radne inicijative, tako i u pogledu davanja
svoje pune potpore našoj narodnoj vlasti. Naše radništvo če
tak o d e pomoči i neposrednp učestvovati u spr.ovodenju Zako
na o inšpekciji rada. Inspektori če biti birani od strane '-amili
radnika, koji če moči neposredno zapaziti sve nedostatke na
terenu i blagovremeno upozoriti narodne vlasti kako bi ine te
nepravilnosti mogle na vreme ispravljati. Tako, oslarija]uči se
na radništvo u samim fabrikam a i radionicama, Inšpekcija ra 
da moči če stvarno da služi onome čemu je namenjena. Buduči
da je naše radništvo več pokazalo svoju veliku sprem nost u
otklanjanju raznih nedostataka, možemo hiti sigurni da če ono
i ovde opravdati nade koje se u njega polažu.
U postizanju svih krupnih uspeha koje je naša država več
ostvarila za tako k ratk o vreme, radnička klasa je odigrala
avangardnu ulogu.
Na nedavno održanom plenumu Centralnog odbora Jedinst.venih sindikata date su nove smernice i primljene nove obaveze od strane Jedinstvenih sindikata u radu na ispunjenju za
d a ta k a radničke klase u vezi sa postoječim i budučim privrednim planovima. Možemo smelo tvrditi da če te obaveze biti
časno ispunjene.
Naša narodna vlast m nogo je zainteresovana čuvanjem ži
ve snage naših radnika, jer su oni najjača garancija da če se
svi veliki planovi sprovesti u delo. Čuvanje žive snage naših
radnika, stvaranje što boljih uslova njihovog rada — to» če biti
osnovna linija Inšpekcije rada.
Ubedena da predloženi Zakon znači važnu dopunu našim
dosad donesenim zakonima, koji obezbeduju dostojan život
radničkoj klasi, glasaču za ovaj Zakon. (Odobravanje).

Pretsednik: Traži li još ko reč u načelno] diskusiji? (Ne
traži niko). Pošto više niko od narodnih poslanika ne traži
reč, molim druga pretstavnika Ministarstva rada Milana Žu
gelj a da izvoli dati svoje obrazloženje.
Vladin poverenik Milan Žugelj (NR Slovenija): Drugovi
narodni poslanici, pored obrazloženja koje je Ministar rada
FRNJ priložio predlogu Zakona o inšpekciji rada, potrebno je
da se u načelnoj diskusiji iznese još nekoliko značajnih momenata o važnosti i ulozi koju če novi Zakon o inšpekciji rada
odigrati u obnovi i izgradnji naše zemlje.
U predloženom Zakonu o. inšpekciji rada, kao prvo, predvida se uska saradnja državnih inspektora rada sa sindikalnim
organizacijama. Ta saradnja nije samo formalna, več se u za
konu predvida i organizaciona saradnja i to naročito putem
radničkih inspektora u preduzečima.
Ustanova radničkih inspektora je nova organizaciona f o r 
ma saradnje izmedu organa državne vlasti i sindikalnih o r g a 
nizacija. I ako još nemarno izraden pravilnik o radu radničkih
inspektora, ipak je u načelu več odredena njihova prava uloga,
a to proizlazi iz sam og Zakona o inšpekciji rada, koji predvida
da če radnički inspektori biti pombčni organi državnih inspek
to ra rada i da če saradivati sa ovima u otklanjanju svih nedo
stataka na polju higijensko-tehničke zaštite pri radu, kao i ne
pravilnosti u primeni propisa o uredenju radnih odnosa. Centralnom odboru JSJ prepušteno je da, u sporazumu sa saveznim ministrom rada, propiše pravilnik o izboru i radu radnič,kih inspektora u okviru ovoga Zakona.
U vezi sa ustanovljavanjem radničkih inspektora, čl. 17
predloga Zakona o inšpekciji rada, predvida se ukidanje Za
kona o radničkim poverenicima. Ustanova radničkih poverenika zajedno sa drugim propisima iz radnog prava stare Ju»
goslavije (radničke komore, berze rada, stare inšpekcije rada,
staro radničko osiguranje) konačno je preživela opravdanost
svoga postojanja. Predratni propisi radnog prava, koji su, kao
što je poznato, doneti tek na pritisak radničkih masa posle
prvo g svetskog rata, i to ne zato da bi se radnicima stvarno
od strane države regulisala njihova prava, več samo zato da
bi se posle „Obznane“ i Zakona o zaštiti države, kada je stvar
no radnička klasa u Jugoslaviji stavljena izvan zakona, pred
m edunarodnom javnošču tadašnja i takva Jugoslavija prikazala
k ao napredna država. A šta je ustvari bilo? Tadašnji protivnarodni* a naročito protivradnički režimi onemogučili su radnike
da se bore za svoja prava zabranom političkih i sindikalnih o r
ganizacija radnika, kao i hapšenjem njihovog rukovodstva i
b o rb en ih 'rad n ik a . Da bi se na medunarodnoj pozornici prikrio ta j udar protiv radničke klase Jugoslavije, objavljeno je

nekoliko zakona iz oblasti zaštite radnika, a njihovo izvršenje
povereno izdajnicima radničkog pokreta kao što su Živko Topalovič i kompanija.
Ti izdajnici radničkog pokreta trebalo je da budu čuvari
radničkih prava. Oni su se ugnjezdili u za njih osnovane ra d ’
ničke institucije (radničko osiguranje, radničke kom ore, berze rada i dr.), gde su se ne samo bogatili novcem sakupljenim
od radnika, več su svojim radom otvoreno sabotirali svaki p o 
kušaj radnika u borbi za njihova prava.
No i pored toga, radnička klasa nije klonula. Ona je i da
lje nastavila sa svojim akcijama, organizujuči se u ilegalnim o r
ganizacijama (Komunistička partija), kao i u legalnim sindi
kalnim i kulturnim organizacijama, koje su vlastodršci bili p re 
pustili svojim slugama socijal-patriotima. U toj teškoj borbi
p r o ti v 'tr o s tr u k o g neprijatelja: države, kapitalista i izdajnika
radničke klase, koji su držali u svojim rukam a vočstvo tada
dozvoljenih sindikata (URSS), ipak su uspevali da izvedu niz
uspelih akcija, tarifnih štrajkova, za poboljšanje svoga života.
Upravo je neverovatno1, ali ipak tačno, da su radnici pored b o r 
be za povišenje svojih nadnica morali često voditi ogorčenu
borbu za ostvarenje i onih svojih prava koja su im bila pred
videna zakonima, kao na prim er borba za osmočasovni radni
dan, za plačeni prekovremeni rad itd.; a isto tako i o zašr.iti
prava radničkih poverenika. Trebalo je da radnički poverenik
bude posrednik izmedu radnika i poslodavaca, ali ustvari, tamo gde nije bilo' jakih sindikalnih organizacija, on je m orao
biti ili pasivan ili raditi protiv interesa radnika. U protivnom,
tj. ako se zalagao za prava radnika, on je redovno bivao otpuštan sa rada. Na ta j način stvarno, gde nije bilo iza radnič
kog poverenika snažne sindikalne organizacije, institucija rad
ničkih poverenika postojala je samo formalno.
Posle oslobodenja bila je namera da se novim Zakonom o
radničkim poverenicima reorganizuje ustanova radničkih p o 
verenika. Taj pokušaj nije doneo pozitivnih rezultata i to
uglavnom zato što je u izmenjenom položaju radničke klase u
našoj novoj državi morala biti izmenjena i ufoga radničkih sin
dikata. Radnički sindikati, k ao što je rečeno, direktno su ukopčani u obnovu i izgradnju naše zemlje, tako da je sada p o 
stala suvišna uloga radničkih poverenika kao posrednika iz
medu radnika i uprava preduzeča.
Sasvim je druga funkcija radničkih inspektora. Radnički
Inspektori treba da budu izabrani od strane radnika, a biče
pomočni organi inspektora rada u vršenju nadzora nad spro
vodenjem propisa o higijenskim i tehničkim zaštitnim merama
pri radu, kao i propisa o uredenju radnih odnosa. To znači da
radnički inspektori neče biti nezavisna lica, koja nisu nikom
odgovorna za svoj rad, kao što se to dogadalo sa starim rad-

ničkim poverenicima, već naprotiv, oni če biti dvostruko p o 
vezani i to sa sindikalnim organizacijama i sa državnom inspekcijom rada. Šta se tim postiže? Postiže se to da se ubuduče radnički sindikati neče m orati da bore za sprovodenje rad'
ničkog zaštitnog zakonodavstva, jer če sami poslodavci biti
obavezni da se o tome staraju, a o pravilno] primeni sprovodenja tih propisa vršiče kontrolu država preko svojih inspek
tora rada i radničkih inspektora. To je sasvim opravdano i p ra 
vilno. U našoj novoj državi ne sme se dozvoliti da bilo ko ne
odgovorno krši postoječe zakonske propise, a najm anje one
propise koji štite radnike i nameštenike. Ne smemo dozvoliti
da se radnički sindikati iscrpe u borbi za zakonska prava rad
nika, kao što je to bilo ranije, več naprotiv, mi čemo baš ovim
Zakonom organizovati državnu kontrolu nad pravilnom primenom svih propisa o socijalnoj, higijenskoj i tehničkoj za
štiti radnika, a radnički sindikati preko radničkih inspektora
najuže če saradivati i pom agati državi u torne radu.
Zbog toga predlažem, drugovi narodni poslanici, da usvo
jite ovaj zakonski predlog ovako kako ga je predložio Mini
star rada, je r smatram da je došlo vreme kad treba radnički
inspektori ne samo da se staraju za pravilnu primenu Zakona
o uredenju radničkih odnosa, več da intenzivno rade i na p ri
meni higijensko-tehničkih mera. Mi znamo u kakvom su sta 
nju naše tvornice. One su u lošem stanju bilo zbog toga što
pre rata niko nije vodio računa o higijensko-tehničkim uredajima naših preduzeča, bilo zbog toga što su u ratu strahovito
oštečene. Bilo bi nepravilno ako se, ne bi pristupilo odmah rešenju ovog pitanja. Statistika našeg socijalnog osiguranja, iz
koje se vidi procenat nesrečnih slučajeva pri radu, pokazuje
da je veliki broj nesrečnih slučajeva prouzrokovan baš nedostatkom higijensko-tehničkih mera. Sve nam to> nalaže da što
pre pristupimo uklanjanju ovih nedostataka. Nadam se da če
mo novim zakonskim propisima popraviti stanje u našim tvornicama, a naročito u našim rudnicima, i da čemo u najkrače
vreme ove nedostatke otkloniti.
ГТретседник: Тражи ли још ко реч у дискусији у на.челу о овом законском предлогу? Пошито »ико не тражи
реч, закључујем дискусију у иачелу.
Прелазимо на гласање. Ко je у начелу за овај законоки
предлог, не-ка дитне руку. (Сви дижу руку). Хвала. Има) ли
ко против? (Иико не гласа против). Објављујем да je оеај
законски предлог у начелу једноглаано примљен.
Прелаоимо на дискусију и <гла1сан>е у појединостима.
Скрећем пажњу народним посланицима да се у смислу чл.
38 Пословника Већа народа шретрес закоиских предлога у
појединостима врши по главама a гласање >по члановима.

Због тога ћу пре сваке главе питати Веће да ли ко од народвих посланика жели да учествује у дискусији о глави
која je на реду. У току читањ а чланова дискусија неће бити
могућа.
Пре него што пређемо на читање I главе, жели ли ко
да говори o I глави? (Нико се не јавља за реч). Пошто се
нико не јавља за реч, прелазимо на гласање о члановима
ове главе и молим известиоца да чита члан гто члаан.
Известилац Божидар Масларић чита члан 1 са Владиним амацдманом који гласи: „У другам реду овог члана
брисати реч „на)јамном“.
Изјављујем као известилац Одбора д а примам чтредложени амандман Владе.
Претседник: Ко je за прочитаии члан 1 са амандманом
Владе, нека дитне руку. (Сви дижу руку). Има ли ко против? (Нема). Објављујем да je чл. 1 са амандманом Владе једногласно примљен.
Известилац чмта члан 2 према извешт.ајју Закоиодавног
одбора.
Известилац: У члану 2 тач. 7 постоји Владин амандмаи
да се реч „пословног“ измени и да се стави реч „радног“,
тако да ће овај стае глааиги>: „Одобравање р а д о о г реда у
предузећима; давање дозвкзла за прековремени рад; иопитивање узрока периодичних прекида рада1;“
Изјављујем да и овај амандм,а(н примам.
Претседник: Пошто je друг известилац примио
аЈмандман, стављам члан 2 са амандманом на гласање.

овај

Јован Јегдић: У члану 1 изостављена je реч „најамном“.
Мислим да и код члама 2 у тач. 1 треба изоставити реч
„најамном“.
Известилац: Примам предложени
лосланика Јегдића.

амандман иародног

Претседник: Стављ,а|м члан 2 cal амандманом Владе и са
амандма!ном друга Јегдића на гласање. Ко је за овај члан,
нека дигне руку. (Сви посл.аиици дижу руку). Има ли ко про*
тив? (HeiMai). Објављујем да je члан 2 примљен.
Прелазимо на II главу. Ж ели ли ко реч у претресу у појединостима o II глави? (He јавља се нико). He жели нико.
Молим дру/га известиоца! да прочита члан 3 главе II.
Известилац чита члае 3.
Претседник: Гласамо о члану 3. Ко je за овај члан, нека
дигне руку. (Сви< посланици! дижу руку). Ко je против? (Нико). Објављујем да je члан 3 примљен.

Известилац чита члан 4.
Претседник: Ко je за члан 4, нека дигне р.уку. (Сви послаиици дижу руку). Ко je против? (Нико). Објављујем да je
члан 4 примљен.
(3al O'BHiM je Веће вдарода, гласајући дизањем руку о сваком прочЈиташм члану ове главе, једногласно усвојило чллнове 4, 5 и 6, Л|рема предлогу и извештају Законодавног одбора).
Ha реду je глава III. Жели ли ко реч о глави III? (Нико).
He јавља се нико за реч. Прелазимо на читање и глаеање.
Известилац чита чла1н 7.
Претседник: Ко je за члан 7„ нека дигне руку. (Сви дижу
руку). Ко je шротив? (Нико). Члан 7 je примљен.
(За ови!м je Веће иарода,, гласајући дизањем руку о сва^
ком прочитаеом члану ове главе, једногласно усвојило p a 
urose 8, 9, 10, 11 и 12, према 'предлогу и извеш тају За|конодавног одбора).
Претседник: Прелазшмо иа дискусију у појединостима о
IV глави. Жели ли :ко реч о овој глави? (Нико). Пошто се
нико не јавља за реч, молим известиоца! да чита даље.
Известилац чита наслов IV главе и члан 13.
Претседник; Ко je за члан 13, нека д и ш е (руку. (Сви диж у руку). Има ли ко мротив? (Нема|). ОбјаЈвљујем да je члан
13 примљен.
(За овим je Веће народа, гласајући дизањем руку о сваk o im прочитансж члану ове главе, једногласно усвојило чланове 14, 15, 16 и’ 17, према предлогу и извештају Законодавиог одбора).
Претседник: Тиме je шредлог Закона о инспекцији рада
из»гла]сан у појединостима.
Прелазимо на гласање у целини. Молим друга секрет.ара
да изврши прозивку. Гласаће се са за и против.
Секретар Нинко Петровић прозива посланике да гласају,
Гласали су за: Абдураим Мустафа, Агуши Куртеш, Андрејев Бане, Апостолски Михаило, Бабић Анто, Бабић Љ убо,
Бабовић Спасенија, Бај:а’лск]и Ристо, Барбарић Божо, Бевк
Франзце3) Берус Анка, БлагојевЈић д-р Обрен, Борић Фрањо,
Братић д-р Душан, Брашнаров Панко, Бркић Ха1сак, Васиљевић Душаи, Вицковић Михаило, Влајковић д-р Милорад, Вујасиновић Тодор, Вујачић Марк-о1, Вукосављевић Сретен, Гаврилски д-р Гјорги, Галијашевић Бећир,, Гарчевић Гојко, Голубовић Маринко, Голубовић Радоња, Гошњак Иван, Грбић

Михаило, Грегорић д-р Павле, Димитријевић Спасоје, Доор^шиновић Милоје, Долиншек Тоне, Дугоњ ић Рато, Ђаковић
Опасоје, Ђуричин Миливој, Жумер Срећко, Затрић Саит, Зогови-ћ Радова-н, Ивовић Душан, Илић С. Драгољуб, Илић
Павле, Имаћшвић Фадил, Јж о вљ е ви ћ д-р Стеван, Јегдић Јован, Јерас Јосип, Кардељ Пеитца, Кериме Муча, Ксшненић
Петару Котчник Бено, Коцбек Едвард, Кризман д-р Хинко, Кршул Мате, Лаутаки Трајан, Лиси Сали, Лубеј Франце, Лу-начек д-р Павел, Маглајлић Шефкет, Манојловић Радмила, Map'ковски Венко, Мартиновски Никола, Марушич д-р Драго,
Масларић Божидар,, Маснић Петар, Милавдкснвић Иван, Миливојевић Јоза, Митровић Божо, Митровић Митра, Млакар
Алојзшј, Момчиловић Љуба:, М угоша Андрија, Нађ Гаврило, Несторов д-р Димитар, Николић Зора, Новак Иван, Ношпал Тоде, Олах Ш аедор, Павић Нико, Павловић Косан, Пејновић Ката, Перовић Пуииша, Петровић М,агго, Петровић
Никола, Петровић Нинко, Пешев Никола Панчев, Поглајен
Франц, Попивода Крсто, Поповић Душан, Поповић С. Милан, Поповић д-р Милош, Поповић Радован, Р,а1довић Вуко,
Ребац Xacafar, Реџа Зекирија, Ркаган Душан, Рус Јосвдп, Савић Кирило, Саили Драгутин, Са(ла1цан Дон Анте, Окерли<ћ
Велимир, Смиљанић Милан, Сио.ј Франц* Сгаиров д-р Борис,
Станковић д-р Синиша, Стојановић Алексаидар, Сулеј;мановски Нафи, Сучић Флоријак, Тодоровић Радомир, То(ми(ћ
Алекса, Ћетковић Јован, Ћишић Хусеин, Ћурчић Жисвојии,
Фрол Фране, Хафнер Тсше, Хоџа Мустафа, Хоџић Џеко, Хрн*
чевић д-р Јосип, Цајнкар д-р Станко, Царевић Милош, Ца)рић д-р Војин, Целески Лазар, Чаловска Љ иљана, Чикови-ћ
T o m o , Ч олаковтћ Родољуб, Чубриловић д-р Бранко, Џаикић
Хасан, Шентјурц Лидија, Ш ећерагић Мурад, Шоти Пал.
Отсутни: Амброжич Ладо, Аугустинчић Антун, Ацева Вера, Бакић Митар,, Беблер д-р Алеш, БојнЈовић Ђурађ,
Бурсаћ Милаи, Bapral Иштван, Видмар Тоне, Врбовски Павел, Гаш Аљуш, Ђилас Милован, Жижић Живко, Жупанчич Отон, Јадрешин Богде, Јуринчић Нико, Кавчич Стане, Капетановић Хајро, Крајачић Иван, Кулеиовић
Сквндер, Ма'лииска Веселинка, Милошевић Мир.а\, Миљовски
Кирил, Мићуновић Вељко, Мојсов Лазар, Мухтари Осман,
Н азор Владимир, Наумовоки Наум, Ненезић Радо.јица, Орешчанин Богдан, Оровић Саво, Па1п'ић Радован, ГТлепелић
Стјеп.ан, Продановић М. Јаша, Радосављевић Добривоје,
Сејфула Кемал, Смодлака д-р Јосип, Сулејмани Хивзи, Темелковски Борко, TypKOBiHih Иван, Филиповић Крсто, Хамовић Р;аде, Херљевић Фрањо, Шукриа Али.
Претседник: Објављујем резултат гласања. Присутно je
129 народник посланика и сви су гласали за. Према томе,
објављујем да je предлог Закона о инспекциЈи рада примљен

Г

у Већу народа и да ће бити упућен Савезном већу на реииавање. Објављујем кратку паузу, 'после које ћемо прећи на
другу тачку дневног реда: претрес предлога Закона о меници.
(После паузе)
Претседник: Настављамо рад. Пре прелаза на другу тачку дневног р^да, обавештавам Веће да' je Ми.нистар правосуђа ФНРЈ својим пиомом овластио Николу Срзентшћа д а
даје потребна обавештења приликом 'претреса oe'or за^конског 'предлопа и да je поднео амандмане уз чланове 15, 82 и
98 овог законског предлога.
Прела'зи;М'0’ на шретрес предлога Закона о меници. Молим друга известиоца Законодавног одбора д-р Душ ана
Братића д а поднесе извештај Законодавиог одбора!.
Известилац д-р Душан Братић: Другови народни посланици, Законодавни одбор на својој седници од 23 новембра
узео je у претрес предлог Закона о меници и резултат рада
Законодавног одбора добили сте пиомено у фор 1ми извештаја и ja га; не желжм понављати. (Видети извештај на крају
хљиге). Осим тога Министарство правосуђа ФНРЈ поднело
je и исцрпио образложење овог закоиског предлога, и као
што je у том образлож ењ у наглашено, овај је закоискиг
предлог израђен на основу женевских конвенција О' Унифицираном меничном закону од 1930 годиие, a ори томе су узети у обзир прописи Меничног закона од 29 новембра 1928
године који je био израђен в а основи Хашког уииформног
реглмана о мениц« од 1912 годоне.
Укратко ћу изнети историјат Хашког реглмана и женевских конвеиција.
У другој половини XIX века међународна размена добара: почела je добијати све веће джиензије, a у ту размену
постепено се укључивао све већи број држава са ра'з>ним валутама и разним кредитни'м системима.
Развој сувоземног и поморског саобраћаја ра)звио се у
неслућеним размерама и омогућио je огроман развој 'међукародних трговачких односа и промета!, a то је изазвало
врло велика потражтавања и дуговања ш м еђ у разиих држава у износима од стотине .милијарди динара. Није било могуће 'имати толико готовог новца колико je било потребно
за међусобна плаћан>а по међународним трговачким пословима.
Такви међународни трговачки односи и послови с једне
стране, a ш гурност кредита с друге стране, наметаии су потребу стварања једног међународно^г ииструмента плаћања
изваи готовог новцау који даје потшуну сигурност, a то je
меница. Али први услов ефикаског фуикционисања таквог

инструмента био je да се једнвм међународним сгооразумом»
утврди једав униформни реглман по коме ће све државе
које приступе том споразуму израдити менични закон за
своју земљу тако, да мевица добије општи међународни карактер ма у којој држ ави она стостала.
Beh почев од 1876 годиве праввички кацтацитети свих.
земаља, даље, привредни стручњаци w претста!вн:ици научних оргавиза-ција почели су одржавати најпре ' претходне
састанке, a т т с л е тога! и званичие конферевције на којјима
je ово питање расправљаво. Претресана су разна прдоила^.
редиговани пројекти закона и пр<а(вл>ене разне комбивацијесве до 1912 годиве, када се на позив холандске владе састао у Xairy међувародни ковгрес кој« je израдио и прихвак
тио Хашки реглман о мекичном npatey, a. коме су приступиле 33 државе.
Ha основу ти*х реглмава донет je и Менични закон у
бившој Југослаиији од 29 новембра 1928 године.
У
јуву месецу 1930 године састала се у Женеви међународна ковферевција са задатком да на основу искустава
стечених применом и спровођењем у живот Хашког реглмана донесе униф.ицирави меничви закон.На тој конференцији примљена je Конведција о Увифициравом меничном закону као и текст тога закона, надаље Конвенцвја о решавању извесних сукоба меничиих закоиа и Конвенција о меничвим таксама. Бивша Југославија приступила1 je тим кон.-венцијама 1934 године. Напомињем д а те конвенције између осталог предвиђају да их сва'ка држава може откавати
са извесним отказним роком, a да* маже исто тако подносити амандмаве за измену и допуву поједивих одредаба
Увифицира1ног мевичног закона по напред утврђевој процедури. Свака држава уговоркица обвезана je no тим конвенцијама да на c b o i m подручју озаашни само одредбе о трасираној меници из Увифицираног закона, a одредбе о conствеиој меници да пропвше својим законвма, уносећи у њих
само извесне одредбе из Унифиц.ираног закона о со-пственој
меници, a које су у горе наведеним конввнцијама прописане,
све npe.viiaj лословним и прометним потребама сва!ке земље.
Те конвенције дозвољ авају државама уговорницама извесне резерве, тј. да века витањ а1 из материје меиичног права регулишу својим законодавством према специфичвиМ'
приликама у својој земљи, a то су следећа питања: поступа!к при подизању протеста, амортизација мекице, тужба
због неоправданог богаћења ва основу мевичних послова,
прописи о прекидању застарелости, о .праву залоге и праву
придржа;ја, о почеку за мевичвог гаранта против ког-ai се
врши регрес,, о висиви каматне стопе и провизије, о издавању и навлати мениве која гласи на новац који вије у~
оптицају на вациона!лном подручју.

С обзиром на развој наше земље, њена ће трговина и
привреда) сваким даном у све већој мери постојатц међународна;, стога и ми1 треба да тежимо што већем усклађивању нашег меничиог права са иностраним. Мислим да смо
то овим Законом И П О С ТИГЛ И.
При изради овог законског предлога резерве које сам
горе поменуо кориошћене су где год су то налагали интереси
наше привреде и нашег данашњег уређења, али илак тако
да се отступање од резултата постигнгутих иа' пољу изједначења међународног права свело на најмању меру, a при
том су узети у обзир прописи Меничног закона >из 1928
годиие. То су прописи главе XI о лротестима, главе XII о
застарелости, главе XIII о н е о тр а вд а ш м бога^ћењу, главе
XIV о праву залоге и придржаја, главе XV о амортизацији
менице, али оии не мењају ништа ни у погледу форме ни
циркулације као ни у погледу права и обавеза које проистичу из менице.
Проггиси чл. 97, 98, 99 главе XVI о сукобу закона допуњују досадаш њ е шрописе, отклања!ју нејасности у примени и тумачењу. Део трећи овог закоиског ттредлога —
Прелазие и заврш не одредбе — нове су и диктоване су променама које су од ослобођења наста^е било у нашем законодавсгоу било у иаш ој економици.
Код израде овог законског предлога настојали смо да
<он и стилски и редакциски буде што више у духу н.а!шег
језика, али нисмо могли1 избаћи да употребимо неке термиие који су међуиародни, тј. примљени и у текстовима
закоиа осталих држава уговорница које су приступиле женевским коивенцијама. То су иарочити изрази трасат, трасант, акцептант, индосамент, индосант„ ремлтент, авал, интервиенијент, алонж, куртажа, a сигурни смо д а ова!кви термини «ehe изаевати никакве нејасноће или двојбе у нашем
пословном свету, нити бити сметња циркулацији менице.
Објашњења поједимих закоиских одредаба даћу,; према
^потреби, у току претреса у појединостима.
Законодавни одбор моли Веће народа да ова;ј законски
предлог прими 'онако како je у уовојен у Законодавном од!бору, a нарочито да се ништа не мења у погледу садржаја.
■{Аплауз).
Претседиик: Чули сте извештај известиоца Законодавног одбора. Отварам намелну дискусију о овоме законском
предлогу. Ко жели да учествује у дискусији, нека се јави за
реч. (Нико се не јавл^а!). He јавља се нико за реч. Прелазимо на гла!сање у начелу. Ko je v начелу за овај заковски
предлот, нека дигне руку. (Сви дижу руку). Ко je лротив?
"Нико није против. Објављујем да je овај предлог Закона о
мени-ци у начелу примљен.

Прелазимо на дискусију и гласање v појединосгима.
Молим другове народне посланике који желе да учествују
у дискусији o I глави д а се јаве за реч. Реч има д-р Војин.
Царић.
Д-р Војин Царић (HP Србија): Другови народни иосланици, у другом ставу члаиа 1 предлога Закона о меници
стоји: „безусловни удоут да се тлати одређевд свота новца”,
што није довољио, јер се према науци, пракси и стаиовишту
са'мог предлагача Закона о меници, нарочито изра|женом у
3 алинеји чл. 40 in fine овде мисли на новац који je у течају
Федеративне Народне Републике Југосл 1ави'је, a зна се из
образлож ењ а да je предлог Закона о меници израђен према
женевском једнообразном Закону о меници, етрема коме je
добра и овда трасирана меница у којој je одређеиа] свота
страног новца.
Из 3 алинеје чл. 3 јасно се види д а je тако (одредба
ефективне исплагге у страном новцу).
Друга примедба се односи на чл. 9, к а ји г л а ш овако:
„Трасант одговара да he меница бити акцептирана и
исплаћеца.
Он се може ослободити одговорности з а акцепт;“
Значи да! се одговорности за неисплату не може нико
ослобдити. Зато се и чини сувишним д одатак да се свака
одредба K o jo iM би се ослобођавало одговориости за исплату
сматра' као д а није ни написана.
Хтео сам да училим ове две примедбе, сматра|јући да
би можда било важно чут.и шта ће о томе д а каоку они који
су радили на томе пројекту.
Претседник: Тражи ли још ко реч о овој глаии? (Нико
се не јављ а за реч). He тражи нико. 'Реч има известилац
д-р Душан Братић.
Известилац д-р Душан Братић: Jđ сам у уводној речи
нагласио да се у главама од I до X тачно спроводи Унифицирани менични закон и према томе ,ако бисмо ма шта томе
додали или од тога одузели постојала би сшасност да бисмо
дошли у сукоб са тим Унифицираним меиичним законом.
Према томе, све ове одредбе које се налазе у ■меничним за,конима, који су били на снази у бившој; Југоелавији, a
исто тако и у Меничном закону о д 1928 године, нарочито
понављам то у погледу глава од I до X, треба примити
без промене у садржају због тога ш то оне којенцидирају
са прописњма Унифицираног меиичног закона по Женевској конвенцији којој и 'ми: припадамо по једној међународној обавези.
Претеедник: Жели ли још ко реч? (Нико се не јављ а за
реч). Мислим да можемо шрећи на читање и тласање у по-

јединостима. Ако овом приликом не буде примљен одборски извештај, онда ће се гласати о предлогу који je учинио
.друг Царић. Молим друга известиоца! да чита члан 1.
Известилац чита члан 1, према гтредлогу и извештају
Одбора.
ПретСедник: Ко je s a члан 1, нека дигне руку. (Сви дшку
руку). Ко je шротив? (Нико). Нико нкгје против. Објављујем
да je члаи 1 примљен.
Известилац чита члан 2, ттрема предлогу и извештају
Одбора.
(За овим je Веће народа, гласајући дизањем руку о сваком прочитаном члану ове главе, једногласно усвојило члаиове 2, 3, 4, 5, 6„ 7, 8 и 9 према предлогу и извештајју Законодавног одбора).
Претседник: Прелазимо на II главу — Индосамент. Тра.жи ли ко реч o II глаеи? (Нико не тражи реч). Онда прелазимо на читање и гласање о члаловима ове главе.
Известилац чита наслов главе II и члан 10.
Претседник: iKo je за наслов главе II и члан 10, нека
.дигне руку. (Сви дижу руку). Има ли ко против? (Нема).
Обј.ављујем да су наслов главе II и члан 10 једногласно
примљеви.
(За овим je Веће народа, гласајући дизањем руку о сваком прочитаном члану ове главе, једногласно усвојило чланове од 11 до 14 закључно, према предлогу и извештају
Одбора).
Известилац: Код члана 15 у другом реду другог става
постоји амандман Министра 'правосуђа да: се речи „на њ у“
•бришу.
Претседник: Ко je за члан 15 са амандманом нека дигне
руку. (Сви дижу руку). Има ли ко против? (1Нема). Према
т о м е члан 15 je примљен са а м ш д м а ж ш Министра правосуђа.
(За овим je Веће варода, гласајући дизањем руку о
сваком прочитаном члаиу ове главе, једногласио усвојило
члаиове од 16 до 19 закључно,, према предлогу и извештају
Законодавног одбора).
Претседник: Прелазимо на III главу Акцептирање. Ко
жели да говори о глави III? (Нико). Пошто никс не тражи
:реч, прелазимо на читање и гласање о члановима ове главе.
Известилац чи*га наслов главе III и 'члан 20.
Претседник: Ко je з а наслов главе III и1 члаи 20, нека
дигне руку. (Сви дижу руку). Има ли ко против? (Нико).

Објављујем да су наслов главе III и члан 20 једногласно
примљени.
(За овим je Веће народа, гласа1јући дизањем руку о сваком прочитаном члану ове главе, једногласно усвојило чланове од 21 до 28 закључно, према предлогу и иввештају Законодавног одбора).
Претседник: Прелазимо на IV главу — Авал. Жели ли
ко да говори о овој глав>и? (Нико). Пошто кико не тражи
реч, прелавимо на читање и гласање о члавов.има ове главе.
Гласаће се о сваком члану појединачно.
Известилац чита наслов IV главе и 'члан 29.
Претседник: Ко je за наслов IV главе и члан 29, нека
дигне руку. (Сви дижу руку). Има јви к о против? (Нико).
Објављујем да су наслов главе IV и члан 29 једногласно
примљени.
\
(За OBiHiM je Behе народа, гласајући дизањем руку о сваком прочитаном члану ове главе, једногласно усвојило чланове 30 и 31, према предлогу и извештају Законодавног
одбора).
Претседник; Прелазимо «а главу V — Доспелост. Тражи ли ко реч о овој глави? (Нико). По!што « о не тражи
реч, прелазимо иа читање (и гласање о члано-вима ове главе.
Известилац чита наслов главе V и члан 32.
Претседник: Ко je за наслов главе -V и члан 32 нека дигне руку. (Сви дижу руку). Има ли ко против? (Нико). 0 6 јављујем да су наслов главе V и члан 32 једногласно примљени.
(За овим je Веће народа, гласајући дизањем руку о сваком прочитаиом члану ове главе, једногласно усвојило чланове од 33 до 36 закључно, према 'предлогу и кввештају
Законодавног одбора.
Претседник: Прелазимо на главу VI — Плаћање. Жели
ли ko д а говори о овој глави? (Нико). Пошто нико не тражи
реч, прелазимо на читање и гласање о члановима ове главе.
Известилац чита наслов главе VI и члан 37.
Претседник: Ко je за наслов главе VI и члан 37, нека
дигне руку. (Сви дижу руку). Има ли ко против? СНико).
■Објављујем да су наслсв главе VI и члан 37 једногласно
примљени.
(За о в р т м j e Веће народа, гласајући дизањем руку о сваком 'прочитаном члану ове главе, једногласно усвојило чланове 38 до 41 закључно, према предлогу и извештају За>конодавног одбора).

Претседник: Прелазимо на главу VII — P erpec 1због
неакцептирања и због неисплате. Тражи ли ко реч о овој
глави? (Нико). Пошто нико не тражи реч, прелавимо на
читање и гласање о члановима ове главе.
Извеетилац чита наслов главе VII и члан 42.
Претседник: Ко je за наслов главе VII и члан 42, нека
дигне руку. (Св'И дижу руку). Има ли ко против? (Нико).
ОбјавлЈујем да су накглов главе VII \и члан 42 једногласно
примљени.
(За овим je Веће народа, гласајући дизањем руку о сваком прочитаном члану ове главе, једногласно усвојило чланове о 43 до 53 закључно, према предлогу и извештају Законодавног одбора).
Претседник: Прелазимо на главу VIII — Интервенција'.
Жели ли ко реч о овој глав.и? (Нико). Пошто се нико нлје
јав;ио за реч, прелазимо на читање и гласање о сваком члану ове глазе.
Известилац д-р Душан Братић чита наслов VIII главе и
члан 54.
Претседник; Ко je за члан 54, нека дигне руку. (Сви).
Има ли ко лротив? (Нема). Нико није против. Члан 54 je
једногласн-о примљен.
(За овим je Веће, гласајући дизањем рутсу о сваком прочитаном члану, једногласно усвојило све члан-ове од 55 до.
62 закључно, према предлогу л извештају Одбора).
Претседник: Прелазимо на главу IX. Жели ли ко да
говори поводом ове главе? (Нико се не jasjba за реч). По^
што се нико не јавља за реч, прелазимо на читање и гласање о сваком члану ове главе.
Известилац чит.а наслов главе IX и члан 63
Претседник; Ко je за члан 63 и наслов главе, нека дигне руку. (Сви). Има ли ко против? (Нема). Објављујем да
je члан 63 једногласно примљен.
(За овим je Веће, гласајући дизањем руку о сваком
лрочитаном члану, једногласно усвојило чланове од 64 до
закључно 67, према предлогу и извештају Одбора).
Претседник: Прелазимо на главу X. Жели ли ко да г о
вори о овој глави? (Нико). Пошто се нико не јавља за реч,.
'Прелазимо на читање и гласање о члановима ове главе.
Известилац чита наслов главе X и члак 68.
Претседник: Ко je за члаи 68, нека дигне руку. (Сви).
Ко je потив? (Нико). Објављујем да je члан 68 једногласна
примљен ca насловом главе.

Прелазимо на главу XI. Жели ли ко д а говори поводом
ове главе? (He јављ а се нико). Прелазимо на читање и c a 
cante.
Известилац чита наслов главе XI и члан 69.
Претседник: Ко je за члан 69 и наслов главе XI, нека
дигне руку. (Сви дижу руку). Ко je против? (Нико). Пошто
h h ik o није против,
објављујем да je члан 69 једногласно
примљен.
(За овим je Веће, гласајући дизањем руку о сваком
члану ове главе, једногласно усвојило све чланове од 70
до 77 закључно, према ;предлогу и И1звешта(ју Одбора).
Претседник: Прелавимо на XII главу. Жели ли ко реч?
(Нико). Ш ш т о нико не жели да говори, прелазимо на читање и гласање.
Известилац чита1 наслов главе XII и члан 78.
Претседник; Ко je за члан 78, нека дигне руку. (Сви).
Има ли ко против? (Нема). Објављујем да су наслов главе
XII и члан 78 једногласно примљени.
(Beihe je заггим, гласајући дизањем р.уку о с в а к о м прочитаном члану, једногласно у с в о ј и л о чланове о д 79 д о 81
з а к љ у ч н о , 'према ' П р е д л о г у и и з в е ш т а ј у Одбора).
Претседник: Изволите чути члан 82.
Известилац д-р Душан Братић: H a предлог Мииистра
правосуђа у члану 82 треба у прво ј и другој реченици става
првог ш брисати речи „законског“ ,и „законски“. Осим тога
да се на крају става (првог r n a t речи „тужбе“ брише тачка и
додају речи „или тужбе која би се имала 'подићи“, тако да
ова ј члаи сада гласи:
„Ако парнично' неопособно лице, ма у ком тренутку у
току последња три месеца рока застарелости, иема заступиика, 10нд.а се за1старелост која против њега тече„ не може завршити -пре протека три месеца, од тренутка када je то лице
постало парнично способно или је добило заступника. То
исто важи и за; случај да заступник изгуби (парничну способност или да између њега и парничио неспособног лица
постоји сукоб интереса у погледу -подигнуте тужбе или тужбе која би се имала подићи.
Застарелост једног меничног потражива!ња коуе чини
део неке заоставштине или које пада иа терет какве заоставигти.не, не може се завршити пре проте^а! шест месеци после
смрги покојникове“.
Претседник; iKo je за овај члан са амандманом Министра
правосуђа, «ека дитне руку. (Сви лосланици дижу руку).

Има ди ко против? (Нема). Објављујем да je члан 82
примљен са амашдма.ном.
(За овим je Веће народа, гласајући дизањем руку, уевојило једно1гласно и без измене чланове 83 и 84).
Претседник: Прелазимо « а гла1ву XIII — Неоправдано
богаћење, Тражи ли ко реч о овој глави? ((He тражи нико).
Пошто нико «е тражи реч, прелазимо на читање чланова и
гласање о њи,ма.
Известилац читав «аслов главе XIII и члан 85.
Претседник: Ко je за овај 'члан, нека дитне руку. (Сви
посланици дижу руку). Има ли ко против? (Нема). Обја!вљујем да je члан 85 примљен.
Прелазимо на главу XIV — Право залога и 'придржаја.
Тражи ли ко реч о овој глави? ('He тражи нико). Пошто
khiko не траж!и реч, прелазимо на читање и тласање.
Известилац чита наслов главе XIV и члан 86.
Претседник: Ко je за члан 86, нека дигне руку. (Сви
дижу руку). Има л[и ко лротив? (Нема). Чла1н 86 је примљен.
(За овим je Веће народа, гласајући дизањем руку, усвојило једногласно и б ез ш м ене чланснве 87, 88 и 89 према
предлогу и извештају Злконодаеног одбора).
Претседник: Прелазимо на главу XV — Амортизација
менице. Тражи ли ко реч о овој глави? (He тражи нико).
Пошто нико не тражи реч, приступамо читању и гла(сању.
Известилац чита наслов главе XV и члан 90.
Претседник: Ко je за члан 90, «ека дилне руку. (Сви
дижу руку). Има ли ко против? (Нема). Члан 90 |е примљен.
(За овим je Веће народа, гласајући дизањем руку, усвојило једногласно и без измене чланове 91, 92 и 93, према
предлоту и извештају Законодавног одбора).
Претседник: Ha реду je глава XVI — Сукоби закцна.
Тражи ли ко реч о овој оплави? (Нико). Пошто нико не тражи реч, прелазимо на чигање и гласање.
Известилац чита наслов главе XVI и члан 94.
Претседник: Ко je за прочитани члан, нека дигне р ^ у .
(Сви дижу руку). Има ли ко шротив? (Нико). Об^ављујем
да je члан 94 једногласно примљен.
(За овим je Веће народа, гласајући дизањем руку, примило једногласно све прочитане чла(нове од 95 до 97 закључно, према предлогу и извештају Одбора).
Известилац: Код члана 98 има амандмаи Минисгр!а правосуђа који долази Kaio нови став овог члана, đ који гласи:

„Исто тако закон места ивдања исправе одређује да ли
км:а1лац менице стиче тражбину која je дала повода дадањ у исправе“.
Претседник: Ко je за овај члан са прочитаним: амандманом Министра правосуђа, нека) дигне руку. (Сви дижу руку).
Има ли ко итротив? (Нико). Објављујем д а je члан 98 са
амаедманом Министра правосуђа једногласно ттримљен.
(За o b h 'm je Веће народа1, гласајући дизањем руку, ,примило једногласно чланове 99 и 100, прем1а. иредлогу и извештају Одбора).
Претседник: Глава XVÌI — Општа наређења. Тражи ли
ко реч о овој глави? (/Нико «е тражи реч). Пошто иико не
тра/жи реч, прелаздомо на читање и гласан>е.
Известилац чита наслов главе XVII и члаи 101.
Претседник: iKo je за прочитани члан, нека дигне руку.
(Сви дижу руку). И:ма ли ко против? (Нико). Објављујем
да je члан 101 примљен.
(За овим je Веће народа, гласајући дизањем руку, прим.ило једногласно све прочитане чланове ове главе од члана
102 до 106 закључно, према предлогу и извештају Одбора).
Претседник: Прелазимо на II део — Сотгствена меница.
Тражи ли- ко реч? (Нико). ГТошто нико не тражи реч, прелазимо на читање и гласање.
Известилац ч и п а н ас л о в « ч л а н 107.
Претседник: Ко je s a 'Прочитанџ наслов и члан 107, нека
дигне руку. (Сви дижу руку). Има ли1 ко против? (!Нико).
Објављујем да je члан 107 једногласно иримљен.
(За ОВ.ИМ je Befce народа!, гласајући дизањем руку, примило једногласно све прочитане члаиове од 108 до 110 закључно, према предлогу и извештају Одбора).
Претседник: Сад прелазимо на III део — Прелавне и завршне одредбе. Тражи ли ко реч? (He т р а ж и вико). Прелазимо на читање и гласање овога дела.
Известилац чита III део и члан 111.
Претседник: iKo je за овај члан, нека дигне руку. (Св;и
дижу руку). Има ли ко против? (Нема). Објављујем да је
члан 111 примљен.
(За овим je Веће народа,, гласајући дизашем руку о сваKOiM прочитаном члаиу ове главе, једногласно тгримило све
чланове <према предлогу и извештају Одбора од 112 до 115
закључно).
Претседник: Тиме je Закон о меници у појединостима

изглодсан. Прелазимо на гласање у целини. Молим друга секретара да изврши прозивку. Гласаће се за и против.
Секрегар Нинко Петровић прозива послаиике да гласају.
Гласали су за: Абдураим Мустафа, Агуши Куртеш, Андрејев Бане, Апостолски Михаило, Бабић Анто, Бабић Љ у б о г
Бабовић Спа.сенија, Бајалски Ристо, Барбарић Божо, Бевк
Франце, Берус Анка, Благојевић д-р Обрен, Борић Фрањо,
Братић д-р Душан, Брашнаров Панко, Бркић Хасан, Васиљевић Душан, Вицковстћ Михаило, Влајковмћ д -р Милорад,
Вујасиновшћ Тодор, Вујачић МаркО, Вукосављевигћ Сретен,.
Гаврилски д-р Гјорги, Галијашевић 'Бећир, Гаш Аљуш., Голубовић Маринко, Голубовић Радоњ а, Гош њак Иван,, Грбић
М ^хаило, Грегорић д-р Павле, Димитријевић Oiracoje, Добрашиновић Милоје, Долиншек Тоне, Дугоњ ић Рато, Ђаковић Спасоје, Ђуричин МиливоЈ, Жумер Срећко, Затрић
Саид, Зоговић Радован, Ивовић Душан* Илић С. Др!а!г0(љуб,
Илић Павле, Имамовић Фадил, Јегдић Јован, Јерас Јосип,.
Кардељ Пепца, Кериме Муча, Котник Бено, Коцбек Едвард,
Кризман д-р Хинко, Кршул Мате, Лауташ Трајан, Лиси Сали^
Лубеј Фракце, Луначек д-р Павел, Маглајлић Шефкет. Ma*
којловић Радмила, Марковски Венко, Мартиновски Никола,
Марушич д-р Драго, Маслари/ћ Божидар, Malcmmh Петар, Миливојевић Јоза, Митровић Бож о, Митровић Митра, МлакарАлојзиј, Момчиловић Љуба, Нађ Гаврило, Несторов д-р Димитар, Николић Зора* Новак Ива, Ношпал Тоде, Олах Шандор, Павић Нико, Павловић Косаи, Пејновић Ката, Перовић
Пуниша, Петровић Мато, Петровић Никола, Петровић Нинко, Пешев Ни>кола Панчев, Поглајен Франц, Попивода Крсто,
Поповић Душан, По;повић С. Милан, Поповић Радован, Радовић Вуко, Радосављевић Добривоје, Ребац X'aicaH, Реџа
Зекерија, Ркман Душан, Рус Јо ш п , Саили Драгутин, Салацан Дон Ангге, Скерлић Велимир* Омиљавић Мил'ан, Сној
Франц, Спиров д-р Борис, Станковић Д-р Синиша, Стајано*
вић Александар, Сучић Флоријан, Тамић Алекса, Ћетковић
Јован, Ћишић Хусеин, Ћурчи:ћ Живојин, Фрол Фране, Хафкер Тоне, Хоџа Мустафа, Хоцић Џеко, Хрнчевић д-р Jocrfn^
Цајлкар д-р Станко, Царевић Милош, Царић д-р Војии, Целески Лазар,, Чајловска Љ)ил>ана, Чиковић T o m o , Чолаковић
Родољуб, Чубриловргћ д-р Бранко, Џанкић Хасан, Шентјурц
Лидија, Шећерагић Мурад, Шоти Пал, Ш уштершич Тоне.
Отсутни: Амброжич Ладо, Аугустинчић Антун, Ацева
Bepai, Бакић Митар, Беблер д-р Алеш, Бо.јновић Ђурађ,
Bypcaìh Милан, Варга Иштван, Видмар Тоне, Врбовски Павел„
Г'арчеви,ћ Гојко^ Ђилас Милован, Жижић Живко, Жупанчич
Отон, Јадрешин Богде* Јаковљевшћ д-р Стеван, Јуринмић
Нико, Кавчић Стане, Капетановић Хајро, Комненић Петар,
Крајачић Ивае, Куленовић Скендер, Малинска Веселинка^

Миланковић Иван* Милошевић Мира, Миљовски Кирил, Мићуновић Вељко, Мојсоов Лазар, М угоша Андрија, Мухтари
Осман, Назор Владимир, Наумовски Наум, Ненезић Радојица, Орешчанин Богдајн, Оровић Саво. Папић Радован, Плепели,ћ Стјепан, Поповић д-;р Милош, Продановић М. Јаша,
Савић Кирило, Сејфула Кемал, О ш д л а к а д-р Јосип, Сулејмани Хивзи, Сулејмановски Нафи, Темелковски Борко, Тодоровић Радомир, Турковић Иван, Филиловић Крсто, Хамовић
Раде, Херљевић Фрањо, Ш укриа Али,
Претседник: П рж утна су 123 посланика и сви су гласали за. Тиме je Закон о меници у целини изгласан у Већу
народа и биће достављен Саеезном већу на решавање у
смислу Устава и Пословника Већа народа.
Са одобрењем Већа закључујем данашњу седницу, a
идућу заказујем за сутра у 16 часова са дневним редом: наставак утврђеног дневног реда.
Седница je закључена у 19,20 часова.

САВЕЗНО ВЕЋЕ

Трећа седница
(4 децембра 1946)
Почетак рада у 16,15 часова.
При уласку у двора1ну члакове Савезне владе, претседника Савезног већа Владимира Симића и чланове иретседни(штв!а> Савезног већа народки посланици бурно иоздраЈвљају.
Претседавао шретседник Владимир Симић.
Претседник: Отварам трећи редовни састанак II редовног
заседања Савезног већа Иародне екупштине ФНРЈ.
Записник данашње седвдице водиће секретар Стеван Јовичић. Изволите саслуша1ти записник прошле седнице
Секретар Стеван Јовичић (срез Иришки) чита записник
другог редовног састанка.
Претседник: Има' ли примедаба -на прочитаии записник?
(Нема). Пошто примедаба нема, обј:ављујем да се записник
оверава.
Извештавам Савезно iBehe да je Веће народа1, у смислу
чл. 63 Устава, доставило Савезнсш већу на решавање предлог закона о инспекцији рада и предлог Закона о меници,
онако како су усвојени у Већу народа.
Част ми je известити Савезно веће да сам у заједници
са Претседниш м Већа народа прегледао текстове оба ова
за1кона и установио да су текстови који су примљени у Већу
нарсхда идентичии са текстовима који су примљеки у Савезном већу. И, ирема уобичајеној шракси, питам Савезно
веће да ли овај извешта) свога претседнишгеа о идентичности предлога Закона о инспекцији рада и ripeд лora Закона о
меници, прихвата? (Једногласан одзив: прихвата). Има ли ко
против? (Нема). Према томе објављујем да je Народна скупштина ФНРЈ оба ова закона коначно прихватила и они ће„ у
смислу Устава и нашег Пословника, бити упућени Президијуму Народне скупштине ФНРЈ ради обнародовањз.
Сак>пштавам Савезном већу молбе за отсуства шародних
посланика:
Иван Стефановић моли месец дана боловаша, према при*
ложеном лекарском уверењу; Борис Алексовски моли 7 дана.’

отсуства збсиг хитних и неодложних послова; Мато Маркотић моли 10 даиа отсуства због хитних и неодложних послова; Никола Минчев моли 15 дана боловања, према приложеном лекарском уверењу; Томо Међо моли 3 даиа отсу*
ства ради хитних и неодложмих службених: пословл; Мустафа Акиф Леиш моли 10 дана боловања, према приложеном
лекарском уверењу.
Предла1жем Савезном већу да се народним 'посланицима
који су тражили отсуство дуже од три дана одобри <по 3
дана, a народиим посланицима који су тражили боловање
према лекарском уверењу да се одобри онако како се у лекарском уверењу предлаже. Прима ли Веће овај предлог?
(Прима). Према томе, отсуства и боловања одобрена су онако ка1ко сам малопре предложио.
Саопштавам да je Савезном већу ‘поднет известак број
молби и жалби које ће бити упућене Одбору за молбе и жалбе на решавање у смислу Пословни^ка.
Прелазимо на дневни ред: претрес лредлога Закоиа о
народно-ј милицији. Известилац Закоиодавног одбора по
овом законском предлогу je народни посланик Сулејман Филиповић. Молим народног гтосланика Филиповића да! саопшти извештај Законодавног одбора и образложење.
Izvestilac Sulejman Filipovič (Srez gračanički NRBH) čita
izveštaj Zakonodavnog odbora. (Videti na kraju knjige).
Visoki dome,- pred vama se nalazi na pretresu Zakon o
narodnoj miliciji. Dozvolite mi da u kratkim potezima obra
zložim taj zakonski predlog zajedno sa obrazloženjem Mini
stra unutrašnjih poslova i sa izmjenama i dopunama koje predlaže Zakonodavni odbor ovoga doma.
Narodna milicija, ta naša mlada sigurnosna ustanova, nikla je u narodno-oslobodilačkoj borbi zajedno sa narodnim
odborim a kao organim a narodne vlasti. Nikla u narodu i slu
žeči narodu u borbi protivu okupatora i domačih kvislinga,
dobila je i svoje narodno ime i prošla je kroz nekoliko faza.
Prije svega treba znati da se je aparat stare Jugoslavije stavio
u službu neprijatelju. Narod je m orao sam sebi obezbijediti red
i sigurnost u pozadini fronta. Taj zadatak vršili su u početku
dijelovi partizanskih odreda, koji su se mogli izdvojiti, ili dobrovoljno prijavljeni pojedinci koji su bili onesposobljeni za dalju borbu na fròntu. Povečanjem oslobodene teritorije pove
čala se i potreba za form acijam a čiji je zadatak bio zavodenje
i održavanje reda i zaštite javnog poretka od unutrašnjeg neprijatelja, čuvanje opštenarodne i privatne imovine, osiguranje
lične bezbjednosti gradana itd.
Oslobodenjemi cijele zemlje ti se zadaci nijesu izmijenili,
ali valjalo je preči na objedinjavanje svih u narodu poniklih

formacija, kao i na ustaljene oblike i organizaciju koja če
imati pravne forme i koja če imati, s jedne strane, sve ele
mente i pravu podlogu za ukazivanje pomoči državnim organima radi obezbjedenja pravnog poretka, a s druge strane,
stvoriti sposoban kadar koji če moči da sve te zadatke izvršava. U izgradivanju i učvrščivanju narodne vlasti ovaj zakon
ski p rojekt rješava i to pitanje, što je ustvari još jedan pozitivan k o rak dalje.
Karakteristike ovog zakonskog predloga jesu:
Narodna milicija je izvršni organ državne uprave, unifor
misana i organizovana oružama formacija sa odredenim i za
konom utvrdenim zadacima. S obzirom na federativno uredenje zemlje, savezno M inistarstvo unutrašnjih poslova, kao savezno-republikansko, zadržava samo opšte rukovodstvo, dok
neposredno rukovodstvo narodnom milicijom pripada ministru
unutrašnjih poslova narodne republike. Unutrašnja organiza
cija ide kroz otsijeke i odjeljenja unutrašnje uprave tako da
organi narodne milicije za svoj rad odgovaraju neposredno
šefovima, odnosno načelnicima unutarnjih odjeljenja, ali kao
rukovodioci oružane formacije neposredno su podredeni šefo
vima nadležnih teritorijalnih uprava. Ovaj dvostruki kolosjek
potreban je zbog načina organizacije narodne milicije i njezine čvrstine.
Pored opšte narodne milicije, zakonski projekt predvida
osnivanje saobračajne i vatrogasne narodne milicije tamo gdje
je ona potrebna, a pomočna narodna milicija može se osnivati
pri mjesnim narodnim odborima.
Zadaci i ovlaščenja narodne milicije tačno i jasno su odredeni zakonom, u čemu nema nikakve dvosmislenosti, što ovom
zakonskom predlogu daje naročitu vrijednost.
Zakonski projekt je norm irao i sve ostalo što je potrebno
za vršenje službe narodne milicije. Osim toga ovaj predlog
rješava i sva ostala pitanja u vezi sa prijemom milicionara,
njihovom službom, usavršavanjem i unapredenjem kao što rje
šava i cjelokupnu organizaciju narodne milicije, ta k o da u nje
mu nema praznina i pukotina. Drugim riječima, zakonski p re
dlog i po formi i po sadržini potpurio odgovara Ustavu, našim
potrebam a i našoj stvarnosti.
Na našu radost mi možemo konstatovati da je naša mlada
narodna milicija več dobila svoje čvrste osnove i da je potpuno oformljen», tako da ovaj zakonski predlog ima da utvrdi
činjenično stanje. Ako se osvrnem o na dosadašnje rezultate
rada narodne milicije, mi možemo biti zadovoljni i uvjereni da
če ona u svom dal jem usavršavanju postiči još bolje rezultate
na opštu korist naroda i države. Zadojena narodnim duhom,
snabdjevena vojničkim ruhom, narodna milicija pruža nam, ga-

rantije đa če poslužiti opštem javnom redu, miru i pravnom
poretku Federativne Narodne Republike Jugoslavije.
Stoga molim ovaj visoki dom da predlog Zakona o n a ro 
dnoj miliciji prihvati i ozakoni. (Odobravanje).
Pretsednik: Posle saslušanja izveštaja Zakonodavnog od 
bora i reči izvestioca, pristupamo načelnom pretresu o predlo
gu Zakona o narodnoj miliciji. Ko želi da uzme reč, neka se,
u smislu Poslovnika, prijavi za reč; a sada ima reč narodni p o 
slanik, koji se več prijavio, Slobodan Penezič.
Слободан Пенезић (Срез ужички): Другови народни посланици, лосле образлож ењ а друга Министра унутрашших
послова, које говори, укратко о историјату и постанку n a 
po дне милиције и о њеном значају, ja бих хтео да се осврнем са неколико речи на пројекат овога Закона. П р е тога
бих хтео да нагласим иеколико ствари о нашој народној
милицији и о њеном значају, ш р о ч и т о у оном периоду после ослобођења наше земље. Наетала у току рата„ она je
стицала прва своја искуства на нашој ослобођеној: територији, али: je народна милиција имала да положи свој испигг
после ослобођења, испит осигурања јавног поретка и реда,
и ми данас, после скоро две годиие од кајко' je наша земља
ослобођена, од како je каша народна милиција п ш у њ ав ал а
своје задатке, можемо мирне душе да кажемо да je оиа у
потпуности испумила све оне задатке који су п ред њ у постављени, a исто тако je одговорила и вадама које су у њу
полагане.
На!рочито су тешки и компликовани задаии били noстављеии пред н»у лосле свршетка рата. Познато je’ да je ту
и тамо на територији наше земље било остало нешто бедних остатака четника! и усташа. Такође je шознато д а су
после ослобођења почели ту и тамо рад црноберзијанци и
разни други кримикални преетупници, што je уствари за
нашу милицију, ако xoiheTe, била! једна лова материја* нов
лредмет са којим се она морала борити, који je морала савлађивати, и то баш у време кад je 'мора1ла ihic to тако да
врш,и и своју унутарњу реорганизацију, д а се формира, да
организује станице, да орга!низује службу no градовима, да
организује саобраћајну службу, ватрогасну, и све остале које
je требало да врши.
Она je на!рочито поеле реорг.анизације Мииистарства унутрашњих шослова,,, после помоћи која je учињена од стране савезног Миеистарства унутрашњих послова д а би се милициј.а ун1а)предила, учипила за последњих неколико месеци
веома велики корак унашред. Али„ ипак је остало извесних
ствари у оргаиивацији народне милиције које још: увек иису
биле довољно решене и које су, ако хоћете, кочиле даљи

њен напреда&с и у оргаиизационом погледу и у стручном 'п:огледу.
И баш овај Закон, који долази, по мом мишљењу, у
право време после двогодиш њ ег и, ако хоћете, вишегодишњег искуства, долази у време кад има много ствари да. потврди,, много ствари које су већ постале стварност у живој
иракси наше народне мллиц.ије. Исто тако, иеки 'чла-нови ово-га Закона треба да дају нову лерспективу нашој| народној
милицији и да! јој омогуће бржи развсгј. Ја ;ћу ое v вези с
тим осврнути свега на неколико чланова овога Закона, које
ja сматрам као веома важне.
Између оста!лих прописа, у овом Закону се предвиђа
да сваки народни милиционар приликом, ступања у милиц.ију
треба да сврши школу. Ово je веома значајна ствар. Прво,
због тога! што се ту ради о стручном уздизањ у народних
милиционара; друго, зато што се она тиче културног образовањ а и уздизањ а даших милициовара, да би они могли
успешније да! врше своју службу; треће, то je зш ч ајн о и
због тога што ће пролазак кроз школу омогућити милиционаригма једнообразно васпитање’ и no свима решубликама, и
по свим окрузима и по свим срезовима. Тако се неће дешавати, као што je то ракгије био случај, д а се у једном срезу
ради на један начин, a у другоои на други начин, итд. Осим T o 
ra, школа ће бити место где ће се вршити дал>е одабирање
и где ће се остављати они милиционари који стварно одговоре постављениад захтевима и који буду са успехом иоложили испит у ш1Коли, док ће се оки кОји не буду положили
одређене испите, или који из других разлога нису способни
да даље остаиу у служби, одбацивати. И још ;нешто. Школа
ће улити самолоуздање милициош рима, подићи! ће њихов
ауторитет и у њиховим самим очима и у очима грађана' са
којима они морају бити стално у коитакту.
Даље, сматрам д а треба нарочито да нагласим и значај
решења питања обезбеђења милиционара. До сада то баш
није било најбоље решено. Пита!ње принадлежности било je
и решено. Али, питање пензија, инвалида, као и питање других погодности Koje уживају остали службеници, или рецимо официри у Армији и други, s a милидију нису била решена. Овај За!кон решава и та питања на опште задовољство, и ja мислим да ће и то много утицати на развој наше
народне милиције. Ту je у :првом реду питање одређивања
принадлежности, које ihe се уста'ли1ти, a затим питање пензија, гоитање инвалиде итд. Јер, треба имати на v m v да су
ипак били прилично чести случајеви да милиционари постају
инвалиди приликом вршења своје службе. Исто толико важно je |и питање обезбеђивања њ ихових породица!, (Као
што je важно и решење питања пензија и инвалида. Решено je и питање лечења милиционара и њихових лородица,

што je такође била једна ствар која се v животној пракси
постављала тако оштро да су извесни милиционајри помишљали чак и д а напусте милицију због тога што та питања
нису била решена.
Сматрам да чланови који говоре о томе имају веома велики значај баш за даљи развој наше народне мкглиције. Ja
мислим да ће после доношења овога Закона народна! милиција убрзаним корацима ићи напред, да ће успети да ликвидира врло брзо оне недостаггке који код ње још лостоје,
да ће у потлуности одговорити задашЈИма који су јој лостављени овим Закодом и да ће стварно одговорити дужности чувара јавног реда и поретка. Изја;вљуј 0м да ћу гласати
за овај законски предлог. (Дуготрајан аллауз).
Претседник: Пошто се нико д р у т није јавио у наЧелкој
дебати о предлогу Закона о народној милицији, то стављам
овај законски предлог на гласање у /начелу. Гла!саће се дизањем руке. Ко je за, нека дигне руку. (Сви дижу руку). Има
ли ко против? (He јавља се нлко). Нема. Објављујем да je
предлог Закона о народној милицији у Савезном већу лрихваћен у начелу једногласно.
Приступа се претресу лредлога Закона! о народној мллицлјии у појединостима!. Ако ко жели да узме реч у дискусији у појединостима о глави I и II, нека се јави. (Јавља се
за реч народни лослакик Моша Пијаде).
Има реч народни лосландк М оша Пијаде.
Моша Пијаде (Срез Београд I): Другови народни посланици, потпретседник Владе друг Кардељ био je л редлож ио
Закоиодавном одбору једну исправку у предлогу овога Закона, за члан 1. Законодавни; .одбор усвојио је један део
тога лредлога, али га иије у потпуности усвојио. Наиме,
изостало je у тексту каскав je сада предложен од Законодавног одбора да се каже да je народна милидија извршни op
ra« државке управе „у народнлм републлкама и административно-територија^нпм једшшцама'.“ Те су речи изостале. Ja
лично сматрам да духу овога Закона управо одговара да се
у првом члану каже да je „народна мллиција лзвршни орган
државне управе у народним републикама и административно-територијалним јединицама“. Јер, сви ви који сте прочита^и предлог Закона, видели сте да се милидија овим Законом организује не централистички, као некадашња полиција и слични органи, него да je њена баз-а доле, у републикама, почевш.и од среског народног адбора, a да Мииистар
унутрашњих послова Савезне владе има опште руководство,
док непосредно руководство припада министрима унутрашњих послова народних република. Кад се >пак ради о савез*
ној надлежности, разуме се да Министар унутрашњлх лослова Савезне владе и м а право да! непосредно наређује.

Ja бих зато (предложио да се у чл. 1 иза речи „оргага
.државне управе“ додају речи „у народним републикама и
административно-територијалним јединицама“ јер то у потпуности одговара предложеном Закону.
Претседник: Жели ли још ко реч у 'појединостима о
глави I и II. Пошто се ш ж о не ја|вља за реч, молим известиоца да чита наслов закокског предлога, са насловом главе I ih чл. 1 којом ћемо приликом 'пристуггигги решавању
0 предлогу 'Народног посланика Moine Пијаде.
Известилац Сулејман Филиповић чита наслов предлога
Закона наслов тлаве I и чл. 1 по предлогу Закокодавног
одбора.
Претседник: Ви сте чули д а je народни посланик Моша
Пијаде, који je истовремено и претседниж Законодаиног одбора, и који ,тго Пословиику има право да лодноси предлоге
и у 'пленуму, предложио да ce у 1 чл. после речи „орган државне управе“ додају речи „у «ародним република'ма и администартивно-територијалним јединицама“, тако да би чл.
1 гласио овако:
„Народна милиција je извршни орган државне управе у
народним републикама и адмјин и стр a ти вн о -те рит оријалним
јединицама за чување јавног реда и мира:, државве, друштвене и приватне имовине и безбедности грађана и за указивање помоћи државним органима ради обезбеђења правног поретка.
Народна милиција je истовремено дужна д а обезбеђује
тгзвршење задатака народних одбора у оквиру њихове на'длежности установљене Устав'ом и законима."
Према томе,, ко je за чл. 1, са насловам самога закона
и поднасловом, са овим предлогом народног послаиика
Moime Пијаде, нека дигне руку. (Сви диж у руку). Има ш ко
против? (Нема). Објааљујем д а je чл. 1, заједно са насловом
и поднасловом, као и са допуном претседника Законодавног
одбора и народног поеланика Моше Пијаде, једногласно
прихваћен.
(За овим je Веће гласајући дизањем руке о сваком члану једногласно усвојило' све чланове I и II главе, од
чл. 2 до 14 закључно, према предлогу и извештају Законодавног одбора).
Претседник: Прелазимо на главу III. Ко жели да гов;ор№ у 'појединостима о глави1 III, нека се јави за реч.
He јавља се нико, стога молим известиоца да про^дужи читање.
Известилац чита наслов главе III и члан 15.

Претседник: Ko je за члан 15 ca подиаеловом главе III,.
нека дигне руку. (Сви дижу руку). Има ли ко 'против?
(Нема). Објављујем да je члан 15 једногласно гаримљен.
Саошшггавам Већу да je Министар унутрашњих послова;
Савезне владе упутио акт у име Владе којим се подносе иввесни амандмани уз чланове 16,, 17, 18 и 19. Молим иввестиоца да ч/ита члан 16 « оста)ле, a ja ћу саопштавати измене.
Известилац чита члан 16.
Претседник: У овом члану, који je раније био члан 15,
по амандману Министра унутраш!њих 'послова Савезне владе, реч „заповеднмк“ у првом ставу треба да се гаромени «
да се стави реч „ш еф “, a у трећем ставу речи „великих град о в а “ да| се замене речиима „градском извршном одбору“. То
су само кратке измене које се предлажу у амандмаеима Министра унутрашн>их послова Савезке владе.
Питам Веће: ко je з а члан 16 заједно са амандманом Ми'кистра унутрашњих поелова Савезне владе «ека дигне руку.
(Св,и дижу руку). Има ли ко против? (|Нема). Објављујем да
je члан 16 заједно са амандмавом Министра унутрашњих послова Савезне владе једногласно примљен.
Извињавам се Већу да нисам запазио да амандмани почињу од 15 члана a ja сам објавио д а о еи почињу о д 16 па
даље. Међутим, у члану 15, који je већ прихваћен,, појављује
се иста реч „заповедник“,, коју Министар унутрашањих иослова жели д а замени речју „ ш е ф “, a m a речи: „управе народне милиције“ додаје се: „отсека унутрашњтгх послова“.
Ко je за овај амандман Министра унутрашњих послова Савезне владе код члана 15 нека дигне руку. (Сви дижу руку).
Има ли ко проти в? (Нема). Обја 1ва>ујем д а je амандман Министра унутрашњих послова Савезне владе уз члаи 15 једноглаоно' прихваћен.
Известилац чита чл. 17.
Претседник: 'Код овога члаеа амаидман се састоји у томе да се у почетку ивбришу речи „заповеднике и “ и да тај
члан почиње са: „Шефове управа народне милиције...“ да :се
потпуно сагласи са већ прихваћеним амандманом.
Ко je за чл. 17 са оваквим амандманом, нека дигне руку. (Сви дижу руку). Има ли ко против? (Нема). ОбјављујеМ
да je чл. 17 са овим амандманом једногласно прихваћен.
Известилац чита чл. 18.
Претседник; И код овога члана амандман се састоји у
томе, да се реч „заповедници“ избрише, као што je то учињено у претходном чла<ну. Ко je за чл. 18 са овим амандманом, нека ди;гне руку. (Сви дижу руку). Има ли ко протав?
(Нема). Објављујем да je чл. 18 са амандманом како га је'

предлож ио Министар унутрашњих паслова једногласно прихваћен.
^
Известилац чига чл. 19.
Претседник: Чл. 19 по амандмаиу Владе у целости се мења. Зато je ттотребно његово п-осебно образложење.
Чл. 18 који je постао чл. 19, мења се и гласи:
„У војноформациским и органивациским питањима, у
питаљу дисциплине, војне и стручне обуке, као: и у питањима наоружања, шефови управа иародне милиције у отсеку
унутрашњих послова непосредно су подређеми територијално надлежним шефовима управа народне милиције у одељењима унутрашњих послова,, односно начелнику управе народне милициЈе у граду, аутономној области, аутономној покрај.ини и начелнику републиканске управе иародне милици*
je у народној републици где нема окружних народних одбора као пр етп о стављ еном војном старешини; шефови угарава
народне милиције у одељењима унутрашњих послова и начелници управа народне милиције одељења унутрашњих послова града, аутономне области и повермдаштва унутрашњих послова аутономне понрајиме 'непосредно су подређени
начелнику републиканске управе народне милиције као прет•ггостављеном војном старешини; начелници републиканских
у:права народне милиције «епосредно су подређени начелник у Главне управе народне милиције као c b o i m претпостављеном војном старешшги“.
Као што вудите, ова измена члана 19 je чисто у организационом сми/слу na je т.ако и ирестилизована.
Ко je ea чл. 19 који je према амандману измењен како
сам га прочитао, нека дигне руку. (Сви дшжу руку). Има ли
ко против? (Нема). Објављујем да je члан 19 према амандману Владе, односно Министра унутрашњих послова Савезне владе, потпуно примљен и једногласно прихваћен1.
(За овим je Веће гласајући дизањем р.уке, једногласисг
усвојило и оста'ле чланове главе III, од чл. 20 до 24 закључно, према извештају Законодавиог одбора).
Претседник: Прелазимо на главу IV -— Вршење службе.
Жели ли ко реч о овој глави? (Нико се не јавља за реч).
Пошто се нико не јавља за реч молим известиоца да чита
редом чланове IV главе.
Известилац чита наслов главе IV и члан 25.
• Претседник: Ко je за чла« 25 са насловом главе IV, нека
.дигне руку? (Сви дижу руку). Има ли ко против? (Нема).
«Објављујем да je члан 25 са насловом главе IV једногласно
прихваћен.

— За OBiHM je Савезно веће, у смислу свога Пословника,
гласајући дизањем руке о сваком лоједином члану законског предлога, једногласно примило све чланове предлога
Закона о народној милицији од члана 26 до закључно члана 33, према извеш тају Закоиодавног одбора.
Претседник: Прелазимо на главу V — Пријем у службу
и лрестанак службе. Жели ли ко реч о obqJ глави? (Нико
се не јавља за реч). He јавља се нико за реч.'М олим известиоца да чита редом чланове.
Известилац прочита наслов главе V и члан 34.
Претседник: Ко je за члан 34 заједно са -насловом главе V нека дигне руку? (Сви дижу руку). Има ли koi против?
(Нема). Нема. Објављујем да je чла-н 34 са насловом главе
V једногласно прихваћен.
— За овим je Савезно веће, у смислу свога Пословника,
гласајући дизањем руке о сваком појединам члагту законског
предлога, једноглаено ;при*мило све чланове предлога Закона о народној миигицкји од члана 35 закључно до члана 50
према извештају Законодавног одбора.
Претседник: Прелазимо на главу VI — Чинови и лоложаји у народној милицији. Жели ли ко д а говори о овој
глави? (Нико се не јавља за реч). Пошто се нико не јавља,
малим известиоца да чита чланове главе VI.
Известилац прочита наслов главе VI и члан 51.
Претседник: Ко je з а члан 51 са насловом главе VI нека
дигне руку. (Сви диж у руку). Има\ ли ко против? Нема. 0 6 јављујем да су наслов главе VI и члан 51 једногласно примљени.
— За OBHiM je Веће, гласајући дизањем руке о сваком
поједином члану законског предлога, једногласно примило
све чланове главе VI од члана 52 до закључно члана 57, према извештају Законодавног одбора.
Претседник: Прелазимо на главу VII — Принадлежности
и друге погодности. Жели ли ко реч о овој глави? (Ни:ко
се не јавља за реч). Пошто се нико не ја>вља за реч молитм
известиоца да настави читање чланова главе VII.
Известилац 'прочита на!слов главе VII и члан 58.
Претседник: Ко je за члан 58 са насловом главе VII нека
дигне руку. (Сви дижу руку). Има ли ко против? Нема^. 0 6 јављујем да су наслов гла'ве VII и члан 58 једногласно примљени.
— За o'bwm je Веће, гласајући дизањем руке о сваком
поједином члану, једногласно примило чланове главе VII од

члана 59 до закључно члаиа 69, према извеш тају Законодавног одбора.
Претседник: Ha реду je глава VIII — Пензије и инвалиднине. Жели ли ко да говори о овој глави? (Нико се ие јавља за реч). Пош то се нико не јавља за реч молим известиода
да настави читање чланова главе VIII.
Известилац прочита наслов главе VIII и члан 70.
Претседник: Ко je за члан 70 са насловом главе VIII нека
дигне руку. (Сви дижу руку). Има ли ко против? Нема. 0:6јављујем да су наслов гла!ве VIII и члан 70 једногласно при«
хваћени.
— За овим je Веће, у смислу свога Пословника, гласајући дизањем руку о сваком поједином члану законског предлога, једногласно примило све чланаве главе VIII од члана
71 до закључио члана 82 према извештају Законодавног одбора.
Претседник: Прелазимо на главу IX — Одговорност..
Жели, ли ко реч о овој глави? (Нико се не јавља за реч).
Пошто се иико не јављ а за реч молим известиаца да продужи читање чланова главе IX.
Известилац ттрачита на!слов главе IX члан 83.
Претседник: Ко je з а члан 83 са насловом главе IX иека
дигне руку. (Сви дижу руку). Има ли ко против? Нема. 0 6 јављујем да су наслов главе IX и члан 83 једноглаоно примљени.
— За овим je Савезно веће, гласајући у смислу свога
Пословника, дизањем руке о сваком поједином члану, једногласно примило све чланове главе IX од члана 84 до закључно члаиа 94 према извештају Законодавног одбора.
Претседник: Тиме je завршен претрес овог заксшског
предлога у појединостима. Прела!зимо Hai гласање о законском предлогу у целини1. Гласа се са за и против. Молим секретара Стевана Ј ш и ч и ћ а да изврши прозивку.
Секретар тарозива народне посланике д а гласају.
Гласали су за: Аголи д-р Неџат, Андрић Ратомир, Антић
Милоје, Антсхлић Фрањо, Антуновић Риста, Апостолов Васко, Аугустинов Мата, Бакрач Ј ш о , Ба'на« Јосип, Баричевић
Перо, Белинић Марко, Беловуковић Милан, Бериша Рифагг,
Бећирић д-р Тодор, Бисић М. Милорад, Блажевић Јаков, Богданов Душан, БогдаЈнш Ђура, Б ожовић Никола, Боројеви<ћ
Јовак, Бохинц Андреј,, Бош ковић Ђорђе, Брецељ д-р Маријан, Бркић Душан, Бркић Звонко, Бубањ Андрија, Буљан Ви~
це, Бурзевски Ванчо, Бурић Хасан, Вејновић Светозар. Весе-

линов Јован, Веселинов-Мунћан Станка, Виловић Мустафа,
Випотник Албин, Влаткови.ћ Немања, Војковпћ T o m o , Војновић Петар, Вркљан Аите, Вујичић Милорад, Вукадиновић
Ђуро. Вукашиновић Иван, Вукманш ић Светозар-Темпо, Вулин Сава, Вучковић Сретен, Га!жи Фрањо, Гајиновић Вујица,
Гајић Гојко, Гаџи,ћ Радосав,, Гашпар Ја«, Геренчевић Павле,
Гигов Страхил, Гиздић Драго, Глухић Омер, Година Фердо,
Госпић Светолик, Гра'нђа Ива«, Грбић Чедо, Гргурић д-р Јаков, Грк Душан, Грубић Чеда, Грујић Радован, Груловић Аћим, Дамњановић Божидарка-Кика, Даниловић Угљеша, Девеџпћ Душан, Дорош ки д-р Јовам,, Д р а ш н Радивој, Драушник Јурида, Ђермановић Ж изота, Ђорговски Васил, Ђурђевић Чеда, Ђурић Љ убодраг, Ђуровић Лазар, Ђуровић Михаило, Ерчић Живко, Жижа д-р Александа!р, Зековић Вељко,
Зечевић Влада, Зечевић Славко, Зечевић Стево, Иванов Андреј, Иванчевић Никола, Ивић Стјепан, Јакшић Никола, Јаиковић Љ уб о, Јарамазовић Лајчо, Јеленц Алеш, Јеремић Bo
ja, Јовановић Блажо, Јовавдвић Ђура, Јоваиовић Иса, Јсвановић Радош, Јовановић Спасоје, Јовићевић Павле, Јовичић
Стеван, Јоксимовић Момир, Јосиповић Србољуб, Јоцић Ж>ивојин, Јуранчич Јоже, Карабеговић Осман, Карајовић д-р
Драгомир, Карнер д р Иво, Кецмановић д-р Војислав, Кидрич Борис, Кнез Јурица, Ковачевић Вељко, Ковачевић Митар, (Ковачевић Урош, Комадина Петар, Комненић C himo, Ko
pen Јаков, KoiCOBan Младен, Костић Велимир, Кохаровић д-р
Алекса'ндар, Коцбек Јоже,Кочевар Франц, Крањец Мишко,
Крзнар Ђуро, Криезиу Хаса<н, Крстевски Киро, Крсти.ћ Бошко, Крстуловић Вицко, КЈрце Павао, Крџић Мирко, Кузмановић д-р Славко, Кузминац Стеван, Кутурец Тома,, Кухар
Ловро, Лакуш Филип,; Лалић Ђуро, Ла!м'прет Јоже, Лековић
Bojo, Лерик Иштваи, Лулић Грго, Љ ујић Велибор, Љ ујић
Bojo, Мандић Глигорије, Маиџић Пашага, Маринко Миха,
Марковић Драгослав, М а^ковић Милош,, Марковић Момчило, Марковић Нема-ња, Марчинковић Јозо, Мастиловић Новак, Матић Радомир, Месић Јосип, Микуж д-р Метод, Милојевић Милоје, Милосављевић Љубинка, Миљковић МитО',
Минић Милош, Московл>ев-И1ћ д-р Милош, Мра1зовић КарлоГашпар, Мрковић Новнца, Мујагић Хасан, Мундрић Петар,
Нешић Светомир, Нешковић д-р Благоје, Никодијевић Тихомир, Нимани Цавид, Новаковић Груја, Новосел д-р Шиме,
Новосел Стјепан, Омановић Хамдија, Опачић Станко, Остовић Адам, Павловић Михаило, Павловић Павле, Пахић Лука,
Пашалић Едхем, Пенезић Слободан, Перуничић Миле, Петровић Ратко, Петрушев Кирил, Пијаде Моша, Плавшић Лазар, Полић Зоран, Половић Марко, Попов Ж:ива, Поповић
Горољуб, Поповић Љубоадир, По.повић Милентије, Почуча Миле, Првчић Стјепан, Прибић Милан, Прибићевић д-р
Раде, Пуцар Ђуро-Сгари, Радмиловић д-р Јерко, Ра‘д овано-

вић Милија;, Радуловић Taca, Рамљак д-р Анте, Ранковић
Александар, Ра‘паић Ћиро, Рац Винце, Рашовић Милош, Релић Петар, Реџић Еквер, Рибар д-р Иван, Рибич Иван, Рикановић Илија, Ритиг д-р Светозар, Савић Брано, Салај
Ђуро, Самарџија Стево, Светек Франце, Секељ Јожеф, Симеоновић Јанко, Симеунчевић Гавро, Синанови.ћ Хамдија,
Смајовић Василије, Стамболић Петар, Станковски Борис,
Стефановић Миливоје, Стојадинавић Михаило, Стојановић
Богољуб, Суботин Иван, Сучић Мартин, Тодоровић Мијалко, Тодоровић Ои,мо, Т-оло Нико,, Томашевић Добросав, Томшич Вида, Трајковић Александар, Туцман Јосип, Ћемерлић
д-р Хамдија, Ћурувија Тоде, Фа.јфар Тоне, Ференчина To
mo, Филиповић Сулејман, Фотев Богоја,; Фрнти«ћ Елизабета,
Хасанагић Хилмија, Хаце Матевж, Хаџи Мустафа Хасан Шукри, Хаџић Бошко, Хебранг Андрија, Хољевац Већеслађ, Хотић Месуд, Хоџа Мехмет, Хоџић Мујо,, Хуки*ћ Мехмедалија,
Хумо Авдо, Цветнић Мили)а, Ц е т и ш ћ Марин, Црпобрња
Богдан, Чакић Бошко, Чаушевић-Чауш Иван, Ченгић Ферид,
Чобански Спасоје, Чолак Петар, Чубриловић д - d Baco, Џојић Анто, Шакић Јован, Шарац д-р Заим, Ша'ра1ц Спасоје,
Шатев Павел, Шаћири Исмет, Шевић Александар, Шегрт
Владо, Шиљеговић B o i i i i k o ,, Шнудерл д-р Макс, Шпиљак
Фрањо, Шпилз1ак Мика, Шпрљан Гуште, Шутић Анте.
Отсутни: Алексоски Борис, Арсов Љубчо, Бабић АнтунТуна, Бакарић д-р Владнмир, Борш тнар Јоже, Броз ЈосипТито, Бутозан д-р Baco, Василев Гјорги, Васиљевић Живан,
Видовић Никола, Влахов Димитар, Вујковац Михаило, Гранфил Тома, Гретић Ивица, Ђукановић Перо, Ђукић Пане,
Жигић Раде, Ж ујовић Сретен, Ивекови,ћ д-р Младен, Јакшић
Мато, Јамић Владо, Јовановић д-р Драгољуб, Јовановић
Станимир, Јојкић Ђурица, Кардељ Едвард, Кимовец Франце,
Кова*чић Иван, Колишевски Лазар,, Косановић Сава, Крстић
Светозар, Кузмановски Боге, Курт Хуснија, Куфрин Милка,
Лакатош Иштван, Лесковшек Франц, Леши Акиф Мустафа,
Лукић Костадин, Мајхен ВлаДо, Малески Владо; Малишић
Панто, М аркотић Maro, Мачек Иван-Матија, Међо T omo,
Мијатовић Цвијетин, Мијушковић Радован, Миклаужић Јоси.п, Минић Милка1, Минчев Никола, Михајловски Кирил,
Мркоци Марко, Мугош Душан, Нађ Коста, Наумовски Круме, Нацева Maipa, Недељковић Миодраг, Николић Живојин,
Новаков Душан, Пајковић Ђоко, Перковић Миле, Петровић
Душан, Петрови^ћ Славољуб-Ђера, Побрић Едхем, Поповић
Јован, Поповмћ Коча, Радовановић Миливоје, Рибникар
ВлаД-ислав, Салаи Јожеф, Сремец д-р Златан, Стефановић
Иван, Стефановић Светислав, Сутловић Рикард, Трифуновић Светислав, Узуновски Цветко, Ференчак Ивае, Филаковић Имро, Хоџа Фадил, Хригбар Јанез, Цветисћ Боса, Ча!л ић
Душан, Чамо Едхем, Чешња[ј T omo, Шкаре Станко.

ПретСедник; Објављујем да je за предлог Закона oi народној милицији гласало укупно 266 народних посланика и
д а су сви гласали за. Ha тај начин, 'предлог Закона о народној милицији усвојек je у Савезном већу и биће, у смислу одредаба Устава и Пословника, упућеи Већу народа
на решавање.
Дајем 10 минута одморз.
(После одмора)
Претседник: Продужавамо рад. Прелазимо на другу тачку дневног реда: претрес предлога Закоиа о војном1 тужиоштву. Известила!ц и ;по овом законском ‘п редлогу је народни посланик Сулејман Филиповић. Молим 'известиоца да
прочита извештај Законодавног одбора.
Izvestilac Sulejman Filipovič cita odborski izveštaj. (Vide
ti kao prilog na k raju knjige).
Drugarice i drugovi narodni poslanici, pred vama je jedan
mali zakonski projekat koji je ustvari <jedna neophodnost i koji
dopunjava jednu prazninu u vojnom zakonodavstvu. Kao što
znate uloga Jugosiovenske armije i njeni zadaci su specifične
prirode. Ona živi i razvaja se pod posebnim uslovima koji proizlaze iz zadataka koje Jugoslovenska arm ija vrši u političkom
i društvenom životu. Ti uslovi i organizacija Jugosiovenske a r 
mi je nalagali su da se Vojno tužioštvo izdvoji iz strukture Javnog tužioštva, što je uostalom predvideno Ustavom Federa
tivne Narodne Republike Jugoslavije.
Predlog Zakona proizlazi i zasnovan je na ustavnim odred
bam a i postavljen je na istim načelima kao i Zakon o javnom
tužioštvu FNRJ. Predlog Zakona predvida uredenje Vojnog tu 
žioštva na načelu organizovanog jedinstva sa vojnim tužiocem
Jugosiovenske armije na čelu, s tim što vojnog tužioca, njiho
ve zamenike i pomočnike postavlja vrhovni komandant. Zadatak Vojnog tužioštva u suštini je isti kao i zadatak Javnog tu 
žioštva i sastoji se u bdjenju nad pravilnim provodenjem zako
na u Jugoslovenskoj armiji.
Stoga molim ovaj visoki dom da predloženi zakonski p r o 
je k a t primi i ozakoni. (Pljeskanje u cijeloj dvorani).
Pretsednik: Prelazi se na načelni pretres po predlogu Za
k o n a o vojnom tužioštvu. Ko želi da uzme reč u načelnoj debati
p o ovom zakonskom predlogu, neka se, saglasno Poslovniku,
javi za reč. (Niko se ne 'javlja za reč). Pošto se niko ne javlja
za reč stavljam na glasanje predlog Zakona o vojnom
tužioštvu. Ko je za predlog Zakona o vojnom tužioštvu u na
čelu, neka digne ruku. (Svi dižu ruku). Ima H ko protiv?
(Nema). Objavljujem da je predlog Zakona o vojnom tužio
štvu u načelu jednoglasno prihvačen.

Prelazimo na pretres u pojedinostima. Zakonski predlog
ima ukupno 12 članova. Prema torne, u pojedinostima pretres
se može vršiti u celosti. Ako bi neko želeo da uzme reč 11 p oje
dinostima, neka se javi za reč. (Niko se ne javlja za reč). Pošto
se niko ne javlja za reč, molim izvestioca da čita naslov pred
loga Zakona i član po član radi glasanja.
Izvestilac čita naslov predloga Zakona o vojnom tužioštvu
i član 1.
Pretsednik: Ko je za član 1 sa naslovom, neka digne ruku.
(Svi dižu ruku). Ima li ko protiv? (Nema). Objavljujem da je
član 1 predloga Zakona o vojnom tužioštvu zajedno sa naslo
vom jednoglasno primljen.
(Zatim je Savezno veće, glasajuči o svakom članu dizanjem
ruku, jednoglasno primilo po- istom postupku kao i kod člana 1,
sve članove od 2 do zaključno 12, prema izvesta ju Zakonodavnog odbora).
Pretsednik: Na taj način predlog Zakona o vojnom tužio
štvu prihvačen je i u pojedinostima. Prelazimo na glasanje o
zakonskom predlogu u celini. Glasa se poimenično sa za i
protiv. Molim sekretara da čita imena narodnih poslanika.
Pre nego* sto počnemo čitanje imena narodnih poslanika,
skrečem pažnju poslanicima da čemo preči i na pretres p red
loga Zakona o rešavanju imovinskih sporova putem držav
ne arbitraže.
Sekretar proživa narodne poslanike da glasaju.
Glasali su za: Agoli d-r Nedžat, Antič Miloje, Antoilč F r a 
njo, Antunovič Rista, Apostolov Vaško, Augustinov Mata, Bakrač Jožo, Banak Josip, Belinič Marko, Belovukovič Milan, De
risa Rifat, Bećirić d-r Todor, Bisič M. Milorad, Blaževič Jakov,
Bogdanov Dušan, Bogdanov Dura, Božovič Nikola, Borojević
Jovan, Bohinc Andrej, Boškovič Dorde, Brecelj d-r M arijan,
Brkič Dušan, Brkič Zvonko, Bubanj Andrija, Buljan Vice, Burzevski Vančo, Vejnovič Svetozar, Veselinov Jovan, VeselinovMunčan Stanka, Vilovič Mustafa, Vipotnik Albin, Vojković
Tomo, Vojnovič Petar, Vrkljan Ante, Vujičič Milorad, Vukadinovič Duro, Vukašinovič Ivan, Vukmanovič Svetozar-Tempo,
Vulin Sava, Gaži Franjo, Qajinovic Vujiča, Gajič Gojko, Gadžič
Radosav, Gašpar Jan, Gigov Strahil, Gizdič Drago, Gluhić
Omer, Godina Ferdo, Gospič Svetolik, Granda Ivan, Grbič Čedo, Grgurič d-r Jakov, Grk Dušan, Grubič Čeda, Grujič
Radovan, Grulovič Ačim, Damnjanovič Božidarka-Kika, Danilovič Uglješa, Devedžič Dušan, Doroški d-r Jovan, Dragin Radivoj>
Draušnik Juriča, Dermanovič Života, Dorgovski Vasil, Durdevic
Čeda, Durič Ljubodrag, Durovič Lazar, Durovič Mihailo, Erčič
Živko, Žiža d-r Aleksandar, Zečevič Vlada, Zečevič Slavko, Ze-

čević Ztevo, Ivanov Andrej, Ivančević Nikola, Ivić Stjepan, Jakšič Nikola, Jankovič Ljuba, Jaramazović Lajčo, Jelenc Aleš, Jeremič Voja, Jovanovič Blažo, Jovanovič Isa, Jovanovič Spasoje,
Jovičevič Pavle, Jovičič Stevan, Joksimovič Momir, Josipovič Srboljub, Jocič Živojin, Jurančič Jože, Karabegovič Osman, Karajovič d-r Dragomir, Karner d-r Ivo, Kecmianovič d-r Vojislav, Ki
drič Boris, Knez Juriča, Kovačevič Veljko, Kovačevič Mitar, Ko
vačevič Uroš, Koliševski Lazar, Komadina Petar, Komnenič Si
mo, Koren Jakov, Kosovac Mladen, Kostič Velimir, Koharovič
d-r Aleksandar, Kocbek Jože, Kočevar Franc, Kranjec Miško, Kr
znar Duro, Krieziu Hasan, Krstevski Kiro, Krstulovič Vicko, Krce
Pavao, Krdžič Mirko, Kuzmanovič d-r Slavko, Kuzminac Stevan,
Kuturec Toma, Kuhar Lovro, Lakuš Filip, Lalič Duro, Lampret
Jože, Lekovič Vojo, Lerik Ištvan, Lulič Grgo, Ljujič Velibor,
Mandič Gligorije, Mandžič Pašaga, Markovič Dragoslav, M a r
kovič Miloš, Markovič Momčilo, Markovič Nemanja, Marčinkovič Jožo, Mastilovič Novak, Matič Radomir, Mesič Josip, Mikuž
d-r Metod, Milosavljevič Ljubinka, Miljkovič Mito, Minič Miloš,
Moskovljevič d-r Miloš, Mrazovič Karlo-Gašpar, Mrkovič Novi
ca, Mujagič Hasan, Mundrič Petar, Nešič Svetomir, Neškovič d-r
Blagoje, Nikodijevič Tihomir, Nimani Džavid, Novakovič Gruja,
Novosel d-r Dime, Novosel Stjepan, Omanovič Hamdija, Opačič
Stanko, Ostovič Adam, Pavlovič Mihailo, Pavlovič Pavle, Pahič
Luka, Pašalič Edhem, Penezič Slobodan, Peruničič Mile, Petrovič
Ratko, Petrušev Kiril, Pijade Moša, Plavšič Lazar, Polič Zoran,
Polovič Marko', Popov Živa, Popovič Goroljub, Popovič Ljubo
mir, Popovič Milenti je, Popuča Mile, Prvčič Stjepan, Pribič Mi
lan, Pribičevič d-r Rade, Pucar Duro-Stari, Radmilovič d-r J e r
ko, Radovanovič Milija, Ramljak dr- Ante, Rankovič Aleksandar,
Rapaič Ciro, Rac Vince, Rašovič Miloš, Relič Petar, Redžič Enver, Ribar d-r Ivan, Ribič Ivan, Rikanovič Ilija, Ritig! d-r Sveto
zar, Savič Brano, Salaj Duro, Samardžija Stevo, Svetek France,
Sekelj Jožef, Simeunčevič Gavro, Sinanovič Hamdija, Smajovič
Vasilije, Sremec d-r Zlatan, Stambolič Petar, Stankovski Boris,
Stefanovič Milivoje, Stojadinovič Mihailo, Stojanovič Bogoljub,
Subotin Ivan, Sučič Martin, Todorovič Mijalko, Todorovič Simo,
Tolo Niko, Tomaševič Dobrosav, Tomšič Vida, Tucman Josip,
Cemerlič d-r Hamdija, Čuruvija Tode, F a jfa r Tone, Ferenčina
Tomo, Filakovič Imro, Filipovič Sulejman, Fotev Bogoja, Frntič
Elizabeta, Hasanagič Hilmija, Hace Matevž, Hadži M ustafa H a
san Šukri, Hadžiič Boško, Holjevac Večeslav, Hodja Mehmet, Ho
džič Mu jo, Hukič Mehmedalija,Humo Avdo, Cvetnič Milija, Crnobrnja Bogdan, čakič Boško, čauševič-čauš Ivan, Čobanski
Spasoje, Čolak Petar, čubrilovič d-r Vaso, Džojič Anto, Šarac d-r
Zaim, šalev Pavel, Šačiri Ismet, Ševič Aleksandar, Šnuderl d-r
Maks, Špiljak Franjo, Špiljak Mika, Šprljan Gušte, Šutič Ante.
Otsutni: Aleksoski Boris, Andrič Ratomir, Arsov Ljubčo,
Babič Antun-Tuna, Bakarič d-r Vladimir, Baričevič Pero, Boršt-

nar Jože, Broz Josip-Tito, Burič Hasan, Butozan đ-r Vaso, Vasilev Gjorgi, Vasiljevič Živanr Vidovič Nikola, Vlatkovič Nem a
nja, Vlahov Dimitar, Vujkovac Mihailo, Vučkovič Sreten, Gerenčevič Pavle, Granfil Toma, Gretič Ivica, Dukanovič Pero, Dukič Pane, Žigič Rade, Žujovič Sreten, Zekovič Veljko, Ivekovič
d-r Mladen, Jakšič Mato, Janič Vlado, Jovanovič d-r Dragoljub,
Jovanovič Dura, Jovanovič Radoš, Jovanovič Stanimir, Jojkič
Durica, Kardelj Edvard, Kimovec France, Kovačič Ivan, Kosanovič
Sava, Krstič Boško, Krstič Svetozar, Kuzmanovski Boge, Kurt
Husnja, Kufrin Milka, Lakatoš Ištvan, Leskovšek Franc, Leši
Akif Mustafa, Lukič Kostadin, Ljujič Vojo', Majhen Vlado, Maleski Vlado, Mališič Panto, Marinko' Miha, Markotič Mato, Maček
Ivan-Matija, Medo Tomo, Mijatovič Cvijetin, Mijuškovič Rado
van, Miklaužič Josip, Milojevič Miloje, Minič Milka, Minčev Ni
kola, Mihajlovski Kiril, Mrkoci M arko, Mugoš Dušan, Nad Ro
sta, Naumovski Krume, Naceva Mara, Nedeljkovič Miodrag, Ni
količ Živojin, Novakov Dušan, Pajkovič Doko, Perkovič Mile,
Petrovič Dušan, Petrovič Slavoljub-Dera, Pobrič Edhem, P o p o 
vič Jovan, Popovič Koča, Radovanovič Milivoje, Radulovič Tasa, Ribnikar Vladislav, Salai Jožef, Simeonovič Janko, Stefano
vič Ivan, Stefanovič Svetislav, Sutlovič Rikard, Trajkovič Aleksandar, Trifunovič Svetislav, Uzunovski Cvetko, Ferenčak Ivan,
Hebrang Andrija, Hotič Mesud, Hodža Fadil, Hribar Janez, Cvetič Bosa, Cetinič Marin, čalič Dušan, Čamo Edhem, čengič Ferid, Češnjak Tomo, Šakič Jovan, Šarac Spaso je, Šegrt Vlado,
Šiljegovič Boško, Škare Stanko.
Pretsednik: Objavljujem da je za predlog Zakona o vojnom
tužioštvu glasalo ukupno 245 narodnih poslanika i svi su glasali
za. Prema tome, predlog Zakona o vojnom tužioštvu u Saveznom veču prihvačen je jednoglasno i, saglasno Ustavu i P o 
slovniku, biče upučen Veču naroda na rešavanje.
Prelazimo na treču tačku dnevnoga reda: pretres predloga
Zakona o rešavanju imovinskih sporova putem državne a rb itra 
že. Izvestilac Zakonodavnog odbora je narodni poslanik Lajčo
Jaramazovič. Molim izvestioca da saopšti izveštaj Zakonodav
nog odbora.
Izvestilac Lajčo Jaramazovič (Srez Subotica III) čita izveštaj
Zakonodavnog odbora. (Videti prilog na kraju knjige).
Drugovi i drugarice, iz obrazloženja koje nam je dao Mini
star industrije drug Boris Kidrič, vi ste videli da je ovaj Zakon
neophodno potreban i da je istinski demokratičan i sa uverenjem
da čete usvojiti i ovaj Zakon, kao što ste usvojili i ostale zako
ne, izjavljujem da ču glasati za predloženi Zakon o rešavanju
imovinskih sporova putem državne arbitraže. (Aplauz).
Pretsednik: Pristupamo pretresu ovoga zakonskog predloga
u načelu.

Ima reč Ministar industrije FNRJ drug Boris Kidrič. (Pijeskanje).
Ministar industrije FNRJ Boris Kidrič (Srez Ljubljana I):
Drugovi narodni poslanici, neču da vas zadržavam sa detaljnijim
objašnjavanjem koje je sadržano več u obrazloženju predloga
Zakona o rešavanju imovinskih sporova putem državne arbitra
že. Iskonščavam ovu priliku pre svega za to da istaknem one
promene u našoj privredi koje takode nužno traže konsekventne promene i u našem zakonodavstvu.
Več smo nekoliko puta podvukli društveni k arakter državnog sektora naše privrede i istakli da on nema ničeg zajedničk o g sa k arakterom kapitalističke svojine nad sredstvima proi
zvodnje, da je državni sektor naše privrede po svoj oj suštini u
najdubljem smislu reči društveni sektor naše privrede.
Potpuno je jasno da o tim prom enam a karaktera državnog
sektora naše privrede mora voditi računa i naše zakoniodavstvo'
Taj promenjeni k arakter državnog sektora naše privrede mora
se odražavati pre svega onda kada se radi o rešavanju sporova
medu pojedinim državnim preduzečima i državnim ustanovama.
Bilo je več nekoliko puta naglašeno da kada se govori o
opštenarodnoj imovini da se ta imovina ne može deliti ni na saveznu, ni na republikansku, pa naravno ni na imovinu lokalnih
narodnih odbora, ili pojedinih državnih preduzeča odnosno usta
nova, nego da se uvek radi o opštenarodnoj, tj. o društvenoj
imovini u apstraktnom i najkonsekventijem smislu reči, a da se
deli na pojedine kompetencije i nstitucije jedino upravljanje tom
imovinom. Več iz te principijelne činjenice vrlo jasno proiizlazi da
imovinski sporovi medu pojedinim državnim preduzečima ne
mogu više biti imovinski sporovi u starom smislu reči, sporovi,
dakle, u kojima su se suprotstavili medusobno suprotni imovin
ski interesi. Ti sporovi u suštini uopšte nisu više imovinski spo
rovi, jer se, kao što sam podvukao, radi o opštenarodnoj imovi
ni u najdoslednijem smislu reči, nego su to zapravo sporovi k o 
ji proizlaze iz takvih ili drukčijih stimulativnih pobuda pojedi
nih državnih preduzeča i ustanova, iz takvog ili drugačijeg shvatanja prava koja imaju pojedina državna preduzeča i ustanove
da bi mogli uspešnije izvršavati svoje zadatke.
Sasvim je jasno, dakle, da sporovi takve vrste nikako više
ne spadaju ni pod redovne sudove ni u okvir starih shvatanja i
propisa gradanskog prava, pošto bi time ustrajali na starom karakteru naše privrede i dali našem privrednom državnom sektoru u najjboljem slučaju državno-kapitalistički a ne društveni
karakter. Predloženi Zakon o arbitraži principijelno, dakle, pretstavlja dovodenje u sklad našeg zakonodavstva u pogledu t. zv.
imovinskih sporova medu državnim preduzečima sa stvarnim
k arakterom naše državne privrede.
S tim u vezi potrebno je istači još jedan momenat. Državni
sektor naše privrede znači istovremeno i uvodenje planskog g o 

spodarstva. Mi danas stvarno već gospodarim o na jedan planski
način iako još uvek nešto primitivnim i nesavršeni.jim m etoda
ma, m nogo puta još uvek naoko, a ne preciznim računom. Skoro če nastupiti vreme kada če ova Skupština primati jednogodišnje pa i perspektivne planove. Iduča godina biče i u formalnom,
a ne samo u stvarnom pogledu, u znaku planskog gospodarstva
Samim tim dat je u punom slislu reči i kriterij za arbitražu u
tzv. imovinskim sporovima medu državnim preduzečima i usta
novama. Taj kriterij je baš naš plan u svoj oj celini i u svojim
pojedinostima, taj kriterij je napose privredna politika Vlade
FNRJ i vlada narodnih republika.
Prem a svemu što sam do sada podvukao jasno je da arbi
tražu rnogu vršiti jedino takvi organi arbitraže u kojima učestvuju s jedne strane državni arbitri, postavljeni od onog državnog organa koji prima odnosno predlaže plan i rukovodi privredom, a s druge strane arbitri — porotnici koje odreduju
stranke u sporu. Ti organi arbitraže upravo su arbitražna veča
koja predlaže Zakon koji je danas na raspravi.
S tim u vezi treba još istači da nadležnost pojedinih arbi
tražnih veča, kako je predložena u projektu Zakona, odgovara
raspodeli kompetencija admiinistrativno-operativnih rukovodstava
nad preduzečima i privrednim ustanovama. Veče koje je, reci
mo, postavljeno od narodnog odbora može da vrši arbitražu sa
mo u sporovima u kojima su obe strane pod administrativnooperativnim rukovodstvom dotičnog narodnog odbora. Ako je
jedna pod administrativno-operativnim rukovodstvom višeg o r 
gana, spor onda ide pod više arbitražno veče. Prava koja su
p/edložena Zakonom o državnoj arbitraži, glavnoj državnoj arbi
traži pri Vladi FNRJ, u skladu su sa značajem opštedržavnog
planiranja i plana i sa činjenicom da je naša državna privreda
jedinstvena.
Odredba Zakona da nadležnost državne arbitraže obuhvata
i preduzeča pod sekvestrom i preduzeča pod upravom državnih
organa i mešovita preduzeča odgovara svim našim pozitivnim
zakonima, a pre svega duhu našeg Ustava, koji u svom 16 čl.
podvlači da je opštenarodna imovina glavni oslonac države u
razvitku narodne privrede. Našoj privrednoj i društvenoj s tru k 
turi odgovara potpuno i II deo predloženog Zakona koji govori
o tzv. ugovornoj arbitraži i daje m ogučnost da državna privre
dna preduzeča koja sklapaju ugovore sa zadrugama i zadružnim
ili privatnim privrednim preduzečima, kao i da zadruge i zadru
žna privredna preduzeča medusobno takode ugovaraju o nadležnosti abitražnih veča za sve imovinske sporove koji proisteku
iz nzihovih ugovornih odnosa.
Zakon o rešavanju imovinskih sporova putem državne arbi
traže nije samo od principijelnog značaja, pošto, kao što sam
več podvukao, dovodi u saglasnost naše privredno zakonodavstvo sa karakterom naše državne privrede, nego je takoder i od

vrlo velikog praktičnog značaja. Naša privredna praksa pokazuje nam, naime da imamo vrlo mnogo raznih imovinskih sporo
va državnih i drugih ne čisto državnih preduzeča. Ti sporovi proizlaze delimično iz nedovoljnog razumevanja planskih zadataka
celine, a s druge strane oni proizlaze takoder iz poleta našeg
privrednog života, iz zdravih pobuda naših privrednih preduzeča
i ustanova da u što večoj meri ispune svoje zadatke. A to traži
da se takve vrste sporovi rešavaju zbilja u okviru i u smislu n a 
ših planova, a to baš hoče da postigne Zakon o državnoj arbi
traži.
—
Predlažem da se predloženi Zakon u celini primi sa dopunama i izmenama koje su predložili zakonodavni odbori. (Živo
odobravanje).
Pretsednik: Pošto više nema prijavljenih govornika, prela
zimo na glasanje o predlogu Zakona o rešavanju imovinskih
sporova putem državne arbitraže u načelu. Glasa se dizanjem
ruke. Ko je u načelu za ovaj predlog Zakona, neka digne ruku.
(Svi dižu ruku). Ima li ko protiv? (Nema). Objavljujem da je
predlog Zakona o rešavanju imovinskih sporova putem državne
arbitraže u načelu prihvačen jednoglasno.
Prelazimo- na pretres u pojedinostima. Pošto je Zakon mali
i nije podeljen na glave, diskusiju u pojedinostima vodičemo o
čitavom Zakonu. Želi li ko da govori u pretresu u pojedinostima? (Ne javlja se niko). Pošto se niko ne javlja za reč, prela
zimo na glasanje u pojedinostima. Molim izvestioca da čita na
slov predloga Zakona i čl. 1.
Izvestilac čita naslov predloga Zakona i čl. 1.
Pretsednik: Ko je za član 1 zajedno sa naslovom zakonskog
predloga i podnaslovom I odeljka neka digne ruku. (Svi dižu
ruku). Ima H ko protiv? (Nema). Objavljujem da je čl. 1 zajedno
sa naslovom ovog zakonskog predloga i podnaslovom I odelika usvojen jednoglasno.
(Za ovim je Savezno veče, glasajuči, u smislu Poslovnika, di
zanjem ruke, usvojilo i ostale članove ovog zakonskog predlo
ga, prema izveštaju Zakonodavnog odbora i to od čl. 2 do za
ključno čl. 40).
Pretsednik: Time je završen pretres u pojedinostima. Pristupamo glasanju o ovome zakonskom predlogu u celini. Moldm
sekretara da čita imena narodnih poslanika, a narodne poslanike
da glasaju. Glasače se sa „za” i „protiv”.
Sekretar proživa narodne poslanike da glasaju.
Glasali su za: Agoli d-r Nedžat, Antič Miloje, Antolič F r a 
njo, Antunovič Rista, Apostolov Vaško, Augustinov Mata, Bakrač Jožo, Banak Josip, Belinič Marko, Belovukovič Milan, Beriša Rifat, Bečirič d-r Todor, Bisič M. Malorad, Blaževič Jakov,

Bogdanov Đura, Božovič Nikola, Borojevič Jovan, Bohinc An
drej, Boškovič Dorde, Brecelj d-r M arijan, Brkič Dušan, Brkić
Zvonko, Bubanj Andrija, Buljan Vice, Burič Hasan, Vejnovič
Svetozar, Veselinov Jovan, Veselinov-Munčan Stanka, Vilovič
Mustafa, Vipotnik Albin, Vlatkovič Nemanja, Vojkovič Tomo,
Vojnovič Petar, Vrkljan Ante, Vujičič Mlorad, Vukadinovič Du
ro, Vukašinovič Ivan, Vulin Sava, Gaži Franjo, Gajinovič Vuji
ča, Gajič Gojko, Gašpar Jan, Gigov Strahil, Gizdič Drago, Gluhič Omer, Godina Ferdo, Gospič Svetolik, Granda Ivan, Grbič
Čedo, Grgurič d-r Jakov, Grk Dušan, Grubič Čeda, Grujič Ra
dovan, Grulovič Ačim, Damnjanovič Božidarka-Kika, Danilović
Uglješa, Devedžič Dušan, Doroški d-r Jovan, Dragin Radivoj,
Draušnik Juriča, Dermanovič Života, Dorgovski Vasil, Durdevič
Čeda, Durovič Lazar, Durovič Mihailo, Erčič Živko, Žiža d-r
Aleksandar, Zečevič Vlada, Zečevič Slavko, Zečevič Stevo, Iva
nov Andrej, Ivančevič Nikola, Ivič Stjepan, Jakšič Nikola, Jaramazovič Lajčo>, Jelenc Aleš, Jeremič Voja, Jovanovič Blažo, J o 
vanovič Dura, Jovanovič Isa, Jovanovič Spasoje Jovičič Stevan,
Joksimovič Momir, Josipovič Srboljub, Jocič Živojin, Jurančič
Jože, Karabegovič Osman, Karajovič d-r Dragomir, Karner d-r
Ivo, Kecmanovič d-r Vojislav, Kidrič Boris, Knez Juriča, Kova
čevič Veljko, Kovačevič Mitar, Kovačevič Uroš, Komadina Petar,,
Komnenič Simo, Koren Jakov, Kosovac Mladen, Kostič Velimir,
Koharovič d-r Aleksandar, Kocbek Jože, Kočevar Franc, Kranjec
Miško, Krznar Duro, Krieziu Hasan, Krstevski Kiro, Krstulovič
Vicko, Krce Pavao, Krdžič Mirko, Kuzmanovič d-r Slavko, Kuzminac Stevan, Kuturec Toma, Kuhar Lovro, Lakuš Filip, Lalič
Duro, Lerik Ištvan, Lulič Grgo, Ljujič Velibor, Mandič Gligorije, Mandžič Pašaga, M arinko Miha, Markovič Dragoslav, M a r
kovič Miloš, Markovič Nemanja, Mastilovič Novak, Matič Rado
mir, Mesič Josip, Mikuž d-r Metod, Minič Milka, Minič Miloš,
Moskovljevič d-r Miloš, Mrazovič Karlo-Gašpar, Mrkovič Novi
ca, Mujagič Hasan, Mundrič Petar, Nešič Svetomir, Neškovič d-r
Blagoje, Nikodijevič Tihomir, Novakovič Gruja, Novosel d-r Ši
me, Novosel Stjepan, Omanovič Hamdija, Opačič Stanko, Ostovič Adam, Pavlovič Mihailo, Pavlovič Pavle, Pahič Luka, Pašalič
Edhem, Penezič Slobodan, Peruničič Mile, Petrovič Ratko, Petrušev Kiril, Pijade Moša, Plavšič Lazar, Polič Zoran, Polovič
Marko, Popov Živa, Popovič Goroljub, Popovič Ljubomir, P o 
povič Milentije, Počuča Mile, Prvčič Stjepan, Pribič Milan, Pucar Duro-Stari, Radmilovič d-r Jerko, Rankovič Aleksandar, Rapaič Čiro, Rac Vnce, Rašovič Miloš, Relič Petar, Redžič Enver,
Ribar d-r Ivan, Ribič Ivan, Rikanovič Ilija, Ritig d-r Svetozar, Sa
vič Brano, Samardžija Stevo, Svetek France, Sekelj Jožef, Simeunčevič Gavro, Sinanovič Hamdija, Sremec d-r Zlatan, Stambolič
Petar, Stankovski Boris, Stojadinovič Mihailo, Subotin Ivan, Sučič Martin, Todorovič Mijalko, Todorovič Simo, Tolo Niko, Tomaševič Dobrosav, Tomšič Vida, Tucman Josip, čemerlič d-r

Hamđija, Fajfar Tone, Ferenčina Tomo, Filaković Imro, Filipo
vič Sulejman, Fotev Bogoja, Frntič Elnzabeta, Hace Matevž, H a
dži Mustafa Hasan Šukri, Hadžič Boško, Holjevac Večeslav, Hodža Mehmet, Hodžič Mujo, Hukič Mehmedalija, Humo Avdo, Crnobrnja Bogdan, čauševič-čauš Ivan, Čobanski Spasoje, Čolak
Petar, čubrilovič d-r Vaso, Džojič Anto, Šarac d-r Zaim, Šatev
Pavel, Ševič Aleksandar, Šiljegovič Boško, Šnuderl d-r Maks,
Špiljak Franjo, Špiljak Mika, Šprljan Gušte, Šutič Ante.
Otsutni: Aleksoski Boris, Andrič Ratomir, Arso v Ljubčo,.
Babič Antun-Tuna, Bakarič d-r Vladimir, Baričevič Pero, B og
danov Dušan, Borštnar Jože, Broz Josip-Tito, Burzevski Vančo,,
Butozan d-r Vaso, Vasilev Gjorgi, Vasiljevič Živan, Vidovič Ni
kola, Vlahov Dimitar, Vujkovac Mihailo, Vukmanovič Svetozar
Tempo, Vučkovič Sreten, Gadžič Radosav, Gerenčevič Pavle,
Granfil Toma, Gretič Ivica, Dukanovič Pero, Đukić Pane, Đurič
Ljubodrag, Žigič Rade, Žujovič Sreten, Zekovič Veljko, Ivekovič
d - Mladen, Jakšič Mato, Jankovič Ljubo, Janič Vlado, Jovano
vič d-r Dragoljub, Jovanovič Radoš, Jovanovič Stanimir, Jovičevič Pavle, Jojkič Đurica, Kardelj Edvard, Kimovec France, Kova
čič Ivan, Koliševski Lazar, Kosanovič Sava, Krstič Boško, Krstič
Svetozar, Kuzmanovski Boge, Kurt Husnija, Kufrin Milka, Lakatoš Ištvan, Lampret Jože, Lekovič Vojo, Leskovšek Franc, Leši Akif Mustafa, Lukič Kostadin, Ljujič Vojo, Majhen Vlado,.
Maleski Vlado, Mališič Panto, Markovič Momčilo, Markotič M a
to-, Marčinkovič Jožo, Maček Ivan-Matija, Medo Tomo, Mijatovič Cvijetin, Mijuškovič Radovan, Miklaužič Josip, Milojevič
Miloje, Milosavljevič Ljubinka, Miljkovič Mito, Minčev Nikola,
Mihajlovski Kiril, Mrkoci Marko, Mugoš Dušan, Nad Kosta, Naumovski Krume, Naceva Mara, Nedeljkovič Miodrag, Nikolič Živojin, Nimani Džavid, Novakov Dušan, Pajkovič Doko, Perkovič
Mile, Petrovič Dušan, Petrovič Slavoljub-Dera, Pobrič Ednem,
Popovič Jovan, Popovič Koča, Pribičevič d-r Rade, Radovanovič
Milivoje, Radovanovič Milija, Radulovič Tasa, Ramljak d-r An
te, Ribnikar Vladislav, Salai Jožef, Salaj Duro, Simeonovič J a n 
ko, Smajovič Vasilije, Stefanovič Ivan, Stefanovič Milivoje, Ste
fanovič Svetislav, Stojanovič Bogoljub, Sutlovič Rikard, T rajkovič Aleksandar, Trifunovič Svetislav, Čuruvija Tode, Uzunovski
Cvetko, Ferenčak Ivan, Hasanagič Hilmija, Hebrang Andrija,
Hotič Mesud, Hodža Fadil, Hribar Janez, Cvetič Bosa, Cvetinič
Milija, Cetinič Marin, čakič Boško, Calie Dušan, Čamo Edhem,
Čengič Ferid, Češnjaj Tomo, Šakič Jovan, Šarac Spasoje, Šačiri
Ismet, Šegrt Vlado, Skare Stanko.
Pretsednik: Objavljujem da je za predlog Zakona o rešavanju imovinskih sporova putem državne arbitraže glasalo ukupno 223 narodna poslanika i da su svi glasali „za”, pa je na ta j
način ovaj zakonski predlog u Saveznom veču prihvačen, i, saglasno Ustavu i Poslovniku, biče upučen Veču naroda na rešavanje.

Dnevni red nije završen i, prema članu 35 Poslovnika, pitam
Veče da li je saglasno s tim da zaključim današnju sednicu. (Gla
sovi: Slažemo se.).
Zaključujem današnju sednicu i odredujem iduču za sutra,
u 11 časova pre podne, sa dnevnim redom: produženje utvrdeaiog dnevnog reda.
Sednica je zaključena u 20.25 časova.

VEČE NARODA

Treća seđnica
(4 decembra 1946)
Početak rada u 16,15 časova.
Pretsedavao pretsednik Josip Vidmar.
Pretsednik: Otvaram treči redovni sastanak II redovnog za
sedanja Veča naroda Narodne skupštine Federativne Narodne
Republike Jugoslavije.
Zapisnik današnje sednice vodiče sekretar Joža Milivojevič.
Molim druga sekretara da pročita zapisnik drugog redovnog sastanka.
Sekretar Joža Milivojevič čita zapisnik drugog redovnog saStanka.
Pretsednik: Ima li primedaba na pročitani zapisnik? (Nema).
Pošto primedaba nema, zapisnik se overava.
Saopštavam Veču da je Savezno veče u smislu člana 63
Ustava dostavilo Veču naroda na rešavanje konačno usvojene
tekstove predloga Zakona o inšpekciji rada i predloga Zakona o
menici. Pošto su tekstovi ovih zakonskih predloga istovetni sa
tekstovima koje je Veče naroda usvojilo, stavljam ove zakonske
predloge na glasanje aklamacijom. Ko je za usvajanje ovih za
konskih predloga, neka digne ruku. (Svi dižu ruku). Ko je p ro 
tiv? (Niko).
Objavljujem da je Narodna skupština primila Zakon o in
špekciji rada d Zakon o menici i da če ovi zakoni biti dostavlje
ni Prezidijumu Narodne skupštine FNRJ na proglašenje.
Otsustva narodnih poslanika: Franjo Herljevič traži 5-dnevno otsustvo radi službenog posla, Skender Kulenovič traži 5 da
na otsustva zbog bolesti, Vera Aceva traži 10 dana otsustva zbog
bolesti, F ranjo Borič traži 3 dana otsustva zbog bolesti i Živo
jin čurčič traži 3 dana otsustva takode zbog bolesti.
Predlažem Veču naroda da odobri tražena otsustva n a ro d 
nim poslanicima. Prima li Veče naroda ovaj moj predlog? (Pri
ma). Pošto Veče naroda prima predlog, objavljujem da su odo
brena tražena otsustva.
*
Prelazimo na prvu tačku dnevnog reda: pretres predloga
Zakona o narodnoj miliciji. U vezi sa ovim zakonskim predlo-

:gom primio sam od Ministra unutrašnjih dela spisak amandm a
j a , koji cerno pročitati prilikom diskusije u pojedinostima.
Molim druga izvestioca d-r Branka Čubrilovića da podnese
izveštaj Zakonodavnog odbora. (Vidi prilog na kraju knjige).
Известилац д-р Бранко Чубриловић: Другови народни
послаиици, Законодавни одбор Већа народа претресао je
л а C B o jo ji сједншди од 25 тшвембра предлог Закона о народној милицији. Послије свестраног проучавања овог законског предлота, он je унеколико измијењен и допуњен.
Прије него што пређем на' обра<зложење самог законског 'предлога, ja ћу прочитати амандмане које је поднио
Министар унутрашњих послова ФНРЈ уз овај закон:ски
предлог:
У ставу четвртом члана 19, ко|и је приликом дискусије
у законодавним одборима променио место и постао члан 15,
место речи „заповедник” ставља се „игеф“, a иза речи
.„управе народне милиције“ додаје се: „отсека унутрашњих
послова“.
У ставу првом члана 15,, који je постао члан 16, место
речи „заповедник“ ставља се „ ш еф “. У ставу трећем истог
члана, HaLviecTo речи „великих градова“, ставља се „градском иаврш ш м одбору“.
У члану 16, који je постао члан 17, брисати речи: „заповеднике и “.
У члану 17, који je постао члан 18, брисати речи: „заповеднике и “.
Члан 18, ко|и je постао члан 19, мења се и гласи:
„У војно-фор.мациским и организациским питањима, у
питању дисципл'ине, војне и стручне обуке, као и у питањима наоружања, шефови управе 'народне 'милиције у отсеку унутрашњих послова иетаосредно су подређени територијално надлежким шефовихма управе народне милиције у
одељењима унутрашњих послова, односио начелнику управе народне милиције у граду, аутоиомној области, аутоно;Мл о ј покрајини и начелнику републиканске управе народне
милиције у народној републици где нема окружних народних одбора као претпостављеном војном старешини; шефови управа народне милиције у одељешима унутрашњих послова и начелници управа народне милиције одељења унутрашњ их послова града, аутономне области и повереништва
унутрашњих послова аутономне покрајине непосредно су
подређени начелнику републиканске управе народне милиције као претпостављеном војном старешини; начелници neпубликанских управа народне милицирје ■непосредно су по.дређени начелнику Гла1вне упра-ве народне милиције као свом
:претпостављеном војном старешини“.
Овим се ^мандманом у законском предлогу замењује

назив руководиоца управе народне Југилиције у отсеку унутраш њ их послова при среском (градском, реонском) извршном одбору. Њ им е се не вриш никаква битка промена у
већ поднесеном заКонском предлогу
Смрт фаш изму — Слобода -народу!
Министар
унутрашњих послова ФНРЈ

Александар Ранковић с. р.
Другови народни посланици, ви сте из образложења
које сте читали, a које je поднио савезни адинистар друг
Ранковић, видјели углавном у чему се састоји пројект Закона о народној мшшцји. Али прије но ш то бих вас умолио
да усвојите овај За'ко«, дозволите да! кажем неколико
ријечи.
Предлог Закона о народној м'илицији има свој прапочетак у народноослободилачкој борби, кад је народ caiM,
еслободивш и извјесне предјеле, o c h o b s i o сеоске страже и
народну заштиту за борбу са непријатељем, нарочито са
квислинзима и народним издајицама. Из тих малих сеоских
оргакизација никла je једна организација која се доцније
прозвала народна милиција. За вријеме народно-ослободилачке борбе милиција je вршила опште послове, чување
ред а и мира, имовину општу и личну, и водила' борбу са народним издајицама. Док се држава иије ослободила непријатеља и док се нису створили нови услов-и за 'нови поредак, та je милиција извршила' часно и поштено своју зад аћу у нашем народу. Кад се послије ослобођења наше
земље организовала читава унутрашња управа наше земље,
и кад je организовано Министарство унутрашњих послова,
'оно je почело да оргакизује и народне сеоске стг>а>же на
-основу новог друштвеног поретка и нових демократских
иачела која су произашла из наше 'новостворене народне
државе. У Министарству унутрашњих послова ФНРЈ основана je Главна управа народне милиције за опште руковођењ е послова, у републиканским зминистарствима основане
су република^ске управе народне милиције, a код извршиих
•народних одбора основане су управе народне милиције за
дотична подручја. To je главна формација споља. Унутраш њ а организација народне милиције почива на^ демократским начелима чувања и брањења интереса1 државне власти
и државе. Тиме je народна милиција ттостала егзекутивни
о рган и из тих њених функција проистиче ред и мир, сигурност државе и друштвене имовине као и грађанске без•биједности.
Ha и с т ј г м начелима таочива овај иови предлог Закона о
иародној милицији. Он je углађном подијељен у два дијела;
<општи дио, који садржи општа начела о народној -милицији

и посебви дио за поједине гране народне милиције. У том
посебном дијелу су прописи о саобраћајној милицији, о ватрогасној милицији, о помоћној вародној 'милицији итд. Из
свих тих врста вародве милиције проистиче оно опште начело о вародвој милицији* које je ш р а зи о у дефиницији
мивистар унутрашњих послова друг Равковић, да je вародна милиција извршви оргав за чување реда и мира, државне, друштвене и приватве имовине и безбиједности
грађана».
To je њена општа дјелатност из које 'извире сва сцага
иове формације коју предлаже ова.ј Закон. Иначе, народва
милиција по obo'M заковском предлогу слична ie војним
формацијама, једнообразво уииформисана и наоружана.
Ново je у овом законском предлогу да вова' милиција
има да прође кроз извјесне школе да стекве извјесно васпитање, нарочито з а специјалне гране своје службе.
Законодавац се у овом Закону није побривуо да народвој милицији да само дужности него и права. Народна
милиција већином се састоји ш млађег кадра «аш их људи
који су свршили редовну војну обавезу. Ти млађи кадрови
служиће до 50 године зато l u t o je то заморна и одговорна
служба. Осигурање припадника милиције по o b o i m законc k o 'm лредлогу
не врши ce по начелу о.пштег социјалног
осигурања:, него тго начелу осигурања у случају незгоде, несреће, саобразно осигурању у Армији.
Из сввх ОВ1ИХ разлога,, молио бих Вијеће народа да
усвоји у начелу и поједивостима овај законски предлог,
који имам част у име Законода'вног одбора да предложим
овом високом дому. (Аплауз).
ПретСедник: Чули сте извештај известиоца Законодавног одбора д-р Чубриловића. Отварам начелну дискусију о
овом законском предлогу. Реч има прота! Смиљанић.
Милан Смиљанић (HP Србија): Другови и другарице
народни пославици, изјављујем да ћу гласати у начелу за
предлог Закова о народној милицлји. Слободан сам да поводом овога законског предлога кажем неколико речи:
Друг Ранковић je у почетку образложењ а овог законског предлога вагласио да je наш народ у току окупације
поред тешке и огорчене борбе са окупатором имао да се
бори и са унутрашњим квислиншким ортаиизацијама и да
су први припадници тих организација били оргави јавног
реда старе Југославије. Ja сам то на својим леђњма искусио. У мом крају бивши жандармериски варедници и подиаредвици били су команданти батаљона, бригада >па и корпуса по злу позвате четничке организације Драже Михаиловића. Народ мога краја највише je препатио од тих оргавизација, a варочито од тих бивших жандармери.ских ва-

редиика и поднаредника, који су тиме што су постали команданти батаљона и бригада рачунали да су у небо челом
ударили, те да могу чинити што им ,је воља. Али су та времена отишла у неповрат. Поменуло се — не повр^тало се, како каже наш народ. Ми сада имамо своју народну власт и од
првих дана постојања народне власти имамо нашу народну
милицију. Овим Законом he се та »аш а народна милиција
оформити, a сем тога овим Законом дају се ирипадницима
каше народне милиције извесне повластице и 'права које
досада кису HMaUiH'.
Ilam a храбра Армија својим радом узор je многим наши,м организацијама! и институцијама, na je и друг Ранковић у свом образложењу нагласио да' je наша народна милиција организована по војном узору, једнобразно униформисана и наоружана. Наша народна Армија има д а се стара за обезбеђење наших граница,, a :наша на.родна милиција за обезбеђење унутрашњег јавног реда и безбедности.
Она 'има да чува слободу, извојевану народноослободилачКОМ б 0 р б 0 ;М . Колико Г О Д Ј € Т 6 Ш К 0 СТећ;И, ИСТО! je толико тешко сачува1ти, каже напг народ. За онога ко стече па не
уме да сачува, н арод каже: „стекао али није ве за о “. Наша
народна Армија! je стекла, a наша народна власт заједно
са народном милиоцијом има д а то везује на тврди узао, да
оно што се крв 1Л»у стекло сачува, да буде дуговеко и непромењено!
A од кога да) се чува и сачува? Фашизам je војиички
побеђен, али фаш изам није још сасвим искорењен. Прошле
године je била једна згодна карикатура, чини ми се у „Гласу“, где два србија1нска сељака стоје код једног п а њ а на
коме пише фашизам. Из тога пања изиикле су неке младице^ a сељаци се спремају д а и њих из корена ишчупају!
За две године — од дана ослобођења па до данас —
могли смо ипак да донесемо извесне закључке о досад n'Oh
стигнутим резултатима, што се огледа у сређености прилика у нашој земљи, a нарочнто у уређеном саобраћају, сређеним и сигурним финансијама и сигурној јавној безбедности, што, као што сам чуо од другова који су били у
иностранству, има ретко која друга земљ а, a нарочито ако
je била v рату. О саобраћају и финаисијама нећу да говорим, али хоћу да истакнем да за такву јавтту безбедност нај“
више заслуга има наша народна власт и наша народна милиција. Наша на1родна милиција не чува јавну безбедност
са кундацима и бајонетима, не чува je ca пендрецима, већ је
чува заједно са' народом, који je сматра као нешто своје,
нешто што je изеикло из народа и што је народу неотгходво
потребно. Као доказ да je јавна безбедност потпуно сигурна и добра, најбољи доказ je, између осталог, што су ту
скоро проведени избори за Уставотворну скупштину На^

родне Републике Србије без и најмањег инцидента, а, како
сам оба!вештен, и у остаигим нашим народним републикама-.
У јуну или јулу ове године, када je један наш сусед
на југу покушао да пошаље неколико авиона преко наше
границе и када ее после извињавао да су ти авиони „случајн о“ залутали 10— 15 километара изнад територије наше
земл^е, наши су храбри војници који су чували границу, оборили два а!виона. Неколико дана после тога у „Политиц и “ je наш симпатични карикатуриста Пјер, колико се сећам, овако тај догађај претставио једном својо-м карикаггуром: из те нама суседне земље један њен приспадник вири
иза брда са1 револвером и камом испуштено-м из руке, a иза
њега стоји припадник једне стране војне силе. Cai наше
стране види се чврста гранитна пирамида и на њ ој петокрака звезда са натписом: Југославија. Припајдник суседне
земље каже ономе који иза њега стоји: „Мистер, овде je
чврсто, овуда се не може!“ Чврсто je, богами, не само на
нашем ј у г у , н е г 0 Ј е чврсто и на северу, и на западу, и на
истоку. Чврсто и сигурко чува све наше границе наша! храбра Армија. Али je исто тако чврсто у целој нашој земљи,
јер наш јавни поредак и све велике тековине наше народноослободиламке борбе чува наша народна милиција! Ми спокојно дању радимо своје послове,( a још спокојније ноћу
спавамо, јер смо уверени да су наше границе обезбеђене, a
исто тако унутрашњи ,мир и поредак у земљи. Има их, истина1, који су неспокојни, којл не могу дању мирно да
раде ни c n o K o jiH o ноћу да< спавају очекујући нешто треће.
Ja сам о таквима који су сада неспокојни и који непрестано
очекују нешто треће рекао отприлике ово: у нашим сеља1чки'м кућама има обично двоја врата, једна окренута истоку
a друга запа1ду. Ha источна врата, по обичају који влада, у
нашем крају, уводи се или и з е о д и 'млада када се доводи
у кућу или изводи из куће. Ha та се врата дочекују нови
прија1тељи и званице, a на западна врата 'Избацује се све
што je нечисто и изноои се кад ко умре. A куда ми да се
окренемо? Нигде друго него h c t o k v . одакле топло сунце
греје,, a не западу — одакле лед бије. Трећега нема.
Изјављујући да ћу гласати у начелу за предложени Закон, сматрам за дужиост да овде са oBOira места у име своје
као и у име народа мога краја, који имам част претстављати,
одам пуну захвалност и признање свима припадницима, народне милишије почевши од шефова ‘па до( најмањег при/падника народне милиције, који су се поста1рали да успоставе и очувају ред и мир у нашем народу. Има извесних
приговора на поједине органе наше народне милиције. Го©оре да! су груби и неизграђени. Изграђује се наш народ,
изграђује се наша народна власт, па ће се изградити и наша
народна милкција, a no .нашем М'ишљењу прописи1 овога За-

кона су такви, да he се наша народна милициј-а изградити и
бити каква! се самк> пожелети може.
Повдр авља!ју ћи доеош ењ е овога Закона и изјављујући
да ћу у начелу тласати з а њега, тгаздрављам све органе H a 
me народне милиције, почевши од ш ефова па до наЈјмлађих
милиционара — саобраћајаца.
Изјављујем д,а ћу гласати за предложени пројект овога Закона. (Одобравање).
Претседник: Жели ли јо ш ко реч? (iHe жели нико). Пошто нико не жели да говори, прелазимо на гласање у начелу. Ко je за( овај Закон у начелу, нека днгне руку. (Сви
посланици дижу руку). Има ли ко против? ( Н е м а ) . ' Објављујем да' je Закон о народној 'милицији у «ачелу примљен.
Прелазимо на дискусију и гласање у појединостима.
Жели ли ко реч о глави I. (Нико). Пошто се нико не јавља
за реч, 'прелазимо на читање и гласање.
Известилац д-р Бранко Чубриловић чита наслов главе
I и члан 1, према предлогу и извештају Законодавног одбора.
Претседник: Ко je за наслов главе I и члан 1, нека дигне
руку. (Сви дижу руку). Има ли ко против? (Нема). Нема.
Објављујем да су наслов главе I и члан 1 једногласно ;примљени.
(За овим je Веће народа:, гласајући дизањем руку о
сваком прочитаном члану, једногласно усвојило и чланове 2,
3 и 4, према предлогу и извештају Зако.нодавног одбора).
Претседник: Прелазимо на претрес главе II — Задаци и
овлаш|ћења народне милиције.
Жели ли ко реч о овој глави? (He јавља се нико). Пош то нико не жели да1 говори,, прелазимо на читање и гласање.
Известилац чита наслов главе II и члан 5.
Претседник: Ко je з а наслов главе II и члан 5, нека дигне руку. (Сви дижу руку). Има( ли ко против? (Не,ма). Наслов главе и члан 5 примљени су једногласно.
(За овим je Веће народа, гласајућ-и дизањем -руку о сваком прочитаном члану, једногласно усвојило и чланове од 6
до 14 здкључео, шрема предлогу и извепгтају Законодавног
одбора).
Претседник: Прелазимо на главу III — Унутрашња организација народне милиције. Тражи ли ко реч о овој глави? (He тражн нико). Пошто нико не тражи реч, прелазимо
на читање и гласање чланова ове гла1ве.
Известилац чита члан 15.

Претседник; iKo je за овај члан, нека дигне руку. (Сви
дижу руку). И>ма ли ко против? (Нема!). Члан 15 je примљен.
Известилац чита члан 16 прома амандману Министра унутрашњих послова.
Прегседник: Ко je за овај члан, нека! дитне рутсу. (Сви
посланици диж у руку). Има ли ко против? (Нема). Члан 16
са амандманом je примљен.
(За овим je Веће народа, гласајући дизањ ем руку, једногласно и без измена усвојило чланове 17 и 18 према извештају и амандману).
Известилац чита члан 19 cal амааддманом.
Претседник: Ко je за члан 19 са амандманом, нека дигне
руку. (Сви дижу руку). Има ли ко против? (Нема). Члаи 19
са а1мандманом je примљен.
(За овим je Веће народа* гласајући дизањем руку, усвојило једноглаоно чланове 20—24 закључно, према извештају
Одбора и амандману).
Претседник: Прелазимо на главу IV — Вршење службе.
Тражи ли ко реч о овој глави? (He тражи нико)\ ГТошто
нико не тражи реч, прелазимо на читање тг глаеање појединих чланова ове главе. Изволите чути члан 25.
Известилац чита члан 25 према иввештају Законодавног
одбора.
Претседник: Ко је> за члан 25, нека дигне руку. (Сви дижу руку). Има ли ко против? (Нема). Члан 25 je примљен.
Изволите чути чла!н 26.
(За овим je Веће народа, гласају|ћи дизањем руку, једногласно и без измена усвојило чланове 26— 33 закључно,
према извеш тају Законодавног одбора).
Претседник: Прелазимо н а главу V — Пријем у службу
и престанак службе. Тражи ли ко реч о овој глави?
(Милан Смиљанић: Ja имам једну напомену). Има реч нар о д н и посла^ник Милан Смиљаеић.
Милан Смиљанић: Другови народни посланици, имам
једну напамену у вези чл. 45, каји садржи текст заклетве a
која гласи:
„Ja (породично и.ме и рођено иоде) заклињем се својом
ча!шћу и животом да ћу своју дужност mo законима и наређењима претпостављених старешина вршити савесно, пожртвовано и непристрасно; да ћу бити дисциплинован и д a
ћу безусловно извршивати наређење претпостављених ми
старешина!;..
Овде се два пута понавља „наређења претпостављених
старешина“ што сматрам да je плеоназам и молим да се ове

речи у другом делу изоставе, јер се ова мисао налази већ у
лрвом делу реченице.
Известилац: Ову измену не могу да .примим без ама!ндмана.
Претседник: Тражи ли још ко реч? (Нико не тражи реч).
Пошто нико не тражи реч, гтрелазимо «а читање и гласање. Код члана 45 ми ћемо најпре гласати за текст предложен од стране Законодавног одбора. Уколико Скупштина ие
усвоји предложени текст, онда ћемо гласати п о предлогу
друга Смиљанића.
Известилац чита ш1слов главе V и члан 34.
Претседник: Ко je за прачитани чла«, нека дигне руку.
(Сви дижу руку). Има ли ко против? (Нигко). Објављујем да
J e члан 34 једногласно усвојен.
(За OBHiM je Веће народа,, тласајући дизањем руку, једногласно усвојило све чла<нове од 35 до 44 закључио, inpeма предлогу Закона и извешта'ју Одбора).
ПретСедник: Д ајем одмор од 10 минута.
(После одмора)
Претседник: Настављамо прекинуту седш цу.
Известилац чита члан 45.
Претседник; Ко je з а овај члаи, нека! дигне руку. (Сви
д и ж у руку). Има ли ко против? (Нико). Члан 45 примљен je
једноглаоно.
(За овим je Веће народа,, гласајући1 дшзањем руку о сваком прочитаном члану, једтаогласно усвојило и чланове 46
до 50 закључио, према предлогу и извештају Законодавног
одбора).
Претседник: Сад прелазимо на главу VI — Чкгнови и полож аји у народној милицији. Тражи ли ко реч код ове главе? (He тражи нико). Онда прелазимо на читање и гласање
на)слова главе VI и члаиа' 51.
Известилац чита наслов главе и члан 51.
Претседник: Ко je за наслов главе и члан 51, нека дигне
руку. (Сви дижу руку). Има! ли ко против? (Нико). Наслов
главе и члан 51 лримљени су једногласно.
(За овим je Веће народа, гласајући дизањем руку о
сваком прочитаном чла*ну, једногласно усвојило и чланове
52— 57 закључно, према извештају Законодавног одбора).
Прелазимо на главу VII — Принадлежности и друге
погодности. Жели ли ко да говори код ове главе? (Нико).

He јавља ce нико. Прелазимо на читање чланова редом и
гласаЈње о њима.
Известилац чита наслов главе VII и члан 58,, према предлогу и извештају Законодавиог одбора.
Претседник: Ко .je за ова.ј чла!н, нека дигне руку. (Сви
дижу руку). Има ли ко против? (Нема). Објављујем да је
члан 58 примљен једногласно.
(За овим je Веће народа, гласајући диза'њем руку, једногла(сно усвојило чланове од 59 до 69 закључно, према
предлогу и извештају Законодавног одбора).
Претседник: Прелазимо на главу VIII — П еш ије и инва*
лиднине. Тражи ли ко реч о овој глави? He траж и нико.
ГХрелазимо на читање и гласање.
Известилац чита члан 70 према извештају Одбора.
Претседник: Прима ли Веће «арода овај члан? (Прима).
Ко je за, нека дигне руку. (Сви дижу руку). Има ли ко против? (Нема). Објављујем да je чла:н 70 примљен према1предлогу и извештају Одбора.
(За OBHiM je Веће народа, гласајући дизањем руку, усвојило једногласио и без измена све чла1нове главе VIII од чла*
на 70 до 82 закључно.)
Претседник: Прелазимо на главу IX — Одговорност.
Јавља ли се ко за реч о овој глави? He јавља се нико. Прелазимо :на) читање и гласање.
Известилац чита члан 83 према одборском извештају.
Претседник: Прима ли Веће народа овај члан? Ко je заг
нека дигне руку. (Сви дижу руку). Има ш ко против? (Нема). 0'бјављујем да; je члан 83 примљен према предлогу и
извештају Одбора.
(За овим je Веће народа, гласајући дизањем руку,
усвојило једногласно чла'нове 84 до 87 закључно).
Претседник: Прелазимо :на главу X — Прела1з.не и заврш.не одредбе. Жели ли ко реч о ово^ј глави? (Нико). Нико
се не јавља за реч. Прелазимо на читање и гласање чланова. Молим друга! известиоца д-р Бранка Чубриловића да
чита члан 88.
Известилац чита члан 88 према извелгтају Одбора.
Претседник: Прима» ли Веће овај члан? (Прима). Има ли
ко против? (Нема). Нико вије против. Објављујем да ie чла :1
88 цримљен према предлогу и извеш тају Одбора.

(За овим je Веће народа, гласајући дизањем руку, усвојило једногласно и без измена све чланове од 88 до 93 закључно).
Саопштавам Скупштини д а је тгретседник Законодавног
одбора Бож идар Масларић затражио реч. Има реч друг
Масларић:
Божидар Масларић: У .преписивању Закона о народлој
милицији у члану 1, после речи „државне управе“, иопуштене
су речи „у народним републикама и административно-територијалним једииидама“. То треба убацити, тако да члак 1
треба да гласи:
„Народна 'милиција .je извршни орган државне управе у
народним републикама и административно-територијалним
јединицама1 за чување јавног реда и мира, државне, друштвене и приватне имовине и безбедности грађана и за
указивање помо.ћи државким органима ради обезбеђења
правиог поретка.“
У име Законодавног одбора лредлажем овај амандман,
односно да се ово убаци у члан 1. Савезно веће је већ примило овај амандман.
Претседник: Питам Веће народа да ли прима предлог да
се поново гла>са о члану 1? (Прима се). Онда стављам амандман друга Масларића' на гласање. Ко је за нека дигне руку.
(Сви дижу руку). Ко је против? Против није нико. Члан 1 je
изгласан са амандманом друга Божидара Масларића. Тиме je
Закон о народној милицији и®гласан у појединостима.
Прелазимо на гласање у целини. Молим друга секретара
да изврши прозивку. Гласа се са за и против.
Секретар Јоза Миливојевић прозива народне посланике
да гласају.
Гласали су за: Абдураим Мустафа, Агуши Куртеш, Ан*
дрејев Баже, Апостолски Михаило, Бабић Анто, Бабић Љ убо,
Бабовић Спасенија, Бајалски Ристо, Барбарић Божо, Бевк
Франце, Берус Анка, Благојевшћ д-р Обрен^ Борић Фрањо,
Братић д-р Душан, Брашнаров Панко, Бркић Хасан, Варга
Иштван, Васиљевић Душан, Вицковић Михаило, Влајковић
д-р Милорад, Врбовски Павел, Вујасиновић Тодор, Вујачић
Map'Ko, Вукосављевић Сретен, Гаврилски д-р Гјорги, Галијашевић Бећир, Гарчевић Гојко, Голубовић Маринко, Голубовић Радоња, Гошњак Иван, Грбић Михаило, Грегорић д-р
Павле, Димитријевић Спасоје, Добрашиновић Милоје, Долиншек Тоне, Дугоњић Рато, Ђаковић Спасоје, Ђилас Милован, Ђуричин Миливој, Жумер Срећко,, Затрић Саит; Зогонић Радован, Ивовић Душан, Илић С. Драгољуб, Илић Ilaвле, Имамовић Фадил, Јегдић Јован, Јерас Јосип, Јуринчић

Нико, Капетановић Хајро, Кардељ Пепца, Кериме Муча, Комненић Петар, Котник Бено, Коцбек Едвард, Кризман д-р
Хинко, Кршул Мате, Лауташ Трајаи, Лиси Сали, Лубеј Франце, Луначек д-р Павел, Маглајлић Шефкет, Манојловић Радмила, Марковг.ки Венко, Мартиновски Никола, Марушич д-р
Драго, Масларић Божидар, Маснић Петар, Миланковић Hßaii,
М иливојевић Јс-за, Миљовски Кирил,, Митровић Божа, Ми*
тровић Митра, Момчиловић Љ уба, Мугоша Андрија, Мухтари Осма:н, На<ђ Гаврило, Несторов д р Димитар, Николић Зора, Новак Иван, Ношпал Тоде, Олах Шандор,, Оровић Саво,
Павић Нико, Павловић Косан, Папић Радован, Пејновић Kaiта, Перовић Пуниша, Петрсдаић Мато,Петровић Никола, Петровић Нинко, Плепелић Стјепан, Пешев Никола Панчев, Поглајен Франц, Попивода Крсто, Поповић Душан, Поповић С. Милан, Поповић д-р Милош,. Поповић Радован,, Радовић Вуко, Радосављевић Добривоје, Ребац Хасан, Реџа Зекерија, Рус Јосигп, Савић Кирило, Саили
Драгугин, Сксрлић Велимир, Смиљанић Милан, Сној Франц,
Спиров д-р Борис, Стаикснвић д-р Синиша, Стојановић Александар, Сулејмановски Иафи, Сучић Флоријан, Томић Алекса, Ћетковић Јован, Ћшпић Хусеин, Ћурчић Живојин, Фрол
Фране, Хафнер Тоне, Хоџа Муста!фа, Хоџић Џеко, Хрнчевић
д-р Јосип,, Цајнкар д-р Станко, Царевић Милош, Царић д-р
BojiHH, Целески Лазар, Чаловска Љиљана, Чиковић T o m o , Чолаковић Родољуб, Чубрилоовић д-р Бравко, Џанкић Хасан,
Шентјурц Лидија, Шећерагић Мурад, Шоти Пал, Шукриа
Али, Шуштершич То*не.
Отсутни су: Амброжич Ла'до, Аугустиичић Антун, Ацева
Вера, Бакић Митар, Беблер д-р Алеш, Бојновић Ђурађ, Бурсаћ Милан, Видмар Тоне, Гаш Аљуш, Ж ижић Живко, Жупанчич Отон, Јадрешин Богде, Јаковљевић д-р Стеван, Кавчич
Стане, Крајачић Иван,, Куленовић Скендер, Малинска Веселинка, Милошевић Мира, Мићуновић Вељко, Млакар Алојзиј„ Мојсов Лазар, Назор Владимир, Наумовски Наум, Невезић Радој'ица,Орешча 1н ин Богдан, Продановић М. Јаша, Ркман Душан, Салацан Дон Анте, Сејфула Кемал, Смодлака
д-р Јосип, Сулејмани Хивзи1, Темелковски Борко, Тодоровић
Радомир, Турковић Иван, Филиповић Крсто, Хамовић Раде,
Херљевић Фрањо.
Претседник: Изволите чути резулта 1т гласања. Присутно
je 137 народних посланика и сви су гласали за. Тиме je пре-

длог Закона о народној милицији у Већу народа примљен и
упути(ће се Савезном већу на решавање.
Прелазимо на наредну тачку дневног реда: претрес Закона о војном тужиоштву. Молим друга известиоца Законодавног одбора народног посланика Мустафу Хоџу да поднесе извештај.

Известилац Мустафа Хоџа (HP Србија): Другови народни посланици, пошто имате извештај Законодавног одбора
о изменама и допунама овог заковског предлога, држим
да није потребн.о да га читам. (Видети као прилог на крају
књиге).
Пројект Закона о војном тужиоштву, који се данас налази пред на1ма, само je израз уставног наређења које предвиђа војно тужиоштво као посебну устаеову, чију надлежност и орга.низацију треба да пропише посебан закон, што
je овим законским пројектом и учињено. Али, иако je војно
тужиоштво предвиђено као посебна установа, с обзиром на
специјалне потребе Југословеиске армије, његови задаци су
у суштини оисти као и задац и Јавног тужиоштва ФНРЈ, на чију сарадњу уосталом упућују и посебне одредбе предложеног законског «ацрта.
Као што се види из самог заковског образложења којим je пропраћен пројект, предложени за!конски нацрт ополаже 'само основна начела о оргаиизацији и задацима војног
тужиоштва, a ближе одредбе о оснивању, спајању и укидању војног тужиоштва, о њ иховој надлежности и другим новим задацима овлашћен je Врховни командаит да проп-ише
уредбом.
■ i
Пошто овај законски предлог задовољава једно уставео
наређење и једну важну државну лотребу, молим другове народне посланике да ra прихва!те у начелу и у поједииостима.
(Аплауз).
Претседник: Чули сте извештај Зако.нодаввог одбора.
Отварам дискусију у начелу поводом овог Закона. Тражи ли
ко реч? (He јађља се нико). Пошто се нико не јавља за реч
у начелној дискусиј.и, прелазимо на гласан>е у начелу. Ко je
у начелу за овај Закон, нека дигве руку. (Сви дижу руку).
Хвала. Ко je против? (Ни'ко) Нема нико. Предлог Закона о
војном тужиош тву у начелу je примљен.
Прелазимо на дискусију и реш авање у појединостима.
Жели ли ко од другова народних посланика да говори v претресу у појединостима? (He јавља се нико). Нико ие тражи
реч. Прелази'мо на читање и гласање. Молим друга известиоца да чита члан по члан.
Известилац чита наслов Закона и члан 1, према предлогу и извеш тају Законодавног одбора.
Претседник: Ко je за члан 1, нека дигие руку. (Сви дижу
руку). 'Има ли ко против? (Нико). Објављујем да je члан 1
примљен.
—- За овим je Веће народа,, гласајући дизањем руку, једногласно примило чланове од 2— 12 закључно, према предлогу и извештају Одбора.

Претседник: Тиме je законски лредлог о војном тужиоштву примљен у поједилостима. Сада прелазимо на гласање
о o 'b o m законском предлогу у целили. Молим друга секретара да изврши пршивку.
Секретар Јоза Миливојевић прозива народне посладике
да гласају.
Гласали су за: Абдураим Мустафа, Агуши Куртеш:,, Андрејев Бане, Апостолсии Михаило, Бабић Анто, Бабовић Спасенија, Бајалски Ристо, Барбарић Божо, Бевк Франце, Берус
Анка, Благојевић д-р Обрен^ Борић Фрањо, Братић д-р Душан, Брашнаров Панко, Бркић Хасан, Варга Иштван, Васиљевић Душан, Вицковић Михаило, Влајковић д-р Милорад, Врбовски Павел, Вујасиновић Тодор, Вујачић Марко, Вукосављевић Сретен, Гаврилски д-р Гјорги, Галијашевшћ Бећир, Гарчевић Гојко, Голубовић Маринко, Голубовић Радоња, Гошњак Иван, Грбић Михаило, Грегорић д-р Павле,, Димитријевић Спасоје, Добрашиновић Милоје, Долиншек Толе, Дугоњић Рато, Ђаковић Спасоје, Ђилас Милован, Ђуричин Миливој, Жумер Срећко, Затрић Саит4 Зотовић Радован, Ивовић
Душан, Илић С. Драгољуб, Илић Павле, Имамовлћ Фадил,.
Јегдић Јован, Јерас Јосип, Јуринчић Нико, Капетановић Хајро, Кардељ Пепца, Кериме Муча, Комненић Петар, Котник
Бено, Коцбек Едвард, Кризман д-р Хилко, Кршул Мате, Лауташ Трајал, Лиси Сали, Лубеј Франце, Луначек д-р Павел,
Маглајлић Шефкет, Малинска Веселинка, Манојловић Радмила, Марковски Венко, Мартииовски Никола, Марушич д-р
Драго, Масла(рић Божидар, Маснић Петар, Миланковић Иван,
Миливојевић Јоза, Миљовски Кирил, Митровић Божо,* Митровић Митра, Момчиловић Љ уба, Мугоша Андрија, Мухтари Осман, Нађ Гаврило, Несторов д-р Димитар, Николић Зора, Новак Ива1н, Ноигпал Тоде, Олах Шандор, Орови-ћ Саво,
Павић Нико, Павловић Косан, Папић Радован, Пејновић ‘Ката, Петровић Пунлша, Петровигћ Мато, Петровић Никола, ГТетровић Нинко, Пешве Никола Панчев, Поглајен Фраиц,
Попивода Крсто,, Поповић Душан, Л оловић С. Милан,
Поповић д-р Милош, Поповић Радован, Радовић Вуко, Радосављевић Добривоје, Ребад Хасан, Реџа Зекерија,, Ркман Душан, Рус Јосип, Савић Кирило, Саили Драгутил, Скерлић Велимир, Смиљанић Милан, Сној Франц, Сгсиров д-р Борис, Станковлћ д-р Силиша, Стојановлћ Александар, Сулејмановски Нафи, Сучић Флоријан, Томић Алекса, Ћетковић
Јован, Ћишић Хусеин, Ћурчиоћ Живојик, Фрол Фране, Хафнер Тоне, Херљевић Фрањо, Хоџа Мустафа, Хоџић Џеко,
Хрнчевић д-р Јосип, Цајлкар д-р Станко, Царевлћ Милош,
Царић д-р Војин, Целески Лазар, Чаловска Лзиљана, Чиковић T o m o , Чолаковић Родољуб, Чубриловић д-р Бранко^

Џ а н к и ћ XacaiH, Шентјурц Лидија, Шећерагић Мурад, Шоти"
Пал, Шуштершич Тоне.
Отсутни су: Амброжич Ладо, Аугустинчић Антун, Ацева
Вера, Бабић Љ убо, Баки;ћ Митар, Беблер д-р Алеш, Бојновић
Ђурађ, Бурсаћ Милан, Видмар Тоне, Гаш Аљуш, Жижић
Живко, Жупанчич Отон, Јадрешин Богде, Јаковљевић д-р
Стеван, Кавчич Стане, Крајачић Ива<н, Куленовић Скендер,
Милошевић Мира, Мићуковић Вељко, Млакар Алојзиј, Мојсов Лазар,, Назор Владимир, Наумовски Наум, Ненезић Радојица, Орешчанин Богдан, Плепелић Стјепа«, Продановић
М. Ја-ша, Салацан Дон Анте, Сејфула Кемал, Омодлака д-р
Јосип, Сулејмани Хивзи, Темелковски Борко, Тодоровић Радомир, Турковић Иван, Филиповић Крсто, Хам'овић Раде,
Шукриа Али.
Претседник: Изволите чути резултат гла(сања. Присутно
je 137 мародних посланика. Сви су гласали за. Тиме је предлог Закона о војном тужиоштву изгласан у целини и биће
упућен Савезном већу.
Одређујем кратак одмор од 10 минута, наком кога ћемо
почети са претресом Закона о државној арбитражи.

(После одмора)
Pretsednik: Nastavljamo rad. Na dnevnom redu je pretres
predloga Zakona o rešavanju imovinskih sporova putem držav
ne arbitraže. Molim druga izvestioca Tonu Hafnera da podnese
izveštaj Zakonodavnog odbora. (Vidi prilog na kraju knjige).
Tone Hafner (NR Slovenja): Drugovi i drugarice narodni
poslanici, vi ste priimili obrazloženje i izveštaj, pa ih neću ponav
ljati, nego ću da kažem samo nekoliko reči.
Podnošenje predloga Zakona o rešavanju imovinskih spo
rova putem državne arbitraže tražila je sama struktura našeg državnog privrednog sektora sa svojim privrednim preduzečima.,
j er je trebalo omogučiti rešavanje imovinskih sporova posebnim
putem.
Rešavati imovinske sporove izmedu državnih i privrednih
preduzeča. ustvari znači dovesti njihovu privrednu delatnost u
sklad sa planom i privrednom politikom Vlade. Kod sporova iz
medu državnih privrednih preduzeča ne radi se o suprotnim interesima, né radi se o imovinskim sporovima dvaju sopstvenika
od kojih svaki štiti svoje imovinske interese, več se tu radi o
sporovima državnih privrednih preduzeča koja su sopstvenost
države i čiji je zadatak da ostvaruju istu državnu privrednu p o 
litiku. Bilo bi nepotrebno i nepravilno da se sporovi ove vrste
izmedu državnih privrednih preduzeča rešavaju pred redovnim
sudovima, prema opštim pravnim normam a gradanskog prava
po sporom i složenom gradansko-parničnom postupku. Prem a
tome, jasno je da če se ovakvi sporovi najpravilnije moči reša
vati arbitražom, koju propisuje predlog ovoga Zakona.

Suština arbitraže, prema predlogu ovoga Zakona, u tome
je što se arbitrim a koje postavljaju viši državni organi poverava
rešavanje imovinskih sporova izmedu preduzeča. Pravila i nor.me na osnovu ko jih arbitri rešavaju jesu: u prvom redu zadaci
privrednog plana, privredna politika Vlade, medusobno ugovorene obaveze, uzansi, zakoni i drugi propisi.
U skladu sa ovim osnovnim principima postavljena je d o r 
ganizacija državne arbitraže. Arbitraža se vrši u večima u koja
ulaze državni arbitri i arbitri porotnici.
U vezi sa osnovnim zadacima arbitraže postavljeni su i prin
cipi postupka. Odluke su jednostepene i protiv odluka arbitraž
nih veča nema mesta žalbi.
S
obzirom na činjenicu da naša državna privredna preduze
ča stupaju u poslovne odnose sa zadružnim, odnosno privrednim
preduzečima, bilo je nužno da se ustanovi i mogučnost ugovorn e arbitraže. Ugovornu arbitražu, dakle, mogu ugovarati držav
na privredna preduzeča, mešovita preduzeča, preduzeča pod se"kvestrom i preduzeča pod upravom državnog organa pri sklapanju ugovora sa zadrugam a i privrednim preduzečima. U go
vornu arbitražu mogu ugovarati i zadruge u medusobnim 'sporovima.
Putem državne, arbitraže postiže se i ostvaruje kod rešavanja imovinskih sporova državnih privrednih preduzeča brzina i
pravilnost, održavanje tačnosti, ugovorna i poslovna ispravnost,
kao i disciplina u izvršavanju obaveza.
Podnoseči Veču predloženi izveštaj, Zakonodavni odbor
moli Veče da ga izvoli u celosti usvojiti. (Aplauz).
Pretsednik: Čuli ste izveštaj Zakonodavnog odbora. Prela
zimo na diskusiju u načelu. Traži li ko reč u načelnoj diskusiji?
(Ne traži niko). Pošto niko ne traži reč, prelazimo na glasanje
u načelu.
Ko je za ovaj zakonski predlog, neka digne ruku. (Svi n a 
rodni poslanici dižu ruku). Ima li ko protiv? (Nema). Zakonski
predlog je u načelu primljen.
Prelazimo na diskusiju i glasanje u pojedinostima. Želi li
ko reč o prvoj glavi ovog zakonskog predloga? (Ne traži ni
k o). Pošto niko ne traži reč, prelazimo na čitanje i glasanje.
Molim druga izvestioca da čita članove glave I.
Izvestilac Tone Hafner čita naslov glave I i član 1.
Pretsednik: Ko je za član 1, neka digne ruku. (Svii dižu
ruku). Ima li k o protiv? (Niko). Objavljujem da je član 1 jed
noglasno primljen.
—
Za ovim je Veče naroda, glasajuči dizanjem ruku, usvojilo jednoglasno sve članove glave I od člana 2 do 5 z a k 
ljučno, prema predlogu Zakona i izveštaju Odbora.
Pretsednik: Prelazimo na glavu II — Obavezna arbitraža.
Traži li ko reč o ovoj glavi? (Niko). Pošto niko ne traži reč,
prelazimo na čitanje i glasanje o članovima glave II.

Izvestilac čita naslov glave II i član 6.
Pretsednik: Ko je za ovaj član, neka digne ruku. (Svü
dižu ruku). Ima li ko protiv? (Niko). Objavljujem da je član
6 jednoglasno usvojen.
— Za ovim je Veče naroda, glasajuči dizanjem ruku, jed
noglasno usvojilo sve članove glave II od člana 7 do 32 zak
ljučno, prema predlogu Zakona i izveštaju Odbora.
Pretsednik: Prelazimo na glavu III — Ugovorna arb itra 
ža. Javlja li se ko za reč o ovoj glavi? (Niko). Ne javlja se
niko. Prelazimo na čitanje članova i glasanje.
Izvestilac čita član 33 prem a izveštaju Odbora.
Pretsednik: Prim a li Veče naroda ovaj član? (Prima). Ko
je za, neka digne ruku. (Svi dižu ruku). Ima li ko protiv?'
(Nema). Objavljujem da je član 33 primljen prema predlogu
i izveštaju Odbora.
— Za ovim je Veče naroda, glasajuči dizanjem ruku, u svojilo jednoglasno i ostale članove glave III od člana 34 dO’
zaključno člana 37.
Pretsednik: Prelazimo na IV glavu — Završne odredbe.
Traži li ko reč o ovoj glavi? (Niko se ne javlja za reč). Niko
ne traži reč. Molim druga izvestioca da pročita član 38 p re 
ma izveštaju Odbora.
Izvestilac čita član 38.
Pretsednik: Ko je za ovaj član? (Svii). Ima H ko protiv?*
(Nema). Niko nije protiv. Objavljujem da je član 38 primljem
prema izveštaju Odbora.
— Za ovim je Veče naroda, glasajuči dizanjem ruku, u svojilo jednoglasno članove 39 i 40.
Pretsednik: Time je zakonski predlog o rešavanju imovin
skih sporova putem državne arbitraže izglasan u pojedinostima..
Prelazimo na glasanje u celini. Molim druga sekretara da
izvrši prozivku narodnih poslanika.
Sekretar Joža Milivojević proživa narodne poslanike da
glasaju.
Glasali su za: Abduraim Mustafa, Aguši Kurteš, Andrejev
Bane, Apostolski Mihailo, Babič Anto, Babič Ljubo, Babović'
Spasenija, Bajalski Risto, Barbarič Božo, Bevk France, Be
rus Anka, Borič Franjo, Bratič d-r Dušan, Brašnarov Panko,.
Brkič Hasan, Varga Ištvan, Vasiljevič Dušan, Vickovič M i
hailo, Vlajkovič d-r Milorad, Vrbovški Pavel, Vujasinovič Todor, Vujačič M arko, Vukosavljevič Sreten, Gavrilski d-r Gjorgi, Galijaševič Bečir, Garčevic Gojko, Golubovič Marinko, G o
lubovič Radonja, Gošnjak Ivan, Grbič Mihailo, Gregorič d-r
Pavle, Dimitrijevič Spasoje, Dobrašinovič Miloje, Dolinšek;

Tone, Dugonjič Rato, Đaković Spasoje, Dilas Milovan, Žumer
Srečko, Zatrič Sait, Zogovič Radovan, Ivovič Dušan, Ilič S. Dragoljub, Ilič Pavle, Imamovič Fadil, Jegdič Jovan, Jeras Josip,
Jurinčič Niko, Kardelj Pepca, Kotnik Beno, Kocbek Edvard,
Križman d-r Hinko, Kršul Mate, Lautaš Trajan, Lisi Sali, Lubej
France, Lunaček d-r Pavel, Maglajlič Šefket, Manojlovič Rad
mila, Markovski Venko, Martinovski Nikola, Marušič d-r Dra
go, Maslarič Božidar, Masnič Petar, Milankovič Ivan, Milivojevič Joža, Miljovski Kiril, Mitrovič Božo, Mitrovič Mitra, Mugoša Andrija, Muhtari Osman, Nad Gavrilo, Nestorov d-r Dim itar, Nikolič Zora, Novak Ivan, Nošpal Tode, 01 ah Šandor,
Orovič Savo, Pavič Niko, Pavlovič Kosan, Papič Radovan, Pejnovič Kata, Perovič Puniša, Petrovič Nikola, Petrovič Ninko,
Pešev Nikola Pančev, Poglajeh Franc, Popivoda Krsto, Popovič
Dušan, Popovič S. Milan, Popovič Radovan, Radovič Vuko, Rebac Hasan, Redža Zekerija, Rus Josip, Saili Dragutin, Skerlič
Velimir, Snoj Franc, Spirov d-r Boris, Stankovič d-r Siniša,
Stojanovič Aleksandar, Sučič Florijan, Tomič Aleksa, Ćetkovič
Jova, Ćišič Husein, Frol Frane, Hafner Tone, Hodža Mustafa,
Hodžič Džeko, Hrnčevič d-r Josip, Cajnkar d-r Stanko, Carevič Miloš, Carič d-r Vojin, Celeski Lazar, Čalovska Ljiljana,
Čikovič Tomo, čolakovič Rodoljub, čubrilovič d-r Branko,
Džankič Hasan, Šentjurc Lidija, Šečeragič Murad, Šušteršič
Tone.
Otsutni su: Ambrožič Lado, Augustinčič Antun, Aceva
Vera, Bakič Mitar, Bebler d-r Aleš, Blago'jević d-r Obren, Bojnovič Durad, Bursač Milan, Vidmar Tone, Gaš Aljuš, Duričin
Milivoj, Žižič Živko, Župančič Oton, Jadrešin Bogde, Jakovlje
vič d-r Stevan, Kavčič Stane, Kapetanovič Hajro, Kerime Muča,
Komnenič Petar, Krajačič Ivan, Kulenovič Skender, Malinska Veselinka, Miloševič Mira, Mičunovič Veljko, Mlakar Alojzij, Mojsov Lazar, Momčilovič Ljuba, Nazor Vladimir, Naumovski
Naum, Nenezič Radojica, Oreščanin Bogdan, Petrovič Mato,
Plepelič Stjepan, Popovič d-r Miloš, Prodanovič M. Jaša, Ra
dosavljevič Dobrivoje, Rkman Dušan, Savič Kirilo, Salacan Don
Ante, Sejfula Kemal, Smiljanič Milan, Smodlaka d-r Josip, Su
lejmani Hivzi, Sulejmanovski Nafi, Temelkovski Borko, T odo
rovič Radomir, Turkovič Ivan, Ćurčič Živojin, Filipovič Krsto,
Hamovič Rade, Herljevič Franjo, Šoti Pal, Šukria Ali.
Pretsednik: Izvolite čuti rezultat glasanja. Prisutan je 121
narodni poslanik i svi su glasali za.
Time je zakonski predlog o rešavanju imovinskih sporo
va putem državne arbitraže izglasan u celini i uputiče se Saveznom veču na rešavanje.
Zaključujem današnju sednicu, a iduču zakazujem sutra u 11 časova sa dnevnim redom: nastavak dnevnog reda.Sednica je zaključena u 20 časova.

САВЕЗНО ВЕЋЕ

Четврта седница
(5 децембра 1946)
Почетак рада у 11,10 часова.
При уласку v дворану чланова Савезне владе на челу
са претседииком Министарског савета маршалом Југославије
Јосипом Б розом —Титом и чланова Претседништва Савезног
већа на челу са претседником Владимиром Симићем, народки посланици дочекују стојећи и поздрављају бурним
аплаузом.
Претседавао претседник Владимир Симић.
Претседник: Отварам четврти редован састанак II редовног заседања Савезног већа Народне скугтштине ФНРЈ. Записник данашње седнице водиће секретар Boja Лековић.
Изволите чути записник прошле седнице.
Секретар Boja Лековић
састанка.

чита записник трећег редовног

Претседник: Има ли ттримедаба на прочитаћи записник?
(Нема). Примедаба нема, објављујем да ће се записник
оверити.
Част ми .je обаВестити Веће да сам јуче, 4 о. м., од Владе, односно Претседника Савезне владе Маршала Југославије Јосипа Б роза—Тита, примио акт у коме подноси Савезном већу на решавање предлог Закона о нациоиализацији приватних привредних предузећа и, једновремено,, Влада за овај законски предлог тражи хитност. С обзиром на
тражеиу хитност, ja сам одмах упутио овај за'конски предлог Законодавиом одбору, и Законодавни одбор састао се
јутрос у 8 ча-сова, претресао je овај законски предлог и
спремио je свој извештај. У вези члана 39 Пословника, с
обзиром на тражену хитност,, ja предлажем Савезном већу
измену нашег дневиог реда1 тако да се на дневш* ред за
данас, пре тачке прве — претрес предлога Закона о изменама и допунама Закона о војној обавези држављана ФНРЈ,
стави? претрес предлота Закока о 'национализацији приватних привредних предузећа.
Да ли Веће прима ову измену диевног реда? (Прима.
Аплауз). Пошто je измена дневног реда прихваћена., то

објављујем да je прва тачка дневиог реда на данашњој седници: решавање о предлогу Закона о национализацији приватних привредних предузећа, с тим да je лоступак, по одобреној хитности, скраћеи.
Поред т-ога, Влада ФНРЈ поднела je Савезном већу на
решавање предлог Закона о укидању рокова у Ооновном закону о задругама, у Општем Закону о народним одбори-ма
и у Закону о државним службеницима. Ова.ј Злкон биће
стављен на дневни ред онда кад Веће о томе буде донела
одлуку.
Претседништво je пре тога примило и извештај Законодавног одбора, који се односи на целокупан рад саображазањ а Уставу раније донетих закона, сагласно члану 136Устава. Тај je извештај штампан, биће раздељен народним посланицима и стављен Hai дневни ред кад Веће о томе буде
донело одлуку.
Једновремено мени je част обавестити Веће да сам, v
смислу члана 63 Устава, у заједници с,а Претседништвом
Већа народа прегледао јуче претресане и прихваћене законске предлоге: о народној мнлициј Иј о војном тужиоштву
и о решавању имовинских спорова путем државне арбитраже, и да 'Смо коестатовали да су како о«и текстови који су
били претресани у Већу народа, тако и они текстови који су
били претресани и изгласани у Савезном већу, идентични,
na, с обзиром на то и према нашој установљеној пракси,
питам Веће да ли овај извештај свога Претседшшггаа (прихвата? (Прима се). Има ли ко против. (Нема). Према томе^
објављујем д а су предлози закона: о народној милицији, о
еојном тужиоштву и о решавању имовиноких спорова путем државне арбитраже у Народној скупштини Федеративне
Народне Републи-ке Југославије дефлнитивно прихваћеви и
да ће, сагласно чл. 46 Пословника Савезног већа, бити упућени Президијуму Народне скуттштине ради проглашавања.
Отсуства посланика: Богољуб Стојановић моли да му
се одобри отсуство за 3 и 4 децемба!р због хитних и неодложних иослова; Светозар Крстић моли 3 дана отсуства
због болести; и Антун Туна Бабић моли 5 дама отсуства
због болести.
Предлажем Савезном већу да се ове три молбе од об ре
у трајањ у како се то тражи. Да ли прихвата Савезно веће
овај предлог? (ГТрима) се). Објављујем да су тражена отсуства одобрена онако како су и тражена.
Прелазимо на прву тачку сада установљеног дневног
реда: претрес предлога Закона о национализацији приватних
привредних предузећа.
Известилац Законодавног одбора по овом зако«ском
предлогу je претседник Законодавног одбора народни посланик М оша Пијаде.

Известилац Motna Пијаде (Изборни срез Београд I)
чита извештај Законодавног одбора. (Видети прилог на
крају књиге).
Другови народни посланици, прелазим на читање самог
Закона. (В,идети предлог Закона као 'Прилог на крају књиге).
(После прочитаног текста Закона сви народни посланици устају и дуготрајно аплаудирају).
Другови народни посланици, народноослободилачка
борба на бојном т т љ у завршена је} можемо рећи према свему што смо од њеног завршетка до данас урадили и постигли, већ одавно, али народноослободилачка борба, борба за
ослобођење наших народа продужује се у развитку економског^ друштвеног и културног живота наших народа. Овај
Закон, који сам имао част да прочитам и ко.ји овде заступам у име Законодавног одбора, претставља продужење највећих традиција наше ослободила!чке борбе. Овај Зажон прет"
ставља једно велико остварење оне друштвене садржине народно-ослободилачке борбе ко.ја je унета у темеље наше
државе и обележена: je у Уставу у његовим друштвено-економским 'Одредбама. Пошто ће Министар индустрије и Претседник Планске комисије изложити опширније мотиве који
су руководили Владу да овај Закон предложи, ја лично немам ништа даље да рекнем. Законодавни одбор примио je
овај Закон са одушевљењем, и јасно je да ће га, ш то се већ
и показало вашим пуним одобравањем код читања текста
Закона, са одушевљењем примити и ова Скупштина, a ‘и сто
тако да ће га примити и радпе масе свих «аш их народа У
читавој држави. (Дуготрајан аплауз).
У име Законодавног одбора препоручујем Скупштини
да овај Закон у целости усвоји. (Дуготрајан а'плауз).
Претседник: Примљена хитност налаже краћи поступак.
Краћи поступак по нашем Пословнику састоји се у томе
што се обе дискусије сливају у једну и што се о предлогу
Закона решава одједном. и то у целини појединачним гласањем.
Има реч минист^ар тшдустрије и Претседник Привредног
савета Борис Кидрич.
Ministar industrije i Pretsednik Privrednog Saveta Boris
Kidrič: Drugovi narodni poslanici, današnja sednica Narodne
skupštine pretstavlja bez sumnje jedan vrlo značajan dan. Mi
danas primarno Zakon ko ji več dugo. očekuju naše radne mase,
koji več dugo očekuje svaki pravi rodoljub ove zemlje. Danas
primarno Zakon o nacionalizaciji privatnih privrednih p re 
duzeča.
j1 ,
i . M
Ovim Zakonom naše radne mase postaju još punije g o 
spodari svoje sudbine. One to postaju u dva smisla. Postaju
to u socijalnom smislu, jer naša država, tj. država novog tipa,
%i

i

i

*— narodna država, postaje vlasnik onih osnovnih sredstava
proizvodnje koja su nekada služila nečuvenoj eksploataciji n a 
šeg radnog naroda. One to postaiju i u nacionalnom smislu,
pošto sredstva proizvodnje prelaze u ruke nacionalne države,
zajednice slobodnih i ravnopravnih jugoslovenskih naroda,
dok su nekada velikim delom bila u rukam a stranog kapitala
i služila za izvlačenje ogromnih profita iz zaostale stare J u 
goslavije, za održavainje polukolonijalnog karaktera stare J u 
goslavije.
Današnji dan, drugovi narodni poslanici, pretstavlja, da
kle, kariku u onom razvitku naše zemlje koji je započeo kad
je na Titov poziv pukla prva partizanska puška, u kome su
naše narodne mase pod slavnim Titovim vočstvom izvojevale
nacionalno oslobodenje, a zajedno sa nacionalnim oslobodeniem i novu vlast, svoju vlast, narodnu vlast koja im pruža
sve uslove da se u punom smislu reči oslobode i od eksplo
atacije. Današnji dan spada medu dane velikih pobeda naših
naroda, velikih pobeda naše Otadžbine, velikih pobeda našeg
radnog naroda, pa prema torne medu velike dane progresivnog
čovečanstva uopšte. Današnji dan če još više da privije radne
mase naših naroda uz njihovu državu, još više da pobudi a *
njima radni elan. Kao za sve svoje velike i značajne pobede,
tako če i za današnji dan naši narodi i naše radne mase izražavati svoju zahvalnost pre svega inicijatoru i .organizatoru
svih naših pobeda, drugu Titu. (Dugotrajan aplauz. Svi n a 
rodni poslanici ustaju i frenetično aplaudiraju. Oduševljenje
traje nekoliko minuta).
Drugovi narodni poslanici, podvukao sam da predloženi
Zakon o nacionalizaciji privatnih privrednih preduzeča p ret
stavlja' kariku u onom razvitku naše zemlje koji je započeo
Kad je pukla prva partizanska puška, čije je tekovine u potpunosti potvrdio upravo naš Ustav, a čiji je dalji pravac morao takode da predvidi naš Ustav. Ustav FNRJ izričito podvlači nđčelo pravilnog iskoriščavanja svih postoječih privrednih
snaga zemlje, načelo davanja pravca privrednom životu i privredgom razvitku od strane države putem opšteg privrednog
plana, načelo op šte n a ro d n e . svojine nad proizvodnim sredstvima k ao glavnog oslonca države u razvitku narodne p ri
vrede, načelo odbrane radnog naroda o d eksploatacije.
U smislu tih načela Ustav FNRJ predvida takode nacionalizaciju pojedinih preduzeča i pojedinih grana privrede.
Zašto baš sada nastupa vreme da sprovedemo nacionalizaciju privatnih privrednih preduzeča? Zašto' je nismo sproveli odmah posle oslobodenja? A zašto je svom odlučnošču
sprovodimo sada? Državni sektor naše privrede, sektor dakle
opštenarodne imovine, koji naš Ustav označava kao glavni
oslonac u razvitku naše privrede, učvrščava se od Oslobodenja

takoreči svakim danom sve više i više. On je u tome đokazao
ptinu životnu snasgu, ai on je punu životnu snagu i morao da
dokaže. U našoj zemlji, posle Oslobodenja, bilo je nesumnjivo
skeptika koji su računali da novi način privredivanja sa d r
žavnim privrednim sektorom kao osloncem naše narodne privrede neče dokazati svoju životnu snàgu, da če se on naprotiv srušiti. Postojala je takode činj'enica da odmah posle Oslo
bodenja naše narodne mase još nisu imale, naročito u pogle
du državne imovine, novi odnos prema državi, odnos, dakle,
koji u pogledu državne imovine radne mase treba da imaju
prema svojoj, prema narodnoj državi. U našim najširim radnim masama trebalo je da na osnovu njihovog sopstvenog
iskustva sazreva saznanje da je državna imovina, tj. opštenarodna imovina, upravo njihova imovina u najpunijem i najdosiednijem smislu reči. Da smto dakle, odmah posle Oslobodenja
proveli nacionalizaciju, mi bismo, s obzirom na činjenicu dai se
državni privredni sektor još nije bio dovoljno učvrstio ni na
samom delu ni u svesti najširih masa, ugrozili našu uspešnu
privrednu delatnost. U specifičinim uslovima našeg razvitka
trebalo je pre svega sa političke strane učvrstiti novu vlast
koja je kao takva več sama po sebi tražila i obezbedivala i
nov društveni i privredni razvitak. U svakom periodu obnove
i izgradnje naše zemlje državni privredni sektor jačao se ta 
koreči iz dana u dan. On je svakim danom sve više dokazivao
svoju punu životnu snagu. On je svakim danom sve više d o 
kazivao da pretstavlja i u ekonomskom pogledu onaj način
privredivanja koji može da postigne ne samo ono Što je mogao stari način, nego i m nogo više, koji može silnim poletom
da rešavai i sve one protivrečnosti i sve one poteškoče iz čijih čorsokaka stari kapitalistički sistem nikada nije bio sposoban da nađe pravi i puni izlaz. (Aplaiuz).
Danas možemo mirno i ponosno da konstatujem o da za
največe privredne uspehe u našoj državi treba da zahvalimo
baš državnom privrednom sektoru. Iniostranstvo se divi brzom
tempu naše obnove. Mnogi u inostranstvu postavijaju sebi pi
tanje zašto se baš u Jugoslaviji prilike tako brzo sreduju, a
zašto u mnogim drugim zemljama, uprkos večim m a te ria l
nim sredstvima koja su uložena u obnovu, ta j se proces r a 
zvija m nogo, m nogo sporije. Odgovor na to je jasan. Kod
nas se prilike sređuju tako brzo prvo, zbog toga što imamo
narodnu vlast i drugo, zbog to g a što imamo državni sektor!
naše privrede, što su uz narodnu vlast i uz državni, tj. opštenarodni sektor privrede, naše radne mase zbilja spremne da
dadu sve od sebe za obnovu naše zemlje. Mi nismo imali inflaciju, več naprotiv imamo solidne finamsije i s oli dnu valutu
koja se sve više učvrščava. Inostranstvo se torne mnogo puta
čudi, a mi opet možemo da podvučemo da bismo bili i u in

flaciji i u strahovitem skoku cena i da se naša obnova ne bi
odvijala u znaku izgradnje omladinskih pruga i drugih p ri
vrednih objekata, da nemarno narodne vlasti i da nemarno dr
žavni sektor naše privrede.
Konstataciji, da za najkrupnije privredne uspehe naše ze
mlje m oram o zahvaliti upravo državnom sektoru naše privre
de, treba dodati još jednu konstataciju. S tim uspesima vezano je poboljšanje životnog standarda naših širokih narodnih
masa, životnog standarda našeg radnog naroda. U svakoj z e 
mlji gde su kom andne pozicije privrede u rukama privatnih
kapitalista, svaka obnova ide i m ora da ide na račun radnih
masa i tam o radne mase nemaju nikakve koristi ni za vreme
obnove, a ni u buduče, nego time još više osiromašavaju. Na
ša obnova ide, naprotiv, u korist najširih masa radnog n a ro 
da. To mase osečaju več danas — zbog toga su spremne na
nove napore i na nove žrtve — i to će osečati još više kada
svojim radnim elanom uz nove napore, pa ako treba i žrtve,
postave još čvršče temelje svog budučeg blagostanja.
Kad, dakle, danas sprovodimo nacionalizaciju privatnih
privrednih preduzeča, ne postoji nikakva opasnost i sumnja
da čemo poremetiti privredni život. Danas, kada ova Skupština bude izglasala Zakon o nacionalizaciji, delegati naših p ri
vrednih ministarstava odlaziče u fabrike i u nacionalizovanim
fabrikam a samo če još više da se rasplamti radni elan i da se
učvrsti svest da su najvažnija sredstva proizvodnje, koja su nekada služila eksploataciji, prešla u narodne ruke.
Naša zemlja stoji pred neposrednim zadacima elektrifi
kacije i industrijalizacije. Potpuno je jasno da bez odlučnog
kvalitativnog i kvantitativnog pojačanja opštenarodne imovine
nemoguče je skoro zamisliti početak sprovodenja naših planova elektrifikacije i industrijalizacije ni u godini 1947 ni u
narednim godinama.
Drugovi, naša sadašnjica i naša najbliža prošlcst dokazuju punu životnu snagu državnog sektora naše privrede kao
glavnog oslonca našeg privrednog razvitka s jedne strane, a
naši piamovi, s druge strane, traže da taj sektor odlučujuče
učvrstimo ne samo kvalitativno nego i kvantitativno, kako bismo mogli pod jedinstveniin rukovodstvom mobilisati poje
dine grane naše privrede za sprovodenje naših planova.
Takvo je, dakle, stanje danas, kada se predlaže Zakon o
nacionalizaciji privatnih privrednih preduzeča.
I nove organizacione form e naše privrede i novi metodi
privredivanja traže nacionalizaciju. Odmah posle oslobodenja
morali smo da na brzu ruku prihvatimo mnoge stare, nasledene organizacione forme, m noge nasledene metode privredi*
vanja. U toku razvoja i učvrščivanja naše države i naše pri
vrede pokazalo se je da su te formie u protivrečnosti sa istin-

skim, sa opštenarodnim karakterom državnog sektora naše
privrede, da one odgovaraju više neko“j vrsti državnog kapH
talizma nego društvenom k arak teru našeg državnog i zadružnog sektora. Mi smo morali da počnemo dovoditi u saglasnost organizacione forme i metode naše privrede sa njenim
karakterom ,
njenim novtoi promenjenim, opštenarodnim
i društvenim karakterom . Danas je taj proces več došao
iako daleko da i nove organizacione forme, sa svoje strane,
traže ne samo kvalitativno nego pre svega i kvantitativno pojačanje državnog privrednog sektora.
Drugovi, mi. danas gospodarim o več na jedan u suštini
planski način, iako smo prinudeni da prim enjujem o još izvesne primitivnije metode, da često primenjujemo račun od oka
i samo orijentacione analize bez dovolj no razradenih pokaza
telja, iako još nismo sasvim do kraja razradili i zvanično primili jednogodišnje i perspektivne planove. Ali naše je gospo
darstvo ipak plansko gospodarstvo i ono je več u protivrečnosti sa privatnom svojinom sredstava proizvodnje, za koja ovaj
Zakon predlaže nacionalizaciju. Više organizacione forme na
ših rudarskih i industriskih preduzeča — glavne, savezne i zemaljske uprave, pretstavljaju novi tip privredne organizacije,
tip koji odgovara društvenom k arak teru opštenarodne innovi
ne , a ne kapitalističkom k a ra k teru privatne svojine nad sredstvima za proizvodnju.
Nastupilo je, dakle, vreme kada i organizacione forme
naše privrede, koje su dovedene u saglasnost sa novim k a 
rakterom naše državne privrede, uslovljenl društveno-političkim prom enam a u zemlji, traže dalje produbljivanje, a i kvanti
tativno proširenje državnog privrednog sektora. Predložena
nacionalizacija je stvaran izraz ove činjenice.
Drugovi, nekoliko puta je več podvučeno da su naše rad
ne mase, kada su išle u borbu za nacionalno oslobodenje, p r a 
vilno naslučivale da če istinsko nacionalno oslobodenje značiti takoder uvod u njihovo oslobodenje od eksploatacije. Kad
su u patriotskoj borbi za nacionalnu slobodu uzele u svoje
ruke sudbinu naših naroda pre svega naše radne mase, tada
se konkretno pokazalo kako je nacionalno pitanje u našoj
zemlji, pitanje njene nezavisnosti, usko povezano sa socijalnim pitanjima. Danas se to pokazuje po drugi put. Današnjim
aktom nacionalizacije ne učvrščujemo samo naš državni sek
to r privrede i njegov društveni karakter, ne otvaram o samo
nove puteve za oslobodenje radnog naroda od eksploatacije i
za poboljšanje njegovog životnog standarda, mi ne polažemo
samo temelje za uspešnije sprovodenje naše elektrifikacije i industrijacijacije nego takode neposredno nastavljamo onaj put koji
smo započeli kada smo prihvatili oružje u borbi za nezavisnost
naše Otadžbine. Današnjim aktom nacionalizacije, koji preduzeča

koja su nekadä bila u rukarna stranog kapitala daje konačno u ruke naše nacionalne države, učvrščavamo svoju neza*
visnost, učvrščavamo i ekonom sku bazu svoga suvereniteta.
(Burno odobravanje u celo j dvorani). Nikada više naša zemlja
neče biti objekat strane eksploatacije, nikada više naša zemlja
neče dopustiti da je strani finansiski magnati jevtino iskoriščavaju najprimitivnijim metodama eksploatacije i da istovrem eno koče razvitak njenih po prirodi vanredno bogatih p ri
vrednih snaga. (Burno pljeskanje). Ovim Zakonom, drugovi,
predlažemo i naknadu za nacionalizovana preduzeča, a istovremeno podvlačimo da je bogatstvo ove zemlje, bogatstvo
koje je več izvučeno iz njenih nedara, stvorio radni narod te
zemlje, a da je taj radni narod kod toga bio strahovito eksploatisan ne samo od domačih nego takode mnogo puta, pre
svega, od stranih kapitalista. (Pljeskanje).
M ogao bih navoditi brojke koje dokazuju da su neka
strana preduzeča izvlačila u jednoj godini po četiri puta više
profita nego što je iznosio čitav osnovni kapital. M ogao bih
navoditi konkretne dokaze kako se namerno kočio razvitak
produktivnih snaga naše zemlje iz monopolističkih razloga
nekih stranih finansiskih magnata. M ogao bih navoditi prim e
re kako su se plačale ogrom ne sume da bi se dokazalo da u
Jugoslaviji na pr. nema nafte, i ako je Jugoslavija naftom vrlo
begata. (Pljeskanje). Danas neču da navodim brojke pošto če
skoro biti dovršena naučna rasprava na k o jo j rade drugovi iz
našeg Ekonomskog instituta, a koja če jasno d precizno osve
tliti privredni razvitak stare Jugoslavije.
Drugovi narodni poslanici, u načelnoj diskusiji neču da
se upuštam u pravne i druge pojedinosti koje navodim u obrazloženju predloga Zakona o nacionalizaciji. Želim da podvučem samo dve stvari:
Prvo, Zakon obuhvata preduzeča koja su do današnjeg
dana bila proglašena kao preduzeča saveznog odnosno republikanskog karaktera. Time je isključena m ogučnost da bi se
u bilo kojem smislu, protivno našim namerama, povredio ra d 
ni privatni sopstvenik. Ponovo podvlačimo da državni sektor
naše privrede ne samo daje svu garanciju radnom privatnom
sopstveniku da neče biti eksploatisan i uništavan kao što ga je
nekada eksploatisao i uništavao kapitalistički sistem, nego da
daje jemstvo i za njegovu srečnu budučnost. Ojačani državni
sektor naše privrede još če više nego do sada okupiti oko
sebe najšire mase radnih privatnih sopstvenika, pre svega rad
nog seljaštva.
Drugo, za nacionalizovanu imovinu Zakon priznaje n ak
nadu u vrednosti čiste aktive na dan preuzimanja nacionalizovane imovine, ukoliko se ne radi o sopstvenicima koji su
krivi za dela k oja povlače kaznu konfiskacije imovine.

Prem a tome niko ne može tvrditi da ne idemo do krajnjih granica kada priznajemo naknadu za imovinu koju su
stvorile u prvom redu radne ruke, a ne dosadašnji njeni pri
vatni sopstvenici. Naknada se prem a Zakonu daje u državnim
obveznicama koje glase na donosioca. Istovremeno se stvaira
ispravan sistem koji nalaže Vladi FNRJ da donosi bliže p r o 
pise za upravljanje fondovimai za nacionalizovanu imovinu, za
upravljanje obveznicama u prometu, za procenu vrednosti nacionalizovane imovine i za sve što se tiče isplate obveznica. U
vezi s tim potrebno je istaknuti član 11, prema kome Vlada
FNRJ može da odredi da se isplata izvrši i u gotovom novcu,
u celosti ili u obrocima.
Drugovi narodni poslanici, nacionalizacija privatnih p ri
vrednih preduzeča koju predlaže ovaj Zakon otvoriče novi put
u razvitku naše privrede. Naše radne mase če novim, još sjajnijim radnim elanom dokazati svoju svest, svoju punu i visoku svest da u našoj zemlji zbilja kuju svoju sadašnjicu i svor
ju budučnost, da se kod nas radi o razvitku koji oslobada
čoveka od eksploatacije i da su takav razvitak i takva zemlja
zbilja vredni največih napora pa i žrtava.
Molim vas, drugovi narodni poslanici, da primite predlo
ženi Zakon o nacionalizaciji privatnih privrednih preduzeča u
ime naših radnih masa kao njihovi pretstavnici i za njihovu
srečnu budučnost. (Opšte i burno odobravanje u celoj skupštinskoj dvorani).
Pretsednik: Ko želi da uzme učešča u diskusiji po skračenom postupku, neka se javi za reč. Ima reč narodni posla
nik d-r Dragoljub Jovanovič.
Д-р Драгољуб Јовановић (Срез нишавски): Другови народни пославици, први светски рат, a нарочито Велика октобарска револуција довели су до остварења идеал миогих
мислилаца и социјалних бораца, да велика богатства1 појединих народа припадну сами,м народима. Али у европским
државама та' идеја није остваре;на онако како је остварена v
Совјетском Савезу, већ je речи национализација дат други
смисао. Задовољили су се тадашњи реформатори тиме што
су прогласили да национализација значи прелазак из страких руку у националне руке. Тако н. пр. Чеси. су сматрали
да je довољно ако немачка и мађарска ихмовина пређе у руке
Чехословака као појединада или као друштава, акционарских друшгава итд.
Ми смо у нашем Уставу стали на сасвим друго становиште. Сагласно са програмом свих странака које учествују у
Народном фронту, ми смо предвидели да национализација
ке значи само да страна њмовина у националној држави буде национализована, постане југословенска у Југославији, бу-
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гарска у Бугарској,, итд., него да на'ционализација значи прелазак главних добара у руке саме нације, то значи основних
народних маса, — сељака, раднишгва, н ф о д н е интелигеиције
и свих трудбеника.
Данашњи Закон потврђује то становиште Устава. Он га
спроводи, и ја' зато овај Закон поздрављам и изјављујем да
ћу гласати за њега.
Замерам међутим Савезној влади што ie ово тако важно
питање изнела ;пред Народну скупштину и пред јавност напречац, што о томе није била обавештена ниг јавност, ни Ha*
родна скупштина, ни сам Законода'вни одбор до јутрос у 8
часова и што ;ми немамо могућности да ово питање, које одиста претставља једно оптпте, основно ггитање нашег новог
поретка, проучимо детаљно и са свом пажњом ко.ју оно заслужује.
Ми смо дискутовали много о једном закону к о ји je дошао пре самог Устава,, a то је Закон о аграрној реформи.
Народне масе наше кмале су прилике да' много pa3MHiiM>aiv,
дискутују и да кажу своје мишљење о самом Уставу. Ми смо
затим донели Основни закон о државним привредним предузећима, a Президијум ФНРЈ и президијуми по.јединих naродних република издали су указе којима су одређена предузећа која се имају сматрати да су од општесавезног значаја или од републикаДског значаја за лоједине републикеи
Сасвим je ло-гично било да je после тога овакав Зако« морао доћи, и добро je што je дош ао. Међутим, v интересу
саме ствари и великих идеала., у интересу рефора'ма које
претстављају знатан дошринос у решавању привредних питања, бољитку коме тежимо, a нарочито у обла’сти индустрије, потребно je да се ти прописи детаљно и пажљиво
проуче, да не би било погрешака које су везане са хитношћу
решавања о њима. Ja протестујем против тога ш то се овако
крупио питање решава; на брзу руку. Али, с обзиром на то
да овај Закон претставља велико постигнуће у тежњама свих
радних људи и народних маса„ ja изјављујем да ћу гласати
за овај Закон.
Претседник:
шовић.

Има реч

народни посланик

Милош Ра-

Милош Рашовић (Срез подгорички): Другови и другарице народни посланици, послије образложењ а која су нам
дали Претсједник Законодавног одбора и Министар индустрије, мислим да не би требало трошити много ријечи за
наше убјеђивање^ јер je овај законски предлог заиста једа 1н
од неминовних и најпотребнијих закона које ће каш народ
поздравити. Овај Закон je једа« од најважнијих и најзначајнијих зако-на које смо ми до данас донијели, јер се њим

коначно утврђује и обезбјеђује слобода и ;независност наШега народа. Ми смо слободу и независност изеојевали на
бојноме пољу од оружаиих непријатељских снага. Ми смо
створили моћлу народну армију, која осјећа и дише народски, и која je у стању да обезбиједи наипу слободу и независност од свих насртаја спољних 'непријатеља. Ми смо
етворили један чврст и неразлучив савез са најмоћнијом
армијом свијета!— Црвеном армијом и друтам словенским
народим)а и зато сасвим мирио гледамо у будућност што се
тиче обезбјеђења и учвршћивања наших слобода од оружаних снага спољњег непријатеља. Али, ми знамо из иокуства да се народи не поробљавају само оружаном снагом,
него и другим начинима, a првенствено привредним и финансиским поробљавањем. Ми смо и у првом свјетском рату
извојевали крвљу наших најбољих синова слободу наших
народа, али тиме нијесмо посташи лотпуно слободни, јер
су спсшни непријатељи гледали да нас капиталом поробе
још више и јаче. Ви сви з*нате да су привредна предузећа
у бившој Југославији у највише случајева била у страгним
рукама, у рука-ма великих капита1ла. Привредна предузећа у
бившој Југославији била су само привидно у нашим рукама, a у ствар« била су инструменат извлачења зараде из
наше отаџбине,, зараде иа штету нашепа ш р о д а . Није лотребно набрајати сва о«на ;предузећа као што су „Нашичка“,
хемиска и индустријска предузећа, „Трепча“ и „Зеница“. То
су била та предузећа преко којих cv страна капиталистичка
друштва извлачила профит, и то огроман профит из наше
земље. И у току овог рата ми смо могли запазити да привреда! у приватним рукама није у вези са- народом, да она
не осјећа народски, да je она одвојена од народа. Ми смо
искусили у току овог рата да су сва приватна лредузећа
наставила да раде још јаче и интензив;није за рачун непријатеља но што су радила у слободној отаџбини. Ми смо
видјели да су приватна предузећа служлла непријатељу, појединци су се економски богатили док су прави синови нашег народа агинули. Довољно je само погледати листу предузећа која су помагала плаћенике и издајнике, као што су
Павелић, Михаиловић, Недић и други. Ми видимо да се њих
није тицала народна слобода нити ропски положај на:шег
народа, ни то ш то су најбољи наши с ш о в и гинули на бојноме
лољу, желећи да извојују потпуну слободу. Сва су наша ’Предузећ-а радила за рачун туђииа, a за поробљавање сопстве»
ног народа. Безбједност наших народних слобода и нашега народа захтијева да привредна приватна предузећа нестану и да народ прихвати у своје руке сву привреду свога
народа и своје земље. Нарочито сад послије рата потребно
je да се код нас привреда спроводи тако да служи једном
вишем циљу, општенародном циљу и зато je потребна национализација приватмих привредних предузећа, која прет-

ставља коначно ослобођење нашега народа од сваког могућег начина поробљавања.
Примједба! друга Драгољуба Јовановића о томе заш то
овај Закон није раније објављен и поднесен, ja мислим да je
неумесна и да треба да послужи само онима који би желели да наше планове ом етају и да из наше земље извуку
што вшие користи. Да се овај Закон овако као што je предложен и донесе учињено je баш зато да се сачувају интереси нашега народа, јер би наш народ изгубио да je озај
законски предлог био раније објављен, како то тражи Драгољуб Јова;новић. Ко би се тим начином користио? Тиме би
се могли користити шпекуланти који би уступили своје акције страним капиталистима, -према којима бисмо ми морали да имамо више обавеза него ли према својим домородцима. Заступајући онакво гледиште, Драгољуб Јовановић заступао je интересе крвних непријатеља наших народа, заступао je интерес оних који се буне због тога што су
изгубили у нашој земљи за вјечита времена могућност искориш ћавањ а наших народа. (Аплауз).
Увјерен да ов^ај Закои претставља један од иајзначајнијих корака у нашој народној привреди, у напретку наших
народа', ja свесрдно поздравл>а 1
М овај законски предлог, убијеђен да ћете га и ви тако исто свесрдно поздравити к
једнодушно усвојити. (Аплауз).
Претседиик: Има' реч народни
линов.

посланик

Јован Весе-

Јован Веселинов (Срез Нови Сад 11): Другови и другарице народни посланици, ја> хоћу унапред да кажем да се
у потпуности слажем са предложеним Законом,. a тгсто тако
и са поступком који je Влада усвојила подносећи овај законски предлог. Гласа!јући за овакав поступак, ja сам уверен да je Влада предложила тај поступак због тога што ће
он најбоље осигурати да се овај Закон у потпуности и ефи*
касно спроведе. Наше народне масе неће изненадити доношење овог Закона о национализацији приватних привредних
подузећа републиканског и савезног значаја. Неће изненадити због тога што су оне још у току ослободилачке борбе
веровале д а ће наша ослобођена отаџбина ићи оним путем
којим je ишао народ у времену од о сш б о ђењ а до дан>ас.
То су наше народне масе потврдиле и рекле w за1 време избора за нашу Уставотворну скупштину, то су рекле и за време дискусије о Уставу Федеративне Народне Републике Југославије.
Закон који ми данас доиосимо треба само да олакша,
треба само да убрза процес развитка наше народне привреде, д а он треба само да убрза процват наше отаџбине.
Друг Кидрич je у свом експозеу об јаш ио шта je значио

општенародни привредни сектор у нашој земљи од ослобођења до данас. Он je подвукао шта ће значити национализ>а«Ц1ИЈа у даљем развитку наше земље. Ja бих само хтео
са неколико речи да се задржим на привреди наше републике Србије и да са неколико података поткрепим то шгго
je друг Кидрич говорио у односу на читаву Југославију,
да би доказао како je општи народни привредии сектор
омогућио и допринео обњови наше народне Републике као
саставног дела ФНРЈ.
Какво je било стање у наш ој народној Републици после
ослобођења? Око 70% текстилне иадустрије било je избачено из 'Строја, око 60°/о металне индустрије иије било спо*
собно за рад. Поред тога и читава организација индустрије
у Србији била je таква да није могла да одговара даљем
развитку наше земље у целини. Читава оргаиизација привреде, нарочито индустрије, није била постављена на такву
базу која би омогућила развитак јаке индустрије, која би
омогућила богаћење нашег народа, побољшање положаја широких народних маса. Наша индустрија била je створена тако како би омогућила што веће профите и што већа
богатства експлоататорским елементима, који су ту индустрију у своје време створили. Србија је позната' са неколико крупних експлоататора, који су доцније показали свој
лик народних издајника. Познати су Илићи, Теокаревићи и:
други, који су стекли огромне капиташе на рачун широких
народних маса. Док су се они на једној страни богатили,
с друге стране еу ти крајеви пропадали и народ сиромашио. У току народно ослободилачке борбе они су се показали као народни издајници. Али, захваљујући народној власти, захваљуљјући новој народној држави, наше народне
масе кренуле су да обнове ту индустрију, да изграде нову
индустрију, да пођемо једним новим путем, да идемо корак са оста!лим народима Југославије.
Необично јак радни елан захватио je наше трудбенике
у новој народној држави. Ми смо у Србији од ослобођења
до данас обновили мкоге гране индустрије, a у неким гранама индустрије смо превазишли и предратни ниво прорЈЗВОдње. T2UKO, на пример, ми смо у текстилној иедустрији
v односу према 1939 год. повећали производњу за 60°/о, у
вуненој индустрији за 35%, у индустрији теста за 400%,, у
ивдустрији обуће за 100%, у индустрији угља; за 30%
итд. итд.
Дакле, другови и другарице, ти услоови који су створени*
у нашој земљи, захваљујући друштвеном привредном сектору који je по'ка'зао своју пуну животну способност, омогућили су — ослањајући се на тај државни сектор — да
у та!ко кратком року обновимо нашу привреду, да je развијамо даље и да у знатној мери побољшамо положај наших:

.трудбеника. Да није било овог обнављања које je омогућило
широким народним масама да олакшају свој положај, ста>ње би било тешко с обзиром на прилике у којима се наш
народ нашао после рата. Успех који смо остварили на пољу
обнове види се и из околности да смо ми у читавом низу
грана индустрије снизили цене до 40% према ценама роби
у 1945 години тј. после ослобођења.
И у нашој републици, другови и другарице,, као што
je друг Кидрич изнео за целу Југославију, јасно се види
да je општи државни привредни сектор помогао развитак
наше индустрије и, према томе, да; ће ова мера, коју ми
данас доносимо, само омогућити да се читава наша велика
Југославија што пре развије, оснажи и постане потпуно слободна и независна од иностранства. Нарочито овај Закон поздравиће наша радничка класа, која ће знати да ће о д данас
радити за себе и у оним предузећима у којима до данас
■није радила. Наша радничка класа! ће на тај начин још више
развијати оне методе рада које je до сада показивала у
нашој новој држави, a то je ударништво, како би што пре
остварила онај економски програм који нам је указао друг
Тито: развитак крупне индустрије у нашој земљи, како би
што пре остварили срећнију будућност наших народа. Ми
ћемо учинити о,но што je рекао друг Тито: да дамо земљи
ш то више машина1, што више текстила, да подигнемо што
више електричних централа итд. Ова наша: данашња мепа
Јима за циљ да убрза остварење схвог задатка. За то ћу глаca'TH1 за овај законски предлог.
Претседник:
ниловић.

Реч има народни посланик

Угљеша Да-

o

Угљеша Даниловић (Срез Оџак—Модрич): Другови народни посланици, као и читав радни народ Југославије, тако
и радни људи Бооне и Херцеговине, посебно радничка класа,
поздравиће cai великим одушевљењем овај Закон који се
данас налази дред нама. Као резултат четворогодишње хе*
ројске борбе наш их народа дошле су крупне револуционарне промјене, како у нашем друштвеко-политичком животу
тако и у економској структури наше земље. Водећи борбу
против окупатора,, наши су народи морали да се боре и против старе експлоатађгорске класе, која се г.отово у цјелини,
због својих уских класних интереса и страха од народног
покрета, нашла на страни окупатора. Није случајно, другоSH, д а су се групе и клике владајуће класе, које су у старој
Југославији држале и политичку мо.ћ и економске поз-иције,
нашле на страни поробљивача. Оне, д а би сачувале своју
класну владавину, да би сачувале експлоат»аторски положај,
нијесу презале ни од најсраадније издаје и подло су и отворено сарађивале с окупатором.

Ослобађајући земљу од окупатора, наши народи збацили су и стару експлоататорску владавину. Власт je преш ла
у руке народа, a самим тим створени су и први услови з а
изградњу бољег и срећнијег живота, живота за који су наши.
борци пошли у борбу и за који су падали и гинули.
Још у току рата, другови, један мањи дио средстава за
производњу прешао je у руке народа, зато што су њихови
власници побјегли и отишли под скут окупатора. Одговорност за издајство и злочиие пред судом народа донијело
je такође извл>аштење једног дијела бивишх власника. H a
та'ј начин створио се и развијао нови сектор у наш ој привреди, сектор опште народне имовине, поред још два„ задружног и приватног сектора1. Јасно je да побољшање живота
народних маса зависи баш од јачања државног и задружног
сектора у привреди. Иако наш државни сектор држи домик аЈн тн е .позиције, он још није завладао свим полугама у нашој индустрији, полугама ва!жним за економски развитак
земље, па тиме и за уздизањ е општенародног благостања.
Зако« који се на1лази пред нама од историског je зна!чаја
баш зато што те полуге предаје у руке државе, то јест народа.
Другови народни лосланици, на!роди Босне и Херцеговине имају и посебног разлога да! поздраве доношење овога Закока. Можда се нигдје толико као код нас у Босни и.
Херцеговини не види какве су тешкоће, какав су ж ивот народа створиле методе и политика капиталистичке владавине. Нашироко су позната свакоерсна богаства на!ше републике, угаљ, гвожђе, шуме, водена енергија итд. Али je исто
тако нашироко позиата и биједа и примитивност живота
нашег сељака и радника. Њена богаства су пљачкана. од
страних и домаћих експлоататора, a над радним човјеком
вршкла се најцрња експлоатација. Док су се шуме и друга
богаства најварварекије пустошила — ж ивот ра!дног човјека
Бије се мијењао. Ријетко се може наћи такав примјер природних услова за развитак и напредак једне земље и истовремено примитивност живота ра!дног човјека. Слгтка привреде Босне и Херцеговине даје најбОље свједочанство о
наказности капитајлистичке експлоатације. Читава привреда
Босне и Херцеговине, како из времена Аустрије, тако и и*а
времена старе Југославије, носи печат ропства и колонијалне експлоатације. Али није са(м<о то. Ниска надница и примитиван живот босанског радника нијесу тјерали капиталисту на увођење раиионализац.ије и мехаиизације у производњи. Све гране производве дјела:тиости у Босни и Херцеговини ноее печат највеће закзеталости. Индустриска предузећа и рудници у Босни и Херцеговини по мехамизацији и
начину :производње налазе се на врло киском степену. То
нам je оста'вила капиталистичка експло!а!тација. Иначе би
било неразумљиво како то да покрајина чији су производи

чимили знатан дио извоза у старој Југославији» земља у којој има примјера да треба! копати само неколико метара
земље па да се дође до првокласног угља — да је та локрајина кроз двадесет година у старој Југославији остала тако
рећи без километра нормалног колосјека.
Нису прошле Н!И двије године од ослобођења земље, a
у Босни je почео! да бу)а нови живот. Отварају се њена
богата њедра, расту саобраћај;не артерије у њеном лривредиом организму,, артерије кроз које више неће тећи кипаталистички профити, него хранљиви! сокови за ж)ивот и развитак нашег опште-југословенског привредног организма.
У ослону на друге привредно развијеније дијелове Југославије, и у Босни се брзим темпом изграђују темељи бољег
и срећнијег живота. У општепривредном пла(ну Боона ће
претстављати важан елеменат, a одредбе овог Закона које
обезбјеђују и гарантују да ће основна средства производње
прећи и оста!ти у рукама народа, још вигше повећавају тај
значај Босне и Херцеговине. Како пред свима народима
Југославије, тако и гтред народима Босне и Херцеговине
овим се још више отварају перспективе бољег и срећнијег
живота.
Интерес развитка наше привреде, животни шнтерес најширих народних маса 'не могу трпљети грубу цротиврјечност између државног сектора и приватног капита'листичког
сектора. Брзи привредни развитак немогућ je без пла-нске
производње, без рационализације и мехаиизације производње. A план je немогуће оства^ити у приватном сектору, како
због његовог властитот карактера,, тако и ради изразито не'пријател>ских тенденција код вла!сника кадиталистичких
предузећа.
Другови, oiBaj Закон долази као логична посљедица нашег и политичког и економског развитка. Ми се налазимо, *
и већ смо ушли, ка!о што нам je рекао друг министа^ индустрије Кидрич, у еру планирања и стварања моћних полуга
нашем индустриском развитку земље, путем крупних инвестиционих планова у тешкој индустрији, a нарочито у електрификацији.
Ова!ј Закон, другови, поздравиће не само радници, не
само радни' људи у нашој индустрији, у фабрикама и предузећима — зато што овај Закон означава јо ш један даљи
■корак у осигурању и обезбјеђењу бољмх животних услова
з а све радне људе. Њ ега ће поздравити и цјелокупно сеЉаштво, оно сељаштво које je већ у пракси видјело и осјетило политику нове Југославије, почев од аграрне реформе,
па читавим низом мјера у при-вреди, трговини итд. Поздравиће rä читав радни народ наше земље због тога што изражава интересе нашег даљег развитка и што je као такав у
‘интересу Ш ших радних маса. Ja сам сигуран да1 ће и сва

Скупштина' поздравити доношење овога Закона, управо да
ће прихватити овај Закон у цјелини. (Буран апла^з).
Претседник: Реч има народни посланик Миха Маринко.
•(Аплауз).
Miha Marinko (Srez Trbovlje): Drugovi i drugarice na
rodni poslanici, ovaj m omenat je jedan od najznačajnijih, je 
dan od odlučujučih posle donošenja našeg Ustava. Ovaj Zakon
koji stoji pred naima biče jedan od najdalekosežnijih, jedan od
najvašnijih zakona koji je dosad primila naša Narodna skupština. Ovaj če Zakon prouzrokovati, kao što smo več ovde
videli, živo komešanje u našoj zemlji kao i u inostranstvu.
Jedni če ga primiti sa velikim zadovoljstvom, drugi sa gorčinom. No, on neče doči sasvim neočekivano za sve naše n a ro 
de, za čitavu radničku klasu i sve radne ljude naše zemlje, a
:S obzirom na našu društvenu stvarnost, neče doči neočekivano
niti za inostranstvo, jer je za sve bilo jasno da je logično da
jed n o g a dana m ora doči do ovog Zakona. Ovaj Zakon je prirodni nastavak proširivanja tekovina naše narodno-oslobodilačke borbe. Svi sloijevi stanovništva primiče ga kao nešto što
su bar potsvesno očekivali. Radnička klasa i svi radni ljudi
ko ji nisu zainteresovani na iskoriščavanju svoga sugradana
prmiče ga sa velikim oduševljenjem, kao opravdanje njihovog
očekivanja, kao opravdanje njihove vere u svoje vrhovno rukovodstvo sa drugom Titom na čelu. Reči če: eto konačno je
došlo ono do čega je moralo doči. U predloženom osnutku
imamo novu potvrdu da se ostvaruje sve ono zašto su milioni
naših naroda išli u oslobodilački rat, zašto je stotine hiljada
najboljih ljudi dalo svoje živote.
Ovaj Zakon je nova potvrda i to je jedna od najrečitijih
da je naš narodno-oslobodilački rat nama doneo istinsko na
ro d n o oslobodenje i to zato što je sam radni narod bio u p r
vim redovima borbe, što je na čelu te borbe stala KomunistiČ;ka partija sa svojim svenarodnim vodom, što je istovremeno
imao u sebi bitne elemente ostvarivanja i socijalnog oslobodavanja ili obrnuto, da je zbog tih suštinskih elemenata naš
narodno-oslobodilački rat m orao biti do kraja konsekventari
i m ogao pobediti. Ovaj Zakon je legitimacija te konsekventnosti našeg narodno-oslobodilačkog rata. To znači da če
ovim Zakonom biti do k raja osigurano oslobodenje od inostranog ekonom skog porobljivanja, odstranjen če biti p o 
slednji tračak neke neizvesnosti ili bar nejasnosti koje je u tom
pogledu još vladalo ponegde u regulisanju odnosa do inostranih vlasnika niza fabrika, preduzeča u našoj zemlji. Ovim
Zakonom se i form alno pravno reguliše stanje koje smo stvoTili u našoj privredi u odnosu do inostranih finansijera, kompanija i deoničara — stanje za koje maršal Tito kaže da je
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naša nezavisnost i državna suverenost zagarantovana time što
su ključevi naše privrede u našim rukama. Ne može biti istinsko nacionalno oslobodenje potpuna garancija naše nezavisnosti u onakvom stanju u kakvom je bila stara Jugoslavija kad
je veliki deo prirodnog i privrednog bogatstva, veliki deo
proizvodnih sredstava bio u rukam a inostranih bankara, trustova i koncerna. U star oj Jugoslaviji imali smo sam o prividno nezavisnost, ustvari je stara Jugoslavija bila polukolonijalna i zavisna zemlja, stari vlastodršci bili su janičari naših n a ro 
da, sluge inostranih israbljivača. Prim era za to imamo mnogo.
Ja iz svoga ličnog života i iskustva kao sindikalni aktivista i
politički radnik u štrajkovima znam da je bilo jasnih primera
u čemu se ispoljavala ta nacionalna podredenost, ta politička
potčinjenost prem a inostranstvu. Vodeči jedan štrajk rudar*
u m omentu kad je konjnktura bila u korist italijanskog imperijalizma, naši vlastodršci, udruženi sa svima njihovim podrepcima, postavljali su zahtev: štrajk se m ora bezuslovno
ckončati, jer je to pitanje medunarodnih odnosa, jer su obavezni za svoje porudžbine u inostranstvu. Štrajkovi koji su
vodeni u Trepči i Boru takođe to jasno dokazuju, kao i čitav
niz drugih primera. Drugo nije moglo ni da bude, pošto do 
mači izrabijivači nisu mogli samj da se održavaju na vlasti, i
oni su tražili pomoč iz inostranstva i bili su spremni da dele
dobiti stvorene na znoju naših radnih masa sa ionostranim
imperijalistima i da se sa zajedničkom zainteresovanošču drže
na vlasti pomoču inostranih reakcionarnih krugova. U našoj
društvenoj stvarnosti u kojoj je narod suveren i drži vlast u
svojim rukama, tako stanje je nemoguče. Ostaviti privredu u
privatnim rukama, pored toga još u rukama inostranih im pe
ria lista , pretstavljalo bi stalnu opasnost po narodnu vlast,
naša nacionalna nezavisnost ne bi mogla biti potpuna. Mi i
danas imamo prilike da na živim primerima vidimo kakve su
m etode i praksa imperijalsta: grabiti, osvajati privredne p o 
zicije, stavljati male zemlje u položaj kolonije. Sasvim jasno
je koji su pravi razlozi zbog kojih su se okomili inostrani im
p e ria listi i izrabljvači tako žestoko sa svim svojim klevetama
i provokacijam a na novu Jugoslaviju. Mislim da se može tvrditi da je baš naše napredno društveno uredenje, koje počiva
na principu potpune demokratije u parvom smislu te reči, na
principu odlučnosti u nastojanju da se ukloni sistem iskoriščavanja čoveka nad čovekom, pa je baš taj bitni elemenat
naše dem okratije povod svima napadima, svima klevetama sa
Strane inostfane reakcije. No jedinstvo naših naroda i apsolutna saglasnost narodnih masa sa politikom, po svima pitanjima unutrašnjeg političkog i ekonom skog uredenja, kao i
odnosa prema inostranstvu, koju vodi maršal Tito i Savezna
vlada, pretsatvlja nenarušivi bedem na kom e se lome svi po-

kušaji inostrane reakcije. Pošto je bilo očigledno da jednoga
dana m ora doči i do ovoga Zakona, da je ovaj Zakon nužna
i logična konzekvenca več ostvarenog stanja u našoj zemlji
i razlog da je nepopularno' otvoreno na,voditi prave uzroke
čitave te hajke neprijateljskih krugova inostranstva prema na
šoj zemlji, — to je učinilo da se to inostranstvo nije usudivalo tako drsko i tak o otvoreno postavljati svoje ekonomske
pretenzije prem a našoj zemlji, kao što je to činilo i čini spram
niza drugih zemalja, pa i spram nekih zemalja na samom
Balkanu.
Ovaj problem koji je danas na rešavanju pred nama nametao se več poodavno. Pokrenut je bio još prvih dana kada
su naši narodi pošli u borbu protiv okupatora, jer naši n a ro 
di nisu želeli samo delimično — več puno oslobodenje i punu
svoju narodnu i državnu nezavisnost.
Podnošenjem ovog zakonskog projekta vidi se da Savezna vlada sm atra da je došlo vreme da se u tome pogledu stvo
re čisti računi i prem a inostranstvu.
Nacionalizacija krupnih proizvodnih sretstava samo po
sebi nije nešto naročito novo. O nacionalizaciji govori se čak
i u samoj Engleskoj. Sa engleske strane preporučivana je
neka vrsta nacionalizacije i njihovoj marionetskoj vladi u
Beču, da ne govorim q nacionalizaciji u Češkoj i Poljskoj, pa
zato inostrani imperijalisti ne bi se smeli m nogo žaliti kada
je obečanje nacionalizacije i u njihovim sopstvenim zemljama
postala moda političke agitacije. Medutim, mi možemo očekivati da oni u odnosu na našu nacionalizaciju neče pokazati
tieku indiferentnost. Jedno je nacionalizacija u kapitalstičkoj
zemlji, a drugo je nacionalizacija kod nas, pod uslovima istinske demokratije, gde je vlast zaista u rukam a naroda, pre svega u rukam a radnog naroda. Naš državni sektor privrede b it
no se razlikuje od državne pivrede, na pr., u staroj Jugosla
viji, gde je državna privreda imala sasvim, drukčiji karakter.
Drukčije nije moglo ni biti u staroj Jugoslavji, kad se zna
da je kralj Aleksandar bio največi deoničar svih državnih p re
duzeča i kada se zna da je državna privreda bila angažovana
u agitaciji za primanje zajmova iz inostranstva, kada je dr
žava bila u rukam a klase izrabljivača, gde je samo upravlja
nje bilo u rukam a države, dokle su plodovi rada odlazili u
džepove kapitalista.
Inostrani če magnati vikati protiv ovoga Zakona, jer na
cionalizacija kod nas čini zbilja kraj eksploataciji. I zbog
toga če ovaj Zakon, ma da je možda za neke neočekivano do 
sso, pozdraviti istinski patrioti našeg naroda. Neče ga pozdraivti oni koji kao eksploatatori narodnh masa nisu ni bili r o 
doljubi več neprijatelji i izdajnici svoga naroda. Mi imamo

dosta primiera kakvo se je špekulanstvo krilo iza ljudi koji
su služili na dve strane, navodno su podupirali i pozdravlja
li narodno-oslobodilačku borbu, a u isto vreme radili su pod
zaštitom okupatora,
Izjavljujem da ču sa oduševljenjem, istim onim kojim če
ga prihvatiti celokupna naša radnička klasa i svi radni lju
di, pozdraviti i glasati za ovaj Zakon. (Burno oduševljenje i
aplauz).
Pretsednik: Ima reč narodni poslanik Zvonko Brkič.
Zvonko Brkič (Srez Grubišno Polje): Drugovi i drugarice
narodni poslanici, kaiot i u ostalim federalnim jedinicama, tako
i u Narodnoj Republici Hrvatskoj od oslobodenja zemlje —
dakle u vremenu od svega nešto više od godine dana — postìgnuti su ogromni uspjesi na svima poljima državnog i društveno-političkog života.
Zahvaljujuči tome što je vlast prešla u ruke naroda i što
su se u osnovi izmijenili društveno-ekonomski odnosi, seljak
je dobio zemlju. Zemlja je konačno pripala onome ko je obraduje. Siromašni seljaci i bezemljaci u Hrvatskoj dobili su o k o
120.000 katastarskih ju ta ra zemlje tj. oko 60.000 mjesnih
agrarnih interesenata i oko 18.000 kolonista dobili su zemlju.
No seljak nije dobio samo golu zemlju nego su mu naše na
rodne vlasti dale i ogrom ne kredite za obnovu seoskih gospodarstava — samo kod nas u Hrvatskoj oko 500 miliona dinara.
Na svima poljima obnove i izgradnje NRH postignuti su
veliki uspjesi. Obnovljen je saobračaj. Od 2674 km. pruge bi
lo je p o oslobodenju ispravno svega 440 km. Popravljaju se
i grade nove ceste. Ovih dana završen je i pušten u prom et
novosagraden dio betonske ceste Zagreb — Varaždin od 265
km. dužine, kao veza sa Slovenijom. U gradnji su ceste Za
greb — Karlovac te turistička cesta Sušak — Dubrovnik. U
toku ove i prošle godine obnovljena su 583 mosta sa 15.237
m. dužine. Provode se veči melioracioni radovi. Isušava se
Vranjsko jezero, Imotsko-bekisko polje i Jelas polje.
Obnavljaju se porušene škole. Do sada je obnovljeno oko
80% svih porušenih škola, ai otvaraju se nove, tako, da da
nas ima u Hrvatskoj 3185 osnovnih škola prema 2690 prije
rata. Grade se i obnavljaju porušena industriska preduzeča.
Kod nas u Hrvatskoj obnovljeno je 65% porušene industrije,
a gradi se i nova.
Radeči u pocetku obnove gotovo> bez piate, otkidaijuči od
usta i poklanjajuči svoje nadnice za obnovu, radnici su podigli našu industriju iz ruševina. Podigli su je svjesni da grade
za sebe i da grade svoje, jer obnovljena naša industrija ne
smije biti više nikada sredstvo bogačenja parazitskog sloja

društva več u rukama naroda, je r je narod postao vlasnik n a 
rodne imovine — osnove izgradnje blagostanja radnih ljudi.
No ne samo radnici nego i ostali radni ljudi dali su i daju
sve od sebe da se naša zemlja što p riij e izvuče iz ruševina. Ko
liki je to bio radni polet najbolje pokazuju primieri: Samo
na obnovi mostova u Hrvatskoj dato je oko milion dobrovoljnih radnih nadnica, na popravci cesta oko pola miliona, a na
obnovi pruga oko 250.000 radnih nadnica. Ogrom an je polet
u privredi, ne samo na obnovi, nego i u povečanju p ro d u k 
cije u industriji i poljoprivredi i jasno je da je povečana p r o 
dukcija uslovila odmah i poboljšanje života radnih masa. P r o 
izvodnja tekstila porasla je za 78% ove godine, ugljena 77%,
kože 65%. Poboljšanje životnih uslova očitovalo se ubrzo.
Danas u Hrvatskoj 80—90% snabdevanja vrši se po utvrdenim
cenama, uništena je crna berza, i na taj način dignuta je re
alna nadnica. Sve to bilo je moguče ne samo što radne mase
sa ogromnim poletom učestvuju u izgradnji zemlje, nego p o 
sebno radi toga što u našoj zemlji postoji državni sektor p ri
vrede. On nam takode omogučuje da jačamo zadružni sektor.
Kod nas u Hrvatskoj ima oko 4.000 zadruga koje vrše distribuciju 70% robe. On nam omogučuje da sprecavamo veče
pljačkaške poteze privatnog sektora tj. nabijanje cena. Bez
postojanja državnog, opštenarodnog sektora ne samo da ne
bi bilo povečanja produkcije, redovnog snabdevanja, porasta
realne nadnice nego ne bi bilo ni obnove zemlje, jer radne
mase; sigurno ne bi mogle, ni htjele raditi sa ovakvim poletom
za kapitaliste, kao što danas rade za sebe. Da nema narodne
vlasti, zemlja ne bi pripadala onome ko je radi, a da nema
državnog sektora, prihod industrije išao bi u džepove po jedinaca, a ne za dobro zemlje i za bolji život radnika i seljaka1.
Iako smo mi zahvaljujuči jačanju državnog sektora postilgi ogrom ne uspjehe, pred nas se postavlja ozbiljno pitanje
daljnjeg razvoja. Iako smo m nogo učinili, ipak je to više na
obnovi, a manje na izgradnji. Naša zemlja je zaostala, bez
jake industrije, sa primitivnem poljoprivredom. Seljak je dobio zemlju, ali on če živiti loše i gladno dok ne dobije Stro
jeve na polje. Narod neče moči biti zadovoljan, neče se ni
kulturno izdizati dok ne ostvarim o industrijalizaciju i elektrifikaciju zemlje, tj. dok ne budemo više proizvodili, proiz
vodih planski, organizovano. Međutim do danas mi nismo m o
gli da planom obuhvatimo svu industriju. Nisu bila dovoljno
obuhvačena privredna preduzeča opšte-državnog i republikans kog značaja. Radni polet nije obuhvačao privatni sektor. P o 
sto jala je kočnica za dalji razvoj. Nacionalizovanje krupne in
dustrije postavljalo se kao goruče pitanje, kao pitanje dosleđn og nastavka naše borbe za industrijalizaciju zemlje, za oolji
život radnih ljudi za odbranu naroda od eksploatacije.

Ovim zakonom o nacionalizaciji uklanja se krupna p re 
preka našeg razvoja, omogučuje daljnji polet, privreda se
stavlja potpuno u ruke naroda a narodu se daje garancija da
če njegov teški stvaralački rad iči u korist celine a ne u k o 
rist pojedinaca. Zato izjavljujem u ime sekcije Narodne fro n 
te Hrvatske da čemo glasati za ovaj Zakon. (Odobravanje).
Pretsednik: Nema više prijavljenih govornika, sem potpretsednika Vlade Edvarda Kardelja. (Buran i dugotrajan aplauz).
Potpretsednik Vlade FNRJ Edvard Kardelj (Srez Ljubljana
II): Drugovi narodni poslanici, poslanik Dragoljub Jovanovič
zamera našoj Vladi što je, kako on kaže, „naprečac” donela
projekt ovog Zakona pred Narodnu skupštinu i da joj nije
dala dovoljno vremena za diskusiju o tom Zakonu. Ja bih hteo
da se unekoliko osvrnem na te njegove reči. Hteo bih da malo
pobliže pogledamo šta ustvari znači to „naprečac”, to „iznenadenje”, što tobože pretstavlja predlog Zakona o nacionali
zaciji za ovu Skupštinu
i za naš narod. Kada je Vlada tražila
hitnost za ovaj Zakon i kada je Vlada
spremala taj Zakon
strogo unutar Vlade, ona je htela, kao što vi svi sami znate i
možete pretpostaviti, ona je htela da spreči sve moguče špe
kulacije i druge štetne akcije, koje bi bile moguče da se Za
kon dugo vremena nalazio pred Skupštinom pa da su se vo
dile dugotrajne a u suštini i nepotrebne diskusije oko stvari
koje su svima jasne. N arodna skupština je pretstavnik naroda
i zaštitnik narodnih interesa. Kako bi ona štitila narodne inte
rese da je, na primer, nekoliko dana držala taj Zakon ovde u
diskusiji u Skupštini, a
za to vreme •— dok Zakon ne
bi bio
primljen da se iz preduzeča iznosi narodna imovina, i da ra 
zni špekulanti kod kuče i u inostranstvu prave svakojake m a
nevre i akciije. Ako smo hteli da obezbedimo da sprovodenje
nacionalizacije bude zaista efikasno i da ne porem eti čitav
razvoj naše privrede, i ako hočemo da postignemo da sprovo
denje nacionalizacije ne prouzrokuje nikakve štete za opštu
narodnu privredu, onda je bilo potrebno odlučiti se upravo za
takav hitan postupak. (Burno odobravanje).
Ja bih hteo reči ovoj Skupštini još i drugu činjenicu..
Vlada je ne samo predložila ovaj Zakon Narodnoj skupštini,
nego je več pripremila čitav organizacioni aparat, koji danas.
več čeka spreman (Burno odobravanje), da preuzme te fabrike i da. sperči svaki pokušaj bilo koga da se ošteti imovina
koja ovim Zakonom prelazi u sopstvenost države tj. naroda,
Znači: ovaj Zakon se ne donosi „naprečac” i brzina koju je
naša Vlada pokazala u ovom slučaju nije dokaz da ona donosi
nešto „naprečac”, nego nasuprot, ona je dokaz da je Vlada
dobro razmislila o ovom Zakonu pre nego što ga je donela i
da je preduzela sve mere da on bude efikasno sproveden, ako

g a ova Skupština primi. (Buran aplauz i odobravanje) —
(Dragoljub Jovanovič: Trebalo je objasniti hitnost Skupštini!)
Ja mislim da je Skupština to odmah znala i niko osim vas nije
protestovaio protiv toga. I dok ste vi govorili, pojedini posla
nici su vam baš to dovikivali što ja sada govorim. To znači
da su poslanici odmah razumeli o čemu se radi kada Vlada
traži hitnost. Vlada je zato i dobila poverenje ove Skupštine
što treba da štiti i što štiti narodne interese, jer ona bi bila
slaba Vlada ako to ne bi činila. (Burno odobravanje). I zato
ja mislim da če zaista svaki čovek koji stvarno ima pred oči
ma interese naroda i države, a ne neke druge interese, odo
briti postupak Vlade i hitnost koju je Vlada tražila za ovaj
Zakon. (Buran aplauz).
A sada da pogledamo na ovu stvar i s druge strane. Da
li ovaj Zakon pretstavlja za naše široke narodne mase neko
k ru p n o iznenadenje? Da H o n može da pobudi u našim na ro d 
nim masama sumnju da se čini ovim Zakonom nešto nepromišljeno, nešto što je neizvesno, nešto o čemu narodne mase ne
m a ju nikakvog iskustva uopšte? Drug Kidrič je več govorio
o tim iskustvima koju su naše narodne mase dobile o državnom sektoru u toku narodno-oslobodilačke borbe i posle
oslobodenfa.
!
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Kad smo mi ušli u borbu, kad je čitav naš radni narod
ušao u borbu protiv okupatora i protiv domačih izdajnika, on
je tada to učinio ne samo zato da se nacionalno oslobodi,
nego i zato da poboljša svoj život, da stvori bolje uslove za
sebe u budučnosti. A boriti se za takve ciljeve znači istovremen o pripremati i nacionalizaciju.
Kad smo mi stvarali narodnu vlast u Jugoslaviji, kad su
se u narodno-oslobdilačkoj borbi rodili prvi narodno-oslobo
dilački odbori, tada smo to činili sa ciljem da če ta vlast, kojia
j e drugačija od one stare vlasti, imati da zastupa stvarno na
rodne interese, što znači interese radnog naroda. A zastupati
interese radnog naroda, to znači u isto vreme i boriti se| za
nacionalizaciju.
Kad smo se borili za blagostanje radnog naroda, kad smo
■kao jedan od glavnih zahteva i ciljeva naše narodno-oslobo
dilačke borbe postavili stalni napor države za podizanje bla^
gostanja radnog naroda, onda smo mislili na potrebu da se jednom zauvek likvidira ugnjetavanje čoveka po čoveku. A likvi
dirati ugnjetavanje čoveka po čoveku, to upravo i znači nacio
nalizaciju proizvodnih sredstava.
I kad smo mi govorili na kraju krajeva o nezavisnosti
naše* zemlje), kad smo govorili o tom e dä naša zemlja više ne
sm e biti ničija m oneta za potkusurivanje izmedu imperijalističkih snaga, ničija imperijalistička interesna sfera, itd. itd.,

onda smo mislili i na našu ekonom sku nezavisnost. A misliti
na ekonomsku nezavisnost, to znači boriti se i za nacionaJizaciju proizvodnih sredstava u našoj zemlji itd. itd.
Takvih bih prim era m ogao da navedem koliko god hočete.
Činjenica je da nacionalizacija zbog toga ne pretstavlja na
naše narodne mase nikakvo iznenađenje i da nema m nogo
takvih kod nas koji bi mislili da je taj Zakon donesen „na
prečac’', i da nije u punoj saglasnosti sa težnjama širokih n a 
rodnih masa.
Nedavno sam govorio sa seljacima i oni su mi tom prilikom kazali ovakvu misao. Mi gradim o danas na sve strane, i
fabrike i kuče i ceste i željeznice itd. Ako bi se takvim tem 
pom radilo u staroj Jugoslaviji, onda bi poreži morali da p o 
rastu do o g ro m n e višine. A danas, kazali su seljaci, iako se
toliko gradi, poreže su manje nego što su bile u staroj J u g o 
slaviji. I, seljaci su sami, bez pitanja, dodali: „Jasno je, takvo
čudo je m ogao da ostvari samo državni sektor. Pošto mi ima
mo državni sektor, iz toga sekiora idu prihodi za izgradnju
naše zemlje”. Tu činjenicu, tu važnost državnog sek to ra vidi
danas svaki naš radni čovek. Meni se čini da samo gospodin
Dragoljub Jovanovič — i šaka sličnih skeptika — kao da nije
još do k raja „ubedena” da je nacionalizacija najvažnijih pro
izvodnih sredstava dobra stvar za budučnost radnog naroda.
(Dragoljub Jovanovič: Molim vas, ja sam glasao za Za
kon. Ja samo zameram u pogledu hitnosti).
Odgovoriču odrnah i na to. Ako bi vi, gospodine JoVa-f
noviču, iskreno pozdravili ovaj Zakon o nacionalizaciji, — k a 
ko ste to na početku izjavili, — onda ne bi bilo razloga da
protestujete protiv toga da se on donese hitnim postupkom.
(Aplauz).
Meni se čini nerazumljivo da neko pozdravlja Zakon, a
da u isto verme izjavljuje da protestuje protiv toga što se on
donosi tako brzo. (Aplauz). Ako se neko zbilja raduje takvom
Zakonu, onda bi trebalo da se raduje i tome da taj Zakon bude
što bolje, što brže i što efiikasnije sproveden. (Aplauz).
A ja bih rekao još nešto više. Taj Zakon mi nismo diskutovali samo u toku ove dve godine posle oslobodenja. Taj Zakon
dfskutovali su naši najbolj i ljudi kao i najnapredniji ljudi u
čitavom svetu desetine i desetine godina. (Aplauz). Svi oni k o 
ji su se borili za lepši život čoveka diskutovali su taj Zakon.
I evo sada, kad mi imamo taj Zakon, mesto da se svi u ovoj
Skupštini ■
— koja jè narodna skupština — radujemo i da ga
brzo sprovedemo i što efikasnije, vi, gospodine Jovanoviču,
protestujete protiv njega. (Dragoljub Jovanovič: Donosimo ga
za jedno pre podne. Neka ga bar prouči Zakonodavni od
bor). Proučio ga je Zakonodavni odbor. (Moša Pi jade: Ja ću

govoriti, goSpodine Jovanoviču, u ime Zakonodavnog odbo
ra, a ne vi<).
Ja mislim da bi svaki čovek kome su pred očima interesi
naroda tako postupio, kao što je postupila naša Vlada. Ako
Dragoljub Jovanovič postupa drugačije, onda to znači da on
ne želi da taj Zakon bude zaista sproveden najefikasnije. To
znači da on ne želi da taj Zakon bude zaista sproveden bez
ikakve štete za našu narodnu privredu. Jer, na kraju krajeva,
zbog čega bi inače bilo stalo gospodinu Dragoljubu Jovanovi
ču da protestuje protiv toga da se taj Zakon tako brzo sprovede i zbog čega bi bilo potrebno dati vremena svakojakim
neprijateljima da se okorne na narodnu imovinu i da umanje
njenu vrednost? Kakvi intèresi govore onda kroz usta Drago*
ljuba Jovanoviča? (Dragoljub JOvanovšć: Očigledna stvar. Ja
sam plačen iz inostranstva, to je jasno; plačen sam od velikih
trustova).
Ja neču to da kažem i ja ne kažem da ste vi plačeni bilo
od koga. Ja samo kažem da su protesti ko'ie ste vi izgovori
li ovde u Narodnoj skupštini takve vrste da če ih možda da
nas u isto vreme izražavati i drugi, ali za koje je razumljivo
da če ih izreči... (Dragoljub JOvanovjć: — Šta se to mene tiče!)
No ja mislim -— neču više duljiti — da sve te činjenice
upravo dokazuju baš to da su Vlada i Skupšitna pravilno postupiii kad nisu dali vremena neprijateljima naroda i špekukulantima da oslabe efekat naše nacionalizacije. (Kraj govora
potpretsednika Edvarda Kardelja bio je propračen dugotrajnim aplauzom).
Pretsednik: Ima reč narodni poslanik Moša Pijade.
Mouia Пијаде: Другоии, ja сам хтео д а кажем неколико
речи као претседник Законодавног одбора, који je посланик Јовановић поменуо два-три пута,. скоро протествујући
чак и у име Законодавног одбора што је био изненађен
овим законским предлогом.
Законодав 1НИ1 одбори састали су се јутрос у 8 часова и
саслушали су на заједничко ј седници експозе друга Кедрича.
Иако je ствар за њих била нова, они се нису осетили ни
најмање изненађени и ни најма-ње увређени таквим поступком, јер су сви разумели интерес државе и народа да се
тако поступи.
Друго, можемо да разговарамо и о томе, кад Драгољуб Јоеановић протествује, у чије име он протествује?
(Драгољ уб Јовановић: — Јасна^ ствар: у име трустова!). Ако
иротествујете у име својих бирача, могу д а вам кажем да
je огромна већина бирача вашег изборног среза писала петиције са хиљадама потписа, тражећи да се опозове ваш
мандат. (Дуготрајно одобравање).

Претседник: Пошто je листа говорника исцрпена, прелазимо на гласање о законском предлогу по скраћеном поступку. По скраћеном поступку гласа се једанпут и v целини. Молим секретара да: чита имена 'народних посланика.
Гласа се са за и против.
Секретар Boja Лековић прозива народне посланике да
гласају.
Гласали су за: Аголи д-р Неџат, Антић Милоје, Антолић
Фра1њо, Антуновић Риста, Апотсолов Ва!ско, Аугустинов
Мата, Бакрач Јозо, Банак Јосип, Баричевић Перо, Белинић
Марко, Беловуковић Милан, Бериша Рифат, Бисић М. Милорад, Блажевић Јаков, Богда!но'в Душа-н, Богданов Ђура,
Бож овић Никола, Б оројевић Јован, Бохинац Андреј, Бошковић Ђорђе, Брецељ д-р Маријан, Бркић Душан,, Бркић
Звонко', Броз Јосип—Тито, Бубањ Андрија, Буљан Вице,
Бурзевски Ванчо, Вејновић Светозар, Веселинов Јова!н, Виловић Мустафа!, Випотник Албин,, Војкоеић T o m o , Војновић
Петар, Вркљан А:нте, Вујичић Милорад, Вукадииовић Ђуро,
Вукмановић Светозар—Темпо, Вулин Сава, Вучковић Сретен, Гажи Фрањо, Гајиновић Вуј,и;ца, Гауић Радосав, Гашпар
Јан, Геренчевић Павле, Гиздић Драго, Глухић Омер, Година
Фердо, Госпић Светолик. Гранђа Иван, Граифил Том'а«, Грбић
Чедоу Гргурић д-р Јаков, Грк Душа(н, Грубић Чеда, Грујић
Радован, Груловић Аћигм, Дамњановић Бож идарка—'Кика,
Даниловић Угљеша, Д ороиж и д-р Јован, Драгин Радивој,
Драушник Jypmjai, Ђермановић Живота, Ђорговски Васил,
Ђукић Пане, Ђурђевић Чеда,, Ђурић Љ убодраг, Ђуровић Лазар, Ђуровић Михаило, Ерчић Живко, Ж ижа д-р Александар, Зековић Вељко, Зечевић Влада, Зечевић Слаеко, Зечевић Стево, Иванов Андреј, ИваШчевић Никола,, Ивић Стјепан, Јакшић Никола, Јаиковић Љ убо, Јарамазовић Лајчо,
Јеленц Алеш, Јеремић Boja, Јовановић Блажо, Јовановић
д-р Драгољуб, Јовановић Ђура„ Јовановић Иса, Јовановић
Радош, Јовановић Спасоје, Јовичевић Павле, Јовичић Стева!н, Јоксимовић Момир, Јосиповић Србољуб, Јуранчич Јоже, Карабеговић Осман, Карајрвић д-р Драгомир, Кардељ
Едвард, Карнер д-р Иво, Кидрич Борис, Кнез Јурица, Ковачевић Митар, Ковачевић Урош, Колишевски Лазар, Комадина Петар, Комненић Симо, Корен Јаков, Костић Велимир,
Кохаровић д-р Алексашдар, Коцбек Јоже, Кочевар Франц,
Крањец Мишко,, Крзш1р Ђуро, Криезиу Хаса1н, 'Крстевски
Киро, Крстуловић Вицко, Крџић Мирко, Кузмановић д-р
Славко, Кузминац Стеван, Кутурец Тома, Кухар Ловро, Лакуш Филип, Лалић Ђуро, Лампрет Јоже, Лековић Bojo, Лерик Иштван, Лукић 'Костадин, Лулић Грго, Љ ујић Велибор,
Манџић Пашага, Маринко Миха, Марковић Драгослав, Марковић Момчило, Ма:р чикковић Ј 0301, Мастиловић Новак, Ма-

тић Радомир, Месић Јосип, Миклаужић Јосип, Микуж д-р
Метод, Милојевић Милоје, Милосављевлћ Љубинка, Миљковић M h t o i , Минић Милка, Минић Милош, Московљевић
д-р Милош,, М разовић Карло-Гашпар, Мрковић Новица, Мркоци Марко, Мујагић Хасаи, Мундрић Петар, Нешић Светомир,
Нешкови'ћ д-р Благоје, Никодијевић Тихснмир, Новаковић
Груја, Новосел д-р Шиме, Новосел Стјепан, Опачић Станко,
OcTOBHih Адам, Павловић Михаило, Павловић Павле, Пахић
Лука, Пашалић Едхем, Пенезић Слободан, Перуничић Миле,
Петровић Ратко,, Петрушев Кирил, Пијаде Моша, Плавшић
Лазар, Полић Зоран, Половић Марко, Попов Жива, Поповић
Горољуб, Поиовић Љубомир, Почуча! Миле, Првчић Стјепан,
Прибић Милан, Прибићев.ић д-р Ра'де, Пуцар Ђуро-Стари,
Радмиловић д-р Јерко, Радуловић Taca, Ранковић Александар, Рапаић Ћиро, Рац Винце, Рацшвић Милош, Релић Петар, Реџић Енвер, Рибар д-р Иван, Рибич Иван, Рикановић
Илија, Ритиг д-р Светозар, Савић Bpa'Ho, Салаи Јожеф, Салај Ђуро, Светек Франце, Секељ Јож еф, Симеоновић Јанко,
Симеунчевић Гавро, Смајовић Василије, Сремец д-р Златан,
Стамболић Пета!р, Станковски Борис, Стефановић Миливоје,
Стојадиновић Михаило, Суботин Иван, Сутловић Рикард,
Сучић Мартин, Тодоровић Мијалко, Тодоровић Симо, Толо
Нико, Томашевић Добросав, Томшич Вида, Туцман Јосип,
Ћемерлић д-р Хамдија, Ћурувија Тоде, Фајфар Тоне„ Ференчина T o m o , Филиповић Сулејман, Фотев Богоја, Фрнтић Елизабета, Хаце Матевж, Хаџи> Мустафа, Хасан Шукри, Хаџић
Бошко, Хебранг Андрија, Хољевац Већеслав, Хотић Месуд, Хоџа Мехмет, Хоџић Мујо, Хукић Мехмедалија', Хумо
Авдо, Цветнић Милија, Цетинић Марин, Чакмћ Бошко, Чаушевић—Чауш Иван, Чобански Cnaooije, Чолак Петар, Чубриловић д-р Baco, Џојић Аито, Шамић Јова1н, Шарац д-р
За1им, Фатев Павел, Шевић Алексаидар, Шет Владо, Шиљеговић Бошко, Шпиљак Фрањо,, Шггиљак Мика, Шпрљан
Гуште, Шутић Анте.
Отсутни: Алексоски Борис, Андрић Радомир, Арсов
чЉубчо, Бабић Антун—Туна, Бакарић д-р Владимир, Бећирић
д-р Тодор, Борштнар Јоже, Бурић Хаса1н, Бутозан д-р Baco,
Василев Гјорги, Васиљевић Живан, Веселинов—Мунћан Станка, Видовић Љ к о л а , Влатковић Немања!, Влахов Димитар,
Вујковац Михаило, Вукашиновић Иван, Гајић Гојко, Гигов
Страхил, Гретић Иви:ца, Девеџић Душан, Ђукановић Перо,
Жигић Раде, Ж ујовић Сретен, Ивековић д-р Младен, Јакшић
Мато, Јанић Владо, Јовановић Станимир^ Јојкић Ђурица, Јоцић Живојин, Кецмановић д-р Војислав, Кимовец Франце,
Ковачевић Вељко, Ковачић Иван, Косановић Са|ва, Косовац
Младен, Крстић Бошко, Крстић Светозар, Крце Павао, Кузмановски Боге, Курт Хуснија, Куфрин Милк-ai, Лакатош
Иштван, Лесковшек Франц, Леши Акиф Мустафа, Љ ујић

Bojo, Мајхен Владо, Малескм Владо, Малишић Панто, Мандић Глигорије, Марковић Милош, Марковић Немања, Маркотић Мато, Ма1чек Иван-Матија, Међо T o m o , Мијатовић
Цвијетин, Мијуижовић Радован, Минчев Никола, Михајловски Кирил, Мугош Душан, Нађ Коста, На:умовски Круме, Ha*
цев)а Mapa, Недел>ковић Миодраг, Николић Ж твојин, Нимани Џавид, Новаков Душан, Омановић Хамдија, Пајко^ић Ђоко, Перковић Миле, Петровић Душан, Петровић Славољуб'—
Ђера, Побрић Едхем, Поповић Јова1н, Поповић Ко<ча, Поповић Милентије, Радовановић Миливоје, Радова'новић Милија„ Рамљак д-р Анте, Рибникар Владислав, Самарџија Стево,
Синановић Хамдија’, Стефановић Иван, Стефанови-ћ Светислав, Стојановић Богољуб, Трајковић Александар, Трифуновић Светислав, Узунковски Цветко, Ференчек Иван„ Фила'ковић Имро, Хасанагић Хилмија, Хоџа! Фадил,, Хрибар Јанез,
Цветић Боса, Црнобрња Богдан, Чалић Душан, Чамо Едхем,
Ченгић Ферид, Чешљај T o m o , Шарац Спасоје, Шаћири
Исмет, Шкаре Станко, Шнудерл д-р Макзс.
Претседник: Објављујем да je за предлог Закона о наtционализацији приватни<х привредних предузећа гласало
укупно 245 народних послаиика и да! су свих'245 гласали за.
Према томе, у Савезном већу овај предлог Закона je ирихваћен и биће упућен Већу народа, сагласно Уставу и Пословнику, на) решавање.
Одређујем одмор од 10* минута,
(После

одмора)

Претседник: Настављамо рад. Саопштавам Савезном
већу да je Веће народа упутило овај акт:
„САВЕЗНОМ ВЕЋУ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ ФНРЈ
БЕОГРАД
Веће и арода Народне скупштине ФНРЈ на свом IV редовном састанку II редовног заседааља, одржаном 5 децембра
1946 године у Београду, коначно je усвојило Предлог закона
о нациокализацији приватиих привредних предузећа.
Ha основу члана 63 Устава и члана 44 Пословника Већа
народа доставља се Савезном већу на решавање у прилогу
дефинитиван текст Предлога закона о националш ацији приватних привредних предузећа, онаЈко како je усвојен у Већу
народа.
ВЕЋЕ НАРОДА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ
ФЕДЕРАТИВИЕ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ

Секретар,

М. Грбић, с. р.

Претседник,

Јосип Видмар, с. р.

У сагласности ca чл. 63 Устава и чл. 44 Пословника, з а
време кратког прекида седнице Претседништво Савезног већа, у заједници са Претседништвом Већа народа, прегледало
je текстове предлога Закона о национализацији приватних
привредних предузећа! онако како су прихваћени у Већу народа и у Савезном већу. Текстови овог законског лредлога,,
који je решават у Већу народа и у Савезном већу, идентични
су у свему. Извештавајући Веће о овој чињеници, ja питам
Веће: да ли прихвата овај извештај Претседништва Савезног
већа о идентичности ових текстова? (Једнодушно одобра!вање iH аплауз).
Ha овај начин, сагласно Уставу и Пословнику, Закон о
национализацији приватних привредних предузе-ћа) дефинитивно je усвојен и биће упуће:н Президијуму Народне скупштине ФНРЈ ради проглашења. (Бура'« аплауз).
Седницу прекидам. Рад ћемо наставити дана!с у 17 часова.
Седница je прекинута у 13.50 часова.
Наставак седнице у 17 чаеова!.
Претседник: Пре него што пређемо на наредну тачку
дневвог реда, саопштавам да je Веће >при;мило известа« број
молби и жалби које се упућују Одбо-ру за молбе и жалбе.
Пошто смо на данаш њој седници пре подне примили1За*кон о национализацији приватних привредних предузећа,
према томе прелазимо с&да! на другу тачку дневног реда:
претрес предлога Зашзона о изменама и допунама Закона овојној обавези држа!вља'на FHPJ. Известилац по овом законском предлогу je д-р Макс Шнудерл, и ja га молим да по
овом законском предлогу прочита извештај.
ИзвестиЛаид д-р Макс Шнудерл чита извештај Законодавног одбора. (Видети! законски предлог и одборски извештај
као прилог на крају књиге).
Другови кародни лосланици, ви сте читали образложење
по1 овоме заксдаском предлогу. Оврха тога за[кона je да се
прошири служба) у војсци на три године у гардијским јединицама, ваздухопл овству, тенковским и моторизованим јединичцама и Корпусу народне одбране ЈугосЛарвије, и да они
војници који испуњавају услове за унапређење у чин резервног официра! служе у сталном кадру само две године. Молим другове да овај предлог З ж о н а приме.
Претседник: Приступамо претресу у начелу по предлогу
Закона о изменама и допунама Закона 'О војној обаЈвези држ а вљ а ш ФНРЈ. Жели ли ко да1уЗхме реч? (Нико се не ј&вља).
Пошто се нико не ја!вља за реч, стављам предлог Закона о
изменама и допунама Закона о војној обавези) држављаиа
ФНРЈ н гласање у начелу. Ко je за ова<ј предлог Закона у

начелу, нека дигне руку. (Сви дижу руку). Има ли кога против? (Нема). Објављујем да je предлог Закона о изменама и
до.пунама Закона о војној обавези држављана ФНРЈ у начелу у Савезном већу једногласно примљен.
Приступа се претресу у појединостима. Пошто је предлог Закона од свега! три чла|на, молим известиоца да прочита наслов Закона заједно са чл. 1.
Известилац чита наслов законског предлога и> чла(н 1.
Претседник? Ко je за чл. 1 заједно са насловом предлота
Закона нека дигне руку. (Сви дижу руку). Има ли кога| против? (Нема). Објављујем да je чл. 1 са насловом законског
иредлога једногласно примљен.
Известилац чига чл. 2.
Претседник: Ко je з а чл. 2 нека дигне руку. (Сви дижу
руку). Има ли кога против? (Нема). Објављуљјељм да је чл.
2 једногласно примљен.
Известилац чита чл. 3.
Претседник: Ко je з а чл. 3 нека дигае руку. (Сви дижу
руку). Има ли кога против? (Нема1). Објављујем да je чл. 3
једногласно примљен. Тиме je овај законски :предлог примљен и у појединостима.
Приступа се гласању о законском предлогу у целини.
Гласање ce по Пословнику врши појединачно са за и против.
Молим секрета!ра да чита имена народних посланика.
Секретар прозива народне посланике д а гласају.
Гласали су за: Аголи д-р Неџат, Андрић Ратомир, Антић
Милоје, Антолић Фрањо, Антуновић Риста, Апостолов Ва1ско,
Аугустинов Мата, Бакрач Јозо, Банак Јосип, Белинић Марко, Беловуковић Милаи, Бериша Рифат, Бисић М. Милорад,
Блажевић Јаков, Богданов Ђура, Боројевић Јован, Бохинц
Андреј, Бош ковић Ђ орђе)( Бредељ д-р Маријан, Бркић Душан,
Бркић Звонко, Буљан Вице, Бурзевски Ванчо,| Бурић Хасан,'
Бутозан д-р Baco, Вејковић Светозар, Веселинов-Мунћан
Станка, Виловић Мустафа, Випотник Албин, Влатковкгћ Немања, Војковић T o m o , Вркљан Анте, Вујчић Милорад, ВукадкшвиЈћ Ђуро, Вукмановић Светозар-Темпо, Вулин Сава,
Вучковић Сретен, Гажи Фрањо, Гајиновић Вујица, Гајић Гојко, Гашпар Јан„ Геренчевић Павле, Гиздић Драго', Глухић
Омер, Година Фердо, Госпић Светолик, Гранфил Тома, Грбић Чедо, Гргури/ћ д-р Ја1ков, Гр« Душан, Грубић Чеда, Грујић Радован, Груловић Аћим, Девеџић Душан, Дорошки д-р
Јован, Драгии Радивој, Драушник Јурица, Ђермановић Живота, Ђурђеви(ћ Чеда, Ђурић Љ убодраг, Ђуровић Михаило,
Ерчић Живко, Ж ижа д-р Александар, Зековић Вељко, Зече-

вић Влада, Зечевић Славко, Зечевић Стево, И ван ш Андреј^
Ивакчевић Никола, Ивић СтјеШан, Јађкпшћ Никола, Јанковић
Љ убо, Јарамазовић Ла)јчо„ јеленц Алеш, Јовановић Блажо,.
Јовановић Иса, Јовановић Спасоје, Јовичвдћ Стеван, Јоксимовић Момир, Јосиповић Србољуб, Јуранчич Јоже, Kaipa.joвић д-р Драгом-ир, Карнер д-р Иво, Кецмановић д-р Војислав, Кидрич Борис, Кнез Јурица, Ковачевић Митар', Ковачевић Урош, Колишевски Лазар, Комадина Петар, Комненић
Симо, 'Корен Јаков, Косо-вац Младеи, Костић Велимир, Кохаровић д-р Александар, Коцбек Јоже, Кочевар Франц,, Крањец
Мишко, Крзнар Ђуро, Криезиу Хасан3 Крстевски Киро, Крстуловић Вицко, Крце Павао, Крџић Мирко, Кузмановић Д-р
Славко, К у з м и н а ц Стеван, Кутурец Тома1, Кухар Ловро, Лакуш Филип, Лалић Ћуро, Лампрет Јоже, Лерик Иштван, Лукић Костадин, Лулић Гpro, Мандић Глигорије,, Маринко Миха, Марковић Драгосла'в, Марчинковић Јозо, Мастиловић Новак, Матић Радомир, Месић Јоаип, Микуж д-р Метод, Миљковић Мито, Минић Милош,, Московљевић д-р Милош, Mpaзовић Карло-Гашпар, Мрковић Новица, Мундрић Петар, Нешић Светомир, Никодијевић Тихомир, Нов'а(ков Душан, Новосел д-р Шиме, Новосел СтјепаН, Омановић Хамдија, Опачић Станко,, Остовић Адам, Павловић Михаило, Павловић
Павле, Пахић Лука, Пашалић Едхем, Пенезић Слободае, Перковић Миле, Перуничић Миле, Петровић Ратко, Петрушев Кирил, Пијаде Моша, Плађшић Лазар, Полић Зоран, Половић
Марко, Попов Жива, Поповић Горољуб, Поповић Љ убомир,
Почуча Миле, Првчић Стјепан, ГТрибић Милан, Прибићевић
д-р Раде, Радмиловић д -р Јерко, Радуловић Taca, Рамљак
д-р Анте, Ра!паић Ћиро, Рац, Винце, Релић Петар, Реџић Енвер, Рибар д-р Иван, Рибич Ива1н, Рикановић Илија, Рштиг
д-р Светозар, Савић Брано, Салај Ђуро* Самарџија Стево,.
Светек Франце, Секељ Јожеф, Оимеововић Jalmco, Симеунчевић TaiBpo, Синановић ХаЈмдија, Смајови^ Васгошје, Сремец
д-р Златан, Станковски Борис, Стојадшшвић Миаило,, Суботин Иван, Сутловић Рикард, Сучић Мартин, Тодоровић Мијалко, Тодоровић Симо, Толо Нико, Томашевић Добросав,
Туцман Ј о с ш , Ћурувија! Тоде, Ференчина T o m o , Филиповић
Сулејма«, Фотев Богоја, Фрнти1а Елизабета, Хаце Матевж,.
Ха!џи М устафа Хасан Шукри, Хаџић Бошко, Хотић Месуд,
Хоџа Мехмет, Хоџић Мујо, Хукић Мехмедајли ја,, Цветнић Милија, Цетинић Марин, Црнобрња Богдан, Чакшћ Боигко, Чаушевић-Чауш Иван, Чобански Спасоје, Чолак Петар, Чубриловић д-р Baco, Џојић Анто„ Ша1рац д-р Заим, Шатев Павел,
Ш аћири Исмет, Шевић Александар, Шегрт Вла!дО', Шиљеговић Бош ко, Ш;нудерл д-р Макс, Шпиљак Фрањо, Шгшљак
Мика, Шпрљан; Гуште, Шутић Анте.
Отсутни: Алексоски Борис, Арсов 'Љубчо, Бабић Антун
Туна, Бакарић д-р Владимир, Баричевић Перо, Бећирић д-р'

'Тодор, Богданов Душан, Божовић Никола, Борштнар Јоже,
Б р о з Јосип-Тито, Бубањ Андрија, Василев Гјорги,, ВасиљеБић Живан, Веселинов Јован, Видовић Никола, Влахов Димитар, Војновић Петар, Вујковац Михаило, Вукашиновић
Иван, Гаџић Радосав, Гигов Страхи(л„ Гранђа ИваМ, Гретић
Ивица, Дамњанавић Божидарка-Кша,, Даниловић Угљеига,
'Ђорговски Batawr, Ђукановић Перо, Ђукић Пане, Жкгић Раде, Ж ујовић Сретен, Ивековић д-р Младен,, Јакшић Мато,
Ја'нић Владо, Јеремић Boja, Јовановић д-р Драгољуб, Јовановић Ђура, Јоваковић Радош, Јова;новић Станимир, Јовићевић Павле, Јојкић Ђурид^, Јоддћ Живојин, Карабеговић
Осман, Кардељ Вдвард, Мимовец Франце, Ковачевић Вел>ко, Ковачић Иван, Косановић Сава, Крстић Бошко, Крстић
Светозар,, Кузмановски Боге, -Курт Хусиија, Куфри« Мил*
ка, Лакаггош Иштван, Лековић Bojo, Лесковшек Фратац, Леши Акиф Мустафа, Љ уји ћ Велибор, Љ ујић Bojo, Мајхен
Владо, Малески Владо, Малишић Па;нто,( Маеџић Пашага,
Марковић Милош, Марковић Момчило, Марковић Немања,
Маркотић Мато, Мачек Иван--Матија, Међо Томо, Мијатовић Цвијетин, Мијушковић Радован, Миклаужић Јосип,. Милојевић Милоје, Милосављевић Љубинка, Минић Мшгка,
Минчев Никола, Миха1јловски Кирил, Мркоди Марко, Мугош
Душан, Мујагић Хаоаи, Нађ Коста,, Наумовски Круме, Наце:ва Mapa, Недељковић Миодраг, Нешковић д-р Бла’гоје, Николић Живојин, Н и м аш Џавид, Новаков,ић Груја, Пајковић
Ђоко, Петровић Душан, Петровић Славољуб-Ђера^ Побрдоћ
Едхем, Поповић Јован, Поповић Коча, Поповић Милентије,
Пудар Ђуро-Стари, Радованови(ћ Миливоје, Радоваиовић Милија, Ранкош-ћ Александа|р, Раш овић Милош,* Рибникар Владислав, Салаи Јожиф, Стамболић Петар, Стефановић Иван,
Стефановић Миливоје, Стефановић Светислав, Стојано^ић
Богољуб, Томшич Вида|, Трајковић Александар, Трифунови(ћ
Светислав, Ћемерлкгћ д-р Хамддја, Узуновски Цветко, Фај■фар Тоне, Ференчик Иван, Филаковић Имро, Хасанаги^ Хил:мија, Хебранг Андрија, Хољевац Већесла^в, Хоџа Фадил, Хрибар Ја«ез, Хумо Авдо, Цветић Боса, Чалић Душак, Чамо Едхем, Ченгић Ферид, Чешн>ај T o m o , Шакић Јован, Шарац Спасоје^ Шкаре Станко.
Претседник: Обја'вљљујем да je за предлог Закона о изменама и допунам'а! Зако;на о војиој обавези држављана
ФНРЈ гласао 221 народни посланик -и да: су сви глаоали* за.
Ha тај начин je предлог Закона о изменама и долунама у Закону о војиој обавези држављана ФНРЈ у Савезном већу прихваћен једногласно и биће, сагласно Уставу и Пословттку,
упућен Већу народа да решавање.
Прелазимо ка трећу тачку дневног реда: претрес пре.длога Закона о адвокатури. Известилац Законодавног одбо-

pa je народни посланик д-р Јаков Гргурић. Молим известиоца да саопшти извештај Законодавног одбора.
Има реч народни посланик Иван Гранђа.
Иван Гранђа (Срез Св. Иван Зелина): Другови, пошто je
извештај Законодавног одбора опширан, а' сви су га другови
прочитали, 'лредлажем да се одустане од читања тог извештаја, односно да се одуста'не од читања извршених измена
И' допуна!.
Претседник: Народни посланик Гранђа предлаже да се
не чита цео извештај Законодавног одбора, -пошто je раздељен народни-м посла1ницима (гласови: Прима се). Молим, онда, известиоца да настави чита'Н)е самог швештаја, али без
читања извршених измена.
Izvestilac d-r Jakov Grgurić čita izveštaj. (Videti zakonski
predlog i izveštaj kao priloge na kraju knjige).
Drugovi i drugarice narodni1 poslanici, pred nama je za
konski projek at o advokaturi, da ga rasmotrimo, pretresemo
i o njemu svoju odluku donesemo.
Pred nama je takode i izveštaj Ministra pravosuda Savezne vlade druga Frana Frola, koji je iscpan i obrazložen sa
činjenicama na temelju kojih i zašto se ovaj zakonski projeka tpredlaže Parlam entu na prihvat. Dozvolite mi da kažem
sledeče:
Pored ostalih do danas donesenih zakona jeste i ovaj za
k o n potrebit i važan. Da nema on svoga značenja i k a ra k tera
važnosti, ne bi ga naša Savezna vlada nama u Parlam entu na
p retres i prihvat dostavila. Advoktura jeste takvo' zanimanje,
takav jedan faktor u društvenom i državnom životu, koij ima
pored ostalih stručnih staleža, po društvenom i državnom
shvatanju, u smislu ovoga zakona svoja odredena prava, dužnosti i zadatke koji m oraju bezuvjetno koordinirati sa interesima našeg naroda i naše države.
Advokatski stalež ne smije i ne može biti zanimanje sa
m o svog ličnog i staleškog interesa, kako je to bilo većim
delom u bivšo j Jugoslaviji, nego takode i stalež opće-narodnih i državnih interesa.
Svi su naši do sada doneseni zakoni utemeljeni i izgradeni na demokratskim principima. I ovaj zakon izgraden je na
istim principima. Nekoji od ovih principa jesu: prvi, princip
legaliteta — zakonitosti, tj. advokati obavljaju ovaj posao
samo u okviru postojećih zakona; drugi, princip odgovor
nosti, tj. advokati odgovaraju za svoj rad disciplinski, kazneno-pravno i civilno- pravno za počinjenu štetu svojim stran
kam a i državi; treći je princip pretstavništva i organizacije,
tj. advokate prefstavljaju njihove kom ore kao jurističke oso*

be koje su organizovane na određenim područjima i sa svo
jim sedištima; četvrti 'je princip samouprave, tj. advokatske
kom ore upisuju, namještaju, prem ještaju advokate, vrše nad
njima nadzor i disciplinsku vlast; peti je princip vrhovnog
nadzora kontrole, tj. Ministar pravosuda vrši kontrolu nad
advokatskim kom oram a, njihovim članovima u izvršavanju
njihovih dužnosti i zadataka predvidenih u zakonskim propisima.
P rem a ovim principima dužnost je advokatsko# staleža
kao branioca interesa stranaka, da u svim stvarima i pitanjim a usklade svoje delovanje i interese stranke, koju zastupaju,.
sa zakonskim propisima. Time če potpomoči državu i njen p o 
sto ječi pravni poredak. Advokatura se ne smije služiti nedopuštenim i nedozvoljenim djelima kako je to bilo u večini slučajeva u staroj Jugoslaviji, nego ima da služi mtoralu i etici i
samo tako uzdiči če i očuvati svoje dostojanstvo. Ne smijemo
dozvoliti da se u advokaturi u novoj Jugoslaviji dogadaju I
čine nepravilnosti, greške i druga nepoželjna kažnjiva djela.
kako je to bivalo u staroj Jugoslaviji, a ostala su neka,žnjena.
zato š to su počinitelji nekoji advokati pristajali uz stare vladajuče režime koji su ih pokrivali i štitili radi svojih sebič
nih interesa i preko njih provadali svoju nenarodnu politiku.
Tim se i takvim postupkom režim nove Jugoslavije ne
služi niti če se služiti, nego če svakoga krivca po zakonu ka*
zniti. To je pravedno i opravdano, jer se samo na ovaj način
može održati advokatura na svojoj moralnoj višini, samo ovako može odgovarati svome pozivu i zadacima koji su u skladu
sa interesima naroda i države. Samo ovakav rad advokata
pred narodnim sudovima i drugim državnim organim a daje
advokaturi k a ra k ter javnog poretka, uskladuje poslovanje ad
vokata sa radom organa državne vlasti. Na taj način advokati
postaju saradnici i pomagači državne vlasti i njenih organa,,
štaviše s ovakvim radom postaju advokati kontrola u donošenju pravilnih, zakonskih i pravičnih presuda, odluka, n a ro 
dnih sudova i upravnih organa državnih vlasti.
To je svrha ovog našeg Zakona s kojim propisujemo djelovanje — rad advokature koju danas ovim Zakonom o fo rmlj ujemo.
Ovim Zakonom urađeno je takode još i to da se dade ad
vokaturi u javnom životu renome i sticanje povjerenja kod
svih/ graidana naše države, koje je u staroj Jugoslaviji, kriv-)
njom nekojih advokata, izgubila. Ističem da od onih i onakvih
advokata lučimo i dijelimo poštene i cestite advokate, koji su
u najtežim vremenima bivših režima u staroj Jugoslaviji u
svom zvanju svoj stručni rad tako obavljali da se nijesu ogriješili o svoju savjest i moral i time očuvali dostojanstvo svoje

i svoga staleža. Pored toga, oni su s narodom i za narod ra 
dili na političkom polju ne prezajuéi od veksacije bivših re
žima, a štaviše pomagali su i narodno-oslobodilački pokret, a
nekoji u njemu i aktivno sarađivali.
Propisi ovoga Zakona odgovaraju duhu i životu naših n a 
roda, ugledu države i same advokature; postavljanju advokate
čuvarima prava i interesa stranaka u okviru postojeéih z a k o 
na te pom agačim a u pravilnom izvrši vanju zakona koji su t e 
melji izgradnje i obnove naše zajedničke države Federativne
Narodne Republike Jugoslavije na čelu sa vodom n a ših -n a ro 
da maršalom Josipom Brozom-Titom.
Zato bi bilo krajnje vrijeme da se donese i ovaj Zakon
koji ureduje društveno-pravne odnose stranaka prema advokatima, prema državi, državnoj vlasti i obratno. Ovim Zakonom
podižemo ugled advokature i dajemo joj dostojno mjesto u
društvenom i državnom životu. Njime otstranjujem o lakomišljenost koja je bila u ovoj struci uvedena a protivna je za
konskim propisima.
Radi toga, drugovi, ja u načelu glasam za ovaj zagonski
p rojekat i molim da i vi to isto učinite. (Aplauz).
Pretsednik: Imam da vam saopštim da je Ministar pravo
suda Savezne vlade za svoga poverenika, prilikam pretresa p re
dloga zakona o advokaturi kod našeg Veča, odredio d-r Vladimira Kalembera, pomočnika Ministra pravosuda FNRJ.
Pristupamo diskusiji u načelu po predlogu Zakona o ad
vokaturi. Ko želi da uzme reč u toj diskusiji, neka se shodno
Poslovniku, javi za reč. (D-r Maks Šnuderl: Molim za reč).
Dajem reč narodnom poslaniku d-r Maksu Šnudeiiu.
D-r Maks Šnuderl: Drugovi narodni poslanici, reč „advo
k a t” ne zvuči dobro kod nas. (Smeh). Istovremeno, kad govo
rimo o kapitalistima, o zelenašima i o takvim lipovima, više
puta čujemo i reč advokat u istom smislu i u istom značenju. Zbog toga Zakon o advokaturi ima veliki i znacajan za
datak, naime, da ostvari našu novu advokaturu, ima zadatak
da ostvari novog advokata — našeg narodnog advokata.
Ako: se osvrnemo unatrag, mi vidimo da je, uglavnom, bio
advokat pre ovoga rata zastupnik individualističnih interesa,
bio je branilac u krivičnim stvarima i zastupnik u civilnim stva
rima. Kao branilac u krivičnim stvarima, om nije bio dužan da
pom ogne sudu da pronade objektivnu istinu, nego je on bio,
rekao bih, legalni zastupnik pristrasnosti, on je mogao da n a 
uči svoga klijenta, kako treba da se brani, on je m ogao da mu
stvara plan čitave odbrane, on je m ogao ne samo da brani nje
ga, nego da brani i njegovo delo. Jasno je, da je zbog’ toga
više puta dolazilo do protivnosti izmedu rada advokata i iz-

među rada sudova. Što se tiče zastupanja u civilnim stvarima,
on je, isto tako, zastupao samo jedan interes, interes njegovog klijenta apsolutno i protivno interesu zajednice i protivno interesu društva u kome je živeo (Glasovi: Tako je!). Istina
je drugovi, da je zbog toga taj red advokata gubio na dobrom glasu i da su neki neki advokati, jedna manjina, iskorišćavali situaciju koju im je pružao zakon i da je zbog toga p a 
dala ljaga na čitav red advokata zbog postupka pojedinih zelenaša — advokata, pljačkaša, itd. Ako govorimo o tim advokatima, mioramo da budemo pravedni i prema onima, koji
su bili pošteni i koji su hteli da rade ispravno. Neču iči daleko, drugovi, ja ću «ostati u Beogradu, da vam kažem kako je
beogradska Advokatska kom ora u poslednjim godinama bila
medu prvima u odbrani progresivnih interesa naše zajednice i
naših naroda i kako je prva objavila izjavu u pogledu šoanskog rata i u pogledu pristupa Jugoslavije ka paktu Nemačke
i Italije i da je u, tom pogledu bio baš naš pretsednik onaj k o 
ji je vodi o ovakve akcije.
Isto tako, drugovi, bila je podeljena uloga advokata za
vreme rata. Ja tu imam podatke samo o Sloveniji. M ogu da
kažem, da smo imali u Sloveniji jedan deo advokata koji su
se borili u narodno-oslobodilačkom ratu, u narodno-oslobodilačkoj borbi, i drugi deo, koji su bili najstrašniji izdajnici i
koji su pomagali okupator a kao što su Natlačan i M arjan
Zajc i drugi koji spadaju u istoriju onih najmračnijih tipova
slovenačke inteligencije. Ali, drugovi, na drugoj strani, bilo je
od 290 slovenačkih advokata 90 članova Osvobodilne fronte i
18 od njih izgubilo je svoje živote bilo u koncentracionim logorim a, bilo u zatvorima kao taoci, bilo u narodno-oslobodilačkoj borbi (Složni usklici: Slava im!).
Drugovi, ista je situacija danas. Danas opet imate jedan
deo advokata, medu nama, koji su pristupili kao činovnici u
državnu službu, u sud, a neki su postigli i značajne funkcije,
bilo kao ministri ili kao diplomate. Imate jedan deo advoka
ta, koji je potpuno razumeo doba u kome živi i dužnosti pre
ma zajednici u kojoj živi i prema svome narodu. Ali, nažalost,
imate jedan veliki broj advokata koji misle da mogu u ovo
doba nastaviti na onaj stari način, koji su u doba pre rata toliku Ijagu bacili na čitav red advokata.
Mi smo u Zakonodavnom odboru čuli druga Minića, javnog tužioca Srbije, koji nam je dokum entirao neke slučajeve,
koje čovek ne bi mogao niti da veruje, kako jo š.sa d a advo
kati daju nemoralne savete ljudima, kako im zaračunavaju neverovatno visoke honorare, kako primaju honorare za stvari
koje uopšte ne mogu da sprovedu, na primer, za intervenciju
kod pomilovanja, gde uopšte intervencije nema, gde interven

cija prestaje još k o d prijavnice u Narodnoj skupštini. To su
stvari, koje su nas sve zaprepastile.
Drugovi, eto, vidite, u ovoj situaciji bio je potreban Za
k o n o advokatima. Novi advokat neče biti više legalni zastup
nik pristrasnosti, neče biti više zastupnk čisto individualističkih interesa protiv zajednice nego je nov advokat podignut po
torne Zakonu na saradnika državnih vlasti, na pomočnika u
traženju materijalne istine kod učvrščivanja našeg pravnog re
da i naše nove zakonitosti. Ovaj Zakon zaslužili su oni advo
kati koji su savesno vršili poslove pre rata, oni koji su stupili
u naše redove i oni koji danas savesno rade i s nama se trude
da postignemo naš cilj, ali ja vam kažem, nisu zaslužili taj Za
kon oni advokati, koji rade tako kao što nam je drug Minič
u Zakonodavnom odboru opisao.
Nisu zaslužili taj Zakon oni koji još misle da če advokaturom steči velika bogatstva i koji ne gledaju ni na šta drugo
nego samo na svoj. lični interes i interes svoga klijenta. Oni
taj Zakon nisu zaslužili, i ja se nadam da če ovaj; Zakon omogučiti da se iz advokatskog reda otstrane ovi pljačkaši koji se
nažalost još nalaze u redovima advokata. Na taj način urediče
se pravilno u interesu države i naroda red advokata, i ako ad
vokat bude pravilno postupao po ovom Zakonu o advokaturi,
ako advokat ne bude branio samo krivično delo, ako ne bude
tražio samo ono što ide u prilog njegovog klijenta, nego ako
osuduje -krivično delo kao što ga javni tužilac i sud osuduju,
—« ako advokati budu tako radili, ja se nadam da advokatski
stalež neče biti više om ražen i neče imati tako slab glas odno
sno ugled u narodu kao što je to bilo do danas. Onda mi nećemo više govoirti o advokatima nego o narodnim advokati
ma koji svoju dužnost savesno obavljaju i taj časni naziv zaista i zaslužuju.
Izjavljujem da ču glasati za ovaj zakonski predlog. (Živo
odobravanje).
Претседник: Пошто ce више нико није јајвио за реч, стављам предлоог Закона о адвокатури на гласање у начелу. Гласа се дизањем руку. Ко je у начелу за предлог Закона о адвокатури нека дигне руку. (Сви дижу руку). Има ли кога против? (Нема!). Објављујем да je предлог Закона о адвокаггури
у начелу једногласно прихваћен. '
Молим известиоца да чита чл. 1 заједно са‘насловом.
Известилац чита наслов законског предлога и чл. 1.
Претседник: Ко je за! чл. 1 заједно са насловом нека дигне руку. (Сви' дижу руку). Има ли ко против? (Нема). Објављујем да je чл. 1 једногласно прихваћен, заједно са насловом
законског предлога и I одељка.

(За oiBHM je Савеано веће гласајући у смислу Пословника
дизање,м руку о сваком поједивом члану, усвојило чланове
предлога Закона о адвокаггури од чл. 2 до закључно чл. 8 заједно са насловом II одељка, према извештају Законодавног
одбора).
Известилац чита .наслов III одељка и чл. 9.
Претседник: 4Сод овога чл. 9 постоји амандман Министра
правосуђа Савезне владе, према коме се брише трећи став
овога члаЖа који гласи: „Ближе одредбе о овим заједницама прописаће Правилником Министар правосуђа) Ф Н РЈ“.
Стављам на гласање чл. 9. Ко je за члан 9 заједно са
на'словом III одељка и са амандманом Министр.а правосуђа
Савезне владе, наиме да се последњи став овога члана брише, нека дигне руку. (Сви дижу руку). Има ли ко против?
(Нема). Објављујем да je чл. 9 заједно cal насловом III одељка и амандманом Министра правосуђа једногласно усвојен.
(За 0'ви'м je Савезио веће, гласајући о сваком чл|ану појединачно дизањем руку, усвојило једноглаоно чланове од 10
до закључно 13 законског предлога о адвокатури, према извештају Закокодавног одбора).
Претседник: Код чла(на 14 такође постоји амандман Министра правосуђа Савезне владе. Он лредлаже у а)мандману:
да се установи ;нов став 4 и да се став 6 измени. Ja молим
Владиног повереника, помоћника Министра парвосуђа д-р
Николу Калембера да прочита амандман и образложење.
Владин повереник, помоћник Министра правосуђа д-р
Никола Калембер: Став 4 треба да гласи:
„Коморе исто тако могу одредити адвокатима друго седиште канцеларије према правилнику који ће пропиоати Министар правосуђа народне ретгублике.“
Уједно предлаже Министа'р правосуђа д1а( се дода нов
став 6 који треба да гласи:
„Адвокат који je провео три године рада у седишту K o 
je му je одредила Комора здма п рш о да захтева! промену седишта каицеларије у место где je канцеларија раније постоја л а “.
Облазложеље се састоји у овоме: Ако би адвокатске коморе биле ограничене да само у року од годину дана од њи*
ховог оснивања одређују седиште адвокатима!, настада> би
ситуација у којој би се морало без довољног проучавања
и без довољно података у једном кратком временском раздобљу одређивати седишта1 адвокатима, чиме би> били
погођени и адвокати. Уместо тога амандмав предвиђа да адвокатске коморе могу без обзира на рок одредити адвокатима друго седиигге кавцеларије, а' гаранција да при томе
кеће бити неправилности јесте пре свега правилник који ће
прописати Мииистар правосуђа народне републике и чињени-

тој п р и м е н и р е ш а в а т и а д в о к а т с к е к о м о р е , т . ј.
су daiMH а д в о к а т и и з а б р а л и .
С друте стране потребно je обезбедити право адвокату
да се врати у раније место те се због тога гтредлаЖе да адвокати имају право да седиште своје канцелар-ије врате у оно
место где им je раћгије било седиште канцеларије.
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ИзвеСтилац чита чл. 71.
Претседник: 'Ко je за чл. 14 са прочиташш амаћдманом
Министра правосуђа нека дигне руку. (Сви дижу руку). Има
ли ко против? (Нема). Објављујем да je чл. 14 заједно са
амандманом једногласно примљен.
(За овим je Савезно веће, гласајући дизањем руку о сваком поједином члану, једноглисно прихватило чланове пред лога Закона ö адвока!тури, из Одељка III, IV, V, VI, VII, VIII,
IX и Х„ према предлогу и извештају Законодавног одбора,
заједко са касловмма појединих одељака), и то од чл. 15 до
закључно члана 70).
ПретСедник; Код чл. 71 постоји амандман Министра правосуђа Са1везие владе да се ов;ај чл. 71 брише. Према томе,
стављам на гласање амандман Министра правосуђа Савезве
владе да се чла& 71 како» je овде формулиоан брише. Ко прихвата амандман Министра правосуђа нека дитне руку. (Сви
дижу руку). Има ли ко против? (Нема1). Објављујем да| je
амандма« Министра правосуђа о брисању чл. 71 једногласно
усвојен.
(За овим je Оавезно веће, гласајући дизањем руку о сваком поједином члану, једногласно прихватило чланове 72, 73
и 74, који сада доб-ијају нумерацију за једам број мање, пред лога Закона о адвокатури, према предлогу и извештају Законодавног одбораО.
Известилац ч:ита члан 75.
Претседник: Код члана 75 Мизнистар правосуђа Савезне
владе предложио je амандма!н: д а се уместо става 2 и 3 дода
нов став 2 који1гласис
„Адвокатски приправници који до ступања на снагу овог
Закона имају две године или више приправничке праксе у
адвокатској канцеларији, стичу право на полагање адвокатског испита а!ко су провели годину давд на раду к о д суда
шш код јавног тужиоштва или на 'правним пословима код
органа државне власти или органа ynpiatee. Адвокатски) припра'вници који на даи ступања на снагу овога Закона тгемају
две године приправничке праксе у адвокатској канцеларији,
стичу право 'на полагање адвокатског испита под условима
из ч л а ш 4 овог Закон а“.
И'ма реч Владин тшвереник да облазложи овај амандма«.

Владин повереник д-р Владимгар Калембер: Мииистар
правосуђ-а сматра да се не може признати адвокатским приправнициима право иа полагање адвокатског испита пре него
што проведу годину дана на ра1ду код наших држаених органа. Ово произлази из основних начеда Закона о адвокатури по којим адвока(т„ да! би пружио помоћ државним opraнима, мора да се упозна тачно и на пракси са организацијом
наше власти. H n a iK за адвокатске приттравнике који имају две
године приправничке праксе учињена je олакшица утолико
што они, морају провести на раду код држ аввдх органа oalMo
годину дана.
Претседник; Чули смо амандман Мииистра правосуђа заједно са образложењем. Ко je за члан 75, заједно са ама!ндма'ном Министра правосуђа Савезне владе, нека дигне руку.
(Сви дижу руку). Има ли ко против? (Нема). Објављујем да
je чл. 75 заједно са мандманом Миштстра правосуђа једеогласно прихваћен.
Известилац чита чл. 76.
Претседник: Ко je за чл. 76 нека дигне руку. (Сви дижу
руку). Има ли ко против? (Нема).. Објављујем д а je чл‘а« 76
једногласно примљен.
Известилац чита чл. 77.
Претседник: >Код чл. 77 Минжтар, правосуђа предлож ио
je а1мандман: да се место речи „Народне републике“ ставе речи: „Владе народних република...“,, a оно даље да остане*
Има реч Владин повереник.
Владин повереник д-р Владимир Калембер: Oibo je учињеио зато да се зн,а! који органи: републике треба д а доносе
одлуке, na1 je казано „Владе кародмих републджа“,, јер je тако одређеније речено.
Претседник: Ко je за чл„ 77 Т амшздмшшм: Владиним, нека дигне руку. (>Сви дижу руку), Има ли кога протигв? (Нема). Објављујем да je чл. 77 са Владиним амандманом једногласно примљен.
Известилац чита чл. 78.
Претседник: Ко je за чл. 78 нека дигне руку. (Сви дижу
руку). Има ли кога против? (Нема). Обј|а1вљујем да ie чл. 78
једногласно примљен. Тиме je закански: предлог примљен и:
у поједииостима. Приступамо кок-ачном гласању о законском
предлогу у целини. Гласа се поименично. са за и против. М олим секретара д а прозива: посланике, a ове да гласају.
Секретар прозива посланике д а. гласају;
Гласали су за: Аголи д-р Неџат,, Андрић Ратомир, Антић Милоје,; Антолић Фрањо,. Апостолов; Ваеко, Аугустиноа
—

m

Мата, Бакрач Јозо, Банак Јосип, Белинић Марко, Беловуковић Милан, Бериша Рифат, Бећирић д-р Тодор, Бисић М. Милорад,, Блажевић Јаков, Богданов Ђура, Боројевић Јован,
Бохинц Андреј, Бош ковић Ђорђе, Брецељ д-р Маријан, Бркић Душан, Бркић Звонко, Буљан Вице, Бурзевски Ванчо,
Бурић Хасан,, Бутозан д-р Baco, Вејновић Светозар, Веселинов-Мун:ћан Станка, Виловић Муст<афа, Випотник Албии,
Влатковић Немања, Војковић T o m o , Војновић Петар, Вркљан
Анте, Вујичић Милорад, Вукадиновић Ђуро, Вукмановић
Светозар-Темпо, Вулин Сава, Вучков*ић Сретен, Гажи Фрањо,
Гајиновић Вујица, Гајић Гојко, Гашпар JaiH, Геренчевић Павле, Гиздић Драго, Глухић Омер, Годииа Фердо, Гоопић Светолик, Гранђа Иван, Гранфил Тома„ Грбић Чедо, Гргурлћ д-р
Јаков, Грк Душан, Грубић Чеда, Грујић Радован, Груловић
Аћим, Даниловић Угљеша', Девеџић Душан, Дорошки д-р Јован, Драгин Радцвој,, Драушник Јурица, Ђермановић Живота, Ђурђевић Чеда1, Ђурић Љ убодраг, Ђуровић Лаз&р„ Ђуровић Михаило, Ерчић Живко, Ж,ижа д-р Александар, Зечевић
Влада, Зечевић Славко, Зечевић Стево, Иванов Андреј, Иваичевић Никола, Ивић Стјепан, Ја!кшић Никола, Јаиковић Љубо, Јарамазоеић Лајчо, Јеленц Алеш, Јовановић Блажо, Јовановић Иса, Јовичић Стеван^ Јо»ксимовић Момир, Јосиповић
Србољуб, Јуранчич Јоже, Карајовић д-р Дра|гомир, Кецманови-ћ д-р Војислав, Кнез Јурица, Ковачевић Митар, Ковачевић
Урош, Колишевски Лазар, Комадина Петар, Комненић Симо,
Корен Јаков, Косовац Младен, Костмћ Велимир, Кохаровић
д-р Александар, Коцбек Јоже, Кочевар Франц, Крањец Мишко, Крзнар Ђуро* Криез;иу Хасан, Крстевски Киро, Крстуловић Вицко, Крце Павао, Крџић Мирко, Кузмановић д-р Славко, Кузминац Стеван, Курт Хусиија, Кутурец Тома, Кухар
Ловро, Лакуш Филип, Лалић Ђуро,, Лампрет Јоже, Лерик Иштван, Лукић Костадин, Лулић Грго, Мајхен Владо, Ма!ндић
Глигорије, Манџић Пашага, Маринко М<иха, Марковић Драгослав, Марчинковић Јозо„ Маствдшвић Ноаак, Матић Радомир, Месић Јоси:п, Микуж д-р Метод, Милојевић Милоје,
Миљковић Мито, Миии:ћ Милош, Московљевић д-р Милош,
Мразовић КарлоТашпа(р, Мрковић Новица, Мујагић Хасан,
Мундрић Петар, Нешић Светомир, Никодијевић Тихомир,
Новаков Душан, Новосел д-р Шиме, Новосел Стјепан, Омановић Хамдија, Опачић Станко, Остовић Адам„ Павловић
Миха1ило, Павло(вић Павле, Пахић Лука, ПаЈшал:и(ћ Едхем, Пенезић Слободан, Перуничић Миле, Петровић Ратко, Петрушев Кирил, Пијаде Моша„ Плавшић Лазар, Полић Зоран, По1ловић Марко, Попов Жива, Поповић Горољуб, Поповић
Љубомир, Почуча Миле, Првчић Стјепа'н, Прибић Милан, Прибићевић д-р Раде, Пуцар Ђуро-Стар-и, Радмиловић д-р ЈерKOf Радуловић Taca, Рамљак д-р Анте, Рапаић Ћиро, Рац Винце, Релић Петар, Реџић Енвер, Рибар д-р Иван, Рибич Иван,

Рикановић Илија, Ритиг д-р Светозар, Савић Брано, Салај
Ђуро, Самарџија Стево, Светек Фраеце, Секељ Јожеф, Симеоновић Јанко, Сњмеунчевтћ Гавро, Синановић Хамдија, Смајавић Василије, Сремец д-р Златан, Ст£1нковски Борис, Стојадиновић Михаило, Суботин Иван, Сутловић Рикард, Сучић
Мартин, Тодоровић Мијалко, Тодоровић Симо, Толо Нико,
Томашевић Добросав, Туцман Јосип, Ћуруви.ја Тоде, Ф ајфар
Тоне, Ференчина T o m o * Филаковић Имро, Филиповић Сулејма',н, Фотев Богоја, Фрнгаћ Елиеабета, Хаце Матевж, Хаџи
Мустафа Хасан Шукри, Хаџић Боиж о, Хољевац Већеслав,
Хотић Месуд, Хоџа Мехмет, Хоџић Мујо* Хукић Мехмедалија, Хумо Авдо, Цветнић Милија, Цетииић Марин, Црнобрња
Богдан, Ча!ушевић-Чауш Иван, Чобански Спасоје, Чолак Петар, Чубриловић д-р Baco, Џојић Анто, Шарац д-р Заим,
Шатев Павел, Шаћири Исмет, Шевић Александар, Шегрт Владо, Шиљеговић Бошко, Шнудерл д-р Макс, Штшљак Фрањо,
Шпиљак Мика, Шпрљан Гуште, Шутић Анте.
Отсутни: Алекшскм Борис, Аитуновић Риста1, Арсов
Љубчо, Ба|бић Анту«-Туна, Бакарић д-р Владимир, Баричевић Перо, Богданов Душан, Божовић Никола!, Борштнар Јоже, Броз Јосип-Тито, Бубањ Андрија, Василев Гјорги, Васиљевић Живан, Веселинов Јоваи, Видсивић Никола, Влахов
Димитар, Вујков^ц Михаило, Вукашиновић Иван, Гаџић Радосав, Гигов С т р а х м , Гретић Ивица, Дамњановић Божидарка-Кика, Ђорловски Васил, Ђукановић Перо, Ђукић ГТа^е,
Жигић Раде, Ж ујовић Сретен, Зековић Вељко, Ивековић д-р
Младен, Јаскшић Мато, Ја;нић Владо, Јеремић Boja, Јовановић д-р Драгољуб, Јовановић Ђура, Јовановић Радош, Јовановић Спашје, Јовановић Станимир, Јовичевић Павле, Јојкић Ђурица,, Јоцић ЖивоЈин, Карабеговић Осман, Ка)рдељ
Едвард, Кариер д-р Иво, Кидрич Борис, Кимовец Франце, КоваЧевић Вељко, Ковачић Иван, Косаиовић Сава, Крстић Бошко, Крстић Светозар, Кузмановски Боге, Куфрин Милка,
Лакатош Иштван, Лековвдћ Bojo, Лесковшек Франц, Леши
Акиф Мустафа, Љ ујић Велибор, Љ уји ћ Bojo, Малески Владо, Малишић Панто,( Марко/ви-ћ Милош, Марковић Момчило,
Марковић Нема|ња, МаркотиН Мато, Мачек Иван-Ма:тија, Међо T o m o , Мијатовић Цвијетин, Мијушковић Радова1н, Миклаужић Јосип, Милосављевић Љубинка, Минић Милка, Минчев
Никола, Михајловски Кирил, Мркоци Марко, Мугош Душач,
Нађ Коста, Ваумовски Круме, Нацева Maipa, Недељковић Миодраг, Иешковић д-р Блатоје, Николић Живојин, Нимани
Џавид, Новаковић Груја, Пајковић Ђоко, П е р к о ш ћ Миле,
Петровић Душан,, Петрови^ Славољуб-Ђера, Побрић Едхем,
Поповић Јован, Поповић 'Коча, Поповић Милентије, Ра1довановић Миливоје, Радовановић Милија, Ранковић Александар,
Рашовић Милош, Рибиикар Влад;ислав, Салаи Јожеф, Стамболић Петар, Стефановић Иван„ Стефановић Миливоје, Сте-

фановић Светислав, Стојановић Богољуб, Томшич Вида,
Трајковић Алексаидар, Трифуновић Светислав, Ћемерлић д-р
Хамдија, Узуновски Цветко, Ференчак Иван, Хасанагић Хилмија, Хебранг Андрија,, Хоџа Фадил, Хрибар Ј ш е з, Цветић
Bocai, Чакић Бошко, Чалић Душан, Чамо Едхем, Ченгић Ферид, Чешњај T o m o , Шакић Јова'н, Шарац Спасоје, Шкаре
Станко.
Претседник: Објављујем да je за' шредлог Закона о адвокапгури гласало 227 еародних посланика и сви су гласали за.
Ha тај ;начин je предлог Закона о адвокатури прихваћен
у Савезном већу и, сагласно Уставу и Пословнику,, биће упућен Већу народа) :на даљи рад.
Тичме смо исцрпли дневни ред који je био установљеи.
Међутим, као што сам саопштио на данашњој седници, ми
смо примили од Владе предлог Закоиа! о укидању рокова у
O chobhiO'M закону о задругама, у Општем зако.ну О народним
одборима и у Закону о државвдш службеницима. Исто тако
од Зако'нода1вног одбора примили смо извештај о раду на
саглашавању закона, одлука и уредаба no чл. 136 Устава.
Да би се и овај посао овршио, ja предлажем за идућу
седницу да дневни ред буде:
_1) Претрес предлога Закона о укидању рокова у ОсновHOiM закону о задругама, у Општем закону о народиим одборима и у Закону о државдаш службеницима; и
2) Претрес извештаја Законодавног одбо>ра о раду на саглашавању закона, одлука и уредаба по чл. 136 Устава.
Да ли Веће прима овај дневни ред? (Прима).
Пошто je дневни ред исцрпен, данашњу седницу закључујем, a наредну одређујем за! сутра„ 6 децембра, у 11 часова,
са дневним редом како je прихваћен.
Седница je закључена у 19.20 часова.

VECE NARODA

Četvrta

sednica

(5 decembra 1946)
Početak rada u 11,10 časova.
Pretsedavao pretsednik Josip Vidmar.
Pretsednik: Otvaram četvrti redovni sastanak II redovriog
zasedanja Veča naroda Narodne skupštine FNRJ.
Zapisnik današnje sednice vodiče sekretar Veča Mihailo
Grbič. Molim sekretara da pročita zapisnik prošle sednice.
Sekretar Mihailo Grbič čita zapisnik treče sednice.
Pretsednik: Ima H primedaba na ovaj zapisnik? (Nema).
Pošto primedaba nema, zapisnik se overava.
Saopštavam Veču naroda da je Pretsedništvo primilo od
Vlade FNRJ akt u smislu čl. 63. Ustava, kojim se dostavlja p re
dlog Zakona o nacionalizaciji privatnih privrednih preduzeča
sa obrazloženjem. Ovaj je Zakon prihvačen i na sednici Vlade
FNRJi od 4 ovog meseca. U pismu se moli da Veče naroda sta
vi ovaj zakonski predlog na dnevni red sadašnjeg zasedanja i
predlaže da se primi po hitnom postupku.
Za Vladinog poverenika u Veču naroda odreden je d-r
Leo Gerškovič, načelnik Komiteta za, izgradnju zakonodavstva
i narodne vlasti pri Vladi FNRJ.
U smislu odredaba Poslovnika Veča naroda ovaj zakonski
predlog dostavljen je Zakonodavnom odboru na pretres, a Zakonodavni odbor Veča naroda podneo je več svoj izveštaj o
predlogu Zakona o nacionalizaciji privatnih privrednih predu
zeča. Ovaj zakonski predlog i odborski izveštaj otštampani su
i razdeljeni narodnim poslanicima.
Pošto- je za ovaj zakonski predlog tražena hitnost, predlažem Veču naroda da primi traženu hitnost i da ga uzme u p re
tres kao prvu tačku dnevnoga reda.
Ko je za traženu hitnost po ovom zakonskom predlogu,
neka digne ruku. (Svi dižu ruku). Ima li ko protiv? (Nema).
Objavljujem da je tražena hitnost jednoglasno primljena.
Predlažem da se izmeni dnevni red i da se ovaj zakonski
predlog stavi kao prva tačka današnjeg dnevnog reda. Ko je
za ovaj predlog o izmeni dnevnoga reda, neka digne ruku. (Svi

dižu ruku). Ima li ko protiv? (Nema). Objavljujem da je p re
dlog o izmeni dnevnog reda jednoglasno primljen.
Prelazimo na pretres zakonskog predloga o nacionaliza
ciji privatnih privrednih preduzeča i molim druga, izvestioea
Zakonodavnog odbora Božidara Maslariča da podnese odborski izveštaj, da pročita obrazloženje i ceo Zakon.
U isto vreme molim drugove narodne poslanike koji žele
da učestvuju u diskusiji da se prijave.
Известилац Божидар Масларић чита! образложење Министра индустрије Владе ФНРЈ о предлогу Закона о нациоеализацији привађгних привредних предузећа.
(Видеги прилог ш крају књиге).
Другови народни посланици, вама je раздељен .извештај
Законодавног одбора. Из тога извештаја видите — он je
крагак — да смо ми тамо донели неке мале измене, које у
суштини ништа не мењају у Закону. Пошто ie извештај отштампан и раздељен, то га нећу читати, него ћу са своје
стра«е да кажем jid iir ово:
Напредак и благостање парода хмогући су, другови народни посланици, кад су усклађени продуктивни односи' и
продуктивне онаге. Т-ако идеално друштвено уређење има'
данас у целом свету само једна држава, Совјетски Савез,
и то благодарећи великој Октобарској социјалистичкој револуцији, која je извршила кационалмзацију сви;х средстава
за производњу.
Код нас, другови, није извршена социјалистичка револуција, већ само народна револуција која je оставила! још
један део прршатном сектору. Међутим, кад је реч о приватном сектору, ми знамо из теорије марксизма-лењлнизм^а
да приватии сектор омета развитак продуктивних ciHiara. Напредна техничка мисао доказала je да кад би се на пример, затворило Средоземно Море и ;на Гибралтару подигла
хидроцентрала, та би хидроцентрала коштала отприлике'
једну трећину целокупиих трошкова Првог светског рата, a
једка трећина Сахаре претворила би се у плодоиосан крај.
То се не може извршити, јер на том делу света постоје супрош ости својствене капитализму. Или, другови,, ако би се
хидрое.нергија у Европи повезалз у једну јединствену мрежу са једиим напоном, не би било ни једнога угла у Европи где не би засијала електрична сијали|ца.
Све се то, другови на(родни посланици, не може остварити, јер постоје супротности између п о је д и ш х капиталистичких држа:ва. И код нас, из овог образложењ а које je
д а о друг Кидрич, ви видите да он подвлачи да приватнл
сектор смета р а з в и т у продуктивних снага у нашо ј земљи..
Друг Кидрич je у Законодавноад одбору река1»: „Код нас су
тврдили да у нашој држави нема довољио е а ф т е за подмиривање наших потреба. То су тврдили краљ и иностраФж

ка.питалисти. Међутим, показало се и доказало да ми имамо
у нашој земљи1 довољно нафте з а подмиривање на!ших потреба. Ту су теорију раавијал» краљ и инострани капмталисти да би наши народи трошили румуиски, а1мерич<ки или
мексички петролеј и на тај нач-ин капиталисти зарађивали
огромне п роф ите.“
Тако исто у образложењу овога За!кона друг Кидрич je
рекао још и ово: да су инострани капиталисти извезли из
наше земље четири пута више профита него што им .ie био
оановни капитал. Дакле,, да1 се не 'наводе други аргументи
већ само ова два, a има их маса, па би то било довољно
да се прими овај законоки предлог и хитност коју предлажу Влада и Мииистар за индустрију.
С друге стране, приватни сектор који je још остао код
нас, омета општи државни' привредни план, ва)шу «рганизовану троизводњ у. Позиато вам je да у капиталистичким земљама по.стоји анархија! у производњи, да тамо тржиште
диктира ш та ће се производити, да аиархи.ја у производњи
повлачи за ообом кризу и беспослицу. Све то наши народи
неће. Они су то казали још за време наше народноослободилачке борбе.
Према томе, другови, у оквиру наше народне револуције
овај Закон предвиђа и омогућава развитак продуктивиих
снага. Развита1к и прогрес једке земље цени ce по томе да
.ли су продуктивним снагама отворени семафори.
Овај Закон отвара перспективу на развитак тгродуктивних снага,, убрзано подизање материјалног благостања «аших народа. Овај Закон даље даје пуи размах остварењу
друштвено-економских начела Устава Федеративне Народне
Републике Југослав.ије.
Пошто овај Закон задовољава тежње наших народа, за
њега xMiopaljy гласати сви патриоти наше земље и ja га од
свег срца препоручујем Већу иарода да га у целшта усвоји.
(Буран општи аплауз).
Претседник: Сада ће друг известилац прочитати Закон.
Известилац Божидар Масларић чита предлог Закона.
(Види1 прилог на крају књиге).
Претседник: Чули сте предлог Закона о национализацији приватиих привредних предузећа, његово образложење
и !извештај| Заксхнодавног одбора. Отварам дискусију. Дискуср1ја je за^едничка и у начелу и у појединостима. Прија:вило ce AocàA шест говорника. Први говорник ie Родољуб
Чолаковић.
Родољуб Чолаковић (HP Босна и Херцеговина): Другови и другаричде народни посланици, предлог Закона о национализац^ји приватних привредних предузећа1, ino мом
-схватању, има велико значење за раз 1вита'К наше привреде,

што значи за учвршћивање и развитак читавог нашег државног и друштвеног поретка. Овакав закон нужно проистиче из на'ше стварности, из карактера наше државзе и општих тенденција цјелокупног нашег развитка у правцу coцијализма. Он самим тим одгоеара иитересима наших народа, јер ствара још повољније услове за обнову и изградњу наше отаџбине. Позната je ствар да прш реда' чини оеновицу сваког друштва, a њен карактер удара» печат чита1вом
друштвеном збивању. Узмимо наше искуство за ову годиму
и по дана. Ми смо успјели да у послијера^ној Европи, у једној земљи која je била релатвдзно највише опустошена,, Ш
годину и ino дана извршимо таква дјела која! мнотима изгледају као чудо: Међутим, то није никакво чудо. Ти усттјеси на економском пољу — о њима само гозорим сада —
били су условљени нашом економиком. Да1 оии у наигој економици нијеемо имали државгаи сектор, тешко д а бисмо
савладали многе тешкоће, може бити да би било прилично
хаотично стање у нашој привреди.
Али благодарећи томе ш то су у рукама! «aure народне
државе била материјална средства, ми смо успјели д а oaiвладамо многе тешкоће, да убрза<м'0 обнову наше земље и
да створимо солидне и ншроке темеље за даље кретање напријед. Сумње нема да ће овај Зако«, <који je поднесеи овом
дому, у том погледу значити знатаЈн допринос. Он ће да
ојача наш државни сектор и то не са(мо да га ој;ача у погледу снаге, само већим бројем предузећа, него ће rai ;појачати и у том смгислу што ће у најважиијем сектору наше народне привреде бити више реда, омогућиће се план у највећој мјери. Другим ријечима, биће огромио олакшана) борба против стихије у односима 'производње. .
To je општи закључак који се намеће ка д разматрам о
предложеии Закон. Међутгш, ja бих желио да се у вези са
ов-им Законом о<сврнем на једно питање, a то je питање наше
националне независности. 'Колико овај Закон појача!ва иашу
националну независност? Ми смо у току ослободилачког
рата извојевали истанску ш ц и овалн у независност. То не
зкачи да ми мегаломаниски гледамо на цио остали свијет,
да нам нико више није потребан. Та1квим сновима ми се нијесмо кикада могли заносити. Али смо извојевали своју
кезависност у том смислу — да нам више нико неће моћи
да натура овоју вољу, и нико неће моћи више да на1м натура оно што није у складу са нашим схватањем правде и
наших народних интереса, на!шег схвапгања достојанства човјека и н:ације.
To je , другови, огромна наша тековина и тешко j e наћи
ријечи да оцијенимо њен значај. To j e утолико важније ш то ми
још живимо у свијету у коме постоје CHialre непријатељске, снаге империјалистичке, које су научиле да дијеле свијет на интересне сфере, да по читавој земљиној кугли траже

Јизворе сировина), траже јевтину радну снагу, траже повољна
тржишта, све у једном једином циљу да једна шачица евјетских империјалиста повећа свој профит, ие водећи рачуна
•о томе како живи радни народ дотичних крајева гдје он
тражи те своје сфере. Ми смо те непријатеље, непријатеље
наше независности — a они су непријаггељи независности
сваке нације — осјећали у току рата, осјећамо и данас свугдје и на сваком мјесту како раде против наше земље, покушавају да чине притисак « а нас, да нас уцјењују, не дају
да дођемо до својих основних права! у 'погледу наших граница, итд. Видјели смо их на Мировној конферендији у Париву без маске када су се супротставили нашим оправданим
захтјевима за1 Трст, Горицу. Видјели смо их у свако.ј прилици и на сваком скупу„ гдје се рјешавало о миру, како на-ступају -против незавиш ости малих н а р о д а
Ми смо поиосни што смо 'Могли1 на тим скуповима! да
покажемо да се у нашој земљи нешто измијенило, што су
људи који су претстављали нашу отаџбину могли — па
иако нијесу увијек могли да одбраее наша права — да по•носно и с досто^анством бране интересе наше отаџбине a
да се не повијају по вјетру империјалиста. Њ и х нијесу могли 'ни да! заплаше нити да их уцјењују. Haiui понос je збот
тога утолико већи што наши захтјеаи дијесу били v супротности са истинским интересима иједног народа. Нијесмо
ништа тражили ни захтијевали што б и отежало склапање
мира, или угрозило интересе неког народа, нијесмо ништа
тражили што би увриједило достојаиство неке нације. Бранећи нашу независност, м,и нијесмо на тај вачин угрозили
ничију независност нити смо могли угрозити. Напротив,
бранећи нашу независност ми смо гледали да с т в о ј ж м о ш т о
боље односе са свима онима који ће 'поштоватш начела која
смо ми поштовали.
Међутим, нигдје није записано да се једном извојева(на
независност не може изгубити'. Она се може изгубити. Стота je дужност нашег државног руководства, сваког нашег
•патриоте, да бди стално .на(д њом и да< је разиим мјерама
појачава. A то можемо учинити јачањем економске и војне
снаге наше земље, његовањем и развијањем патриотизма
наших грађана, учвршћењем моралног ,и политичког јединства наш их народа, оавезима са другим «ародима који имају истоветне иитересе са нама.
Овај Закон у том погледу несумњиво претставља мјеру
-која ће допринијети јачању »аше иа^ионалне независности.
Ha ос-нову закона, a у духу текавина наше борбе, у духу
нашег Устава, ми извлашћујемо једа1н паразитски слој нашег
друштва, експлоататоре који мрзе нашу државу из ‘п ростог
разлога што je она трудбеничжа, што je народна;, антиексплоататорска. Један ди о те класе ми смо извластили на
основу Закона о конфиска!цији имовине издајника. Један

дио je задрж ао извјеона средства у својим рукама. He може
се рећи да су се они у току рата сви држали патриотски,
али су измакли Закону о конфискацији имомине издајвика.
Али њихово д рж ањ е од стварања наше државе па наовамо показује да су то наши заклети непријаггељи и да
никад не могу бити пријатељи ове државе зато l u t o ие могу
д а измијене своју курјачку ћуд екоплоататора. О.ни су raiтали о трећем и о томе како ћемо се ми сломити tna нашим
eKOHOMCKiHiM тешкоћама, како he у нашој земл>и завладагги
хаос без њих искусних и способних „организатора пргивред е.“ Тешкоћа je било, им1а их и биће их још ммого на нашем
путу, али xaioca није било и 'неће га б и т Напротив, ми
смо успјели да многу рану залијечимо и да створимо солидну полазну тачку, да широким путем, пуним једрима кренемо напријед упркос свих тешкоћа и свих махинација које
су кашиталистички елементи на лриватном сектору чинили
да омету економско сређи'вање земље, да омету њену обнову и даљу изградњу. Те њ ихове наде изјаловлле су се. Они
су се даље надали да ће ипак моћи успорити: планско изграђивање marne привреде. Они знају да лланска привреда
значи скресавање њихових профита, a у крајњој лштаји уништење профита у привреди уопште. О ш рачунају да ће
разним својим мјерама моћи отежати спровођење плаиске
при.вреде, да ће се м-оже бити створити! ситуација у којој ће
OHiH моћи да се поврате на власт. Осигурати, сачувати Mai и
најмању позицију, то je њихова жеља, јер такав je закан
друштвеног рабвитка, да ниједна друштвена класа коју je
историја осудила иа смрт неће мирно да сиђе са позорнице.
Отима се, брани се и уколико су њене нерспективе слабије
и уколико je њено пропадање ближе* она упиње све силе
само да се одржи у животу. Ми их сада овим Законом лишавамо њихове материјалне основице, сечемо им крила’, и
ja се еадам да се тај проклети сој експлоатаггора више никада у нашој земљи неће повамтшрити. (Аплауз). Они су
били не само сој експлоататора', него и сој, издајника. Из
њих се регрутује експозитура иностраног импери јализма,
који жели да поново пороби нашу земљу и да! je учини cboìјим привјеском.
Треба рећи неколико ријечи и о улозл иностраног кагштала у нашој земљи. Њ егова улога у старој Југсславији
била je знатш! и зависност наше земље у спољно-политичком погледу 'произилазш а je управо отуда. Послије ослобођења ми омо конфисковали њемачки и италијански капитал и знатио смањили улогу иностраног калитала, али га
je ш а к остало доста у нашој привреди.
Друг Масларић навео je један податак који сасвим јасно и просто илуструје ш та je то значило за «ашу земљу
и наш народ. Национализацијом предузећ-ai која држе инострани капиталисти ми ликвидирамо један остатак прошло-

сти у нашој земљи и наш ој привреди. He дамо ником да
у нашој земљи ствара позигције са којих ће моћи пуцати
на нашу државу, на нашу слободу и независност. Ми се
овом законском мјером ослобођа<вамо тих паразита) који
могу да нам буду благодарни што ћемо им дати накнаду
за њихов капитал, ма да су они ко зиа колико пута више
опљачкали богатство наше земље, бездушно експлоатишу*
ћи наше раднике, гулећи наше сељаке.
Ha основу овог Закона оја!чаће се наш државии привредни сектор. О томе сам рекао неколико ријечи на почетку, као и о његовом значају у нашој земљи. Умножиће
се материјална средства у ру^ама самог народа за изградњу бољег живота. Кад ка<жем државни сектор,, то значи радни .народ наше земл>е добија v руке материја!лна ередства
да изграђује слободло и по плану услове свог друштвеног
живота. Ми ћемо сада маћи да још са више плана искоржићујемо природна богатства наше земље. То ће да убрза
повишење живогног стаадарда наших грудбеника града< и
села, да омогући њихово брже културно уздизање. Наши ће
трудбениии осјетити благодети наше револуције и наше Републике. To je ва^жно, јер кад се говори о независности зеМ'
ље, 0'нда ми знамо из властитог искуства да једну земљу
ие брани само њена материјална онага, њене фабрике, могућмости производње, једном ријечи њен економски потенцијал. Независност једне земље брани такође » свијест њених људи о томе шта он-и бране. Наши трудбеници; баш
на основу тог планског развитка наше економије и умножавања богатства наше земље осјетиће да je њихов живот у
достојаНству и благостању, да су основни услови за тај његов живот слобода и независкост ш ш е земље. Кроз побољшање њ иховог материјалног положаја појачаће ее њихов
пагриотизам и њихова спремност да подносе највеће жртве
за слободу и иезависност наше земље. Овај Закон утицаће
на јачање патриотске свијести. наипих трудбеника.
Ми знамо, другови и другарице, да ће због овог Закона «а нас гракнути разни л^уди, разни профитери из наше
отаџоине и они из иностранства, они људи којима je једиии
смисао ж и 'В О т а , врхш н и закои и иајвише моравдо начело
— профит. Ти ће експлоататорски и паразитски елементи
гракнути на иас. На!ма je свеједно каквим ће он-и именом
да крсте o b v мјеру, засновану Ш нашем Уставу, формулисану у овом Зако>ну. Нама je то свеједно због тога што смо
свјесни д а ми на овај начик учвршћујемо тековиие кародноослободилачке борбе, што овај Закон одговара< интересима
наших народа, што он учвршћује независност наше земље
и што ће га због тога поздравити милиони радних људи у
нашој земл^и. То су они људи који су ову државу створлли
и чија свака мјера треба да буде уперена у том смислу да
подигне материја!лно стање тих људи и да им што прије

оствари живот који ће бити и љепши и радоснији и безбрижнији. Они ће поздрадати ове мјере. Ове ће мјере наше
Владе бити пот.стрек за њих д а са још више самогфијегора
наставе на великом дјелу обиоее и изградње која, се под руководством иашега Маршала врш и у нашој земљи. (Аплауз
и дуготрајно одобравање).
Pretsednik: Reč ima narodni poslanik d-r Pavle Gregorič.
D-r Pavle Gregorič (NR Hrvatska): Drugovi i drugarice
narodni poslanici, mi svi znamo kako su narodi Jugoslavije izvojevali u toku oslobodilačkog rata široke dem okratske slobode, svoju zaista pravu narodnu demokraciju. Mi smo svi
ovdje sovjedoci kako su pretstavnici naroda prije godinu dana„
glasajuči za Ustav FNRJ, utvrdili te demokratske slobode za
ogrom ni dio radnog naroda, za široke slojeve, najšire slojeve
našega naroda. Osiguravajuči te dem okratske slobode radnom
narodu, Ustav FNRJ utvrdio je pUna dem okratska prava najnaprednijoj klasi našega društva — radničkoj klasi, utvrdivši
pravo na r a d svakog radnog čovjeka i osiguravši ujedno zaštitu ljudi od eksploatacije.
Prem a torne, osnovna snaga naše nove države temelji se
na nerazrušivom savezu radnika i seljaka i radne inteligenci je.
To i čini na,šu državu, Titovu Jugoslaviju, državom novoga t i 
pa u kojoj radni narodi rukovode svojom narodnom privredom, u kojoj je radnička klasa ne samo močni politički fak 
tor, več je ona i prvoklasni gospodarski fak to r u zemlji. Medutim, te vrlo široke dem okratske slobode bile bi iluzorne ako
se ne bi opirale na svoju materijalnu osnovicu, ako se ne bi
opirale na bazu. iz koje su izrasle. To je upravo ta nova1 društveno-ekonom ska struktura u kojoj državni sektor postaje
onaj faktor koji daje osnovni pravac u našoj ekonomskoj po
litici i koji, s jedne strane, omogučuje plansko vodenje gospo
darstva, a s druge strane upravo omogučuje oživotvorenje ovih
Širokih demokratskih sloboda. Upravo ova nova društvenoekonom ska struktura naše zemlje na kojoj se osniva novo do 
ba narodne demokratije čini našu Federativnu Narodnu Republiku Jugoslaviju državom radnoga naroda grada i sela na ko*
ju su uprti pogledi svih slobodoljubivih naroda svijeta. Ovo
društveno ekonom sko načelo utvrdeno Ustavom osiguralo je
dosad snabdijevanje širokih narodnih slojeva svim potrebnim
namirnicama, tako da mi danas možemo reči kao rijetko koja
država na svijetu da niko neče u ovoj zemlji gladovati, niko
neče u ovoj zemlji ostati bos ni go. Ovakav način vodenja, narodnog gospodarstva omogučio je več u prvoj godini oslobo-»
denja znatan napredak i u poljoprivredi.
Ako pogledamo na Evropu, ako se prošetam o Evropom,
opazičemo ogrom ne razlike upravo izmedu naroda, izmedu na

čina kako se obnavlja ta Evropa van Jugoslavije, isključivši So
vjetski Savez. Svuda se vidi teška i mučna situacija, teški e k o 
nomski problemi, teški problemi ishrane, obnove itd. I u J u g o 
slaviji ima teških problema ali ih ona rješava na jedan način
kako ih ni jedna država osim Sovjetskog Saveza ne može da
riješi. Danas je Jugoslavija opkoljena državama koje muku m u
ce da bi ishranile svoj svijet, koje muku muče da bi svoj svijet
obukle i obule, a da ne govorim o kakvu muku muče da bi o b 
novile svoje ceste, željeznice, mostove itd.
Radnička klasa Jugoslavije učinila je za godinu i po d a 
na od oslobodenja ogrom ne napore i pokazala šta može učiniti slobodni radni narod za obnovu svoje zemlje, za privredni
razvitak svoje zemlje. U najtežiin uslovima koji su nastali poslije oslobodenja uspjelo je uspostaviti obnovu, popraviti stoti
ne industriskih preduzeča i podiči proizvodnju iznad predratnog nivoa. Radni elan zahvatio je široke radne mase naroda
u gradu a isto tako i u selu. Pruga Banoviči—Brčko i ogromni
napori naših seljaka u sjetvi i ostalim poljoprivrednim radovima pokazali su šta se može postiči u zemlji gdje vlada narod
na demokratija. Sav taj radni elan rezultat je političkih sloboda i društveno-ekonomske strukture u našoj zemlji.
Medutim, pokazalo se prilikom prelaza na plansko gospo
darstvo, koje otkriva nove široke perspektive našem gospodar
stvu, da su iskrsli nedostaci, pojedine smetnje koje sprječavaju
sprovodenje gospodarskog plana. Te smetnje, to kočenje u p ra 
vo pretstavlja niz preduzeča koja nisu obuhvačena državnim
sektorom i koče to sprovodenje našeg gospodarskog plana.
Ovaj Zakon koji mi danas donosimo omogučuje savladivanje tih smetnji i nedostataka, otvara ogromne perspektive u
razvitku našeg gospodarstva, naše privredne politike. Uključujuči ova preduzeča u državni sektor, postaje taj sektor močnom polugom brzog ekonom skog razvitka naše zemlje, još bržeg snabdijevanja širokih narodnih masa svim potrebnim namirnicama, još bržeg bogačenja naše zemlje, a time i porasta
opšteg blagostanja naroda. Ovim Zakonom još više je utvrden
temelj naše nove državne ekonomske strukture i osigurava s
jedne strane pun gospodarski razvitak, snažan porast blago
stanja narodnih masa, brzi kulturni procvat našega naroda.
Ovaj Zakon, prema torne, još više jača snagu naše države i njenu nezavisnost. Iz tih razloga ja ču glasati za ovaj Zakon.
(Aplauz).
Pretsednik: Reč ima narodni poslanik Tone Dolinšek.
Tone Dolinšek (NR Slovenija:) Drugovi i drugarice narod
ni poslanici, Zakon o nacionalizaciji privatnih privrednih pre-

duzeča, koji sada pretresamo, ogromno če pomoči našu narodnu privredu, njen brži i jaoi razvoj i nezavisnost.
Kada se osvrnemo na dosadašnji razvoj od oslobodenja naovamo u našoj ekonomskoj i finansiskoj politici, -onda nam
odm ah iz mnogih statistika pada u oči koliko je radnička klasa
dala žrtava za oslobodenje i obnovu naše zemlje i njen e k o 
nomski razvitak.
Zakon o nacionalizaciji, koji čemo danas primiti, pružiče
mnpge nove izvore za dalji ekonomski razvoj narodne pri
vrede.
Radnička klasa dala je dosad ogrom na sredstva za obnovu
naše Republike. Dala je m nogo dobrovoljnih radnih dana na
svim sektorim a rada, kako bi sa svoje strane omogučila svo
jim naporim a i svojim zalaganjem dalji razvoj narodne privre
de. Radnici obnavljaju fabrike, puteve, železnice, grade nova
postrojenja, mostove, dobrovoljno rade na obnovi poljoprivrede i tome slično. Potpuno u redu i na vreme plačaju svoj porez, bez prigovora plačaju svoj udeo u socijalnom osiguranju.
U dobrovoljnom radu radnička klasa donosi u d'ržavnu kasu
ogrom ne sume novca kao dobrovoljni prilog i ušteduje stotine
miliona dinara našoj državnoj privredi. Novatori, udarnici, najbolji radnici ulažu sve svoje napore da bi naša zemlja što pre
izišla iz ekonomskih teškoča.
Tako radi radnička klasa. Takva je namera i želja radnič
k e klase. A sada zavirimo i na drugu stranu. Radnici su svo
jim radnim elanom radili svesno i u preduzečima koja su još u
privatnim rukama. Zbog radnog elana bilo je dosta prihoda u
tim privatnim preduzečima. A šta se dešava? Kod nas u Slovenačkoj prihod od poreza izgledao je ovako, a verujem da je
tom e slično i u drugim republikamai, r— radnička klasa, i dižavn a preduzeča dali su više od 80% prihoda od celokupnog prikupljenogl poreza. S druge strane, posedi i profiti koje imajti
privatna preduzeča daleko povoljnije izgledaju za njih nego
samo 20% koliko su piatili poreže. I eto gde osfaju žuljevi ra
dničke klase, kome idu na korist. Prema tome, radnička klasa
duboko je zainteresovana da naša dršava što pre uzme celokupnu privredu u svoje ruke, da ovu privredu skoncentriše i
tak o izgradi da ona ubuduče bude na korist celokupnog n a ro 
da. Svi oni koji imaju pošteno srce i dovoljno smelosti u ovoj
našoj Republici neče ostati bez hleba. Dosta je bilo patnji i ism ejavanja na račun onih koji rade.
Radnička klasa želi da mi zaijedno» radimo i zajedno uži
vamo plodove svoga rada. Svi koji bi hteli da iskoriščavaju na
še radne ljude — neka znaju da radnička klasa više neče raditi
za njih. Onaj ko voli našu borbu i ko zna koliko smo mi p re 
padli i koliko je palo žrtava za našu slobodu i nezavisnost od
sveg srca če glasati za ovaj Zakon. Ovakav Zakon radnička

klasa več dugo očekuje. Očekuju ga svi trudbenici u našoj Re
publici. Očekuju ga naši udarnici koji nesebično rade za našu
Republiku. Ali pre svega ov^j Zakon potreban je i zbog naše
nove ekonomske politike, potreban je zbog naše planske p ri
vrede, zbog naših budučih pjatiljetki u kojima ne može biti*
anarhije, u kojim a če svaka radionica, svaki stroj biti iskorišćen za našu narodnu privredu i na taj način poslužiti celokupnom narodu na korist. I zbog toga, zbog tih razloga, uveren
sam da izrašavam želje svih radnika i trudbenika naše zemjje
kad izjavljujem da ču sa oduševljenjem glasati za ovaj Zakon,
koji svi pošteni ljudi i trudbenici naše zemlje očekuju. (Dugotrajno odobravanje i aplauz).
Pretsednik: Reč ima narodni poslanik Radonja Golubovič.
Радоша Голубовић (HP Црна Гора): Другови н арод ан
посланици, предложени Закон о вационализацији приеатних
при-вредних предузећа има огроман значај за нашу привреду. Пре но што пређемо ma његов претрес, осврнућемо се
на структуру наше привреде након ослобођења.
Структура наше привреде након ослобођења била je разнолика и доста сложена. Сама подјела привреде, према ка!рактеру друштвено-економских односа: на државви, задружни и приватни сектор, није ни изда1лека исцрпљивала сву
сложеност тога питања. Ha једној ctpamn карактер ових
сектора и њихово учешће у поједиш ш гранама ирибреде,
a на другој ратна опустошеност* неразвијеност гсојединих
грана привреде шш неправилна развијеност других, међусобно су се преплитали и стварали тешкоће за лравилно «
брзо решење гтитања обнове и изградње наше земље. Д ок
je државни сектор привреде по својем карактеру био и остао
општенародни, у својој суштики социјалистички, због демократског карактера нја!ше мародне власти, дотле je задружии сектор имао и има, због 'Степена развитка! на којем
се налази наше задругарство, дијелснм друштвени али много
већим дијелом притаатни карактер. Ho свакако и у овом другом случају радни карактер. Приватни сектор у о ш о ви се
састојао из два дијела: радног <и шпекулантско-капиталистичког.
По својем учешћу у поједииим привредним гранама сва
три сектора имала су различите односе. Државни сектор, и
ћоред тога што je у извјесним важиим гранаМа заузимао
висок проценат, остао je у поједиеим, такође важким гранама, прилично неразвијен. Задружни сектор углавиом је
обухва!тио ситне произвођаче и потрошаче,. оитноробну >производњу и раоподјелу, a овај облик производње обухватао
je углавном и радно-приватни дио приватног сектора. Шпекулантско-капиталистички дио приватног сектора обухватао
je мање или више скоро све граее наше привреде.

Неразвијеност поједииих привредних граеа, и неправилна развијеност других, посматра1но са стаиовишта општепривредног развитка,. неријешена аграона реформ а и заостади феудално-кметских односа, стављали су пред вгашу народну власт тешке задатке у рјешавању питања обнове и
прехране широмих народиих маса током мииулог периода.
Поста’в или су се неодложни- задаци: л иквид ираш заостале феудално-кметске односе, наиме одузети земл>у од оних
који су je употребљавали за грубо експлоатисање широких
маса сиромашног сељаштва и пољопривредног радништва и
предати je онима који je уствари обрађују; обновити разрушени caoöpaha'j, фабрике и остала привредна предузећа, л№
'квидирати новчани хаос ратом наслијеђеми итд., ставити у
погон нашу индустрију, кренути ток привредног развитка
у o i h o m правцу који има да; je доведе д о полож аја да буде
чврста основа демократске народне власти* тј. да постане
лародна привреда у правом смислу ријечи.
Било je потпуно ра’зумљиво ш то je, усљед насталнх
друштвено-лолитичкјих промјена код нас, усљед настале промјеие у карактеру државне власти, државии сектор привреде био главна брига наше државне влаСти, што га је оиа
нужно раввијала и јачала, јер je он био темељна позиција
рада1у обнови и изградњи, na je данас заиста постао снажан
ослонац нашег цјелокупиог даљег развитка. Разумљив '0 je
и то што je држава ломагала задружни сектор, јер je он у
својем развитку са' своје стране помагао у рјешавањ у миогих важних прлвредних задатака. Потреба регулисања привредног живота од стране државе и карактер нашег привредног развитка на једној страеи, a иа другод анархички
карактер приватно-каплталистичке производње, њен шлекулативно-саботерски однос према развоју цјелокупне n a 
po дне привреде, закони њенога развитка који разбијају cb ,i ки план, свако свјесио управљање од стране државе, наметали су, у нашим условима, потребу завођења контроле и
евиденције над радом приватмог сектора, да би на тај начин
његов рад био упућен у оном правцу који помаже привредни о општедруштвени развитак наше државе и нашег народа,
Тиме je реално и потпуно правилно одређена улога,
значај и 'међусобни однос тих сектора привреде. ОчекиваЛо
се да he свакиг о д ових сектора развити све своје моћи за
пуни развој цјелокупног привредног и друштвеног живота.
Међутим, очекивање се исгтунило са1мо уколико се тиче државног и задружног сектора и р!а дног дијела ттриватног сектора. Шпекулантско-капиталистички дио овога сектора по»казао je сасвим другу тенденцију.
Државни рудници, фабриже и остала предузећа, жељезничка и аутовдобилска мрежа итд. брзо1су обнзављани и став-

љени у употребу; за кратко вријеме многа предузећа подизала су норму прсжзводње у до тада невиђено.м »размјеру.
Изграђивана су нова предузећа која раније нијесу постојала1, повећала се производња електричке енерпије и умиожио
број предузећа за њену производњу. Захваљујући са:мо
томе што је државни сектор привреде — сектор нових радних, нових друштвено-економских односа, развила je наша
радничка класа на то.ме сектору привреде досад адевиђени
код нас елан и пожртвовање, раевила .je ударништво и нова,торство. A наш а омладина изврш и ла je невиђени примјер
побједе рада, «зпрађујући за' неколико мјесеци Омладинску
пругу, чиме je задивила читав сви.јет и показала велику животну снагу нашег варода! на раду као и у борбм лроодв
фашистичког освајача. Само ради тога што су у рукама
државе била сконцентрисана главна финансиска и лроизводна с р е д с т а 'ми смо у овом кратком периоду времена могли
да ријешимо главна питања' обнове привреде, обнове градова « села и да припремимо вашу привреду за прелаз «а
планску производњу. Досадаш њ и ра!звој државног сектора,
улога коју je одиграо у производњи и расподјели, о б н ш и
и изградњи, говоре о томе да он м/ора ггастати главна и .једина основа нашег друштвеног уређења, која је.дино обезбјеђује нашим иародима невиђен у њиховој историји привредни и оггште-друштвени развитак. Тај разво.ј истовремено говори и о то'ме да je наша народиа вла!ст коначно побиједила.
Задругарство je, иако се далеко слабије разв.ијало од
државног сектора', ипак увелико помогло ријешењу привредних поблема, те убрзало развитак лривреде, јер су задругари у великој већини схватили велику ва/жноет повезивања задружног са државоим сектором, схва!тили су да нема
могуКности развоја задруга без тога повезавања и да оно
креће ш п р и је д наш привредаи развитак.
Радтаи дио приватног сектора укључио се у производни
процес и прилично до!принео обнови изградње.
Сасвим je супротну тендееци.ју показао приватно-катшталистички, екс пл o a т ато рски дио приватног сектора. Он je
показао д а je, m поред тога што су му дате све могућности .
да се корисно укључи у производни ;п роцес, његов главни
циљ био: разбити тај продес, спријечити обнову и изградњу, спријечити стварање 'материјалне базе народне власти
кг развитка на!ших народа. Р ад овога сектора показао .је да
je о,н шанац непријатеља у борби против иаших народа.
Тај рад je показао сву истину оне чињенице д а je ш д а ја
реакционарниху фашистичких и профашистичких клика старе Југослаиије уско повезана са њиховим себичним, класним
интересима, и да je тај интерес оприједелио став свих наших издајии 1ка и окупаторових помагача у нашој земљи.

Taj. развој, c друге стране, показује д а ттриватно-капиталистички, шпекула:нггско-€а)ботерски дио ггриватног сектора
под даиа.шњим условима развитка борбе демократских против реакционарних снага у свијету, неминовно рађа издају
својих иарода. од стране носиоца тога сектора. Извлашћени велепосједиици и кажњени издајниди брзо су нашли чврСТ6 савезнике са свим шпекулантима и саботерима капиталистичко-приватног сектора и пснвели одлучну борбу да спријече наше народе у изградњи своје срећне будуЈшосли, повезујући се са реакционариим кликама ван земље.
Да би наши народи једном за: свагда избацили из својих њедара издајнике и стране плаћенике и д а би: ударили
чврсте темеље своје народне власти и свога развитка;, м о
рају ступити у одлучан бој против шгтекулантско-капиталистичких-елемената, јер ће једино њиховим коначиим економским уништењем успјети да ишчупају коријене фашизма и успјети да обезбиједе потпуно демократски развитак
и културни напредак.
Баш данас када се припремамо за увођење планирања
у нашој земљи потребно je онемогућити шпекуланте и саботере, који свим силама раде д а то спријече. Потребно je
довести у пуни склад све секторе и све гране нашег привредног живота под јединственим и свјесним руковођењем
од страие највиших органа наше власти.
Заго овај Закон има огроман зна!чај за _наш развитак.
Он ће омогућити брзу индустријализацију и електрификацију наше земље, омогућиће развој наше присвреде, подићи
ће р^азвој саобраћа'ја. Он ће појачати културни развитак наш лх народа, Он ће у јо ш јачој мјери гвдмоћи развој радног и производног елана, развити стваралаштво и уда!рииштво радничке класе, развити стваралаштво и икицијативу
широких народних ма;са, једном ријечју, огромно ће помоћи развој планске привреде, развој социјалистичке производње у нашој земљи, која je једино у могућиости да ослободи народе од експлоатације и биједе, империјалистичких
освајања1 и ратних пожара,
1) Општи народни интерес захтијева да се национали3yiv привредна) предузећа привредних грана' 'побројаних у
чла!ну 1 овог За!кона, a он се темељи на члану 18 Устава Федеративне Народне Републике Југославије.
2) Закон je дош ао у право вријеме, баш онда када je
наша народна власт постигла такву чврстину и такав степен
развоја да може с успјехом ступити у бој за коначно униг
штење коријена фаш изма и ш'пекулантско-саботерских елемената и када je државни сектор привреде такође постигао
онај степен који може псшоћи народну власт да скрши отпор шпекулантско-е’а1ботерских елемеиата.
Неоспорно je да ће ови елементи стулити у одлучну
битку против народне власти, али ће снага наше радничке

класе, онага и правилно схвата/ње ове борбе о д стране на^шега сељаштва и помоћ коју ће народној власти пружити
радничка класа и сељаштво допринијети да се тај отпор
сломи.
Ради свега овога ja ћу глаоати за оеај Закон у начелу
и појединостима!.
Претседник: Има реч народни посланлк Кирил Миљовски.
Кирил Миљовски (HP Македонија): Другови народни
посланици, од ослобођења! наше земље наша :привреда брзо
се развија и тај брзи> развитак још више пада у очи ако
се направи упоређење са привредним приликама у другим
суседиичм земља!ма, нарочито у оним које су биле окупиране
од фашиста.
Питање се поставља — то гштање постављају многи ек о н о м ж ти — одакле тако велики успеси, шта де темељ т,их
великих успеха које су доживели наши народи на! привредном пољу.
Јасно je да je први узрок тих великих успеха тај што
je власт прешла у руке народа, ш то се у вези са карактером
вла!сти и карактер наше привреде потгтуно променио, што
се та друштвена привреда као тамва даље развија и усавршава.
Наш државни сектор јесте углавном база! тог нашег
привредног напретка. За ово време, од ослобођења па овамо, наш државии сектор показао се као виталан, способан
да издржи' највећа искушења и сваким даном постаје све
чвршћи и јачи. Наша n p a iK c a je показала да без тога др^
жавног сектора не би било могу.ће замислити тако брзи развитак наше земље на привредром пољу и тако широке перспективе које се отварају пред нашим народима баш у погледу даљег развијања. У вези с тим овај наш Закон, који
ће наша Скупштина вероватно изгласа)ти, свакако ће бити
одлично примљен од целог нашег карода. Радничка класа
je увек веровала у сиа1гу државног сектора и уверила се
шта je тај државни сектор значио у изградњи лепше будућкостиг. Она je својим радом и дала живота том државном
сектору.
Радно сеља!штво и зантлије исто тако cv се уверили да
државии сектор не може бити кепријатељ те ситне приватне својине,, тога приватног сектора који има радеи карактер',
него напротив, и радни сељаци и' заЈнатлије увидели су да
je државни сектор био онај .сектор кој>и гараитује њ ихово
благостање, гарантује им да капиталисти неће више да! их
експлоатишу и да их гурају све даље у беду и сиромаштину. Због тога ће овај За|кон радни и арод примити с одушевљењем. Овај се Закои свима неће допасти, нарочито
онгим капиталистима који су дос^д држали важна средства

производњ е и на тај начин кочили наш рад. Offl ће бити
оштећени овим и а ш ш Закоиом, а!ли ееће бити угрожена
њ ихова егзистенција, него њ ихова експлоатација која се
досад вршила без довољно ефикасне препреке. Што се тиче
тога дела, тога' уског слоја к&питалиста, који се и досад
показивао као непријатељ свега «апредног у нашој земљи
и држа1о ce по стр ани, или на страни реакције све до до!*кошења, овога Закона, ми ћемо мало водити рачуна о томе
како ће тај уски слој р е а г и р а т Овај Закон који се предлаже сад, неопходан је„ јер има да отклони многе сметње
за спровођење нашег привредног плана! који претставЈШ
нов прелом у нашем привредном и политичком животу, a
као такав он ће појачати још више економску базу наше
демократије и створити све услове за срећу и бла|гостање
нашег народа.
Овај Закон ће исто тако појачати независност коју су
наши народи стекли у теш кој четворотодишњој борби. 0В1им ће се Законом потпуно ограничити експлоатација која
се досад и поред свих мера јо ш одржавала.
Овим Законом ће се осигурати правилно спровођење
плана и избећиће се сметње које су кочиле на!ше планове
да буду стотгроцентно спроведени и омогући:ће убудуће
бољи развитак наше индустрије и створигги1веће благостање
за широке народне масе.
Овим наш!и?м Законом повећаће се и наша акумулација,
која ће повисити наша средства, a сама1 акумулација ће се
претвориги у еове фабрике, у нове културне објекте који
fee подићи ЖИ1В0ШИ стандард нашег народа на виши степен,
што су наши народи потпуно заслужили.
Исто тако не треба иегубити из вида д а ће се овим Законом радни полет на1шег народа који je обухваггио све фабрике, ова села, све радионице, још више појачати и дати
нашем народу снаге да више ради^ јер ће знати да ради за
себе и да> ради за своју бољу будућност, да ради за напреда>к и независност наше заједничке домовине, наше Федеративне Народне Реггублике Југославије.
Због свега тога). изјављујем да овај Закон сматрам
једним великим кораком маиред у погледу привредног, политичког и културног напретка и с тога изјављујем да ћу
гласати за овај Закон.
Претседкик: Реч има народаи посланик Милош Цареви'ћ.
Милош Царевић (HP Србија): Другови и другарице народни посланици, тражио сам реч да бих могао јавно манифестовати своје велико одушевљење поздрављајући овај
пројект који je Савезна влада пред нас изнела. Она je овим
За'коном тго1тврдила да je државни сектор основни стуб наше
привреде од кога зависи даље изграђивање и јачање еко-

номског благостања у наш ој земљи, као « то да je чврсто
стао на своје ноге, да je пребродио прве оргаш еационе проблеме и д а je у могућмости да се и кваЈлитативно и квантитативно прошири и омогући изграђивање поретка који ће
широким радним слојевима нашега народа пружити више
материјалне могућности и бла’гостања. Овим фактима ствара се и утврђује ред и омогућава у највећој мери; спровођење планског рада у нашој економији и нашој тпривреди, омогућава да се сви проблеми правилно реше на корлст целог
нашег народа.
Оно што je најв'ажни'је у ово-м Закону и што нарочито
истиче његову вредност, то je да се овим Закоиом у потпуности ослобађамо страног капитала који je у нашу земљу
ушао„ не да би допринео благоста 1њ у него исцрпљ ива^у
нашег народа и његовог богатства и ти>ме онемогућио његову консолидацију. Они који су то допустили седе данас
по коцкарницама и харче паре по сумњивим булеварима
Европе. Економска незаввсиост коју добијамо овим Законом поја'чава наш суверенитет и подиже и омогућава јачи
и бржи процват наших радних слојева.
Са свих ових разлога још једанпут поздрављам овај
пројект и изјављујем да ћу гласађги за њега. (Буран аплауз
и одобравање).
Претседник: Пошто више нема пријављених говорника,
закључујем дискусију у начелу и у појединостима и прела* .
зимо на гласа'ње у целини. Молим друга секретара да прозове народне посланике.
Секретар Михаило Грбић прозива послаиике да гласају.
Гласали су за: Абдураим Мустафа, Агуши Куртеш, Андрејев Бане, Апостолскм Миха^ило, Бабић Анто, Бабић Љ убо,
Бабовић Спасенија, Бајалски Ристо, Барбарић Божо, Бевк
Фраице, Берус Анка, Благојевић д-р Обрен, Братић д-р Душан, Брашнаров Панко, Бркић Хасаи, Варга Иштван, Васиљевић Душан, Вуковић Михаило, Влајков.ић д-р Милорад,
Врбовски Павел, Вујасиновић Тодор, Вујачић Марко, Вукосављевлћ Сретен,, Гавршгски д-р Гјорги, Галијашевић Бећир,
Га?рчевић Гојко, Голубовић Маринко, 'Голубо|ви'ћ Радоња,
Т р б и ћ Михаило, Грегорић д-р Павле, Димитријевић Спасоје,
Добрашиновић Милоје, Долиншек Тонег Дугоњ ић Рато,
Ђилас Милован, Жумер Срећко, Затрић Саит, Зоговић Радов)ан, Ивовић Душаи, Илић С. ДраЈгољуб, Илић Павле, Имам-овић Фади-л, Јегдић Јован, Јерас Јосип, Јуринчић Нико,
Капегановић Хајро, Кардељ Пепца, Кериме Муча, Комненић
Петар, Котник Бено, Кризман д-р Хиико, Кршул Мате, Jlaiyташ Трајан, Лиои Сали, Лубеј Фран-це, Луначек д-р Павел,
Маглајлић Шефкет, Манојловић Радмила, Марковски Венко»

Мартиновски Никола, Марушич д-р Драго, Масларић Божидар, Маснић Петар, Миланковић Ива'н, Миливојевић Јоза,.
Митровић Божа,, Митровић Митра, Мојсов Лазар, Мугоша
Андрија, Мухтари Осман, Нађ Гаврило, Несторов д-р Димита!р, Николић Зора, Новак Иван, Ношпал Тоде, Олах Шандор, Оровић Саво, Павић Нико, Павловић Косан* Папић Радован, Пејновић Ката, Перовшћ Пуниша, Петровић Мато,
Петровић Никола, Петровић Нинко, Пешев Никола Панчев,
Погла1јен Франц,, Попивода iKpcTO, По1пов1и ћ Душаи, Пошовић С. Милам, Поповић Радован, Радовић Вуко, Ребац Хасан, Рус Јосип, Савић Кирило, Саили Драгутин, Скерлић Велимир, Смиљаиић Милан, Сној Фраиц, Спиров д-р Борис,
Станковић д-р Оиниша, Стојановић Александар, Сучић Флоријан, Турковић Иван, Ћетковић Јован, Ћишић Хусеин, Ћурчић Живојин, Фрол Фране,, Хафнер Тоие, ХоџаЈ Мустафа,
Хоџић Џеко, Хрнчевић д-р Јосип, Цајнмар д-р Станко, Царевић Милош, Царић д-р Војин, Целески Лазар, Ча1ловска
Љиљана, Чиковић T o m o , Чолаковић Родољуб, Чубршговић
д-р Бранко, Џанкић Хасан, Шентјурц Лидија, Шећерагић
Мурад, Шуштершич Тоне.
Отсутни: Амброжкћ Ладо, Аугустинчић Антун, Ацева
Вера, Бакић Митар, Беблер д-р Алеш, Бојновић Ђурађ, Б орић
Фрањо, Бурсаћ Милан, Видмар Тоне, Гаш Аљуш, Гошњаж
Иван, Ђаковић Спасоје,, Ђуричин Миливо ј, Жижић Живко,
Жупанчич Отон, ЈадрепГин Богде, Јаковљевић д-р Стеван,
КаЈвчич Стане,, Коцбек Едвард, Крајачић Иван, Куленовић
Скендер, Малинска Веселинка, Милошевић Мира, Миљовски
Кирил, Мићуновић Вељко, Млакар Алојзиј, МомчиловићЉ уба, Назор Владимир, Наумовски Наум, Ненезић Радојица,
Орвшчанин Богдајн,, Плепели;ћ Стјепан, 'Поповић д-р Милош,
Продановић М. Јаша, Радосављевић Добривоје, Реџа Зекерија, Ркман Душав, Салацан Дон Анте, Сејфула Кемал, Смодлака д-р Јосип, Сулејма<ни/ Хивзи, Суле [мановски Нафи, Темелковски Борко, Тодоровић Радомир, Томић Алекса^ Филиповић Крсто, Ха1мовић Раде, Херљевић Фрањо, Ш оти Пал,
Шу«р:иа Али.
Претседник: Присутка су 124 народна послакигка и сви
су гласали за. Тиме je предлог Закона о национализацији
приваггних привредних предузећа «оиачно усвојен v Већу
народа... (Дуготрајан бураи аплауз) и биће упу^ен Савезном
већу на решавање.
Одређујем кра:т ку пузу.
(Наставак седнице у 13,30 часов(а)
Претседник: Настављамо рад. Веће народа прим 1ило је
од Савезног већ;а овај акт:
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НАРОДНА СКУПШТИНА ФНРЈ
САВЕЗНО ВЕЋЕ
Бр. 2847
5-XII-1946 год.
Београд

ВЕЋУ НАРОДА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ ФНРЈ
БЕОГРАД
Савезно веће Народне скупштине на свом IV редовном
састанку II редовног заседања, одржаном 5 децембра 1946
године, у Београду, кона!чно je усвојило лредлог Закона о
национализцији приватних привредних гтредузећа.
Ha основу чл. 63 Устава и чл. 45 Пословника Савезног
већа, доставља се Већу народа на решавање у прилогу деф|и1нитив'а1н текст OBorai закоиског 'предлога онако како je
усвојен у Савезном већу.
САВЕЗНО

ВЕЋЕ

НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

Ф ЕД ЕР А Т И В Н Е Н А РО Д Н Е Р Е П У Б Л И К Е ЈУ ГО СЛА ВИ ЈЕ

Секретар,

Претседник,

В. Лековић с. р.

Владимир Симић, с. р.

Пош то су текстови овог законског предлога примљени
у Већу народа и у Савезном већу у потпуности идентич 1
ни,
то ћемо гласати још једаипут о тексту примљеном у Савезном већу. Гласаће се акламацијом. Ко je за, нека дигне
руку. (Сви дижу руку). Има ли к о шротив? (Нема). Констатујем да je предлог Закона о национализацији приваш их
привредних предузећа коначно усвојен у Народној скупштини и да ће бити упућен Президијуму Народне скупштине на
проглашење. Закон je овог момента ступио на снагу. (Буран
дуготрајан аплауз).
Прекидам седницу, a рад ћемо наставити у 17 часоеа.
Седница je прекинута у 13,34 часова.
(Nastavak sednice)
Pretsednik: Nastavljamo četvrti redovni sastanak.
Saopštavam Veču da je Savezno veče u smislu člana 63'
Ustava dostavilo Veču naroda na rešavanje konačno usvojene
tekstove predloga Zakona o narodnoj miliciji, predloga Zako
na o vojnom tužioštvu i predloga Zakona o rešavanju imovin
skih sporova putem državne arbitraže.
Pošto su tekstov! ovih zakonskih predloga istovetni sa
tekstovima koje je Veče naroda usvojilo, stavljam ove zakon
ske predloge na glasanje. Glasačemo aklamacijom. Ko je za,
neka digne ruku. (Svi prisutni dižu ruku). Ima H ko protiv?
(Nema). Objavljujem da je Narodna skupština primila Zakon o
narodnoj miliciji, Zakon o vojnom tužioštvu ,i Zakon o rešava-

nju imovinskih sporova putem državne arbitraže i da če ovi za
koni biti dostavljeni Prezidijumu Narodne skupštine FNRJ na;
proglašenje.
Saopštavam Veču da je Vlada FNRJ u smislu člana 63 l i 
stava dostavila Veču naroda na rešavanje predlog Zakona o
ukidanju rokova u Osnovnom zakonu o zadrugama, u Opštem.
zakonu o narodnim odborim a i u Zakonu o državnim službenicima.
Ovaj zakonski predlog dostavljen je Zakonodavnom odbo
ru na pretres, otštampan je i razdeljen narodnim poslanicima.
Zakonodavni odbor podneo je Veču naroda svoj odborski
izveštaj, koji je takode otštampan i razdeljen narodnim poslanijcima.
Saopštavam Veču da je Zakonodavni odbor dostavio Veču
izveštaj o radu na saglašavanju odluka; zakona i uredaba na
osnovu čl. 136 Ustava,
Oba ova izveštaja Zakonodavnog odbora biče stavljena na
dnevni red kad to Veče odluči.
Saopštavam Veču da je Ministarstvo pravosuda FNRJ d o 
stavilo amandmane u Zakonu o advokaturi. Ovi amandmani če
se pročitati uz odgovarajuči član prilikom pretresa ovog za
k onskog predloga u pojedinostima.
Otsustva narodnih poslanika: Hivzi Sulejmani i Milivoje
Đuričin mole po tri dana otsustva zbog bolesti. Predlažem da
se ova otsustva odobre. Odobrava H Skupština ova otsustva?
(Odobrava). Prem a tome, pomenutim narodnim poslanicima
su odobrena otsustva1.
Prelazimo na dnevni red: pretres predloga Zakona o izme
nama i dopunama Zakona o vojnoj obavezi državljana FNRJ.
Molim druga izvestioca narodnog poslanika Miloša Careviča
da pročita odborski izveštaj'.
Известилац Милош Царевић .чита извештај. (Видети: прилог на крају књиге),
Овај Закон измењен je caiMO у т о л и ш што рок од 3 године службе у ваздухопловству обухвата јо ш гардиске јединице и iKopnyc народне одбра1не Југославије. Других измена у Закону нема.
Претседник; Чули сте извештај Законодавног одбора.
Отварам начелиу дискусију о овом законско<м шредлогу. Тражи ли ко реч? (Нико се не јавља за реч). Реч нико не тражи.
Прелазимо на гласање у начелу. Ко je за, нека дигне
руку. (Сви дижу руку). Ко je против онека д и ш е руку. (Нико
не диже руку). Нико није против. Објављујем да je законски предлог о изменама и допунама Закона о војној обавези у начелу примљен.

Прелазимо на решавање у појединостима. Ко жели да
говори о овом законском предлогу у лојединостима? (Нико
-се не јавља). He жели нико. Молим друга известмоца да; чита
члан по члан законског предлога.
Известилац чита члан 1 предлога Закона о измена1ма и
доггунама Закона о војној обавези држављана! ФНРЈ, тгрема
извештају Законодавног одбора.
—
Веће народа je гласајући дизањем руку, усвојило
једноглаоно и без измена ове чланове од члана 1 до члана 3
закљ-учно, према предлогу Закона и извешта!ју Одбора. —
ПретседниК; Тиме-је законски предлог о изменама и долунама Закона о војној обавези држављаћа ФНРЈ примљен
и изгласан у појединостима.
Прелазимо на гласање у целини. Молжм друга) секретара да изврши прозивку.
Секретар Михаило Грбић прозива посланике да гласају.
Гласали су за: Абдураим Мустафа, Агуши Куртеш, Ano
d o лски Михаило, Бабић Анто, Бајалски Ристо;, Барбарић
Божо,, Бевк Франце, Берус Анка, Благојев|и,ћ д-р Обрен, Братић д-р Душан, Бра<игнаров Панко, Бурсаћ Мшшн, Варга
Иштван, Васиљевић Душан, Вицковић Михаило, Вла[јко®и:ћ
д-р Милорад, Вујачић Марко, Вукосављевић Сретен, Гаврилсии д-р Гјорги, Галијашевић Бећир, Гарчевић Гојко,
Гаш Аљуш, Голубовић МаЈринко. Голубовић Радоња, Грбић
Михаило, Димитријевић Gnaco>je, Добрашинонић Милоје,
.Долиншек Тоне, Дугоњић Рато, Ђаковић Спасоје, Жумер
^Срећко,, Затрић Саит, Зоговић Радован, Ивовић Душан:, Имамовић Фа‘д ил, Јегдић Јован, Јерас Јосип, Јуринчић Нмко,
Капетановић Хајро, Кардељ Пепца, Кериме Муча, Комиенић
Петар, Котник Бено, Коцбек Едвард, Кризмаи д-р Хинко,
Кршул Мате, Лауташ, Tpajata, Лиси Сали, Луначек д-р Павел,
М аглајлећ Шефкет, Манојловић Радмила, Мартиновск-и Никола, Маруигич д-р Драго, Ма1сларић Бсшидар, Маснић Петар, Миланковић Иван, Миливојевић Јоза, Миљовски Кирил,
Митровић Божо, Млакар Алојзиј, Мугоша Андрија, Мухта.ри Осмаи, Несторов д-р Димита1р, Николић Зора, Новак
Иван, Ношпал Тоде, Оровић Саво, Павић Нико, Павловић
Косан, Папић Радовав, Пејновић Ката, Петровић Мато, Петровић Никола!, Петровић H h i t k o , Пешев Никола ГТавчев, Попивода 'Крсто, Поповић С. Милан, Половић Радован, Ребац
Хасаи, Реџа Зекерија, Рус Јослп, Салацаи Дон Анте, Скерлић Велимир, Смиљаиић Милан, Спиров д-р Борлс, Станковић д-р Сиииша, Стојановић Алексалдар, Сучић Флоријав,
Томић Алекса, Турковић Иван, Ћетковв;ћ Јован, Ђишгић Хусеин„ Фрол Фране, Хафнер Тоне, Хоџа Мустафа!, Хоџић Џеко,
Хрнчевић д-р Јосип, Цајнкар д-р Стаико, Царевић Милош,
!Царић д-р Војин, Целески Лазар, Чиковић T o m o , Чубриловић

д-р Бранко, Џанкић Хасаи, Шевтјурц Лидија, Шећерагић
Мурад, Шуштершич Тоне.
Отсутни су: Амброжич Ладо, Андрејев Ване, Аугустинчић Антун, Ацева Вера, Бабић 'Љубо, Бабовић Спасенија, Бакић Митар, Беблер д-р Алеш, Бојновић Ђура1ђ, Бормћ Фрањо, Бркић Хасан, Видш1р Тоне, Врбовски Павел, Вујасииови 1ћ Тодор, Г о т њ а к Иван, Грегорић д-р Павле, Ђилас Милован, Ђуричин Миливој, Жижић Живко, Жупанчич Отон,
Илић С. Драгољуб, Илић Павле, Јадрешин Богде, Јаковљевић д-р Стеван, К>а1вчич Стане, Крајачшћ Иван, Куленовић
Скендер, Лубеј Фраице, Малинска Веселинка, Марковски
Венко, Милошевдоћ Мира, Митровић Миггра, Мићуновић Вељко, Мојсов Лазар, Момчиловић Љ уба, Нађ Гаврило, В азор
Владимир, Наумовски Наум, Ненезић Радојида, Олах Шандор, Орешчанин Богдаш, Перовић Пуниша, Плепелић СтјеriaiH, Поглајен Франц, Поповић д-р Милош, Продановић М.
Jaiuia, Радовић Вуко, Радосављевић Добривоје. Ркман ДуиСан, CaiBHh Кирило, Оаили Драгутин, Сејфула Кемал,. Смодлака д-р Јосип, Сиој Франц, Сулејманм Хивзи, Сулејмановски Нафи, Темелковски Борко, Тодоровић Радомир, Ћурчић
Живојин, Филипов-ић Крсто, Хамоврћ Раде, Херљевић Фрањо, Чаловска Љиљана, Чолаковић РОдољуб, Шоти Пал,
Шукриа Али.
Pretsednik: Glasalo je 107 narodnih poslanika i svi su glasali za. Time je zakonski predlog o izmenama i dopunama Za
kona o vojnoj obavezi u Veču naroda konačno primljen i biče
upučen Saveznom veču na rešavanje.
Time je iscrpena druga tačka dnevnog reda. Prelazimo na
treču tačku dnevnog reda: pretres predloga Zakona o advoka
turi. Reč ima Ministar pravosuda Vlade FNRJ.
Ministar pravosuda Savezne vlade Frane Frol (NR Hrvats k a ); Drugovi i drugarice narodni poslanici, u obrazloženju prijedloga načrta Zakona o advokaturi istakaa sam potrebu donošenja ovog Zakona i iznio glavna načela na kojima se ovaj
prijedlog načrta Zakona zasniva. Ovom prilikom smatram za
p otrebno da istaknem slijedeče:
Sve organizacije kojima je povjerena društvena funkcija' u
jednoj državi nose obilježja društvenog i ekonom skog u r e d e n j a
te države. U našoj Federativnoj Narodnoj Republici Jugoslavi
ji organizacije sa društvenim funkcijama moraju. imati narodni
karakter, jer je naša država narodna država. Prema tome, ad
v o k a tu ra u našoj državi m ora imati osnovne osobine sadržane
u organizaciji naše države, a to znači da advokatura u našoj
državi prvenstveno treba da posluži interesima naroda.
Da bi kod nas advokatura postigla taj osnovni zadatak,
ona m ora da pruži pravnu pomoč našim gradanima i da istovrem eno pom ogne državnim organim a u ostvarenju njihovih

zadataka. Pom oč koju advokatura pruža našim državnim organima sastoji se u doprinosu pravilnoj primjeni zakona i daljnjem učvrščenju na.šeg pravnog poretka.
Pravna pomoč koju advokatura treba da pruži našim gradanima, treba da bude stvarna i da obuhvati široke narodne
slojeve. Ta pravna pomoč ne može biti formalna, i ne može bi
ti ograničena samo na pojedince koji irnaju dovoljno sredstava
da se njome koriste. Takvo ukazivanje pravne pomoči bilo bi
strano organizaciji naše države i njezinim nastojanjima u daljnjem razvitku. Osim toga, treba naglasiti da je ukazivanje p ra 
vne pomoči našim gradanim a istovremeno i ukazivanje pomoči
našim državnim organima, jer je i interes državnih org an a da
pruže zaštitu prava i zagarantiranih interesa poijedinaca.
Da bi advokatura u našoj državi odgovarala, društvenim
odnosima koji u njoj postoje, ona treba da posluži donošenju
pravilnih i zakonitih odluka od strane državnih organa, a nikako ne smije da se pretvori u sredstvo za izvrtanje zakona.
A dvokatura se može služiti samo prikazivanjem istinitih činjenica i takvim pravnim obrazloženjima k o ja idu za tim da omoguče i ostvare istinsku zaštitu prava i zakonom zaštičenih in
teresa.
U našoj državi advokatura m ora nastojati da se naši zako
ni prim jenjuju po duhu, smislu i njihovo] namjeni, i kao što
državni organi teže da utvrde materijalnu istinu, tako i advo
k a tu ra kao pomočni organ državnih organa m ora u svom radu da se podvgne tom osnovnom načelu.
Zaštita prava i zaštita na zakonu osnovanih interesa, k oja
se postavlja kao jedan od osnovnih zadataka advokature, biče
ostvarena ako advokati budu pravilno ocijenili gdje po-stoji povreda prava odnosno gdje postoji povreda interesa. Pod zaštitom prava ne može se razumjeti zaštita sebičnih interesa pojedinaca. Zastupanje po svaku cijenu, izvrtanje oinjenica ne
može biti temelj advokature u našoj državi. Ustav Federativne
Narodne Republike Jugoslavije osigurava pravo na odbranu
okrivljeniku pred sudom. Medutim, u odbrani okrivljenika ad
vokatura se neče kretati u granicam a zakona ako ona ne bude
branila okrivljenika, nego ako bude branila izdajničke ideo*
logije, koje su bile povod izvršenju krivičnog djela.
Organizacija advokature, kako je p rije bila postavljena,
dovela je do jednog pogrješnog uvjere*nja kod nekih advoka
ta, po kome ustanovljenje advokature treba isključivo da služi
interesima advokata. Takvo je gledište u našoj državi neprihvatljivo i neostvarljivo. U našoj državi i Zakon o advokaturi,
kao i svi drgui zakoni, treba da posluži interesima naroda, a
time istovremeno i interesima ispravnih i poštenih advokata.
Kod nas se ne može govoriti, o nekim posebnim interesima

advokata, niti o posebnim interesima advokature kao staleške
organizacije. Po svojim osnovnim zadacima advokatura u na
šoj državi treba da bude odraz težnje za što pravilniju primjenu naših zakona, a kod tako postavljene advokature ne može
se isticati interes advokata kao osnovni cilj ovog Zakona.
U skoroj i daljnjoj prošlosti nisu bili rijetki slučajevi da
su advokati svoj poziv shvatali kao sredstvo za bogaćenje. Bi
lo je slučajeva kada su se advokati služili nedopuštenim sredstvima, kada su iskorišćavali težak položaj ili neznanje pojedinaca u cilju postizavanja što vece materijalne koristi. Sma
tram potrebnim naglasiti da, prema predloženom načrtu Zako
na o advokaturi, u našoj državi to ne može biti cilj advokatu
re. Advokatima kao i ostalim trudbenicima u našoj državi tre 
ba omogučiti pristojan život i treba osigurati njihovu starost,
ali ne sredstvima koja su u protuslovlju sa osnovnim ciljevima
advokature. Danas i sutra, kada su napori radnog naroda u
našoj državi upravljeni na stvaranje .boljeg života cijele naše
zajednice i kada se radni narod svjesno odriče osnovnih p o tre 
ba, advokatura ne smije iči u raskorak sa težnjama cijelog ra 
dnog naroda, nego treba da se uključi u stvaralaštvo, u izgradnju i obnovu naše zemlje.
Da bi što bolje bili ostvareni zadaci advokature i da bi se
ovoj ustanovi dala puna m ogučnost razvoja, prijedlog Zakona
o advokaturi predvida takvu organizaciju koja pruža punu m o
gučnost da se iz samih redova advokata stvori poseban organ
za upravljanje. Taj organ je advokatska kom ora, koja samostalno upravlja i punovažno donosi odluke. Medutim, kako se
kod advokature ne radi samo o interesima advokata, več o in
teresima cijelog naroda, advokatura mora biti pod kontrolom
državnih organa ministarstava pravosuda narodnih republika. Iskustvo iz prošlosti ukazuje na potrebu ovakve kontrole, ali ni
je isključeno da če ona danas ili sutra postati potpuno ili djelimično nepotrebna, Prijedlog Zakona o advokaturi ne pred
vida ni broj ni sjedište advokatskih kom ora, več prepušta ministrima pravosuda narodnih republika da oni to odrede. Ovo
je učinjeno radi toga da bi se broj advokatskih kom ora i nji
hova sjedišta mogli što bolje odrediti. Prijedlog predvida i sazivanje zajedničkih skupova delegata advokatskih k om ora sa
cijelog područja Federativne Narodne Republike Jugoslavije da
bi se na tim skupovima mogla pretresti temeljna pitanja advo
kature i mjere za njezino usavršavanje, čime bi se doprinijelo
izgradnji našeg pravnog poretka. Ovi skupovi služili bi i za
održavanje m edunarodno-pravnih veza sa organizacijama ad
vokata inostranih država.
Dobrovoljne advokatske zajednice pretstavljaju novost u
organizaciji advokature kod nas. Individualno vršenje advoka-

ture dozvoljeno je, ali će u isto vrijeme kod nas moči postojati radni kolektivi advokata.
Prijedlog načrta Zakona o advokaturi posvečuje naročitu
brigu advokatskim pripravnicima. U tom pogledu prijedlog polazi sa stanovišta da če zalaganje advokatskih pripravnika n a 
ročito na njihovom stručnom uzdizanju omogučiti da uskoro
dobijemo podmladeni kadar advokata, koji če moči da se potpuno uživi u zadatke advokature i da te zadatke ostvari.
A utoritet advokata prema predloženom načrtu Zakona
znatno je uzdignut, jer je član jedne časne i nezavisne p ro fe 
s s e na koju se naši državni organi mogu uvijek osloniti u v r
šenju svojih zadataka. Advokat se više ne pojavljuje kao lice
kome nije samo stalo do pobjede u sporu radi vlastitih intere
sa, več se advokat pojavljuje kao pom agač državnih organa
kome je stalo da naši zakoni budu pravilno primjenjeni, kome
je stalo do učvrščenja našeg pravnog poretka i koji hoče da
zaštitom prava i zakonskih interesa ostvari izricanje pravilne
zakonite odluke.
Smatram da donošenje Zakona o advokatima pada u vri
jeme kada je potrebno prekinuti sa dosadašnjom prksom izvjesnih advokata koji svojim nenarodnim radom ometaju pravilan razvoj našeg novog narodnog pravosuda.
Kod to g a je potrebno naglasiti da se ni danas ni prije ad
vokati ne mogu prom atrati bez izdvajanja onih advokata koji
se po svom radu nisu odvajali od naroda i narodnih interesa. Ti
primjeri advokata medutim potpuno su zamračeni velikom večinom advokata koji su i prije i danas ostali na braniku svojih
sebičnih interesa, na štetu interesa naroda.
Radi toga, kad se govori o advokatima i advokaturi u na
šoj zemlji, htio bih naglasiti da se kritika advokata ne može
odnositi na one koji tu kritiku nisu zaslužili i koji če u dana
šnjim uslovima na osnovu novog Zakona o advokaturi moči i
dalje staviti svoje sposobnosti za izgradnju našeg novog p rav
nog poretka.
Po predloženom načrtu Zakona ovako postavljena advoka
tura treba da pridonese daljnjoj izgradnji i daljnjem učvrščenju našega poretka, čiji su temelji več sadržani i u našem dosadašnjem zakonodavstvu. S tih razloga molim da se predlože
ni Zakon o advokaturi prihvati. (Aplauz).
Претседник: Реч ih m a известилац Законодавног одбора
народни посла1н-ик Милош Царевић, који ће поднети извештај З а .тн о д а в н о г одбор;а.
Известилац Милош Царевић чита извештај Законодавног одбора са напоменом да1 je приликом 'израде овога извештаја Законодавни одбор имао пред собом и амандмане

другова послаиика Јована Јегдића « Фадила Имамовића.
(Видети прилог на крају књиге).
Дозволите м:и, другови народни лосланици, д а кажем и
ja неколико речи поводом поднетог предлога Закона о адвокатури. Измена политичких, друштвених и економских односа, који су на)стали од 1941 године у нашој земљи, условили су иоред многих већ досад донетих закона и Закон о
адвокатури. Овај Закон треба да ликвидира прелазне и привремене форме у овој обла1сти нашег друштвеног и државног
живота које су биле 'Прихв'а1ћене одмах после ослобођења.
Изградња принципа ш нтрадикториости поступка, у
условима наше народне власти, апсолутно мора ићи линијама које су постављене као основне у целом систему нашег
новог законодавства, a првенствоно линијама постављеним
у нашем Уставу, у Општем закону о народним одборима,
Закону о уређењу народних судова, Закону о јавном 1гужиош-тву и другим.
Нећу се задржавати на економским и политичко-друштвеним промеиама, које су произишле из тешке бо|рбе коју
су наши народи водили за економско и политичко ослобођење од домаћих и страних угњетача. Приликом претреса
Устава и осталих наших основнмх закона, ви сте чули због
чега je и заш то све то било условљено. Али ми данас треба
да почнемо са претресом једног опециј.алног закона, закона
који нашу друштвеиу стварност, н>ен лик, њену садржину,
треба више да употпуни, више ооветли и да јој да једну
пунију садржину. Ja кажем специјалан закон због тога, што
тиме хоћу да нагласим да no својој природи, по својим
функцијама овај Закон дефинише на1рочитог, специфичног,
са посебним својствима службеника на пољу изградњ е наше
•нове друштвене средине и њених основних атрибута. Специјалан за!кон још и ito томе што je ово један од првиХ
предлога закоиа који регулише у условима наше народне
државе материју у којој претежна својства игра појединац
Kalo личност чији рад треба да се одржава у односу на заједницу, на друштво као целину. И баш због овога момента
неопходно je важно и намеће се као а п со л у тш нужно да се
баци поглед на овај однос између адвокатуре као функције
;и друштва у коме се она waio функција одражава. Сматрам
да би било непотреоно упуштагги се у једну опишрну историску анализу саме установе адвокатуре, кроз какве ie она
све ф азе пролаз-илаЈ у овој или оној историској епохи.
Али ми ћемо je узети као чињеницу која се у раввоју
једног друштва појављује све док друштвени поредак не
пређе v свој виши стадиј који ће и њу — адвокатуру, учи•нити излишиом и нешотребном. Исто тако ћу се ограиичита
на конста/гацију чињенице да адвокатуру као установу срећемо почев од старог века^ кроз средњи и ,нови век у овој
55ли1 овој форми. При овоме ие губимо из вида да je данас

срећемо као установу друштвеног карактера! и у вишем тилу
друштвене организације, у социјалистичком уређењу, у
СССР, Шта нам показује констатадија ове чињениде? n o 
ci ојањем адвокатуре као установе друштвеног карактерја
кроз целу историју човечанства .потврђује се њена нужност
за одређени развојни ступањ једнога друштва. Из овога, следи да и предлог овога наш ег Закона о адвокатури треба у
томе смислу разумети. Сташљање његово на дневни ред овог
закодадавног тела 'не треба рш умети само тако као д а се
je хтео регулисати само правни положај једног одређеног
реда који je досада! у условима наше нове државе де ф акто
ностојао и радио. Исто тако његов претрес не треба схватити као неку коецесију преживелим и застарелим друштвеним формама које су од психологије индивидуаллзма, личне
предузимљивости и ииидијативе створиле бедем и за којега
чувају своје класне интересе.
Ево, другови и другарице, збо:г ових разлога ја овде
морам и обавезан сам да говорим о адвокатури као друштвеној функцији, о њеним тачно одређевим зададима, о
њено'ј специфичиој улози у овом одређеном датом моменту
нашег друштвеног развитка.
Који су то основни, суштински приндипи ад во кж у р е
као друштвене функције? У чему се састоје ти нужни разлози за њено постојање у овом датсш моменту нашег друштвеног развоја! и у којим оквирима она има да се јавља
да би одговорила својој правој улози?
Народ који je до своје сопствеие власти дош ао кроз;
борбу, тај исти народ има право да- ту своју власт својим:
сопственлм снагама и изграђује. „Вековима удаљаван од
власти“, KaiKo се каже у уводу Општег закона о народш ш
одборима!, и васпитаван на робовску лослушност према видл»ивим или невидљивим угњетачима, народ je био далеко о д
тога да разуме и схвати који су то узроци који су 'мењаши
овај или онај вид тираније и експлоатације. Међутим, далас
васпитавање свести народа иде сасвим другим правцем. Оно
се може назвати самоваспитањем у правцу општих интереса.
Ово самоваспитавање проводи сам народ преко своје сопствене државе, своје сопствене власти и управе, те иа тај
начин даје сасвим нов вид, карактер -и смлсао друштву које
cai.M ствара и сам обликује. И у овом неимар-ству самога иарода једна je од битних особина самокрлтика v циљу постигнућа савршенијих формл свога сопственог изграђивања: самокритика конструктивна и позитивна!.
Мислим да није потребно1 да вам говорим о томе колику важност и значај народна демократија! п.рлдаЈје овог
својој осковној особини: самокритици. Али ја ћу да упутим
и скренем вашу пажњу на то да а!двока)тура као друштвена
функција садржи у себи у велико ј количини од ове основне
особине народне демократије и д а се њеиа функција у знат*

ној мери испољава начином и методсхм самокритике. По својо ј намени, схваћека као огранак друштвеног система, адвокатура je само један о д видова, један од облика самсжрити'ке као прогреоивног друштвено.г метода.
Излази да je после овога беспредметтно свако- даље објашњење зашто je овај законски предлог изнет данас на !претрес у овоме дому. Ако они који ће сутра понети на себи
ово часно звање буду адвокатуру схватили само овако, нека
знају да се неће огрешити о темељне установе нашег дру*
штвеног уређења. Овакво схватање адвокатуре неће их никада одвести н а стрампутицу.
В-и знате да; постоји само једна научна истииа о овој
или оној друштвеној појави, о овом или оном природном
феномену. Исто тако постоји само једно право које je законом заштићено. Изналажење овога права у једном сукобу,
у једном спору, улога je која пада на суд с једне стране,
заступника државе или 'Приватног лица — с друге стране.
Ако je или право државе или појединца повређено, имамо
спор који се може само у једном контрадикторном иоступку правилно решити.
Ho, који м методом приступити решењу овота! спора
тј. који су то оквири рада адвокага-заступника у којима он
треба да се креће да не би подлегао штетном утицају и
био одведен од друштвене средиие коју и сам треба да
изграђује.
Прво, то je inoMOih суду и оргакима државне управе,
помоћ усмерена на то да се право односно' правна норма
друштвене стварности изнађе, итравилно дефииише, грешка
да се исправи, нарушен иитерес (било државе — друштва,
било поједивца) попраеи,. при свему томе запостављајући
и подређујући како свој тако и лични интерес оно-га кога
заступа. Само се овим вачином1 може допринети овојим
личним радом отхштем иктересу. Само на овом приниипу
изграђена адвока'тура може да послужи за остварење вових . прогресивних друштревих форми, новог друштвеног
ж и в о т а Уз ово скоро je једва 'потребно! нагласити да адвокат-заступник мора да има високо ocehatee друштвене одтоворности, високу свест о друштвеиој функцији адвокатуре и дубоко уверење о иитересу постојања народне државе
као напредвијег и савршенијег типа' друштвене оргаиизације.
Одважна и смела, храбра и неустрашива одбрана „законом заштвћених интереса и пра(ва“ je други вид метода
наступа aдвоката!-заступникa. Одбрана „законом заштићеног
интереса и права1“ овде се не појављује као одбрана личног
интереса клијента (па ма ои био: клијент, предузеће, установа или појединац) већ се одбрана овде извргава у остварење заковитости своје народне државе, остварење народ-

ног правосуђа, остварење и правилну примену народиих закона. Само на овај начин одбрана адвокатова узима својства заштитника закош тости , a то није мала' част за адвоката у једној иародној држави. Одбрану права и законом
заштићених интереса, како се то каже у чл. 1 (предлога,, не
треба схватити као остварење права и законом заштићених
интереса приватног лица као лица и јединке, изоловане и
усамљене у сопственом кругу њених личних интереса. Напротив, ову одбрану треба схватити та(ко да je то интерес
народне државе, интерес народне власти, интерес опште
друштвене свести, a ово све у крајњ ој линији компонира v
интерес 'поједиица—лица, јединке. Само v овом обиму треба схваггити законом заштићени интерес организација, установа и појединаца.
Будући носиоци овога звања, носиоци адвокатуре као
друштвене функције, ако буду ишли овим линијама, заступали интересе својих клијената у оквиру интереса’ целокупног друштва, буду се ослободили тешког наследства прошлости да указују шравну помо/ћ „инди 1видуа 1листички“, уско
егоистички и буду одбацили како свој лични тако и интерес
својих штићеника који противурече општој друштвеној свести, моћи ће са'мо и једино под овим условима да одрж е
и уздигну на виши ступањ улогу адвсжатуре v друштву.
Ових неколико оттштих, намелних поставки уз претрес
овог законског предлога биле су неопходне да би се сазнао
дух и смисао или, како се то правном терминологијом ка'же
— ratio legis самога закона и да! би< се њ егова тфимена правилно разумела.
цо
Још ћу, пре него ш то пређем на претрес и ра’з лагање
самога законског предлога, да се осврнем једним кратким,
ретроспективним погледом на адвокатуру v на.јбЈГижој п р о
шлости, прошлости које смо ми овде свд, скоро без изузетка, сведоци.
Навешћу и осврнућу се на онај период наше новије
истсмрије који се са пуним см>ислом речи може назвагш —
мрачним. Период када je једаи човек сангвинистички насрнуо
на преостале 'остатке народних слобода и једним замахом
поцепао оно мало народних слобода које су дате Уставом
до 1929 године. Ви сви зиате « а кога мислим, да у o b o 'm
до'му, у коме триумфује народна вла'ст, народна демократи.ја,
ие помињем њ егово име. Шта je Београдска адвокатска) комора — и ако тек можемо рећи основаиа — као претставник
адвокатуре и адвокатског реда тада учииила? Ви знагге врло
добро да je у том мрачном времену наше историје био осиован и пуним замахом радио такозвани Суд за' заштиту др«
>}саве. Какав je став Адвокатска комора као претставник
адвокатуре и адвокатског реда има'ла према овом чудовишвом суду? Ja ћу да вас потсетом само на једну скупшти-

ну Адвокатске коморе на ксујо.ј je др-уг д-р Ивак Рибар
прочитао резолуцију којом се тра1жило да се окривљенима пред овим судом пружи више могућности одбране, a
ви сви знате који су то окривљени били пред овим судом.
Исто тако OiBOM се резолуцијом тражило да Адвокатска комора узме у заштиту адвокате и адвокаТске приправнике
против њиховог незакон'Ито/г и безразложног хапшења. незаконитих преметачина у њиховим каицеларијама и становима као и злостављања ових у затворима. A ви исто тако
знате кој'и су адвокати и адвокатски приправници у то време затварани и злостављани1. Истом резолуцијом тражила се
пуна примена принципа одбране пред Судом за заштиту
државе. Овде ћу само да нотирам чињеницу да> je в'ише
од стогину адвоката по 15, 20, 30 па и 40 дана кроз читаву
деценију бранило пред Државним судам за заштиту државе
највећ'им делом комунисте, по правилу увек бесплатно. Зна
се једино за пример адвоката Д-р Вукчевића да је наплатио
одбрану пред овим судом.
Зар вам захтеви ове резолуције и име д-р Иван:а Рибара
не говоре о томе да je адвокатски ред иступао слободарски
и неустрашиво против диктатуре и узурпгтора? Прва осуда1,
јавна и смела прогиву диктатуре дошла je од стране Адвокатске коморе у Београду 1930 године.
Ево још једног светлог момента из живота и историје
ове институције.
Двадесетшестог марта 1941 године у 8,30 часова Адвокатска комора донела je резолуцију којом je најоштрије осудила издајничку вла1ду која је стављајући свој потгтис на
фамозни тројнЈи пакт окаљала част и образ југословенских
народа. У тој се резолуцији доСоТовно и ово рекло:
„Када je, no нашем уверењу, доведена у питање слобода, пуни суверенитет и интегритет државе, ми адвокати,
уверени да исказујемо мисао и истинско народно распололсење, протестујемо против оваквог поступка владе, јер дубоко осећамо повређену народну част и јасно видимо последице у најскоријој будућности“.
Претседник Коморе je тада био друг Влада Симић и он
je ову резолуцију саставио и прочитао, ..коју je Комора >и
усвојила.
A зар вам и ово име и ова резолуција не говоре о томе
да. je Адвокатска комора као носилац адвокатуре знала пред
највећо!М опасношћу која je икада угрозила човечалство и
његове тековине да устане у одбрану народа и његове части.
У мало даљој прошлости, ви се можда' још и сећате
славних и храбрих подвига загребачких и еловеначких адвоката у историском такозваном велеиздајиичком процесу, у
доба онда, моћне Аустро-Угарске. Дела и мушке одбране
ових људи остаће забележени као историска оправдања

адвокатуре као установе и адвокатског реда) са! часиом традицијом.
После овсмг малог и кратког осврта на само ово неколико примера, питам да ли je уопште и потребно осврта1ти
се на !пр’И говоре који cv се чули под кровом овог дома: „да
су адвокати били главни стуб режима у старој Југославији“,
a „да су у м.алој Србији политику водили проф есори“. —
Ако се je овим упоређењем хтело да се извесни чланови и
трудбениди друштвеног процеса ставе «знад других, приписујући једнима антисоцијалне и ненародне особине, a другима врлине и конструктивна својства, онда се, морам да
констатујем, силази са терена начелности и принципијелности. Циљ je «ас овде, а, био je и у Законодавном одбору,, да
се о адвокатури као друштвеној функцији говори и претреса, као о једном својству народне власти, о а[двокатури као
установи која треба, као што сам v почетку рекао„да употпуни нашу друштвену изградњу. Предлог овог Закоиа' не ноои
наслов: Закон о адвокатигма, већ Закон о адвокаггури. A ово
није без разлога. Хтело се je одвојити лице, појединац, као
носилац својства. адвокаиа, који може бити добар или рђав,
поштен или непоштен, као што може бити и сваки други
поједииац добар или р ђ а в , поштен или непоштен, — од
адвокатуре као једне карике у друштвемом систему. Према
томе, упоређивати je ca носиоцима осталих « других друштвених функција, •стављајући je у један негативан однос
према друштву, неначелно je и не може да има< своје научно нити практично оправдање. Рећи да су адвокати били
стуб једног ненародног режима — сувише je 'полемички тон
и манир дискусије, који je данас у овоме дому непознагг,
јалов и декадентан.
Од битних «змева које je Законодавни одбор у овом
пројекту уч-инио, који je вама свима раздељен, најважније
су следеће:
1)
Стаж адвокатских приправника као услов за право
на адвокатуру, односно као услов за полагање адвокатског
испита повишен je од две на три године са обавезом д а их
приправник проведе и« то: било две године у суду или јавном тужиоштву, дакле у једној >од ове две установе, било
једну годину у суду или јавном тужиоштву, a једду годину
у органима државне власти или државне управе, a у сваком
случају и једну годиеу v адвокатској канцелари ји.
To je пропис за редовно стицање стажа за полагање
адвокатског испита. У прелазш ш «аређењима овог Закоиа
донети су посебни прописи за оне адвокатске при:правнике
који буду до ступања на снагу овога Закона навршили две
године приправничке праксе. Њ мма се та приправничка
вежба призиаје у пуиом износу од две године. Специјалан
пропис у прелазним наређењима донет je за лица са свр-

шеним правним факултетом која су учествовала у народноослободилачкај борби, као и она лица која су била у заробљеништву и интернацији, a нису се огрешила о н ф о д н о ослободилачку борбу. Сва ова лица стичу право иа полагање адвокатског испита после једне лодине рада ттрописаног
у овом Закону за стицање прштравничке праксе, дакле рада
било у суду, јавном тужиоштву, код органа државне власт-и
или државне у.праве, било у адвскатско.ј канцеларији.
2) Друга битна измена коју je Законодавни одбор учинио у пројекту овога Закона јесте проп>ис члана 6 по коме:
државни службеиик, као и лице које има неку другу сталну
службу или стално заиимање, не може у исто време бити
адвокат. Ова допуна je сасвим логична. Адвокатура1 тражи
сталан рад у виду занимања,, према томе државни службеник 'по самој природи своје службе, као и лица Kojia имају
неку другу сталну службу или стално занимање, не могу
бити у исто време и адвокаии.
Ова се забрана не односи на народие посланике; дужност народпиог посланика није иикомпатибилна са адвокатуром, они могу бити истовремено и адвокати. То исто ва1жи
и за одборнике народних одбора. Од овога су изузети одборници Roj« су члаеови извршних одбора. Сматра се, сасвим оправдано, да члан извршног одбора у једном народHoivi одбору KojiH je повереник за један
ресор мора ову
дужност стално да врихи свакодневно, да за то прима награду-плату, да ће у свом послу морали да решава свакодневно по за1хтевима, молбама, жалбама и слично стоанака
и да не би б ш о у реду да иетавремено буде и адвокат можда
једне странке по чијој ће молби или жалби д а решава као
члан извршног одбора!.
Најзад, у погледу судија и секретара судова као и јавки!х тужилаца и њ ихових помоћника прописано- je да не
могу за време од две годи.не после престашка те њихове
службе вршити адвокатуру у местима где cv с л у ж и л и v суду
и јавном тужиоштву за ттоследње две годи-не. Пракса! ie код
нас показала да овај пропис има своје олравдање v интересу угледа суда и јавног тужиоштва' као и у интересу адвокатуре као та.кве.
3) Трећа битна измена je у члану 14 пројекта овога
Закона.
Као редован пропис донет у циљу обезбеђења ^ а з и в а ња правне помоћи народу и правилне расподеле адвоката
даје се право адвокатској комори да може приликом уписа
у адвокатску ко’м ору одредити седиште канцеларије адвоката који се уписује, a исто тако да може ускратити промену седишта канцеларије и адвокатим.а који су већ уписани.
Поред овога коморе могу исто тако одредити адвокатима и друго седиште канцеларије под условима које he

правилником прописати мииистар правосуђа народне републике. Сад има још једна измена у овоме амандману Министра правосуђа о којој ће бити речи када се амандман
буде саопштио.
У прелазиим наређењима члана 71 пројекта дато je
право адвокатским коморама да годину дана после њиховог оснивања могу одредити друго седиште канцеларије
оним адв'0'катима кој« су већ уписави у комору. Ову одред*
бу о премештају седишта адвокатских канцеларија, ни у ком
случају не треба схватити као неку кавиену одредбу. Таква
помисао je била далеко од редактора овога 'пројекта. Пре
свега треба имати на уму да je ово право дато адвокатској
комори као аутономној организа'цији адвоката. У овом пројекту Закона — члану -35 'прописана cv права и дужност.и
адвокатсхе KOMiOpe. Пре свега њена је дужност да' обезбећује и контролише правилно вршење адвокатуре од стране
fcbeKHx чланова. и да у ту сврху о<безбеди указивање правне
помоћ« целом народу путем правилне расподеле адвоката
у сва места, бар где постоје народни судови. Ми данас у
том погледу стојимо врло рђаво. Им,а велики број места у
којима постоји срески суд a нема ниједног адвоката. Нужно
je , међутим, да има бар два адвоката при свајком среско(м
суду да би се адвокатура правилно вршила.
Извршујући ову дужност и право правшше расподеле
адвоката, комора има право и дужност по овом Закону да
истовремеио води рачуна и о материјалшш условима адвоката и адвокатских приправника и да се стара о заштити њмхових интереса) и њихових породица. Интерес народа! да му '
се пружи правна помоћ истовремено je интерес адвокатуре
да ту правну помоћ обезбеди. Редови народних адвоката
данас су прилично проређени. Нови кадрови неће тако брзо
доћи. Данашњи број адвоката M'opa бити правилно и равномерно расноређен, колико из поменутог интереса »арода, да
му се пружи правна помоћ и интереса адвокатуре као «нституције која ту правну помоћ у првом реду треба да.1 обезбеди^, толико и из интереса самих адвоката, ]ер ће правилном поделом рада материјално моћи бити обезбеђенији. За
разлику од ранијег схватања, по коме je „заштита адвокатског сталежа:“ тражена у продужавању стажа адвокатски:м
приправницима (у Словеначкој иа пр. стаж je био 7 година)
— да се не би> „пролетаризовао“ сталеж, као и v обавезној
сигнатури сваког акта који иде суду, д а би се повећала
клијентела, — пројект предлаже правилну поделу рада, која
ће омогућити свима адвокатима довољно застослења и да
тако запослени давањехМ правие помоћи народу виде и свој
интерес, како ^нтерес адвокатуре као ииституције таско и
свој лични интерес.
Нагоммлавање адвот<ата,: на пример у Београду и још

неким већим градовима на једној страни, a на Другој страни
читав низ места) у којима на сто километара нема ниједног
адвоката, на штету .je онога што адвокатура' има за дужност
на првсш месту,: a то je д а целом народу пружа и обезбећује правну помсић на најбржи и ш јјевти н и ји начин. Ha штету je и ca'MiHx адвоката, јер нагомилан број н.а једном месту
доводи до нелојалне конкуренције, или кад се нема посла,
доводи до тога да| се прима „сваки no'cao“, што штети како
угледу адвокатуре тако и угледу адвоката лично. Адвокатске
коморе као оргаеизације адвоката и њихове управе које ће
иесметано, тајни-м гласањем бирати сами адвокати, несумњиво ће по овим за;конским овлашћењима наћи правилан
пут да се и један и други интерес — интерес и углед адвокатуре на једној с тр а ш и ионтерес и углед народних адвоката на другој страни измире и да оба буду довољ но
заштићена.
4) Четврта битна допуна je у томе изричам про:пис у
Закону „да адвокат може давати правну помоћ на целој територији држ аве“ — без обзира где му je седиште канцела*
рије и у којој je комори, уписан.
5) Пета битна допуна овога пројекта je обавезно социјално осигурање адвоката путем фондова:, о којима ће ближе прописе донети влада иародне републике.
Овим се прописом попуњава једна осетна м&на! адвокатуре до данас. Да би онда када више нису способни за
рад и привређивање били социјално осигурани, нужно je
било прописати обавезно осиггурање адвоката, јер je npoшлост показала да je недостатак овог осигурања! под старост доводио баш на1јбољи део адвоката, такорећи, до беде
и немаштине.
6) He могу д а пропусти.м a да нарочито не истакнем
пропис члана 9 пројекта, — пропис о праву адвоката да се
удружују v адвокатске заједнице у циљу заједничког вршења адвокатуре.
Корист овог права осетиће се убрзо како у редовиманарода, тако и у редовима адвоката. Та корист биће многострука и врло велика за углед саме адвокатуре и адвоката
понаособ. Рад у адвокатској заједници, која по закону има
својство правног лица, колективан рад више адвоката! пружиће виши' квалитет самог рада и послужиће корисно продубљењу стручног усавршавања. Ha другој страни однос
клијента и адвоката биће меого солиднији, јер ће материјални однос награде и трошкова сама адвокатска заједница,
као правко лице, регулисава'ти, a адвокат, члан заједнице,
уствари ће посао од ње примати и њој одговарати у првом
реду за квалитет посла.
Придружујем се образложењу које je поводом овога
пројекта дао Савезгни* министар правосуђа, да1 je изградњ а

нашег новог правног поретка, која се наставила после до•ношења Уста;ва, изазвала потребе и обезбедила доношење
З акон а о адвокатури. После успостављеног и учвршћеног
судског система «а вачелима демократског народног правосуђа, после коначиог утврђивања улоте органа који врше
надзор над правилном применом закона израђен-их у јединственом систему јавног тужиош тва — ми данас доносимо
јединствен Закон о адвокатури, дајући1 адвокатури као нароч’и тој друштвеној функцији онај задатак који јој при,пада
и који се без адвокатуре не би могао испунити, a то .ie да
v границама закоиа пружа правну помоћ устаиовама!, предузећима, организацијама и појединцима у остваривању њихових права и законом заштићених интереса. Ту правну
помоћ адвокатура! и адвокати имаће да пружају на та,;ј начин да се истовремено помажу државни оргаии у правилној
примеии закоиа и у учврш ћењу правмог поретка у нашој
држави.
Сви атрибути потребни за правилно функционисање
адвокатуре углавном су гара:нтовани овим Законом. Као нарочита друштвена функција адвокалпура ie заштићена зако•ном и претставља јавну функцију, функцију помсћи државним органима v учвршћивању правног поретаа -и заштити
права које je закон гараетовао.
Адвокатске коморе претстављају јавне оргаиизације
адвсжата, организавање на начелу оамоупрве, што адвсжатима пружа гаранцију и могућност да специфичност свога
рада развију до потпуне самосталности у врш ењ у своје
функције.
Овакав закон претставља пуну потврду наше законитости јер пра!вна помоћ установама и грађанима, у циљу остваривања права и законом заштићених интереса, није оамо
потреба оних који ту помоћ траже, него и потреба наше
народне државе, нашег Устава који та права и интересе гарантују и желе њ ихово пуно законско остваривање и заштиту.
Са свих ових разлога ja вас као известилац Законодавног одбора овога дома молим да предложеки пројекат примите онако како rat je усвојио и како га вама лредлаже Законодавни одбор. (Буран аплауз).
Претседник: Чули ere извештај Законодавног одбора.
Отварам дискуоију о овом законском предлогу. Тражи ли
ко реч? (Нико се не јавља за реч). Пошто се нико не швља
за реч, прелазимо на гласање у начелу. Ко je у т п е л у за
овај законски предлог, нека дитне руку. (Сви диж у руку).
Пошго нико није против, објављујем да je овај законски
предлог у начелу примљен.
Прелазимо на дискус^ју и гласање у појединостима.
Жели ли ко да говори о глави I овог законског предлога?

(Нико се не јавља'). Пошто се нико не јавља за реч,. прелазимо на читање и гласање. Молим известиоца! да чита ч лав
по члан.
Известилац чита наслов I одељка — Задатак адвокатуре — и члаи 1.
Претседник: Ко je за члан 1 заједно са насловом одељка I, нека дигне руку. (Сви дижу руку). Има ли ко противг*
(Нема). Објављујем да су наслов одељка I и члан 1 једногласно примљеии.
(За овим je Behe народа, гласајући дизањем руку о сваком прочитаном члану, јед но гл асн о у своји ло чланове 2 и 3>
о в о г оделжа„ према предлогу и И1звешта!ју Закоиодавног
одбора.
Претседник: Прелазимо на одељак II — Стицање права
на адвокатуру — и члан 4. Жели л.и ко реч о овом одељку?
(Нико се не јавља). Пошто се нико не јавља за реч, прелазимо на читање и гласање.
Известилац чита наслов одељка II и члан 4.
Претседник: iKo je за овај на)слов и члан 4, нека дигне
руку. (Сви дижу руку). Има ли ко против? (Нема). Објављујем да су наслов одељка и члан 4 једноглаано примљени.
(3a овим je Веће народа, гласа1јући дизањем руку о
сваком прочитаном члану, једногласно усвојило члаиове 5,
6, 7 и 8 оделжа II,, према предлогу и извештају Законодавног одбора).
Претседник: Прелазимо на одељак III — Вршење адвокатуре — и члан 9. Жели ли ко реч о овом одељку? (Нико
се не јавља). Пошто се нико не јавља за реч, прелазимо на
читање и гласање.
Известилац: чита наслов одељка III и члан 9. Код члана 9 постоји амандман Министра правосуђа Савезне владе,.
према 'Коме се брише трећи став овога члана који гласи:
„Ближе одредбе о овим за!једницама пролисаће Правилником Министар (пра!восуђа Ф Н РЈ“.
Претседник: Стављам ,на гласање члан 9. Ко je за овај
члан заједно са насловом и а,ма!ндманом Министра правосуђа, нека дигне руку. (Ови дижу руку). Има ли ко против?
(Нема). Објављујем да je члан 9 заједно са ва(слово'м III
адељ ка и амандмаиом Мивистра правосуђа једвогласно
примљен.
(За1 овим je Веће «арода, гласајући дизањем руку о сваком 'прочитаном члану, једногласно усвојило све чланове о д
10 до 13 закључно, према предлогу и извештају Законодавног одбора).

Известилац чита члан 14.
Код члана 14 такође постоји амандман Министра правосуђа Савезне владе, који гласи: У члану 14 додати нов
став 4 и нов став 6.
Став 4 треба да гласи: „Коморе ‘исто тако могу одредити адвокатшла друго седиште каицеларије према) правилнику који ће прописати министар правосуђа народне релублике“.
Став 6 треба да гласи: „Адвока1т који je провео три године рада у седишту које му je одредила комор(а и/ма право
да захтева промену седишта ка1нцелр;ије у место где је канделарија раније постојала“.
Претседник: Ко je зод члан 14 ca амандма1ном Министра
правосуђа, нека дигне руку. (Сви дижу руку). Има ли ко
иротив? (Нема). Објављујем да je члан 14 заједно са) амандманом једногласно примљен.
(За овим je Веће народа,, гласајући дизањем руку о сваком 'прочитаном члану, једногласно лримило све чланове
предлога Закона о адвокатури, из одељка III, IV, V, VI, VII,
VIII, IX и X према предлогу и извештају Законодаеног одбора, заједно са насловимаЈ појединих одељака и то од члана 15 до члана 70 закључно).
И,звестилац: Код члаона 71 постоји амандман по коме
се овај члан брише, пошто je његов текст унет у члан 14,
KOjiH смо примили.
Претседник: Прима ли Веће овај амаедман? (Прима).
Ихма ли ко про-тив? (Нема). Објављујем да je Веће одлучило
да се члан 71 брише.
(За о в и 'м je Веће н а р о д а ј е д н о г л а с н о и без измека
у с в о ј ’И л о ч л а н о в е 72, 7-3 и 74 са н о в о м н у м е р а ц и ј о м ) .
Известилац чита чла« 75 према новој нумерацији.
Код O'BOira члана ■постоји ама1ндман. У члану 75 место
другог и трећег додаје се нов став други, који гласи:
„Адвокатски пригправници, који до ступања на снагу
овога Закона имају две године или више приправничке
праксе у адвокатско>ј каицеларији, стичу право на полагање
адвокатског испита ако су провели годкну дана на раду код
суда цли код јавног тужиоца или на правним пословима код
органа државних власт,и или 'Органа државне управе. Адвокатски 'Приправници који на дан ступања на снагу овога ЗаKOiHa немају две године приправничке праксе у адвокатској
канцеларији стичу право на полагање 1адвокатског испита
•под услови'ма из члана 4 овога Закон а“.
Овде се став 2 и 3 мењају утолико што се више не говори о приправницима који су навршили три године, него
који су навршили две или више година прилравничке служ-

бе, стичу право на полагање испита ако су провели једну
годину «а раду код суда или јавног тужиоца или на јавним
иословима код органа државне власти или код opraina управе. Дакле, безусловно се тражи да ie једну годину дана провео у суду или јавном тужиоштву, a за адвокаћгске приправнике који имају мање од две године тражи се да употпуне
вежбу према члану 4. Дакле, да проведу две годи.не било
у суду или jaBiHioiM туж иош тву или једну у суду a једну у
туж иош тву или код органа државне управе, a .једну годину
безусловно у адвокатској канцеларији.
Претседник: Стављам члан 75 на гласање са амандманом
Министра правосуђа. Ко je за, нека дигне руку. (Сви дижу
руку). Има ли ко против? (Нема). Објављујем да je члан 75
заједно са амаедматшм примљен.
Известилац чита члан 77 који постаје члан 76.
ПретСедник: Стављам члан 76 на гласање. Ко je за, нека
дигне руку. (Сви дижу руку). Има ли ко против? (Нема).
Обја>вљујем да je члан 76 једногласно примљее.
Известилац: Члан 78 nocTaije члан 77 с тим да гласи:
„Владе народних релублика могу доносити ближе прописе
за примену 'и извршење овога За к о н а “.
Претседник: Ко je за, нека дигне руку. (Сви дижу руку).
Има ли ко против? (Нема). Објављујем да ie члан 77 примљен једногласно.
Известилац: Чита члан 79 који постаје члан 78.
Претседник: Ко je за овај члан, нека дигне руку. (Сви
дижу руку). Има ли ко против? (Нема). Објављујем да је
члан 78 једногласно примљен.
Тиме je предлог Закона о адвокатури изгласан у појединостима. Прелазимо на гласање у целини. Молим друпа
секретара да изврши прозивку.
Секретар Михаило Грбић прозива народне посланике да
гласају.
Гласали су за: Абдураим Мустафа, Агуши Куртеш, Андрејев Бане, Апостолски Михаило, Бабић Анто, Бааалски Ph
o t o , Барбарић Божо, Бевк Франце, Берус Анка, Благојевић
д-р Обреи, Братић д-р Душан, Брашнаров Панко, Бркић Хасан„ Бурсаћ Милан, Варга Иштван, Васиљевић Душат, Вицковић Михаило, Влајковић д-р Милорад, Врбовски Павел,
Вујаснновић Тодор, Вујачић Марко, Вукосављевић Сретен,
Гаврилски д-р Гјорги, Галијашевић Бећир, Гарчевић Гојко,
Гаш Аљуш, Голубовић Маринко,, Грбић Михаило, Грегорић
д-р Павле, Димитријевић Спасоје, Добрашиновић Милоје,
Долиншек Тоне, Ђаковић Спасоје, Жумер Срећко1, Затрић

Саит, Зоговић Радован, Ивовић Душан, Илић Павле,, Hiviaмовић Фадил, Јегдић Јоваи, Јерас Јосип, Јуринчић Нико,
Капетановић Xaljpo, Кардељ Пећца, Кериме Муча, Комненић
Петар, Котник Бено, Коцбек Едвард, (Кризман д-р Хшжо, Кршул Мате, Лауташ Трајан, Лиси Сали, Лубеј Франце, Луна;чек д-р Павел, Маглајлић Шефкет, Манојловић Радмшла,
Марковсми Венко, Мартиновски Никола, Марушич д-р A pa
ro, Масларић Божидар,, Маснић Петар, Миланк>о>'вић Иван,
Миливојевић Јоза, Миљовски Кирил, Млтровић Божо, Мла»кар Алојзиј, М угоша Андрија, Мухтари Осма«, Нађ Гаврило,
Несторов д-р Димитар, Николић Зора, Новак Иван(1 Ношпал
Тоде, Оровић Саво, Павић Нико; Павловић Косан, ГГатшћ
Радован, Пејновић Ката, Перовић Пуниша, Петровић Мато,
Петровић Нинко,, Пешев Иикола Панчев, Поглајен Франц,
Попивода Крсто, Поповић Душан, Поповић С. Милан, Поповић Радован, Ребац Хасан,, Реџа Зекерија, Рус Јосип, Савић
Кирило, .Скерлић Велимир, Смиљанић Милан, Сној Франц,
Спиров д-р Борис, Станковић д-р Синиша, Стојанов-ић Александар, Сучић Флоријан, Томић Алекса, Турковић Иваи, Ћетковић Јован, Ћиш ић Хусеин,, Фрол Фране, Хафнер Тоне,
Хоџа) Мустафа, Хоџић Џеко, Хрнчевић д-р Јосип, Цајнкар
д-р Станко, Царевић Милош, Царић д-р Војин, Целески Лазар, Чиковић T o m o , Чолаковић Родољуб, Чубриловић д-р
Бранко, Џавкић Хасан, Шентјурц Лидија, Ш ећерагић Мурад,
Шуштершич Тоне.
Отсутни: Амброжич Ладо, Аугустинчић Антун, Ацева
Bepai, Бабић Љ убо, Бабовић Спасенија, Бакић Митар, Беблер д-р Алеш, Бојновић Ђурађ, Б орић Фрањо, Видмар Јосип,
Видмар Тоне, Голубовтаћ Радоња, Гошњак Иван, Дугоњ ић
Рато, Ђилас Милован, Ђуричи« Миливој, Жижић Живко; Жупанчич Отон, Илић С. Драгољуб, Јадрешин Богде, Јаковљевић д-р Стеван, Кавчич Стане, Кра.јачић Иван,, Куленовић
Скендер,, Малинска Веселинка, М иутшевић Мира, Митровић
Митра, Мићуновкћ Вељко, Мојсов Лазар, Момчиловић Љуба, Назор Владимир, Наумовски Наум, Ненезић Радојица>
Олах -Ша/ндор, Орешчанин Богдан, Петровић Никола, Плепелић Стјепан,; Поповић д-р Милош, Продановић М. Јаш а,
Радовић Вуко, Радоса1вљевић Добривоје, Ркман Душан,
Саили Драгутин, Салацан Дон Анте, Се.јфула Кемал, Смодлака д-р Јооип, Сулејман Хивзи, Сулејмановски Нафи, Темелковсми Борко, Тодоровић Радомир, Ћурчић Живо.рш,, Филиповић Крсто, Хамовић Раде, Херљевић Фрањо, Чаловска
ЈБиљаиа, Шоти Пал, Шукриа Али.
Претседник: Изволите чути резултат гласања. Гласало j e
117 народних 'посланика и сви су гласали за. Тиме je предлог Закона. о '21двока 1тури у Већу народа коначно изгласан
и биће Д 0 'с т а в љ е н Савезном већу на решавање.

Ga -овим законским предлогом исцрпли с м о дневни ред
лримљен на почетку нашег заседања. Предлаакем да прихватите да нашем дневном реду додамо она два ш в е ш т а ја Зако.нодавног одбори) о којима) саод обавестио Веће народа у
лочетку ове седнице, и то: 1) лретрес предлога Закона о
укидању рокова у Ословном закону о задругама, у Општем
закону о народним одборима и у Закону о државним службеницима и 2) претрес извеш таја Законодавног одбора о
раду на саглашавању одлука, закона и уредаба иа основу
члана 136 Устава.
Примате ли овај мој предлсмг? (Примамо). Пошто Веће
народа npHiMai ов-aij предлог, закључујем данашњу седницу a
-идућу заисазујем за сутра у 11 ча-сова.
Седница je закључена у 19.15 часова.

САВЕЗНО ВЕЋЕ

Пета

с едница

(6 децембра 1946)
Почетак рада у 11,05 часова.
Чланове Савезне владе, претседника Савезног већа Владимира Симића « чланове претседништва Савезног већа при
уласку у двора1ну народии посланици толло поздрављају.
Претседавао претседник Владимир Симић.
Претседник: Отварам пети редовни састанаок II редовног
заседања Савез;ног'већа Народне скупштине ФНРЈ. Записник
данашње седнице водиће секретар Boja Лековић. Изволите
саслушат.и запионик четвртог редовног састанка.
Секретар Стеван Јовичић чита запиотик четвртог редовног састан-ка од 5 децембра 1946 године.
Претседник: Има ли примедаба на прочитани записшж?
(Нема). Примедаба ,нема. Објављујем да ће се записник оверити.
Извештавам Веће да je Веће народа, у смислу чл. 63
Уста1ва, доставило Савезиам већу на решавање предлог Закоиа о изменама и довунама Закона о војној обавези држављана ФНРЈ и предлог Закоиа о адвокатури онако
како су O'HH били тгрихваћени у
Већу народа на
седници од јуче. . Ти исти предлози били су на дневном реду у Савезнсж већу јуче и били су итрихваћен«
у целости. Част ми je известити Ваће да caiyr прегледао текстове ових закона онако како су оии прихваћени у Већу народа, упоредио их са текстовима који су прихваћени v Савезном већу и установио да1 су темстови у потпуности и, у
свему идентични. С обзиром иа утврђену праксу,, апитам Веће
да ли шзвештај свога Претседни.штва о идектичности законских текстова прихвата. (Прима се). Пошто je Beihe примило извештај Претседништва о идеитичности темстова закоиа, објављујем да су предлог Закона о изменама и допунама Закона О1 војној обавези држављава ФНРЈ и1 предлог
Закона о адвокатури у Народној скупштини дефинитивно
прихваћени и да ће, у смислу чл. 45 Пословиика, бити упућени Президијуму Народне скупштине на! проглаииење.
Админстративни одбор Савезног већа поднео je Већу на

реш авање свој ш в е ш т а ј о прегледу рачуна! Савезиог већа у
времену од 1 јануара до 30 новембра 1946 сгодине. Овај извеигтај раздељен je народвим посланицима и гла)си!:
НАРОЛНА

СКУПШТИНА

ФНРЈ

САВЕЗНО ВЕЋЕ
Административни одбор
Бр. 16
5-XII-1946 подине
Београд

САВЕЗНОМ ВЕЋУ НАРОДНЕ СКУПЦЈТИШ ФНРЈ
Адмш истративни одбор Савезног већа преко својих чланова п.очевши од 1 јануара 1946 године вршио' je редован
преглед ка!се и целокупног рачунско-блa raј.ничког пословањ а прво no буџету Уставотворне скупштине a затим Народне ску.пштине ФНРЈ.
У времену од 1 јакуара о. «г. као дана када jte почела
буџетска 1946 годииа па закључно са 30 априлом 1946 год.
АдминистративЕи одбор Савезног већа врш ио је лреглед у
заједниц« са члановима’ Административног одбора Beiha народа и делегираним члаком Претседника! Президијума. Пошто је у овом периоду наредбодавац за сва три буџета био
Секретар Президијума Народне скупштине, јер je у овом
времену финансиран>е вршено привремено у смислу про>писа
§§ 78 и 160 и 151 Уредбе о Државном рачуноводству.
Од 1 маја 1946 године одређени члаиови Административног одбора ерш ш ш су и врше редован преглед касе и
целокупног тшсловања рачуноко-благајничког л о буџету Савезног већа Народне скупштине ФНРЈ, пошто се од тог времеиа воде лосебно све књиге за Савезио веће.
Прилшшм редовних прегледа еваког месеца подношени су извеш таји надлежним наредбода!вцима о стању касе
и рачунск о -бл ar a јни чког пословања за односни месец, извештавајући да je пословање за та!ј месец било иоправно са
препоруком да се одговорни наредбодавац и рачунополагач разреше одговорности.
Администратигвни одбор Са1везног већа на својо.ј доугој седници од 5 децембра 1946 године усвојио je ове извештаје својих чланова и на оанову члана 64 Пословиика Савезног већа Народне скупштине подноси Већу о тОме свој
извештај.
I
Пословање по буџету Президијума, Савезког већа и
Већа народа Народне скупштине ФНРЈ у времену од 1 јануара до 30 априла' 1946 год.

Јануар 1946 г.
Салдо из 1945 г.
Примљено у fò ky jatìyalpa

Дин.

731.862.16
5,559.427.62

Издагго у т оку месеца јануара

6,291.289.78
4,914.568,(08

Сашодо за идући месец

1,376.721,70

Фебруар 1946 г.
Салдо (из јануара 1946
Примљеано у току месеца фебруара

1,376.721.70
5,909.983.75

Издато у току месеца фебруара

7,286.705.45
3,672.470.36

Са1лдо за идући. месец

3,614.235.10>
.

Март 1946 г.
Салдо из прошлог м-есеца
П рим љ ш о у току месеца марта

3,614.235.10'
4,075.294.—

Издато у току марта

7,(689.529.10
2,332.375.71

Салдо за идући месец

4,857.153.39Април 1946 г.

Салдо И1з месеца марта
Примљено у току месеца априла

4.857.153.39
319.338.—

Издато у току месеца априша

5.176.491.39
4,451.330.31

Салдо за пренос у идући месец

725.161.08

II
ПОСЛОВАЊ Е ПО БУЏЕТУ САВЕЗНОГ ВЕЋА
Мај 1946 г.
Салдо' и з ашрила 1946 г.
Пр 1И1мљен,о у току маја
И здато у 1мају
Салдо за идући месец

2,622.638.—
2,147.674.58
474.963.42

Јуни 1946 г.
Салдо из маја 1946 r\
Лримање у току јуна

„
„

474.963.42'
172.541.—

Издато у току месеца јуна

„

647.504.42
544.377.46

•Салдо за) пренос у идући месец

„

103.126.96

Пренос т прошлог месеца
Примање у току месеца) јула

„
„

103.126.96
2,066.400.—

Издавање у току месеца јула

„

2,169.526.96
1,776.541.68

Салдо за идући месец

„

392.985.28

npM'MaiHbe у току месеца августа

„
„

392.985.28
2,027.810.—

И здавањ е у току августа

„

2,420.795.28
730.412.32

Салдо за идући месец

„

1.690.382.96

!Са11до из месеца августа
Примање у току 'месеца септембра

„
„

1,690.382.96
4.665.—

И здавањ е у септембру

„

1,695.047.96
377.553.80

Салдо за идућ.и месец

„

1,317.494.16

„
„

1,317.494.16
10.000.—

Јули 1946 г.

Август 1946 г.
n pe iH o c салда из прошлог месеца!

Септембар 1946 г.

Октобар 1946 г.
Лренос салда из прошлог месеца
Примање у октобру
И здавањ е у месецу октобру

„

1,327.494.16
677.379.17

Салдо за идући месец

„

650.114.99

Новембар 1946 г.
Салдо из прошлог месеца
Примање v тсжу месеца новембра

„
„

Издавање у току месеца новембра

„

Са1лдо за пренос у лдући месец

650.114.99
-----------------650.114.99
402.633.36

„

247.481.63

Прегледом књиге благајне и докумената по којима je вршена исплата и уплата у току овог времеиског периода установљено je д а нађени салдо одговара фактичном стању, да
су сва документа онабдевена прописном наредбом и налогом за исшгату и да су према тсше исплате и уллате врш еее
на' осиову 'исправних и ликвидни.х докумената.
Ha основу свега изложеног Административни одбор
предлаже Савезном већу да изволи одобрити стање изнето
у предњем извештају и издати разрешницу одговорним наредбодавцима и рајчунополагачима у времену од 1 јануара
до 30 октобра 1946 ir. за целокупно p a чукск о -благ ајничк о
пословање по буџету Савезног већа Народне скупштине
ФНРЈ.
Напомиње се да преоста!ли салдо из месеца априла за
време з а је д ш ч к о г пословања 'по буџету Президијума, Савезног већа 'И Већа дарода у износу од Дин. 725.161.08 није
пожазан почетни салдо у месецу мају по буџету Савезног већа нити iro буџету Већа народа, већ је исти салдо у
целости пренет и пока&ат у :почетни салдо за месец мај 1946
године ло буџету Президијума.
Смрт фа1шизму — Слобода народу!
Секретар,

•

А. Шевић, с. р.

•

Претседник,

Д. Марковић, с. р.
Чланови:

Тома Кутурец, с. р. Фердо Година, с. р.
Веће je саслушало шзвештај Адмигаистративног одбора
0 прегледу рачуна Савезног већа у времену од 1 ја1нуа:ра до*
30 новембра 1946 шодине. Питам Веће д а ли прима овај извештај Административног одбора? (Александар Шевић: Молим
за реч). Има реч народни посланик Александар Шевић.
Александар Шевић (Срез румски): Хтео сам д а учиним
са:мо једвду напомену у погледу претпоследњег става овог
извештаја. У лретпоследњем ставу речено je: д а се предлаже Савезиом већу да1 изволи одобрити стање у времену од
1 јаиуара д о 30 октобра 1946 године. Ово je полрешно отштампано. У ствари требало би да се каже: „у времену од 1
јануара! д о 30 новембра 1946 године“.

Претседник: Да, ja сам сада прегледао овај претпоеледњи ласус извеш таја Административног одбора. Треба у овом
претпоследњем пасусу да се каже уместо „од 1 јаеуара до
30 октобра 1946“ ово: „од 1 јануара до 30 новембра 1946
год.“ Молим да се ова исправка изврши.
Питам, шрема томе, Савезно веће да ли прима извештај
А дм иш стративног одбора са овом корекцијом? (Прима).
Има ли кога да не прима? (Нема). Обја1вљујем да je извештај
Административко1г одбора! примљен и да се издаје разрешница одговорним наредбодавцима и рачунополагачима у
времену од 1 јануара д о 30 новембра 1946 године за целокуп.но рачунско-благајничко пословање ino буџету Савезног
већа’ Народне скупштине ФНРЈ.
Народни послаиик Вујковац Михаило моли 10 дана боловања према приложеном лекарском уверењу.
Ja предлажем Скупштиии да му се одобри ово болован
ље. Одобрава ли Народна скупштина ово отоуство ? (Одобрава). Објављујем да je тражено отсуство одобрено.
Саопштавам да je. Савезном већу поднет известар број
молби и жалби које ће бити упућене Одбору за молбе и
жалбе на, решавање.
Прелазимо на дневни ред.
Прва тачка дневног реда je претрес предлога За>кона a
умидању рокова у Освовном закону о задругама, у Општем
закону о народним' одборима и у Зако^ну о> државним службеницима. Известилац je народни 'посланик др. Макс Шнудерл.
Известилац д-р Макс Шнудерл чита извештај Законодавног одбора. (Видети законски, предлог и одборски извештај као прилоге на мрају књиге).
Овим Законом бришу се рокови у три закона и то у
Основном закону о задругама, у Општем за1кону о народним
одборима и у Закону о државеим службеницима, наи-ме рокови у којима имају ретублике да доиесу властите petìyбликаћске закоие. Показало се да прописивање овог рока
није згодно, јер вису такве прили'ке да би се ов,и закони могли поднети у одређеном року и збоог тога, у име Законодавног одбора,, молим да се овај Закон прими.
Претседник: Прелазимо « а претрес у начелу овога Законсжог предлота!. Има ли кога ко хоће да се јави за реч?
(He јављ а се ј и и к о .) П о ш т о се нико не јавља aal реч, прелазимо на решавање у начелу о овом законском предлогу. Ко
je за то да се у качелу овај предлог Закона врими нека дигне
руку. (Сви дижу руку.) Има ли ко шротив? (Нама). Објављујем да je овај предлог Закоиа у вачелу једноглаоно примљен.
Прела1з!имо на дискусију у појединостима. Има ли ко да
се јави за реч? (Нема). Пош то се hiitko н е јавља з а реч, мо-

лиш известиоца да чита наслов и редом чланове овсхг Законског предлога.
Известилац чит.а1 тгаслов и члан 1 предлога Закона.
Претседник: 'Ко je з а члан 1 зајед ео са наеловом законског предлога нека дигне руку. (Сви дижу руку). Има ли ко
против? (Нема). Објављујем да је члан 1 заједно са наслоком једногласно примљен.
—
За овим je Савезно веће, гласајући дизањем руку о
сваком прочитаном члаиу, једноглаш о усвојило чла1нове 2, 3
и 4 према предлогу и извеш тају Законодавног одбора. —
Тиме je законскм предло-г и у појединостима примљен.
Приступа се гласању у целини. Гласа се поименично са
за 'и против.
Молим секретара да прозива 'посланике, a ове да гласају.
Секретар прозива послаиике да гласају.
Гласали су за : Аголи д-р Неџат, Антић Милоје, Антолић
Фрањо, Апостолов Васко, Аугустинов Мата, Бакрач Јозо,
Банак Јоси-п, Баричевић Перо, Белинић Марко, Беловуковић
Милан, Бериша Рифат, Бећирић д-р Тодор, Бисић М. Милорад, Блажевић Ја1ков„ Богданов Ђура, Боројевић Јован, БоХИ1НЦ Андреј, Бош ковић Ђорђе, Брецељ д-р Маријан, Бркић
Душан, Бркић Звонко, Буљан Вице, Бутозан д-р Baco, Васиљевић Живан, Вејновић Светозар, Веселинов-Мунћан Станка, Виловић Мусгафа, Випотник Албин, Влатковић Немања,
Војковић T omo, Војновић Петар, Вркљан Анте, Вујичић Милорад, Вукадиновић Ђуро, Вулин Сава, Вучковић Сретен,
Гажи Фрањо, Гајиновић Вујица, Га;ј.ић Гојко, Гашпар Ја1и,
Геренчевић Павле, Гиздић Драго, Година Фердо, Госпић Светолик, Гранђа Иван, Грбић Чедо, Гргурић д-р Јаков, Грк Душаи„ Грубић Чеда, Груј,ић Радован, Груловић Аћим, Да>мњановић Божидарка-Кика, Даниловић Угљеша, Доромжи
д-р Јован, Драгин Радивој, Драуиидак Јурица, Ђерм:а;новић
Живота, Ђурђевић Чеда, Ђури.ћ Љубодра!г, Ђуровић Лазар,
Ђуровић Михашго, Ерчић Живко« Жигић Раде, Ж ижа д-р
Александар, Зековић Вељко, Зечевић Влада, Зечевић Славко, Зечевић Стево, Иванов Андреј, Иваичевић Никола, Ивић
Стјепан, Јакш ић Никола, Јаиковић Љ убо, Јарамазовић Лајчо, Јеленц Алеш, Јовановић д-р Драгољуб, Јо 1в!а|ковић Иса,
Јовановић Радош , Јоваиовић Gnacoje, Јовичевић Павле, Јовичић Стеван, Јоксимовић Момир,, Јосиповић Србољуб, Јуравчич Јоже, Карабеговић Осман, Карајовић д-р Драгомир,
Кардељ Едвард, Кецмановић д-р В ојж л ав, Кимовец Франце,
Кнез Јурица, Ковачевић Митар, Ковачевић Урош, Колишевски Лазар, Комадина Петар, Комнен:ић Си-мо, Корен Јаков,
Костић Велиомир, Кохаровнћ д-р Александар, Коцбек Јоже,

јКоч-евар Франц, Крањец Мишко, Крзнар Ђуро, Криезиу Хасан, Крстевски Киро, Крстић Бош ко, Крстуловић Вицко, Крце Павао,, Кузмановић д-р Славко, 'Кузминац Стеван, Кухар
Ловро, Лакуш Фили'П, Лалић Ђуро, Лампрет Јоже, Лековић
Bojo, Лерик Иштван, Луки-ћ Костздии, Мандић Глигорије,
Манџић Пашага, Маринко Миха, М арковић Драгослав, Марчинковић Јозо, Мастиловић Новак, Мотић Радомир, Месић
Јосип, Миклаужић Јосип, Микуж д-р Метод, Милојевић Милоје, Миљковић Мито, Минић Милка, Минић Милош, Московљевић д-р Милош, М разовић Карло-Гашлар, Мрковић
Новица, М ркоци Марко, М ујагић Хасаи, Мундрић Петар, Нешић Светомир, Никодијевић Тихомир, Нимјани Џавид,, Новаков Душан, Новосел Дгр Шиме, Новосел Стјепан, Отгачић
Станко, Остовић Адам, Павловић Михаило, Павловић Павле,
Пахић Лука, Пашалић Едхем,, Пеиезић Слободан, Перуничић Миле, Петрушев Кирил, Пијаде Моша, Плавшић Лазар,
Полић Зоран, Половић Марко, Попов Жива, Поповић Горољуб, Поповић Љ убомир, Почуча Миле* Првчић Стјепан, Прибић Милан, Прибићевић д-р Раде, Радмиловић д-р Јерко,
Радовановић Миливоје, Радовановић Мшшја, Ра1дуловић Ta
ca, Рамљак д-р Анте, Рапаић Ћиро, Рац Винце,, Р:ашов.ић
Милош, Релић Петар, Реџић Внвер, Рибар д-р Иван, Рибич
Иван, Рикановић Илија, Савић Бр!ано, Салаи Јожеф,, Салај
Ђуро., Самарџија Стево, Светек Фраице, Секељ Јож 1еф, Симеоиовић Јанко, Симеунчевић Гавро^ Оинановић Хамдија,
Смајовић Василије,, Сремец д-р Златан, Стаиковски Борис,
Стефановлћ Миливоје, Стојадиновић Михаило, Стојановић
Богољуб, Суботин Иван, Сутловић Рикард, Сучић Мартин,
Тодоровић C him o, Т о л о Нико, Т о м ш и ч Вида, Туцман Јосип,
Ћемерлић д-р Хамдија,, Ћурувија Тоде, Фајф:а|р Тоее, Ференчика T o m o , Филиповић Сулејман, Фотев Богоја, Фрнтић Елизабета, Х асавдјтћ Хилмија, Хаце Матевж, Хаџи М устафа
Хасан Шукри, Хаџић Бошко, Хоџа Мехмет, Хоџић Мујо,
Хукић Мехмедалија, Хумо Авдо, Цветић Boica, Цветнић Милиј;а, Цетинић Марин, Црнобрња Богдан, Чаки-ћ Бошко, Чаушевић-Чауш Иван„ Чобански Спасоје, Чолак Петар, Џојић
Анто, Ш арац д-р Заим, Шарац Спасоје, Шатев Павел, Шаћири Исмет, Шевић Александар, Шегрт Владо*, Шиљеговић
Бошко, Шиудерл д-р MaiKC, Шпиљак Фрањо, ПХпиљак Мика,
Шпрљан Гуште, Шутић Анте.
Отсутни: Алексоски Борис, Андрић Ратом.ир,, Антуновић Риста, Арсов Љ убчо, Бабић Антун-Туна, Бакарић д-р
Владимлр, Богданов Душан,, Б ож овић Никола!, Борштнар
Јоже, Броз Јосип-Тито, Бубањ Андрија, Бурзевски Ванчо,
Бурић Хасал, Василев Гјорги, Веселинов Јов-аи, Видовић Никола, Влахов Димитар, Вујковац Михаило^, Вукашиновић И в а«,
Вукмановић Светозар-Темпо, Гаџић Радосав, Гигов Страхил,
Глухић Омер, Грамфил Тома, Лретић Ивица, Девеџић Душан,

Ђорковски Васил,, Ђукановић Перо, Ђукић Пане, Жујовшћ Сретен, Изековић д-р Младев, Јакш ић Мато, Ја1нић Владо, Јеремић Boja, Јованоеић Блажо, Јовановић Ђура, Јовановић
Станимир, Јојкић Ђурвда, Јот^ић Живојин, Карнер д-р Ивог
Кидрич Борис, Ковачевић Вељко, КоваИић Иван, Косановић
Сава, Косовац Младен, Крстић Светозар, Крџић Мирко, Кузмановски Боге, Курт Хуснија, 'Кутурец Тома, Куфрин Mim
ica, Лакатош Иштван, Лесковшек Фраиц, Леши Акиф Муста*
фа, Лулић Грго, Љ ујић Велибор, Љ ујић Bojo, Мајхен Владо, Малески Владо, Малшшгћ Панто, Марковић Милош, Марковић Момчило, Ма1рков!и:ћ Немања, Маркотић Ма1то, Мачек Иван-Маткгја, Међо T o m o , М ијатовић Цвијетин, Мијуш ковећ РадоЕваи, Милосављевић Љубинка, Минчев Никола,
Михацловски Кирил, Мугош Душан, Нађ Коста, На^мовсзш
Круме, Нацева Mapa, Недељковић Миодраг, Нешкови-ћ д-р
Благоје, Николић Живојин, Новаковић Груја,, Омановић
Хамдија, Пајковић Ђоко, Перковић Миле, Петровић Душаи,
Петровић P’aiTKo, Петровић Славољуб-Ђера, Побрић Едхем,
Поповић Јован, Половић Коча, Поповић Милентије, Пуцар
Ђуро-Стари, Раикошкћ Александар, Рибиикар Владислав, Ритиг д-р Светозар, Стамболвћ Петар, Стефановић Иван, Стефановић Светислав, Тодоровић Мијалко, Томашевић Добросав,
Трајковић Александар, Трифуновић Светислав, Узуновски
Ц в е ж о , Феремчак ИЈван,, Филаковић Имро, Хебраиг Андрија,
Хол>евац Већеслав, Хотић Месуд, Хоџа Фадил, Хрибар Јанез,
Чалић Душасн, Чамо Едхем, Ченпић Ферид, Чешњај Томо, Чубриловић д-р Baco, Шакић Јоваи, Шкаре Стаико.
Цретседник: Објављујем да je за предлог Закона о укида1њу рокова у Основном закону о задругама, у Општем закону о народним одборима и у Закону о државним службеницима гласало укупно 233 народна послаиика и да су свих
233 гласаки за. H a тај начвд je овај заковски предлог у Савез-ном већу дефивдтивно усвојен и биће послат, сагласно
Уставу hi Пословвдику, Већу народа на решавањ-е.
Прелазимо на Другу тачку дневвог реда: иретрес извештај:а1 Законодавног одбора Сав1езног већа Народне скупшт.ине ФНРЈ о ра|ду на саглашавању одлука, закона и уредаба Уставу на1 осиову члака 136 Устава.
Овај извештај читаће 'претседиик Законодавног одбора,
народни лосламик Моша Пијаде.
Известилац Моша Пијаде чита извештај За^онодавног
одбора Савезног већа Народне скупштине ФНРЈ о раду на
саглашава!њу одлука,, закоиа и уредаЈба Уставу ;на о ш о в у члана 136 Устава.
Министар д-р Заим Шарац: Јal (мислим д а не би требало
читати, јер омо извешта)] ш и добили и прочитали.

Известилац: M oje je мишљење да се морају читати н аслови свих закона, јер Савезно веће треба да их потврди.
Зат!И1м наставља читање извеш таја Законодавног одбора. (Видети прилог на Kpaljy књиге).
Господо народни по1сланици, молећи? вас у име Законодавног одбора да овај његов извештај, (прихватите,) ja имам
да кажем само две речи. Ви сте из самога овога извештаја
могли да видите да je т а ј посао на саглашавању закоиа донетих пре 1 децембра 1945 године у Законодавним одборима
био један велики посао који je ca оним продужењем р о к а
од три месеца управо до задњ ега дана! текао и задњега дана
рока могао бити завршен1. Имајући на уму да су Законодавни одбори скоро све то време има!ли да обаве и приличан посао на великом броју нових закона, ja мислим да су
Законодавни одбори одговорили својој дужности и молиж
ца1њихов :из1вештај усвојите. (Агтлауз).
Претседник: Саслушали омо извеш тај Законодавног одбора о раду на саглашавању свих закона сагласно члану 136
Устава. Ако микога нема да узме реч, пита:м Веће да ли овај
извештај прихвата? (Гласови: Прима се!) Према теЈССту члана 136 Устава, сама потврда! има да се изврши од стране На£>одне скупштине,, то зиачи на заједничкој седници, поигго
претходно оба дома приме овај извештај. Да ли има кога
који не прима овај извештај ? (Нема). Објављујем да ie извештај Законодавног одбора о раду «а саглашавању закона,
уредаба и осталих одлука, сагласно члану 136 Устава, у Савезном већу једногласно стрихваћен.
Извештавам Веће да сам од Већа «арода примио а:кт
који гласи:
НАРОДНА СКУПШТИНА ФНРЈ
• ВЕЋЕ НАРОДА
Бр. 1439
б. XII. 1946.
Београд.

САВЕЗНОМ ВЕЋУ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ ФНРЈ
БЕОГРАД
Веће н:арода Народне скупштине ФНРЈ ва! 'Cboim V редо 1вном састанку II редовног заседања, одржаном 6 децембра 1946 годиие, коначно je у е в о јш о предлог Закона о ук-ида1њу рокова у Основном закоиу о аајдругама, у Општем
закову о н а р о д т ш одборима и у Закоеу о државним службени-цима.
Ha основу члана 63 Устав:а и члана 44 Пословника Већа
народа доетавља се Савезном већу иа1 решавање у прилогу
дефииитиван текст предлога Закона о укидању рокова у

Основном зкону о задругама!, у Општем закону о народш ш
одборима и у Закону о државним службеницима,, онако како
je усвојен у Већу народа.
ВЕЋЕ НАРОДА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ
Ф Е Д Е Р А Т И В Н Е

Н А Р О Д Н Е

Р Е П У Б Л И К Е

Ј У Г О С Л А В И Ј Е

Секретар,

Претседник,

М. Грбић, с. р.

Јосип Видмар, с. р.

У тоаку чита(ња ово!г извештаја Законодавног одбора, с
обзиром 'на то да овај 3:а!кон) има свега четири члана, ja сам
извршио упоређивање зд шреллед текстова и установио да) су
текстови ова четири члана, оиако како их je примило Веће
иарода, идентични са текстовима како смо их ми примили у
Савезном већу. Подносећи овај извештај, постављам питање Савезном већу да ли овај, извештај при.ма? (Гласови:
Прима се). Пош то се овај извештај прима, то на основу
чл. 63 Устава и чл. 45 Пословника оглашавам да je овај Закон дефинитивно уовојен и да ће, сагласно Уставу и Пословвджу, бити упућен Президијуму Народае скупштине ради
проглашења.
Од Президи!јума Народне скупштине Федераггивне Народне Републике Југосла1вије Веће jie лримило овај акт:
ПРЕЗИДИЈУМ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ
Ф Е Д Е Р А Т И В Н Е

Н А Р О Д Н Е

Р Е П У Б Л И К Е

Ј У Г О С Л А В И Ј Е

Б рој: 17921

ПРЕТ СЕДНИКУ
САВЕЗНОГ ВЕЋА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ ФНРЈ
БЕОГРАД
Извештавате се да je Президијум Народне скушптине
Федеративне Народне Републике Југославије сазвао за 6
децембар 1946 године у 13 часова заједничку седницу Савезног већа и Већа народа са дневним редом:
1) Предлог Одлу.ке о избору претс-едника Врховног суда
ФНРЈ;
2) Предлог Одлуке о избору претседника, њ еговог заменик;а' и судија! Врховног суда Југословеиске армије;
3) Предлог Одлуке о избору заменика Јавног тужиоца
ФНРЈ;
4) Предлог Одлуке о разреш ењ у од дужности судије Врховног суда ФНРЈ Шврљуге д-р Звонимира;
5) Предлог Одлуке о разреш ењу од дужности судије
Војиог већа Врховиог суда ФНРЈ пуковника М ихајла ЂорђевиКа;
6) Предлог Одлуке о разрешењу од дужности судије
Врховног суда Јутословеиске армвје Стругара д-р Саве;

7) Доиош ењ е одлуке о потврди закока које су донели
за1конодавии одбори оба дома Иародне скупштине ФНРЈ
основу чл. 136 Устава.
Молимо да се ово достави члановима Вашег Ве/ћа иа.
првој седници.
5 децембра 1946 године
Београд.

П рилог: шест одлука.
ПРЕЗИДИЈУМ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ
Ф Е Д Е Р А Т И В Н Е

Секретар,

М. Перуничић, с. р.

Н А Р О Д Н Е

Р Е П У Б Л И К Е

Ј У Г О С Л А В И Ј Е

Претседник,

Д-р И. Рибар с. р_

Саопшта1вајући овај акт Президијума, извештавам Савезно веће да ће се заједничка седница одржати данас тачно у 13 часова1.
Ha овај, начин, ми смо исцрпли данашњи дневни ред и
ову седницу закључујем, a идућу седницу заказујем за 18.
децембар 1946 годиие, у 16 чассша, са дневним редом; Утврђивање дневног реда.
Седница! je закључена у 12,30 часова.

VEĆE NARODA

P e t a s e d n i ca
(6 decembra 1946)
P očetak rada u 11,15 časova.
Pretsedavao pretsednik Josip Vidmar.
Pretsednik: Otvaram peti redovni sastanak II redovnog za
je d a n ja Veča naroda Narodne skupštine Federativne Narodne
Republike Jugoslavije.
Zapisnik današnje sednice vodiče sekretar Ninko Petrovič.
-Molim druga sekretara da pročita zapisnik prošlog sastanka.
Sekretar Ninko Petrovič čita zapisnik četvrtog redovnog
sastanka od 5 decembra 1946.
Pretsednik: Ima li primedbe na ovaj zapisnik? (Nema). P o 
što prim edaba nema, zapisnik se overava.
Saopštavam Veču naroda da je Savezno veče u smislu čla
na 63 Ustava dostavilo Veču naroda na rešavanje konačno
usvojene tekstove predloga Zakona o izmenama i dopunama
Zakona o vojnoj obavezi državljana FNRJ i predloga Zakona o
advokaturi.
Pošto su tekstovii'ovih zakonskih predloga istovetni sa tekstovima koje je Veče naroda usvojilo, stavljam ove zakonske
predloge na glasanje.
Glasače se aklamacijom. Ko je za, neka digne ruku. (Svi di
žu ruku). Ima li ko protiv? (Nema). Objavljujem da je N aro
dna skupština primila Zakon o izmenama i dopunama Zakona
o vojnoj obavezi državljana FNRJ i Zakon o advokaturi i da
če ovi zakoni biti dostavljeni Prezidijumu Narodne skupštine u
smislu Ustava i Poslovnika Veča naroda na proglašenje.
Molim pretsednika Adm inistrativnog odbora Milana Smi
ljaniča da pročita izveštaj Administrativnog odbora o pregledu
ikase i celokupnog blagajničkog poslovanja Veča naroda.
Pretsednik Administrativnog odbora Milan Smiljanič čita

izveštaj A dm inistrativnog odbora
blagajne, koji glasi:

Veča naroda o poslovanju

NARODNA SKUPŠTINA FNRJ
VEĆE NARODA
Administrativni odbor
Br. 17
5-XII-1946
Beograd

VEČU NARODA NARODNE SKUPŠTINE FNRJ
Administrativni odbor Veća naroda preko svojih članova
počevši od 1 januara 1946 g. vršio je redovno pregled kase i
celokupnog računsko-blagajničkog poslovanja prvo po budžetu
Ustavotvo-rne skupštine a zatim Narodne skupštine FNRJ.
U vremenu od 1 januara o. g. kao dana kada je počela budiietska 1946 pa zaključno sa 30 aprilom 1946 g. Administra
tivni odbor Veča naroda vršio je pregled u zajednici sa člano' vima Adm inistrativnog odbora Saveznog veča i deligiranim
članom Pretsednika Prezidijuma. Pošto je u ovom periodu naredbodavac za sva tri budžeta bio sekretar Prezidijuma N aro
dne skupštine, jer je u ovom vremenu finansiranje vršeno privremeno u smislu propisa §§ 78, 150 i 151 Uredbe, o Državnom
računovodstvu.
Od 1 maja 1946 godine odredeni članovi Administrativnog
odbora vršili su i vrše redovan pregled kase i celokupnog ra 
čunsko-blagajničkog poslovanja po budžetu Veča naroda Na
rodne skupštine FNRJ, pošto se od toga vremena vode poseb
no sve knjige za Sa vezno tfeče.
Prilikom redovnih pregleda svakog meseca podnošeni su
izveštaji nadležnim naredbodavcima o stanju kase i računskobla,gajničkom poslovanju za odnosni mesec, izveštavajuči da je
poslovanje za taj mesec bilo ispravno sa preporukom da se od
govorni naredbodavac i računopolagač razreše odgovornosti.
Administrativni odbor Veča naroda Narodne skupštine
FNRJ na svojoj II sednici od 5 decemba 1946 godine usvojio je
sve izveštaje svojih članova, a na osnovu člana 63 Poslovnika
Veča naroda Narodne skupštine podnosi Veču o torne ovaj
izveštaj:
I
Poslovanje po budžetu Prezidijuma, Veča naroda i Savez
nog veča Narodne skupštine FNRJ u vremenu od 1 januara do
30 aprila 1946 godine.

Januar 1946 g.
Saldo iz 1945 godine
Prim anje u toku januara

Din.
„

731.862.16
5,559.427.62

Izdato u toku meseca januara

„

6,291.289.78
4,914.568.08

Saldo za prenos u idući mesec

„

1,376.721.70

Februar 1946 g.
Saldo iz prošlog meseca
Primljeno u toku meseca februara

„
„

Izdato u mesecu februaru

„

7,286.705.45.
3,672.470.35

Saldo za iduči mesec

„

3,614.235.10

Saldo iz februara
Prim anja u m artu

Din.
„

3,614.235.10'
4,075.294.—

Izdato u mesecu m artu
Saldo za iduoi mesec

7,689.529.10
„
2,832.375.71
Din. _____________ -

1,376.721.70
5,909.983.75

Mart 1946 g.

April 1946 g.
Saldo iz prošlog meseca
Primljeno u toku meseca aprila

•

Izdato u mesecu aprilu
Saldo za iduči mesec

„
„

4,857.153.39
319.338._

„
„

5,176.491.394,451.330.31

M
II

:

725.161.08

■i

Poslovanje p o budžetu Veča naroda Narodne skupštine FNRJ
Maj 1946 g.
Saldo iz prošlog meseca
Prim anje u mesecu maju

Din. -________„ ' 2,048.500.—

Izdato u toku maja

„

2,048.500.—
1,167.825.34

Saldo za iduči mesec

n

880.674.66

Juni 1946 g.
Saldo iz meseca maja 1946 g.
Primljeno u toku juna

„
„

880.674.66
11.700.)—

Izdato u mesecu junu

„

892.374.66
386.291.98

Saldo za idući mesec

„

506.152.68
;

Juli 1946 g.
Prenos iz prošlog meseca
Primljeno u toku meseca jula

„
„

506.152.68
1,031.060.—

Izdato u mesecu julu

„

1,537.212.68
1,040.944.46

Saldo za idući mesec

„

496.268.22

Avgust 1946 i septembar
Prenos salda iz prošlog meseca
Din.
Prim anje u toku meseca avgusta i septembra „

496.268.22
1,520.713.50

Izdato u toku avgusta i septembra

Din.

2,017.081.72
829.277.30

„

1,187.704.42

„
„

1,187.704.42
4.360.—

Saldo za idući mesec
Oktobar
Saldo iz prošlog meseca
Prim ljeno u toku oktobra
Izdato u oktobru

,,

1,192.064.42
379.869.19

Saldo za novembar

„

812.195.23

„
„

812.195.23
6.000.—

Novembar
Prenos salda iz oktobra
Primljeno u toku novembra
Izdato u toku meseca novembra

„

818.195.23
387.823.36

Saldo za iduči mesec

„

430.371.87

Pregledom knjige Blagajne i dokum enata po kojima je vršena isplata i uplata u toku ovog vremenskog perioda ustanov
ljeno je da nadeni saldo odgovara faktičkom stanju, da su sva
dokum enta snabdevena propisnom naredbom i nalogom za isplatu i da su prema torne sve isplate i uplate vršane na osnovu
likvidnih dokumenata.
Na osnovu prednjeg Administrativni odbor predlaže Veču
naroda da izvoli odobriti stanje izneto u prednjem izveštaju i
razreši odgovornosti i naredbodavca i racunopolagača po p o 
slovanju budžetskom u vremenu od 1 januara do zaključno sa
30 novembrom 1946 godine.
Napominje se da preostali saldo iz meseca aprila za vreme
zajedničkog poslovanja po budžetu Prezidijuma, Saveznog ve
ča i Veča naroda u iznosu od Din. 725.161.08 nije pokazan kao
početni saldo u mesecu maju po budžetu Veča naroda niti po
budžetu Saveznog veča, več je isti saldo u celosti prenet u početni
saldo za mesec maj po budžetu Prezidijuma.
Sm rt fašizmu — Sloboda narodu!
30 novembra 1946 god. u Beogradu
Sekretar,

Pretsednik,

Krsto Popivoda, s. r.

Milan D. Smiljanič, s. r.
Članovi:

Šef. Maglajič, s. r,
G. Gavrilski, s. r.
Pretsednik: Čuli ste izveštaj Administrativnog odbora Veča
naroda o poslovanju blagajne Veča naroda. Prima li Veče ovaj
izveštaj? (Prima). Pošto je Veče potvrdilo ovaj izveštaj Admi
nistrativnog odbora o prijemu i pregledu kase, objavljujem da
se svi računopolagači i naredbodavci razrešuju od odgovor
nosti za pom enuto vreme.
Prelazimo na dnevni red: pretres Zakona o ukidanju rokova u Osnovnom zakonu o zadrugama, u Opštem zakonu o n a 
rodnim odborim a i u Zakonu o državnim službenicima. Molim
izvestioca da pročita izveštaj.
Известилац д-р Душан Братић: Законодавии одбор добио je преко Претседништв:а Већа народа од Владе ФНРЈ
три законска предлога и то: предлог Закона) о укидању рокова у Основном закону о задругама, предлог Закона о- укидању рокова у Општем закону о народним одборима и предлог Закона о укидању рокова у Закону о државиим службеницима.
Пошто сва три законска предлога регулишу слинну материју, то ]е Законодавии одбор Већа :народа у опоразуму
са Законодавни/м одбором Савезног еећа решио да мате-

р и ју из ова три законска предлога обухвати у једном законском предлогу. (Видети Законски шредлог и извештај
З акон од авн сг одбора као лрилог на крају кљиге).
О чему се заправо ту ради? У чл. 45 Основног закона
a задругама предвиђена je дужност народких република; да
у року од три месеца im ступању на онагу оеога Закона до-чгесу свој ре1публика 1вски закон о задругама. Пошто je то
опсежан посао, a материја врло важна, није било могуће ни
временски ни технички удовољити тој закоиској одредби. A
осим тога народне републике су и зја ш л е жељу да би због
важности који за1Друге и,мају у нашем привредном и држав!НОм животу тек иовоизабране скупштине народних република требало д а донесу те законе.
Исти разлози говоре и за измееу у Закону о народним
одборима, тј. да! се брише одредба у чл. 88, по којој су народне републике биле дужне да у року од 6 месеци по стуттању на снагу сивог Закона до;несу своје законе о народним
одборима.
По чл. 94 Закона о државним службеницима’, Влада
ФНРЈ je дужна да у року од 6 месеци донесе Уредбу о струкам:а за службеиике поједииих грана државне службе, али
како Вла'да временски вди: технички због обилн-ости и важности саме материје коју те уредбе имају д а регулишу ни ie
могла то да учини у остављелом року, то се предлаже брисање те одредбе о року. То су, дакле, разлози’ због којих се
предлаЖе да се ови рокови бришу и сва та три законска
предлсмга једним законом обухвате.
Законодавшг одбор моли Веће «арода да овај извештај
у целости усвоји и Заксж прими онако како ral ie Законодавни одбор Beihy народа поднео.
Претседник: Чули сте извештај Законодавног одбора.
Отварам начелну дикжусију о овам за1ко1нском предлогу. Тражи ли ко реч у начелном претресу? (He тражи нико). Пошто
нико не тражи реч, прелазимо на гласање у начелу. Ко je
за овај за к о н с ш предлог у начелу,, нека дигне руку. (Сви
дижу руку). Има ли ко против? (Нема). Објављујем да је
предлог З акон а о укидању рсжова у Основном закону о
задругам а, у Општем закоиу о народним одборима и v Закону о државним службеницима у начелу лримљен.
Прелазимо на дискусију игласа!ње у појединостиада. Траж и ли ко реч у претресу у појединостима? (He тражи! кико).
О о ш т о нико не тражи реч, молим друга изеестиоца да чита
члан по члан овога законског предлога.
Известилац .чита наслов и члан 1 предлога! Закона.
ПретСедник: Ко je за члан 1 заједно са насловом, нека
,дигне руку. (Сви дижу руку). Има ли ко против? (HeMSij. 0 6 -

јављујем да je члан 1 заједно са насловом једногласно
примљен.
—
За овим je Веће иарода, гла1сајући дизањем руку о
сваком прочитаном члану, једноглаано усвојило чланове 2,
3 и 4 према предлогу и извеш тају Законодавног одбора. —
Претседник: Тиме je o®aij законски тгредлог изгласан и
у 'појединостима.
Прелазимо на гласање у целини. Молим друга секретара д а изврши прозивку иародних посланика.
•Секретар Нинка Петровић прозива народне посланике
да гласају.
Гласали су за: Абдураигм Мустафа, Агуши Куртеш, Андрејев Баие, Апостолски Михаило, Аугустиечић Антун, Бабић Анто, Бабић Л>убо, Бабовић Спасе/нија, Бајалски' Ристо,
Бевк Франце, Берус Анка, Благојевић д-р Обрен, Братић д-р
Душан, Брашнаров Панко, Бурсаћ Милан, Варга Иштван, Ва>
сиљевић Душан, Вицковић Михаило, Влајкови.ћ д-р Милорад, Врбовски Павел, Вујасиновић Тодор, Вујачић Марко,
Вукосављевић Сретен, Галијашевић Бећир, Гарчевлћ Го јко,
ГолубовиН Маринко, Грбић Михаило, Грегорић д-р Павле,
Димитријевић Спаоо.је, Добрашиновић Милоје, Дугоњић Рато, Жумер Срећко, Затрић Саит, Ивовић Душан, Илић С
Драгољуб, Илић Павле, Имамовић Фадил, Јегдић Јован, Јерас Јосип, Јуринчић Нико, Капетанснвић Ха1јро,Кардел> Пепца, Кериме Муча, Комненић Петар, Котник Бено, Коцбек
Едвард, Кршул Мате,, Лауташ Трајан, Луначек д-р Павел,
М аглајлић Шефкет, М анојловић Радмила., Марковски Венко,
Мрткновски Никола), Марушич д-р Драго, Масларић Божидар, Миливојввић Јоза, Митровић Божо, М угоша Андрија,
М ухтари Осман, Наумавски Наум, Несторов д-р Димитар,
Николић Зора, Новак Иван, Ношпал Тоде, Оровић Саво, Павић Нико, Павловић Косан, Папић Радован, Пејновић 'Ката,
Перовић Пуни!ш:а', Петровић Мато, Петровић Никола1, Петровић Ни,нко, Пешев Никола Панчев, Поглајен Фраиц, Поповић
Душан, Поповић С. Милан, Поповић Радован, Радовић Вуко,
Ребац Хасан, Реџа Зекерија, Ркман Душан, Рус Јосип, Скерлић Велимир, Смиљанић Милан, Сној Франц, Опиров д-р Борис, Станковић д-р Синиша, Стојановић Александар, Сучић
Флоријан, Тодоровић Радснмир, Томић Алекса, Турковић Ива1н, Ћетковић Јо-ван, Ђишић Хусеи.н, Фрол Фране, Хафнер
Тоне, Хоџа Мустафа, ХоџићЏеко, Хрнчевић д-р Јосип, Цајн*
кар д-р Станко, Царевић Мидош, Царић д-р Војин, Чаловска ЈБиљана, Чиковић T o m o , Чолаковић Родољуб, Чубриловић д-р Бранко, Џанкић Хасан, Ш ећераш ћ Мурад, Шуштершич Тоне.

Отсутни су: Амброжич Ладо, Ацева Вера, Бакић Митар,
Б арбарић Божо, Беблер д-р Алеш, Бојновић Ђурађ, Борић
Фрањо, Бркшћ Хасан, Видмар Тоне, Гаврилски д-р Гјорги,
Гаш Аљуш, Голубовић Рајдоња, Гошњак Иван, Долиншек Тоне, Ђаковић Спасоје, Ђилас Милован, Ђуричин Миливој,
Жижић Живко, Жупанчич Отон, Зоговић Радован, Јадреш ие
Богде, Јаковљевић д-р Стеван, Кавчлч Стане, Кризман д-р
Хинко, Крајачић Ива;н, Куленш ић Скендер. Лиси Сали, Лубеј
Фракце, Малинска Веселинка, Масни:ћ Петар, Миланковић
Иван, М илошевић Мира,, Мил>овеки Кирил, Митровић Митра,
М ићуновић Вељко, Млакар Алојзиј, Мојсов Лазар, Момчилови.ћ Љ уба, Нађ Гаврило, Н азор Владимир, Ненезић Радојица, Олах Шандор, Орешчашш Богдан, Плелелић Стјепан1,
Попивода Крсто, Поповић д-р Милош, Радосављевић Добривоје, Савић Кирило, Саили Драгутин, Салацан Дон Анте, Сејф ула Кемал, Смодлака д-р Јосип, Сулејмани Хивзи, Суле.јмановски Нафи, Темелковски Борко, Ћурчић .Живојин, Филил ови ћ Крсто, Хамовић Раде, Херљевић Фрањо, Целески Лазар, Шентјурц Лидија, Шоти Пал, Ш укриа Али.
Претседник: Присутмо je свега 110 народних посламика.
Сви су гласали за. Тиме je предлог Закона о укидању рокова
у OcHOBiHOiM закјоку о задругама, у Ошштем закону о народним одборима и у Закону о државким службеницима у Већу
иарода изгласан. Ова ј ће се Заксхн упутити Савезном већу
на решавање.
Прелазимо иа другу тачку дневног реда: претрес извеш таја Зако!нода1вио[г одбора Већа «арод а Народие скупштине Федеративне Народне републике Југославије о раду на
саглаш авањ у одлука, salKowa и уредаба на основу чл. 136
УстаВа. М о л ш друга известиоца Законодавног одбора да
лоднесе извешта^.
Ивестилац д-р Душан Братић чита иивештај- Законодавног одбора Већа народа. (Видети лрилог на кра ју књиге).
Претседник: Чули сте давештај Законодавног одбора.
Р еч има д-р Војии Царић.
Д-р Војин Царић (HP Србија): Другови 'и друга'рице, и»
извештаја Законодавног одбора, који je прочитао и протумачио друг предговорник, видите како је био огроман лосао
к о ји су извршили законодавни одбори оба већа, нарочито
амо узмете у обзир да су они обавили1 не са1мо овај посао
који су оврстали у ;прву групу, тако да су једноставно уки»нули неке прописе, него да су пре доношења; те одлуке морали тачно да проуче сваку поједииу одредбу, одлуку, закон
кли уредбу и да тек онда донесу одлуку о укидању.
Исто je тако за задатак и лослове које су груписали у

другу групу требало проучити прописе и осведочити се д&
ли одговара!ју даиашњим приликама и да ли* су целисходиш,
па да их онда оставе на снази.
Најтежи посао био je овај који су сврстали у трећу групу. Тај посао био je не само потврда досадаш њих закона, уредаба и одлука, него и закона о изменама и допунама, па тек
онда je могло да се пређе ,на потврду тих закона. Много пута-,
то су биле не само обичне потврде, него у принципу такорећи
нови законски прописи. То осећамо .најбоље ми који смоу Tip акси дужни1 да 'примењујемо те прописе и који смо већ,
до сада могли, благодарећи тим «овим изменама1и допунама, да уклонимо м«оге неправде до којих je дошло сам»
због строгости, формалне строгости рокова који су измакли:
a да! странка! за њ,их вије знала. Међутим, то није ишло шг
у какву корист ни друштву ни држави, него само на' штету, јер je главни задатак наше државе и друигта' да се постигне и врши ооција!лна правда ка свалшм кораку.
Ако се све то узме у обзир, онда видимо како
су ти одбори прогвдс члана 136 нашег Устава врло савесно
решавали, са великим стручним познавањем како досадашњих прописа тако и наших социјалиих, економских и друштвевих прилика у земљи, и да су га решили на најбољи)
начи«.
За:то, другови и другарице народии1'пославици, сматрам
да ми овај наш задатак, тј. 'потврду која је предвиђена трећом алинејом члана 136 нашег Устава, хреба да донесемо
акламацијом, одајући ти.ме пуно признање шшшм друговима<„ члановима законодавних одбора, на њиховом одличном;.
савесном и непоштедном раду. (Дупотрајво одобравање).
Pretsednik: Traži li još ko reč povodom izveštaja Zako
nodavnog odbora? Ne traži niko. Onda stavljam predlog d ru
ga d-r Vojina Cariča na glasanje. Ko je za to da se glasa za*
ovaj izveštaj aklamacijom, neka digne ruku. (Svi dižu ruku).
Ima li ko protiv? (Nema niko).
O izveštaju čemo glasati aklam arijom u znak priznanja
Zakonodavnom odboru. Stavljam izveštaj Zakonodavnog od
bora na glasanje. Ko je za usvajartje o;voga izveštaja, neka dig
ne ruku. (Svi dižu ruku). Ima li ko protiv? (Nema). Izveštaj,
Zakonodavnog odbora usvojen je sa priznanjem zakonodavnim odborima oba veča. Ovaj izveštaj dostaviče se Prezidijunm
Narodne skupštine radi donošenja odluke o potvrdi toga iz
veštaja na zajedničkoj sednici oba doma.
Izveštavam Veče da je Pretsedništvo Veča naroda primilo'
ovaj akt od Pretsednika Saveznog veča Narodne skupštine:

NARODNA SKUPŠTINA FNRJ
SAVEZNO VEĆE
Br. 2862
6 decembra 1946
Beograd

; vj n :n :; 3' ; O7 o vj J n i ?: •
Tj>*Ol/ - Llibi) •* ; ч1П
VEĆU NARODA NARODNE SKUPŠTINE FNRJ
BEOGRAD

Savezno vece Narodne skupštine na svom petom redovnom sastanku II redovnog zasedanja, održanom 6 decembra
1946 godine u Beogradu, konačno je usvojilo predlog Zakona
o ukidanju rokova u Osnovnom zakonu o zadrugama, u Opštem zakonu o narodnim odborim a i u Zakonu o državnim
službenicima.
Na osnovu Člana 63 Ustava i člana 45 Poslovnika Saveznog
veča dostavlja se Veču naroda na rešavanje u prilogu definitivan tekst ovoga zakonskog predloga onako kako je usvojen
u Saveznom veču.
SAVEZNO VEČE NARODNE SKUPŠTINE
FEDERATIVNE NARODNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE
Sekretar,

Pretsednik,

V. Leković, s. r.

Vladimir Simič, s. r

P ošto je tekst ovog zakonskog predloga istovetan sa te k 
stom koji je Veče naroda usvojilo, stavi j am ovaj zakonski pre
dlog koji je konačno usvojen u Saveznom veču na glasanje.
Glasače se aklamacijom.
Ko je za, neka digne ruku. (Svi prisutni dižu ruku). Ima li
ko protiv? Nema. Objavljujem da je Zakon o ukidanju rokova
u Osnovnom zakonu O' zadrugama, u Opštem zakonu o n a ro 
dnim odborim a i u Zakonu o državnim službenicima konačno
izglasan u Narodnoj skupštini i da če se uputiti Prezidijumu
Narodne skupštine radi proglašenja.
Saopštavam Veču akt Prezidijuma Narodne skupštine
FNRJ, koji glasi:
PREZIDIJUM NARODNE SKUPŠTINE
FEDERATIVNE NARODNE REPUBLIKE

JUGOSLAVIJE

Broj 17921

PRETSEDNIKU VEČA NARODA NARODNE
SKUPŠTINE FNRJ
BEOGRAD
Izveštavate se da je Prezidiijum Narodne skupštine Federativ
ne Narodne Republike Jugoslavije sazvao za 6 decembar 1946

godine u 13 časova zajedničku sednicu Saveznog veča. i Veča
naroda sa dnevnm redom:
1) predlog Odluke o izboru pretsednika "Vrhovnog suda
FNRJ;
—
2) predlog Odluke o izboru pretsednika, njegovog zamenika i sudija Vrhovnog suda Jugoslovenske armije;
3) predlog Odluke o izboru zamenika Javnog tužioca FNRJ;
4) predlog Odluke o razrešenju od dužnosti sudije V rhov
nog suda FNRJ Švrljuge d-r Zvonimira;
5) predlog Odluke o razrešenju od dužnosti sudije V ojnog
veča Vrhovnog suda FNRJ pukovnika Mihaila Đorđevića;
6) predlog Odluke o razrešenju od dužnosti sudije Vrhov
nog suda Jugoslovenske arm ije Strugara d-r Save;
7) donošenje Odluke o potvrdi zakona koje su doneli za
konodavni odbori oba doma Narodne skupštine FNRJ na osno
vu čl. 136 Ustava.
Molimo da se ovo dostavi članovima vašeg Veča na prvoj sednici.
5

decembra 1946
Beograd

Prilog: šest odluka.
PREZIDIJUM NARODNE SKUPŠTINE
FEDERATIVNE NARODNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE
Sekretar,

M. Peruničič, s. r.

Pretsednik,

D-r I. Ribar, s. r.

Na kraju ovoga sastanka m oram da napomenem drugovima i drugaricam a narodnim poslanicima da se u poslednje
vreme opaža da neki narodni poslanici, čak i oni koji se nalaze u Beogradu, ne dolaze na zasedanje, a ne traže da im se
odobre otsustva. Ja ču na idučoj sednici izvršiti prozivku i
stro g o postupiti prema njima pa m akar oni bili i ministri. (Ži
vo odobravanje).
Objavljujem da je dnevni red iscrpen i da če iduća sednica
biti sazvana pismenim putem i to verovatno 18 decembra o. g.
Sednica je zaključena u 12,25 časova.

ЗАЈЕДНИЧКА СЕДНИЦА САВЕЗНОГ
ВЕЋ А И ВЕЋА НАРОДА

Прва с е д н и ц а
(6 децембар 1946)
Почетак р.ада у 13 часова.
Претседаеао претседник Већа народа Јосип Видмар.
Претседавајући: Отварам прву заједничку седницу оба
дом а Народне скупштине ФНРЈ. Записник данашње седнице
водиће секретар Већа народа Ми/хаило Грби,ћ.
За ову седницу предлажем дневни ред ко.ји je предложио Президијум Народне скупштане ФНРЈ, и то:
1) шредлог Одлуке о избору претседника Врховног суда
ФНРЈ.
2) предлог Одлуке о избору претседника, њ еговог заменика;, и судија Врховиог суда Југословенске армије;
3) предлог Одлуке о избору заменика! Јавиог тужиоца
ФНРЈ;
4) цредлог Одлуке о разрешењу од дужности судије
Врховног суда ФНРЈ Шврљуге д-р Звонимира;
5) предлог Одлуке о разрешгењу од дужности судије
В ојког већа Врховног суда ФНРЈ пуковника Михаила Ђорђевића!;
6) предлог Одлуке о разреш ењу од дужиости судије
Врховног суда Југословенске армије Стругара д-р Саве; и
7) доношење Одлуке о потврди закона које су донели закоиодавни одбори оба дома Народне скупштине ФНРЈ
на/ основу чл. 136 Устава.
Прима ли Скупштина овај дневни ред? (Прима).
Пошто je дншни ред примљен, прелазимо на т п р в у тачку
дневног Јреда: предлог Одлуке о избору претседника Врховног суда ФНРЈ. Молим друга секретара Президијума! да прочита ову одлуку.
Секретар Президијума Народне скупштине ФНРЈ Миле
Перуничић: Другоеи народни послан.ици, вама je познато. да
je место претседника Врховног суда ФНРЈ упражњено тиме
што je ранији' претседник Жи:вко Јовановић дао оставку и
да) je oiH разреш еи на седниц.и која je одржаиа 20 јула о. г.
Президијум Народне скупштине ФНРЈ на данашњој својој

седници донео je одлуку да предлджи Нарондној скупштини лице за претседника Врховног суда ФНРЈ. Тај предлог
гласи:
Предлог Одлуке о избору цретседника Врховног суда
ФНРЈ
Народна скупштина Федеративне Народне Републике
Југославије на основу чл. 121 Устава и чл. 21 Закона о потврди и изменама и допунама Закона г> уређењу народаих
судова од 26 августа 1945 године
О Д Л У Ч У JE
ДА CE ЗА ПРЕТСЕДНИКА ВРХОВНОГ СУДА ФНРЈ ИЗАБЕРЕ
ВИТОМИР ПЕТРОВИЋ ДОСАДАШЊИ ПРЕТСЕДНИК ВРХОВНОГ СУДА НАРОДНЕ РЕПУБЈШКЕ СРБИЈЕ
6 децембра 1946 год.
у Београду.
ПРЕЗИДИЈУМ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ
Ф ЕД ЕР А Т И В Н Е Н А РО Д Н Е Р Е П У Б Л И К Е ЈУ ГО СЛ А ВИ ЈЕ

Секретар,

Претседник,

М. Перуничић, с. р.

Д-р И. Рибар е. р.

Другови; народни послалици, подносећи овај предлог
Народној скупштини, могу вас известити да je Витомир Петровић био претседник Врховног суда Народне Републике
Србије. Претседништво Президијума пре неколико дана затражило je од Президијума Уставотворне скупштине Народне Републике Србије да Витомира Петровића разреиги од
досадаш ње дужности и стави rai на раоположење Президијуму. Президијум сад подноси Народној скупштини предлог
да га изабере за претседника Врховиог суда ФНРЈ.
Претседавајући: Тражи ли ко реч о овом предлогу? (He
јављ а се нико). He тражи нико реч. Стављам овај предлог
на гласање. Ко je за Одлуку коју je предложио Президијум Народне скупштине ФНРЈ, нека дигне руку. (Сви дижу
руку)). Има ли ко против? (Нема). Обја(вљујем да je за претседника Врховног суда ФНРЈ Скупштина изабрала Витомира Петровића. (Аплауз).
Прелазимо на другу тачку дневног реда: предлог Одлуке о избору претседника, шеговог заменика и судија Врховног суда Југословенске армије. Молим секретара Президијума' друга Перуничића да прочита предлог.
Секретар Президијума ФИРЈ Миле Перуничић: Према
Закону о уређењу и надлежности војних судова у Југословенској армији* у Југославији постоје: Врховни' суд Југословенске армије, во>јии. судови дивизија, поморски, суд за град
Београд, суд Koprivca народное одбране, војни судови арми-

ja. Седиште Врховног суда Југословенске армије je у Београду.
Према шрописима чл. 26 Закона о уређењу и на'длежности војних судова у Југословенској армији, претседника., његовог заменика и судије Врховног суда бира Народна.
скупштина на заједничкој седници оба дома. Остале претседнике војних судова, њ ихозе заменике и судије поставља
Врховии командант Југословенске армије.
Президијум Народне скупштине ФНРЈ донео je одлуку
на својој јутрош њ ој седкици да на заједничкој седници оба
дама поднесе следећи гаредлог за избор 'претседника, њ е г о
вог замеиика и суди:је Врховног суда Југословенске армије.
Тај предлог Одлуке -гласи:
. ПРЕДЛОГ

ОДЛУКЕ

О ИЗБОРУ ПРЕТСЕДНИКА, ЊЕГОВОГ ЗАМЕНИКА И СУДИЈА
ВРХОВНОГ СУДА ЈУГОСЛОВЕНСКЕ АРМИЈЕ

Народна скупштина Федеративне Народне Републике Југославије на остаову чл. 26 Закона о шотврди и изм ш ам а и
допунама Закона о уређењу и надлежности војних судова у
Југословенској армији од 24 августа 1945 године
ОДЛУЧУЈЕ:
Д А С Е З А ВРХОВНИ СУД ЈУГОСЛОВЕНСКЕ АРМИЈЕ И З А Б Е Р У .и т о :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

За
За
за
за
за
за
за

претседника суда генерал-мајор Крџић Мирко,
заменика претседника пуковиик Лаковић Милија,
судију потпуковник Јанковић Михаило,
судију потпуковник Илић Радован,
судију потпуковник Шегедина Јоже,
судију мајор Кеслер Милован, и
судију капетан Лапчевић Властимир.

6 децембра 1946 године
у Београду.

*

ПРЕЗИДИЈУМ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ
Ф ЕД ЕРА Т И В Н Е НА РО Д Н Е Р Е П У Б Л И К Е ЈУ ГО СЛ А ВИ ЈЕ

Секретар,

М. Перуничић, с. р.

Претседник,

Д-р И. Рибар с. р.-

Претседавајући; Тражи ли код реч о овом предлогу?
(He јавља се нико). П ош то се нико не јавља, стабљам п р ед лог на гласање. Ко je за, нека дигне руку. (Сви присутни
дижу рутсу). Хвала! И'ма ли ко против? (He јавл>:а1 се вико).
Нема. Објављујем да су за Врховни суд Југословенске армије изабрани: за претседника суда! генерал-МсЦор Крџић
MnpKOj за за'меника претседника пуковник Лаковић Милија,,
за судију потпуковник Јанковић Михаило, за; судију итотпу-

кавиик Илић Радовал,, за судију потпуковник Шегедина
Јоже, за судију мајор Кеслер Милован и за судију ка>петан
Лапневић Властимир. (Дуготрајан аплауз).
П релазимо на трећу тачку дневног реда: предлог Одлуке
о избору закмшика јавног тужиоца Федеративне Народне Републике Југсиславије. Молим друга известиоца да1 прочита
предлог.
Секретар Президијума ФНРЈ Миле Перуничић: Другови
послатшци, према проггису чл. 125 Устава, у Јадаом тужиоштву ФНРЈ постоје јавии тужилац « два заменика1. Досада
тих заменика није било, нису били изабрани. A њих такође
бира Народна скупштиеа ФНРЈ на заједничкој седници оба
већа. |Како je било неотаходно потребно да се засада изабере
бар један замееик Јавног тужиоца, то je Президијум Народн е скупштиие ФНРЈ на својој јутрош њ ој седш ц и одлучио
.да поднесе Народној скупштини следећи предлог:
ПРЕДЛОГ

ОДЛУКЕ

О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ЈАВНОГ ТУЖИОЦА.

Н ародна скупштиш! Федеративне Народне Републмке Југославије на ос-нову чл. 125 Устава и чл. 2 Закона о јавном
тужиоштву
О Д Л У Ч У Ј Е:
ДА СЕ ЗА ЗАМЕНИК1А1 ЈАВНОГ ТУЖИОЦА ФНРЈ ИЗАБЕРЕ
ЈОСИП МАЛОВИЋ,

.досадашњи 'полшћник Јавног тужиоца ФНРЈ.
6 децембра 1946 године
у Беопраду
ПРЕЗИДИЈУМ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ
Ф Е Д Е Р А Т И В Н Е Н А РО Д Н Е Р Е П У Б Л И К Е ЈУ ГО СЛ А ВИ ЈЕ

Секретар,

*

М. Перуничић, с. р.

Претсе-дник,

Д-р И. Рибар с. р.

Претседавајући: Тражи ли ко реч о овом шредлогу? (He
јзвља се иико). He тражи мико реч. Оида стављам wai гласање предлог Президијума Народне скупштине ФНРЈ о избору заменика Јавног туж иоца ФНРЈ. Ко је за предлог, нека
.дигне руку. (Сви дижу руку). Има ли ко против? (iHe
јавља се иико). Нема. Објављујем да je за заменика јавног
тужиоца ФНРЈ изабран Јосип Маловић.
Прелзимо иа четврту тачку дневног редас предлог Одлуке о разреш ењ у од д у ж н о с т и судије Врховног суда ФНРЈ
Шврљуге д*р Звонимира.
Молим друга известиоца да поднесе 'предлог.

Секретар Президијума ФНРЈ Миле Перуничић: Другови.
народни послани 1Ц.и, после донош ењ а Закона' о уређењу кародних судова постављења чланова Врховног суда ФНРЈ извршило je тадаш ње привремено тпреггседништво Народне
скушлтине. Међу осталим судијама био je постављен за судију Врховиог суда ФНРЈ и Шврл>уга д-р Звонимир. Међутим, он je пре месец да’л а поднео Президијуму оставку из
здравствених разлога, наводећи да iMy у Београду не пријаклима, и молио je Президијум да га разреши дужности.
Президијум je на данаш њ ој седници одлучио да поднесе Народној скупштини овај
ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ
О РАЗРЕШ ЕЊ У ОД ДУЖНОСТИ ШВРЉУГЕ Д -Р ЗВОНИМИРА,.
СУДИЈЕ ВРХОВНОГ СУДА ФНРЈ

Народна скупштина Федеративие На!родне Републике Југославије на осно;ву чл. 121 Устава и чл. 21 Закана о потврди и изменама и допунам® Закона о уређењу народних судова од 26 августа 1945 године
О Д ЛУ Ч У J Е:
РАЗРЕШАВА СЕ ОД ДУЖНОСТИ СУДИЈА ВРХОВНОГ СУДА ФНРЈ
ШВРЉУГА Д-Р ЗВОНИМИР

— a на основу молбе коју je
скупштине ФНРЈ.

подћооо

Президијуму Народне

6 децембра 1946 године
у Београду
ПРЕЗИДИЈУМ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ
Ф ЕД ЕРА Т И ВН Е НА РО Д Н Е Р Е П У Б Л И К Е ЈУ ГО СЛА ВИ ЈЕ

Секретар,

Претседник,

М. Перуничић, с. р.

Д-р И. Рибар с. р.

Претседавајући: Тражи ли ко реч о o b o i m предлогу ? (‘Н ико се не ј:авља). Нико >не тражи реч. Сгављам предлог на
гласање. Ко je за, нека дигне руку. (Сви ди-жу руку). Има
ли ко против? (Нема). Објављу^ем да je судија Врховног
суда ФНРЈ Шврљуга д-р Звонимир разреш ен дужности.
Прелваимо на пету тачку дневног реда: ггредлог Одлуке.
о разрешењ у од дужности судије Војног већа Врховног суда
ФНРЈ пуковника Михаила Ђорђевића.
Молим друга известиоца да поднесе предлог.
Секретар Президијума ФНРЈ Миле Перуничић: Другови
посланици, пре н е к о л ш о дана Президијум Уставотворне
скупштине Народне Републике Србије доставио је акт Президијуму Народне скупштине ФНРЈ којим тражи да се ра-

зреџш дужности пуковник Михаило Ђорђевмђ, судија Војног већа Врховног суда ФНРЈ, и да се стави на раслоложе.ње Президијуму Уставотворле скупштине Народне Ре.публике Србије.
Ha данашњој; седници Президијум ФНРЈ узео je у разматраље овај акт и донео одлуку да 'предложи Народној скупштиви да се Михаило Ђорђевић разреши авоје дужности и
стави на расиоложење Президијуму Народне Републике Србије. Овај -предлог гласи:
ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ
О РАЗРЕШ ЕЊ У ОД ДУЖНОСТИ СУДИЈЕ ВОЈНОГ ВЕЋА ВРХОВНОГ СУДА ФНРЈ ПУКОВНИКА МИХАИЛА ЂОРЂЕВИЋА.

Народна скуггштина Федеративне Народне Републике Југославије на основу чл. 121 Устава и чл. 21 Закона о потврди и измена!ма и допунама Закона о уређењу народних судова од 26 августа 1945 године
ОДЛУЧУЈЕ:
РАЗРЕШАВА СЕ ОД ДУЖНОСТИ СУДИЈАЈ ВОЈНОГ ВЕЋА ВРХОВНОГ СУДА ФНРЈ ПУКОВНИК МИХАИЛО ЂОРЂЕВИЋ

:и ставља на расгголожење Президијуму Уставотворне скупштине Народне Републике Србије — a на основу тражења
Г1резидијума: Уставотворне скупштине Народне Републике
Србије.
б децембра 1946 године
у Беопраду
ПРЕЗИДИЈУМ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ
Ф ЕД ЕРА Т И ВН Е НА РО Д Н Е РЕГ1УБЛИКЕ ЈУ ГО СЛ А ВИ ЈЕ

Секретар,

Претседник,

М . Перуничић, с. р.

Д-р И. Рибар с. р.

Претседавајући: Тражи ли ко реч о овом предлогу?
‘(Нижо се не јавља). Поигто нико не тражи реч, стављам овај
предлог Президијума Народное скупштине ,на гласање. Ко
гласа за, кека дигне руку. (Сви дижу руку). Има ли ко против? (Нема). Објављујем да je Народна1скупштина разрешила дужности судију Војног Behia Врховног суда ФНРЈ пукоеника М ихакла Ђорђевића и ставила га на располо.жење
Президијуму Уставотвор.не скупштине Народне Републике Србије.
. Прелаеимо ,на шесту тачку дневног реда: предлог Одлуке о разрешењу о д дужности судије Врховног суда; Југословенске армије Стругара д-р Саве.
Моушм известиоца да поднесе извештај.

Секретар Президијума ФНРЈ Миле Перуничић: Другови
народни посланици, Министар иародне одбране je још пре
месец и по дана тражио као хитно да се Стругар д-р Сава
разреш и дужности судије Врховног суда Јл/гословенске ар~
мије и стави на расположење Министру народне одбране. По
ранијим ироишсима, Президијум je постављао и разрешавао
судије Врховног суда. Међутим сада, по изменама и допунам® Закока о уређењу и надлежности војних судова, то je
право одузето Президијуму, и судије Врховког суда разрешава и бира Народна скупштина на заједничкој седници оба
дома. Зато се задоцнило са: доношењем ове Одлуке, јер Скупш т и н а .'ниje била сазвана. Президијум Народце скупштине
Ф НРЈ je јутрос расмотрио овај предлог Одлуке1 који гласи:
ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ
О РАЗРЕШ ЕЊ У ОД ДУЖНОСТИ СТРУГАРА д-р САВЕ,
ВРХОВНОГ СУДА ЛУГОСЛОВЕНСКЕ АРМИЈЕ.

СУДИЈЕ

Народна скупштина Федеративне Народне Републике Југославије, на основу чл. 26 Закона о потврди ћ изменама и
допунама Закона о уређењу и надлежности.војних судова у
Југословеиској арм,ији од 24 августа 1945 године
*

О Д Л У Ч У Ј Е:
РАЗРЕШАВА СЕ ОД ДУЖНОСТИ СУДИЈА ВРХОВНОГ СУДА
ЈУГОСЛОВЕНСКЕ АРМИЈЕ СТРУГАР Д-Р САВА

и ставља onia расположење Министру народне одбран/е.
6 децембра 1946 године
у Београду
ПРЕЗИДИЈУМ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ
Ф ЕД ЕРА Т И ВН Е Н А РО Д Н Е Р Е П У Б Л И К Е ЈУ ГО СЛ А ВИ ЈЕ

Секретар,

М. Перуничић, с. р.

Претседник,

*

Д-р И. Рибар с. р.

Претседавајући: Тражи ли ко реч о овом оредлогу? (He
јавља се нико). He тражи нико реч. Стављам предлог Президијума Народне скупштике ФНРЈ на гласање. Ко je за овај
предлог, нека дигне руку. (Сви дижу руку). Хвала! Има ли
ко против? (Нема). Нема никога иротив. Објављујем да је
прихваћен предлог Президијума Народне скупшти.не Федеративне Народне Републике Југославије о разрешењу од
дужности судије Врховног суда Југослоеенске арм,ије Стиуrapa др Саве и његовоад стављању на расположење Мииистру народие одбране.
Седма тачка' дневног реда je: доношење Одлуке Народне скупштине ФНРЈ о потврди закона које су донели законодавни одбори Савезног већа и Већа народа на основу чл.
136 Устава1.

Пошто еу оба дома већ усвојила извештаје законодавних одбора о изменама и допунама, амандмакима и законима, у смислу чл. 136 Устава, треба сада Н:ародна; скупштина да потврди1све ose законе и амандмане;. Има: ли ко да
поднесе какав предлог у овом погледу?
Душан Бркић: Другови и другарице народни посланици,
у вези тачке 7. данашњег дневног реда, предлажем Народној скупштиии; да донесе следећу одлуку:
О Д Л У K A
Народне скупштине ФНРЈ о потврди Закона, које су законодавни одбори Савезног већа и Већа «арода донели на
основу чл. 136 Устаиа.
Народва скупштина ФНРЈ потврђује све законе које су
донели законодавтги одбори Савезног већа и Већа народа
на основу чл. 136 Устава и које je својим указим а ирогласио Президијум Народне скупштине ФНРЈ, a који су >псшменично наведени у извеш тају законодавних одбора оба дома
од 6 децембра ове године.
Народна1 скупштина ФНРЈ одобрава и иотврђује све
амандмане које су законодавни одбори оба дома накнадно
усвојили и који чине састав,ни део извештаја законодавних одбора.
Ова Одлука ступа на снагу чим је Народна скупштина
изгласа.
М сш ш другове лародне пославике да прихвате ову
Одлуку.
Претседавајући: Чули смо предложену Одлуку народног
посланика друпа) Душана Бркића. Тра1жи ли још ко реч?
(Нико ое не јавља). Пошто кико не тражи реч„ стављам његов предлог на гласање. Ко je за овај предлог, нека дигне
руку. (Сви- дижу руку). Хвала. Има ли ко иротив? (Нема).
Објављујем да je предлог Душана Бркића о потврди закона
које су законодавии одбори Савезног већа и Већа народа
донели ка основу чл. 136 Устава и изгласан у Народној скупштини.
Тиме je данашњи дневни ред исцрпен.
Закључујем ову седницу, a друга седница ће се заказати кад се за; то укаже потреба.
Седница je закључеиа у 13,25 часова.

САВЕЗНО ВЕЋЕ

Шеста

седница

(18 децембра 1946)
П о ч е тж рада у 16,15 чассхва.
При уласку у дворану чланове Савезне владе на челу са
потпретседником Владе Едвардом Кардељем и чланове претседништва Савезиог већа на челу са претседником Савезног
већа Владимиром Симићем народни посланици бурно поздрављају.
Претседавао претседник Владимир Симић.
Претседник: Отварам шести редовни састаИак II редовног заседаша Савезног већа Народне скупштине Федеративне Народне Републике Југославије. Записник данашње седнице водиће секретар Стеван Јовичић. Изволите чути записиик прошлог састанка.
Секретар Стеван Јовичић чита запионик петог редовиог
саста)нка Савезиог већа од 6 децембра 1946 године.
Претседник: Има ли чтримедаба на прочитаии записник?
(HeiMa). Пошто 'примедаоа немз, објаЕљујем да се за п ж н и к
оверава.
Влада Федеративне Народне Републстке Југославије поднела је Савезком већу на решавање: предлог Закона о чеку,
предлог Ооновног закона о буџету; предлог Закона о мирнодсшским војним инвалидима1; предлог Ооновног закона о
старател>ству и предлог Закона о порезима.
Сви ови законски предлози, у омислу чл. 13 Пословника,
упућени су Зако.нодавном одбору на претрес и извештај.
Законода1ши одбор Савезног већа поднео je Савезном
већу на решавање своје извештаје: о 'предлогу Закона о чеку, о предлогу Основног закона о буџету и о предлогу Закона
о мирнодопским војнкм шшалидима.
Ови извештаји су штампани и c a законским предлозима раздељеии народним посланици.ма, a ставиће се на днегчи
ред кад Веће о томе донесе одлуку.
Boja Лековић, народни посланик, моли за 15 дана боловања према 'приложеном лекарском уверењу; Никола Божовић моли 15 даиа отсуства због болести; Славољуб Петровић моли отсуство са седница од 18 и 19 децембра због

хитних службених послова; Светозар Вејновић 'моли три дана отсуства ради хитних и неодложиих тгослова; М ато Маркотић моли пет дана отсуства због хитних и неодложних
послова и Фрањо Гажи, услед болестш, моли за оправдање
због отсуства са ово-г заседања.
Претседииштво Савезног већа предлаже да се ова тражена отсуства, онако како су тражена, као и боловања, према лекарским уверењима, одобре. Прима ли Веће овај предлог? (Прима). Обја<вљујем да су тражена отсуства и боловања одобрена.
Саотш тазам да je Веће призмило известан број молби и
жалби које се упућују Одбору за молбе и жалбе на решавање у смислу Пословника.
Савезно веће j'e примило разна акта и резолуције које
су му упућене поводом донош ењ а Закона о национализацији
приватних привредних ттредузећа.
Све ове резолуције примају се на знање.
Прелазимо на1 дневни ред. Ha дневном реду налави се
као једина тачка: утврђивање дневиог реда.
Према прочитаном саопштењу, Законодаини одбор Савезног већа’ доставио je своје извештаје: о предлогу ЗаKOiHa о чеку„ о предлогу Закона о мирнодопски-м војним
иквалидима и о предлогу Основног заккхна о буџету. ГТретседништво Савезног већа ттредлаже да се на диевни ред
ставе:
1. — Претрес предлога Закона о чеку,
2. — Претрес ттредлога Закона о мирнодолским војним инвалидима, и
3. — Претрес предлога Основног закона о буџету.
Прима ли Савезно веће овако тгредлож&ни дневни ред?
(Прима). Објављујем да je предлажеии дневни ред примљен
yi да су на дневни ред стављени 'по реду предлози закона
онако како je сад прочитано.
о Пошто омо на овај начин исцрпли дневни ред данашње
седвице, даиаш њ у седницу закључујем, a другу заказујем
за 19 децембар у 16 часо/ва.
Седница je закључена у 16,30 час.
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VEĆE NARODA

Šesta sednica
(18 decembra 1946)
Početak rada u 16,20 časova.
Pretsedavao pretsednik Josip Vidmar.
Pretsednik: Otvaram šesti redovni sastanak II redovnog
zasedanja Veča naroda Narodne skupšitne FNRJ.
Zapisnik če voditi sekretar Joža Milivojevič. Molim druga
sek retara da čita zapisnik prethodne sednice.
Sekretar Joža Milivojevič čita? zapisnik pete sednice od 6
decem bra 1946 g.
Pretsednik: Ima li primedaba na ovaj zapisnik? (Nema).
P ošto nema primedaba, zapisnik se overava.
Saopštavam Veču da je Veče naroda primilo od Vlade
FNRJ preko Saveznog veča sledeče zakonske predloge: p re 
dlog Zakona o čeku; predlog Zakona o mirnodopskim vojnim
invalidima; predlog Osnovnog zakona o budžetu; predlog Za
kona o porezima i predlog Osnovnog zakona o starateljstvu.
Svi ovi zakonski predloži upučeni su Zakonodavnom od
b o ru u smislu člana 12 Poslovnika Veča naroda na pretres.
Predloži su otštampani i razdeljeni narodnim poslanicima.
Zakonodavni odbor podneo je Veču naroda na rešavanje
svoje izveštaje o zakonskim predlozima i to: o predlogu Za
k o n a o čeku; o predlogu Zakona o mirnodopskim vojnim in
validima; i o predlogu Osnovnog zakona o budžetu. Svi ovi izveštaji otštampani su i razdeljeni narodnim poslanicima.
Izvolite čuti otsustva narodnih poslanika: Andrija Mugoša
moli osam dana otsustva radi službenog posla; Veselinka Malinska moli 10 dana osustva zbog bolesti; Spasoje Dimitrijevič
moli dva dana otsustva radi privatnog posla; Miloje Dobrašinovič moli pet dana otsustva zbog bolesti; Milan Smiljanič m o
li dva dana otsustva zbog službenog posla; Mitrovič Božo, m o
li 5 dana otsustva zbog službenog posla; Hasan Brkič moli 3
dana otsustva zbog službenog posla; Vera Aceva moli 5 dana
otsustva radi službenog posla; Živko Žižič moli 6 dana otsustva
radi službenog posla; Radonja Golubovič, moli 6 dana otsustva
radi službenog posla; Božo Mitrovič moli 6 dana otsustva radi

službenog posla; Oton Župančič moli 6 dana otsustva zbog b o 
lesti; Edvard Kocbek moli 5 dana otsustva zbog bolesti; Naumovski Naum moli 5 dana otsustva radi neodložnog službenog
posla.
Pretsednik: Predlažem Veču naroda da odobri otsustva
pročitanim narodnim poslanicima, Prim a li Veče moj predlog?
(Prima). Objavljujem da su odobrena tražena otsustva n a ro d 
nim poslanicima.
Saopštavam Veču naroda da je primilo pozdravna pisma iz
svih krajeva zemlje povodom donošenja Zakona o nacionali
zaciji privatnih privrednih preduzeča.
Iz* naroda smo primili izvestan broj molbi i žalbi koje če
biti upučene Odboru za molbe i žalbe Veča naroda.
Prelazimo na dnevni red: utvrdivanje dnevnog reda.
Predlažem Veču naroda da usvoji sledeči dnevni red:
1) pretres predloga Zakona o čeku;
2) pretres predloga Zakona o mirnodopskim vojnim invalidima i
3) pretres predloga O snovnog zakona o budžetu.
Prim a li Veče naroda ovaj moj predlog? (Prima). Pošto je
Veče naroda usvojilo moj predlog o usvajanju dnevnog reda
naredne sednice, a pošto je i današnji dnevni red iscrpen, za
ključujem današnju sednicu, a iduču zakazujem za sutra u 16
časova sa usvojenim dnevnim redom.
n Sednica je zaključena u 16,30 časova.
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САВЕЗНО ВЕЋЕ

Седма

седница

(19 децембра 1946)
Почетак рада v 16 часова.
Чланове Савезне владе, претседника Савезног већа Владигмира Симића и чланове претседништва Савезног већа 'при
уласку у дворану Шјродни? посламици топло поздрављају.
Претседавао претседник Владимир Симић.
Прегседник: Отварам седми редовни саеганак II редовног заседања Савезног већа Народне скупштине Федеративне Народне Републике Југославије.
За!писник даиашњег рада води'ће секретар Љ упчо
Арсов.
Изволите чути записник прошлог састанка.
Секретар Љубчо Арсов (Срез штипски) чита записник
шестог редовног састакка.
Претседник; Има ли 'примедаба н а тфочита’ни записник?
(Нема). Примедаба нема те се, тгрема томе, записник оверава.
Савезно веће добило je извешта'ј од свог З ак о н о д а в ш г
одбора о предлогу Закона о порезима. Овај извештај je
штамттан и раздат народним тшсланицима, a статаиће се на
дневни ред кад о томе донесе одлуку Савезно веће.
Прелазимо на тражење отсуспва и боловања! народаих
посланика.
Цетинић Марин моли отсуство cai другог заседања ттрема лекарском уверењу; Госпић Светолик, моли 7 даиа отсусгва због нбодложних послова; Малишић Панто моли 6 дана отсуства због болести; Глухић Омер моли 5 данза отсуства због болести; Ш-иљеговић Боигко моли 2 дана отсуства; Шпиљак М и к з ј м о л и отсуство са друпоог заседања према лекарском уверењу; Курт Хуснија моли 3 дана отсуства
због болести; Куфри« Милка моли 8 дана отсуства због болеста; Иванчевић Никола моли 4 дака отсуства према лекарској 'потврди; Груловић Аћим моли 3 дана отсуства због
болести; Николић Ж ивојин моли 5 даиа отсуства зб ог хитких и неодложиих послова; Даниловић Угљепга моли 3 дана
о^Јуства ради важних и1'неодложних послова; Ћ урувијаТ од е

моли 8 дана отсуства због службевих гтослова; Цвијетин
Мијатови;ћ моли 6 дана отсуства због хитних и неодложних
послова; д-р Хамдија Ћамерлић моли 3 дана отсуства због
болести; Борис Станковски моли 10 дана боловања према
лекарш ом уверењу.
Претседништво предлаже да ce по овим тр а ж е ш м отсуствима и боловањима сввма одобри 4 дана,( a онима који
су тражили мање, онолико колимо су тра!жили. Да ли се
Савезно веће са овим слаже? (Слаже се). Објављујем да су
огсуства и боловања одобреиа сваком no 4 дана, изузев оних
који су тражили мање, те колико им je и одобрено.
Савезно веће добило je неколико молби и жалби, које
се упућују Одбору за 'молбе и жалбе на решење.
Ha реду су са!да р!азиа акта.
Једи/нствени ф ровт места Радојиш ће — Св. Иван Зелина, Хрвати и Италијани котара Лабин шаљу Савезном већу
своје поздравне телеграме поводом годишњице проглашења ФНРЈ.
Претседништво (Президијума ФНРЈ известило je Савезно веће да je поред јуче еаопштених претставки добило
преко 500 исто тако претставки и резолуцвја упућених Народној скупштини ФНРЈ, којим радници и намештеници п о
једиеих 'предузећа, масовних организација и појединци поздрављ ају донош ење Закона о иационализацији привагних
ггривредних предузећа, па се Савезно веће м о л в да и ове
прими к зна!њу, да се претставке и резолуцшје не би појединачно читале.
Прелазимо «а дневни ред. Прва тачка диевног реда je
претрес предлога Закова о чеку. Известилац Законодавног
одбора по o b o 'm тгредлогу Закона je 'народни иославик Сулејман Филиповић. Молим известиоца да сасшшти извештај
Законодавиог одбора',. По овом законском 'Предлогу Митаистар правосуђа Федеративне Народне Републике Југославије известио je Савеано веће да je за њ еговог повереника
одређен д-р Љ убомир Бајаловић, профееор Економско-комерцијалне високе школе у Београду, који je присутан.
Известилац Законодавног одбора Сулејман Филиповић
чита извештај Законодаввог одбора. (Видети законски
предлог и одборски извештај као прилоге на крају књиге).
Другови народни посланвци, уз предлог Закона о чеку
налази се пред вама и образлож ењ е Владе о ттотреби за
доношење тога закона. Законодавви одбор, узимајући: у
оцену и претрсс сам пројекат, послужио се и образложењем
Савезне владе, na je наша'о да овај вредлог Закона одговара
нашој стварности и нашим садашњим потребама.
Стога, у име Законода&ног одбора, м-олим овај високи
дом да предлог Закона са изменадиа и допунама које предлаже Заководавни одбор усвоји и да; га озакони. (Аттлауз).

Претседник: Прелазимо на претрес у начелу по предлогу Закон а о чеку. Ко жели да узме реч у претресу v начелу ino овом предлогу Закоиа, . нека се јави за реч. (Нико се не јавља). Нико се не јавља. Ставл>:ам на гла^ање предлог Закона о чеку у начелу. Гласа се дизањ ем руке. Ко je
у на!челу за предлог Закона о чеку, нека дигне руку? (Сви
дижу руку). Има ли кога против? Не 1ма. Објављујем да je
Савезно веће предлог Закона о чеку у начелу једногласно
прихватило.
Прелазимо на претрес у појединостима. Жели ли ко да
узме реч v претресу у поједивостима ino законском предлогу
о чеку? ( iH h k o се не јавља). H e јавља се нико. Молим известиоца да чита ттредлог Закоеа о чеку.
ИзвеСтилац чита нзслов и чл. 1 предлога Закона о чеку.
Претседник: Ко je з а наслов и чл. 1 предлога Закока о
чеку, нека дигне руку? (Сви дижу руку). Има ли кога против? Нема. Објављујем да je еаслов и чл. 1 предлога Закоиа о чеку једвогласно трихваћен.
(За овим je Савезно веће, у смислу свога Пословвика,
гласајући дизањем руку о сваком појединојм члану, једногласно прихватило све чланове лредлога За!кона о чеку, и то од
чл. 2 до закључио1 чл. 31,. заједно са насловима појединих
одељака, према предлогу и извеш тају За1конодавног одбора).
Претседник: Тиме je замонски 'предлог примљен и у појединостима. Прелази се на гласање о предлогу Закона у
целини. Глаеа се лоједивачно са за и против. Молим секретара да прозива народне посланике.
Секретар Љубчо Ареов, прозива народне лосланике да
гласају.
Гласали су за: Аголи д-р Неџат, Алексоски Борис, Антић
Милоје, Аитолић Фрањо, Антуноеић Риста, Апостолов Васко, Арсов Љ убчо, Аугустин Мата, Б абвћ Антун-Туна,
Б ж р а ч Јозо, Банак Јосип, Ба!ри'чевић Перо, Белинић Марко, Беловуковић Милан, Бериш а Риф ат, Бећирић д-р Тодор,
Бисић М. Милорад, Блажевић Јаков, Богдаиов Душае, Богданов Ђура!, Бороје:вић Јован, Бохинц Андреј, Бош ковић
Ђорђе, Брецељ д-р Маријан, Бркић Душаи, Бркић Звонко,
Бубањ Андрија, Буљан Вице, Бурзевски Ванчо, Бури.ћ Хаеан, Висилев Гјорги, Васиљевић Живан, Веселинов Јован,
Веселинов-Мунћа!н Станма, Видовић Никола, Виловић Мустафа, Випотник Албин, Влатковић Немања, Војкови.ћ T o 
m o , Вркљав Анте‘, Вујичић Милорад, Вујковац Михаило, Вукадиновић Ђуро, Вукмановић Светозар-Темпо, Вулин Сава,
Вучковић Сретен,, ^Гајић Гојко, Геренчевић (Павле, Гигов
Страхил,, Гиздић Драго, Година Фердо, Гранђа Иван, Гран-

фил Тома, Грбић Чедо^ Гргурић д-р Јаков, Гретић Ивицја,
Грк Душан, Грубић Чеда, Грујић Радован, Дамњанови.ћ Божидарка-Кика, Девеџић Душан, Д орош ки д-р Јован, Ђермановић Живота,, Ђорговски Васил, Ђукановић Перо1, Ђурђевић Чеда, Ђурић Љ убодраг, Ђуровић Лазар, Ђуровић Михаило, Ерчић Живко, Ж игић Раде, Зековић Вељко, Зечевић
Влада, Зечевић Стево, Иванов Андреј, Ивековић д-р Младен,, Ивић Стјепан, Јакш ић Никола, Јанковић Љ убо, Јарамазовић Лајчо, Јелеиц Алеш, Јеремић Boja, Јованови.ћ Блажо, Јовановић д-р Драгољуб, Јовановић Ђура, Јовановић
Иса, Јовановић Радош , Јовановић Спасоје, Јовичић Стеван,
Јојкић Ђурица!,, Јоксимовић Момир, Јосиповић Србољуб, Јуранчич Јоже, Карабеговић Оомав, Карајонић д-р Драгомир,
Карнер д-р Иво, Кецмановић д-р Војислав, Кимовец Франце,
Кнез Јурица!, Ковачевић Вељко, Ковачевић Митар, Ковачевић Урош, Колишевски Лазар, Комадина Петар, Комненић
Симо, Kope« Јаков, Косовац Младен, Костић Велимир, Кохаровић д-р Александар, Коцбек Јоже, Кочевар Франц, Кра!њец Мишко, Крзнар' Ђуро, КрстевскИ) Киро,, Крстић Бошко,
Крстић Светозар, Крстуловић Вицко, Крце Павао, Крџић
М'ирко, Кузмановић д-р Славко, Кузмановски Боге, Кузминац Стеван, Кутурец Тома, Лакатош Иштван,, Лакуш Филип,
Лалић Ђуро, Лампрет Јоже, Лерик Иштван, Лесковшек
Франц, Лукић Костадии, Лулић Грго, Љ ујић Велибор, Љ уји ћ
Bojo, Мандић Гли-горије,: Мандић Пашага, Маринко Миха,
М арковић Драгослав, М арковић Немања, Марчинковић Јозо, Мастиловић Новак, Матић Радомир, Мачек Иван-Матија,
Месић Јосип, Међо T o i m o , М икуж д-р Метод, Милојевић
Милоје, Милосављевић Љубинка, Миљковић Мито, Минић
Милка, Мииић Милош, Минчев Никола, М разовић КарлоГашпар, Мрковић Новица, М ркоци Марко, Мујагић Хасан,
Мундрић Петар, Нађ Коста, На!умовски Круме, Нешковић
д-р Благоје* Н ж о д и је в и ћ Тихомир, Николић Живојин, Нимагаи Џавид, Новаков Душаи, Новосел д-р Шиме, Омановић
Хамдија, Остовић Адам, Павлови(ћ Миха)ило, Павловић Павле, Пахић Лука, Пашалић Едхем, ГТенезић Слободан, Перковић Миле, Перуничић Миле, ТТетрушев Кирил, Пијаде Моша, Плавшић Лаза!р, Побрић Едхвм, Полић Зораи, Половић
Марко, По'пов Жива, Поповић Горољуб, Поттовић Јован,
Поповијћ |Коча1, Поповић Љ убомир, Поповић Милентије,, Почуча Миле, Првчић Стјепан, При,би:ћевић д-р Раде, Пуцар
Ђуро-Стари, Радмиловић д-р Јерко, Радоваиовић М ш ивоје,
Радовановић Милија, Радуловић Taca, Рамљак д-р Анте»
Рапаић Ћиро, Рац Винце, Ра1шовић Милош, Релић Петар,
Рибар д-р Иван, Рибич Иван, Рибникар Владислав, Рикановић Илија, Р и таг д-р Светозар,, Савић Брано, Салаи Јожеф,
Салај Ђуро, Светек Франце, Секељ Јож еф, Симеоновић Јаитко, Симеунчевић Гавро, Синановић Хамдија, Смајовић Ва-

силије, Стамболић Петар, Стефановић Миливоје, Стефавовић Светислав, Стојавовотћ Богољуб, Суботин Иван, Сутловић Рикард, Сучић Мартин, Тодоровић Мијалко, Тодоровић
Симо, Толо Нико, Томашевић Добросав, Туцман Јосип, Узуновоки Цветко, Фајфар Тоие, Ференчек Иван, Ференчина
Tomo,! Филиповић Сулејма!н, Фрнтић Елизабета, Хасанагић
Хилмија, Хаце Матевж, Хаџи Мустафа Хасан Шукри, Хотић Месуд, Хоџа Мехмет, Хоџа Фадил, Хоџић Мујо, Хриб ар Јанез, Хукић Мехмеда!лија1, Цвет^ић Милија, Црнобрња
Богдан,., Чамић Бошко, Чамо Едхем, Чаушевић-Чауш Ива:н,
Ченгић Ферид, Чешњај T o m o , Чобански Опасоје, Чолак Петар, Џојић Анто, Шакић Јован, Шарац д-р Заим, Ш арад
Спасоје, Шевић Александар, Шегрт Владо, Шкаре Станко,
Шнудерл д-р Макс, Шпиљак Фрањо, ИЈутић Анте.
Отс.утни: Андрић Ратомир, Бакарић д-р Владимвр, Бож овић Никола, Борш тнар Јоже, Б роз Јосип-Тито, Бутозан
д-р Baco,. Вејновић Светозар, Влахов Димитар, Војновић
Петар, Вукашиновић Иван, Га!жи Фрањо, Гајиновић Вујица,
Гаџић Радосав, Гашпар Јан, Глухић Омер, Госпић Светолик,
Груловић Аћи;м, Даниловвћ Угљеша, Драгин Радивој, Дра;ушник Јурица, Ђукић Пане, Жижа д-р Александар, Ж ујовић
Сретен, Зечевић Славко, Ивавчевић Никола, Јакшић Мато,
Јанић Владо, Јовановић Станимир* Јовичевић Павле, Јоцић
Живојин, Кардељ Едвард, Кидрич Борис, Ковачић Иван,
Коса1нов1И;ћ Сава, Криезиу Хасан, Курт Хуснија, Куфрин Милка, Кухар Ловро, Лековић Bojo, Леши Акиф Мустафа, Мајхеи Владо, Малески Владо, М алишић Панто, Марковић Милош, М арковић Момчило, Маркотић Ма!то, М ијатовић Цвијетин, Мсијушковић Радован, М аклаужић Јосип,, Михајловски Кирил, Московљевић д-р Милош, Мугош Душа«, Нацева Mapa, Недељковић Миодраг, Нешић Светомир, Новаковић
Груја, Новосел Стјепан, Овачић Станко, Пајковић Ђоко,
Петровић Душан, Петровић Ратко, Петровић СлавољубЂера, Прибић Мила!н, Ранковић Александар, Реџић Енвер,
Самарџија Стево, Сремец д-р Златан, Станковски Борис,
Стефановић Иван, Стојадиновић Михаило, Томшич Вида,
Трајковић Александар, Трифуновић Светислав, Ће-мерлић
д-р Хамдија, Ћурувија Тоде, Филаковић Имро, Фотев Богоја, Хаџић Бош ко, Хебранг Авдрија, Хољевац Већеслав, Хумо Авдо, ЦвСтић Боса, Цетииић Марин, Ча1лић Душан, Чубриловић д-р Baco, Шатев Павел, Шаћири Иомет, Шиљеговић Бошко, Ш пиљак Мика, Шпрљан Гуште.
Претседник: Објављујем да je за предлог Закона! о чеку
гласало 258 народних посланика и сви су гласали за предлог Закока! о чеку, чиме je овај законски предлог у СавезHOiM већу дефинитавно прихваћен и биће,, сагласно Уставу
и Пословнику, упућен Већу народа на решавање.

Прелазимо е а другу тачку дневног реда1: Претрес предлога Закона о мирнодопским војним инвалидима. Известилац Законодавиог одбора je народни послалик Месуд Хоти:ћ. Молим известиоца да 'прочита извештај Законодавног
одбора.
Известилац Законодавног одбора Месуд Хотић (Срез Б у гојно — Горњи Вакуф) чита извештај. (Видети законски
предлог ћ одборски извештај као прилог на! крају књиге).
Претседник: Пр.иступамо лретресу у иачелу по предлогу Закона о мирнодопским војним инвалидима. Ко би желео да узме учешћа! у дискусији у начелу, нека се јави за
реч. Нико се не јавл>|а за реч. Стављам на гласање предлог
Закон>а о мирнодопским војним инвалидима у на'челу. Гласа се дизањем руку. 'Ко je у иачелу за предлог Закоиа о
мирнодоттским војним иивалидирма нека дигне руку? (Сви
дижу руку). Има' ли ко 'прот.ив? (Нема). Објављујем да je
предлог Заксша о мирнодолским војним инвалидима v Савезиом већу Народне скупштине једндгласно у иачелу прихваћен.
Прелазимо на претрес у 'појединостима. Закон је ма!ли.
Има три кратка одељка, укупно десет чланова. Ко жели да
узме учешћа у дискусији у 'појединостима, нека се јави за
реч. (Нико се ие1јарља за реч). Пошто се «ико не јавља за
реч, молим известиоца д а чита наслов и редом чланове.
Известилац чита чл. 1 са насловом законског предлога.
Претседник; Ко je з а чдан 1 са насловом овог законског
предлога, нека д и -гн е руку. (Сви дижу руку). Има јги ко
п ротив? Нема. Објављујем да je члан 1 са насловом једногласно 'прихваћен.
—
З а овим je Савезно веће, у смислу одредаба свога
Пословника, гла!сајући дизањ ем руку о сваком поједином
члану законског предлога о мирнодопским војним инвалидима, једногласно прихватило све чланове предлага Закона о мирнодопским инвалидима, и то од чл. 2 д о закључно
чл. 10, према лредлогу и извеш тају Законодавиог одбора. —
Претседник: Тиме je законски 'предлог примљен и у n o 
je дииостима. Приступа се гласању у целини. Гласа* се поименично са за и против. Мол«м секрета1ра да чита имена народних 'посла1ника.
Секретар .прозива народне »послаетике да гласају.
Гласали су за: Аголи д-р Неџат, Алексоски Борис, Антигћ Милоје, А,нтол1ић Фрањо, Антуновмћ Риста, Апостолов
Васко, Арсов Љ убчо, Аугустинов Мата, Бабић Антун-Туна,
Еакрач Јозо, Б.аричевић ГТеро,, Белвнић Марко, Беловуко-

вић Милан, Бериш а Риф ат, Бећирић д-р Тодор, Бисић JVL
Милорад, Блажевић Јаков, Богданов Душаи, Боројевић Јован, Бохимц Андреј, Бош ковић Ђорђе, Брецељ д-р М аријан, Бркић Душ.ан, Бркић Звонко, Бубањ Андрија, Буљан
Вице, Бурзевски Ваичо, Бурић Хасан, Василев Гјорги, Ва'сиљевић Живан, Веселинов Јован, Веселинов-Мунћан Станка,
Видовић Никола^, Виловмћ Мустафа, Випотаик Албин1, Влатковић Немања,, Војковић T o m o , Вркљан Анте, Вујичић Милорад, Вујковац Михашго, Вукадиновић Ђуро, Вукмановић
Светозар-Темпо, Вулин Сава, Вучковић Сретен, Г,ајић Гојко,
Геренчевић Павле, Гигов Страхил, Гиздић Драго, Година
Фердо,, Гра1нђа Иван, Гранфил Тома, Грбић Чедо, Гргурић
д-р Јаков, Гретић Ивица, Грк Душан, Груби-ћ Чеда, Грујић
Радован, Дамњановић Божидарка-Кика, Девеџић Душан, Дорошки д-р Јован, Ђер1ма1новић Живота, Ђорговски Васил,
Ђукановић Перо,, Ђурђевић Чеда, Ђурић Љ убодраг, ЂуроBHih Лазар, Ђуровић Михаило, Жигић Раде, Зековић Вељко,
Зечевић Влада, Зечевић Стево, Иванов Андреј, Ивић Ст.јепан, Јакшић Никола1, Јанковић Љ убо, Јарамазовић Лајчо,
Јеленц Алеш, Јеремић Bojai, Јовановић Блажо, Јовановић
д -ip Драгољуб, Јоваиовић Ђура, Јоваиовисћ Иса, Јовановић
Радош, Јова1новић Спасоје,, Јовичић Стеван, Јојкигћ Ђурица,
Јоксимовић Момир, Јосиповић Србољуб, Јураичич Јоже,. Карабеговић Осман, Карајовић д-р Драгомир, Карнер д-р Иво„
'Кецмаковић д-р Војислав, Ки-мовец Франце, Кнез Јурица,
Кова!чевић Вељко„ Ковачевић Митар, Ковачевић Урош, Колишевски Лазар, К ом адиш Петар, Комнеиић Симо, Корен
Јаков, Косовац Младен, Костић Велимир, Кохаревић д-р Александар, Коцбек Јоже, Кочевар Фраиц, Крањец Мишкоу
Крзнар Ђуро, Крстевски Киро, Крстић Бошко, Крстић Светозар, 'Крстуловић Вицко, Крце Павао, Крџић Мирко, Кузмановић д-р Славко, Кузмановски Боге, Кузми-нац Стеван, Кутурец Тома1, Л акатош Иштван, Лакуш Ф и л ш , Лалић Ђуро,
Ламперт Јож е, Лерик Иштван, Лесковшек Фраиц, Лукић Костадин, Љ уји ћ Велибор, Мандић Глигори.је, Манџић Пашага, Мариико Ми<ха„ Марковиђ Драгосл^в, Марковић Немања,
М арчинковић Јозо, Мастиловић Новак, Мати.ћ Радомир, Мачек Иван-Матија', Месић Јосип, Међо T o i m o , Микуж д-р Метод, Милојевић Милоје, Милосављевић Љубинка, Миљковић
Мито, М:и;н1и;ћ Милка, Минић Милош, Минчев Никола, Мразовић Карло-Гашшар^ Мрковић Новица, Мркоци Марко, Мујагић Хасан, Мукдрић Петар, Нађ Коста, Наумовски 'Круме,
Нешковић д-р Благоје, Никодијевић Тихомир, Нимани Uaвид, Новаков Душан,, Новосел д-р Шиме, Омановић Хамди]а, Остовић Адам, Павловић Михаило, Павловић Павле,
Пахић Лука, Пашалић Едхем, Пенезић Слободан, Перковић
Миле, Перуничић Миле, Петрушев Кирил^ Пијаде Моша^
Плавшић Ла'зар, Побрић Едхем, Полић Зораи, Полови.ћ М ар-

ко, Попов Жива, ПоповИћ Горољуб, Поповић Јован, Поповић Коча, Поповић Љубомир* Поповић Милентије, Почуча
Миле, Првчић Стјепан, Прибићевић д-р Раде, Пуцар ЂуроСтари, Радмиловић д-р Јерко, Радовановић Миливоје, Р,адовановијћ Милија, Радуловић Taca, Рамљак д-р Аонте, Рапаић
Ћиро* Рац Винце, Раш овић Милош, Релић Петар, Рибар д-р
Иван, Рибич Иван, Рибникар Владислав, Рикановић Илија,
Ритиг д-р Светозар, Савић Брано, Салаи Јожеф, Салај Ђуро, Светек Франце, Секељ Јож еф, Симеоновић Јанко, Скмеунчевић Гавро, Синановић Хамдија, С,мајовић Василије,
Стамболић Петар, Стефановић Миливоје, Стефаћовић Светислав, СтојаноЕић Богољуб, Суботин Иван„ Сутловић Рикард, Сучић Мартин, Тодоровић Мијалко, Тодоровић Симо,
Толо Нико, Томашевић Добросав, Туцман Jo m n , Узуновски
Цветко, Ф ајф ар Тоне* Ференчак Иван, Ференчина Томо, Филиповић Сулејман, Фрнтић Елизабета, Хасанагић Хилмија,
Хаџи Мустафа Хасан Шукри, Хебранг Андрија, Хотић Месуд, Хоџа Мехмет, Хоџа Фадил, Хоџић Мујо, Хриба!р Јанез,
Хукић Мехмедалија, Цветнић Милија* Црнобрња Богдан, Чакић Бош ко, Чамо Едхем, Чаушевић-Чауш Иван,
Чеигић Ферид, Чешњај Том о}| Чобански Опасоје, Чолак
Петар, Џојић Анто, Шакић ЈоваВ, Шарац д-р Заим,
Ш арац Снасоје, Шевић Александар', Шегрт Владо, Шкаре
Станко, Шнудерл д-р Максо, Шпиљак Фрањо,, Ш прљан Гуште, ШутиЈК Анте.
Отсутни: Андрић Ратомир, Бакарић д-р Владимир, Банак Јосип,, Богданов Ђура, Б ож овић Никола, Борштнар Јоже, Броз Јосип-Тито, Бутозан д-р Ba'co, Вејновић Светозар,
Влахов Димитар, Војновић Петар, Вукашииовић Иван, Гажи
Фрањо, Гајиновић Вујица', Гаџић Радосав, Га!шпар Јан„ Глухић Омер, Госпић Светолик, Груловић Аћим, Даиилови-ћ
Угљеша, Драгин Радивој, Драушник Јурица, Ђукић Пане,
Ерчић Живко, Жижа' д-р Александар, Ж ујовић Сретен, Зечевић Славко, Иваичевић Никола, Ивековић д-р Младен, Јакшић Мато, Јанић Владо, Јовановић Сташшир, Јовичевић
Павле, Јоцић Живојии, Кардељ Едвард, Кидрич Борис, Кова'чић Иван,, 'Косановић Сава, Криезиу Хасан, Курт Хуснија,
Куфрин Милка, Кухар Ловро, Лековић Bojo, Леши Акиф
Мустафа, Лулић Грго, Љ уји ћ Bojo, М ајхен Владо, Малески
Владо, Малишић Панто, М арковић Милош, М арковић Момчило„ Маркотић Мато, М ијатовић Цвијетин, Мијушковић
Радова«, Миклаужић Јоснп, Михајловски Кирил, Московљевић д-р Милош, Мугош Душан, Нацева Mapa, Недељковић
М иодраг, Нешић Светомир, Н.иколић Живојии, Новаковић
Груја, Новосел Стјепа1»,, Опачић Станко, Пајковић Ђоко, Петровић Душан, Петровић Ратко, Петровић Славол>уб-Ђера,
Прибић Милаи, Ранковић Алексавддар, Реџић Енвер, Самар•џија Стево, Сремец д-р Златану Стаековски Борис, Стефано-

вић Иван, Стојадиновић Михаило, Томшич Вида, Трајковић
Александар, Трифуновић Светислав, Ћамерлић д-р Хамдијаг
Ћурувија Тоде, Филаковић Имро, Фотев Богоја, Хаце Maтевж, Хаџић Бошко,, Хољевац Већеслав, Хумо Авдо, Цветић
Боса, Цетинић Марии, Чалић Душав, Чубриловић д-р Baco,
Шатев Павел, Ш аћири Исмет, Ш иљеговић Бошко, Шпиљагс
Мика.
Претседник: Објављујем да je о предлогу Закона о мирнодотским војвдм инвалидима гласало укупно 252 вародна
посланика и да су сви гла^сали за. H a овај начин предлог Закона о мирнодопским војним иивалидима лрихваћен je дефинитивно у Савезном већу и, сагласно одредбама Устава
и Пословвика Савезног већа, биће упућен Већу народа на
решавање.
Ha реду je таретрес предлога Основног закона о буџеггу.
Заједно са овим законом од стране Законодаввог одбора
упућен нам je и лредлог Закона о порезима. Оба ова' законска предлога претстављају једну исту материју. Ja се надам
да ће Савезно веће о оба ова заковска! предлога моћи д а
чује iHa седници експозе заступника Министра финансија.
Пошто није исцрпев данашњи дневни ред питам Савезно
веће да ли je сагласно с тим да се зауставимо на досадашњем раду, тј. да даваш њ у седницу закључимо, с тим да д о
дамо јо ш једну тачку дкевном реду наредне седнице, и то:
Претрес предлога Закона о 'порезима? (Одобравање). Пошто je Веће сагла1сно да закључимо данашњу седницу, ja
ћу, данаш њ у седницу закључити. Идућу седницу заказујем,
за сутра, 20 децембра, у 17 часова. Дневии ред сутрашње
седнице биће ова(ј :
1) Претрес предлога Ооновног закона о буџету; и
2) Претрес лредлога Закона о порезима.
Прима ли Веће овај дневни ред? (Прима). Објављујем
да je ова!ј дневни ред -примљен. Данашњу седкицу закључујем.
Седница je закључена у 17,30 часова.
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Sedma sednica
(19 decembra 1946)
Početak rada u 16,10 časova.
Pretsedavao pretsednik Josip Vidmar.
Pretsednik: Otvaram sedmi redovni sastanak II redovnog
zasedanja Veča, naroda Narodne skupštine FNRJ.
Zapisnik današnje sednice vodice sekretar Mihailo Grbič.
Molim druga sekretara da pročita zapisnik prošle sednice.
Sekretar Mihailo Grbič čita zapisnik šestog redovnog sa
stanka, od 18 decembra 1946 g.
Pretsednik: Ima li prim edaba na zapisnik? (Nema). Pošto
prim edaba nema, zapisnik se overaiva.
Saopšatvam Veču da je Zakonodavni odbor podneo Veču
naroda svoj izveštaj o predlogu Zajkonai o porezima. Ovaj je
izveštaj otštampan i razdeljen narodnim poslanicima.
Predlog Zakona o porezima sa izveštajem Zakonodavnog
todbora biče stavljen na dnevni red kad to Veče odluči.
Predlažem Veču da ovaj zakonski predlog primi kao četvrtu tačku našeg dnevnog reda. Prim a li Veče ovaj moj p re
d lo g ? (Prim a). Pošto Veče prim a predlog, stavlja se zakonski
predlog o porezima kao četvrta tačka današnjeg dnevnog reda.
Otsustva narodnih poslanika: Babič Anto moli tri dana o t
sustva radi službenog posla; Babič Ljubo moli dva dana otsu
stva radi službenog posla; Imamovič Fadil moli sedam dana o t
sustva zbog bolesti; Mihailo Apostolski moli pet dana otsustva
rad i službenog posla.
Predlažem Veču da se tražena otsustav odobre. Usvaja li
Veče moj predlog? (Usvaja?) Objavljujem da je imenovanim
narodnim poslanicima odobreno otsustvo.
Saopštavam Veču da je Narodna skupština FNRJ dobila
preko Prezidijuma Narodne skupštine više od 500 pozdravnih
rezolucija i pisarna od raznih organizacija, udruženja i naroda
•pojedinih mesta iz svih krajeva zemlje povodom donošenja Za
kona o nacionalizaciji privatnih privrednih preduzeča. (Aplauz).
Obaveštavam Veče da je Veče naroda primilo od Ministar•stva pravosuda sledeči akt:

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA
•FEDERATIVNE NARODNE REPUBLIKE

JUGOSLAVIJE

Br. 2359/46 Zak.

VEĆU NARODA NARODNE SKUPŠTINE
FEDERATIVNE NARODNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE
BEOGRAD
Izveštavate se da je za poverenika Vlade pri pretresu Za
k o n a o čeku kod toga Veča odreden Dorde Mirkovič, profesor
P ravnog fakulteta u Beogradu.
Smrt fašizmu ■
— Sloboda narodu!
U Beogradu 19 decembra 1946 godine
Ministar,

Frane Frol, s. r.
Prelazimo' na prvu tačku dnevnog reda: pretres predloga
Z akona o čeku. Molim druga izvestioca Dragoljuba Iliča da podnese izveštaj Zakonodavnog odbora.
Izvestilac Dragoljub Ilić (NR Srbija): U obrazloženju pre
dloga Zakona o čeku označena su sva osnovna načela koja su
k ro z ovaj zakonski predlog sprovedena i ukazano je na bitne
razlike izmedu našeg predloga i Ženevske konvencije od 1931
godine. Posle Zakona o menici koji je u ovom dom u na posled
njem zasedanju usvojen, ovaj zakonski predlog upotpunjuje izgradnju sistema našeg kreditnog poslovanja. Obrazloženje k o 
je je Z^konodavni odbor podneo uz predlog ovog Zakona naj
bolje če vam pokazati one osnovne motive koji su ga rukovodili prilikom donošenja ovog zakonskog predloga i na osnov
ne razlike koje postoje u Zakonu o čeku po Ženevskoj konven
ciji i Zakonu koji je adaptiran našim potrebama. Ja vas molim
da saslušate obrazloženje Zakonodavnog odbora o predlogu
Zakona o čeku. (Videti kao prilog na k raju knjige).
Posle ovog stručnog objašnjenja, ja bih vam još m ogao
pročitati tekst izmena koje su oba zakonodavna odbora unela
u načrt Zakona koji je bio predložen. Te izmene nisu krupne,
one su više stilske prirode, sem jedne u čl. 27. Pročitaču izmene
da biste ih mogli kod teksta zabeležiti:
„U čl. 15, prvi stav, tač. 2 menja se i glasi: „ako trasant
neposredno pošalje ček koji glasi na ime ili „po naredbi” trasatu, sa naredenjem da ga izmiri licu označenom u čeku, a
opozivanje stigne trasatu pre nego što je to naredenje (izvr
ženo.”
„Čl. 19 druga rečenica trečeg stava menja se i glasi: „Ali,
za ček podnet na isplatu poslednjeg dana roka za podnošenje,
ako ne bude plačen, protest se može podiči još i prvog radnog
dana koji za ovim danom dolazi”.

„U čl. 27 stav prvi menja se i glasi: „Kazne predvidene u
čl. 25 i 26 ovog Zakona izriče sreski sud u vanparničnom postupku. Sud postupa po službenoj dužnosti kada u parnici nastaloj povodom čeka sazna da su učinjena dela iz pom enutih
članova, inače postupa samo po traženju imaoca. čeka.”
Pored još nekih sitnih, čisto stilskih izmena, ostalo se u
svemu pri načrtu koji je poslao Komitet za zakonodavstv-o.
Molim drugove narodne poslanike da predloženi ra c rt
Zakona; usvoje u načelu i u pojedinostima (Aplauz).
Pretsednik: Čuli ste izveštaj Zakonodavnog odbora, koji
je podneo izvestilac D ragoljub Ilič. Otvaram narelnu diskusiju
o ovom zakonskom predlogu. Traži li ko reč u diskusiji u na
čelu? (Ne traži niko). Pošto niko ne traži reč, prelazimo- na
glasanje u načelu. Ko je za ovaj zakonski predlog, neka digne
ruku. (Svi dižu ruku). Ima li ko protiv? (Nema). Utvrdujem
da je predlog Zakona o čeku primljen u načelu. Prelazimo na
diskusiju i glasanje u pojedinostima.
Pošto ovaj zakonski predlog nema glava, možemo disku
siju u pojedinostima svršiti sada u početku. Traži li ko reč u
pretresu u pojedinostima? Ne traži niko. Prelazimo na čitanje
zakonskog predloga i glasanje.
Izvestilac čita član 1 prem a izveštaju Odbora.
Pretsednik: Ko je za, neka digne ruku. (Svi dižu ruku). Ko
je protiv? (Niko). Niko nije protiv. Objavljujem da je član 1
primljen. Molim izvestioca da pročita član 2.
—• Za ovim je Veče naroda, glasajuči dizanjem ruku o sva
kom članu, jednoglasno usvojilo sve članove od člana 2 do čla
na 31 zaključno, prem a predlogu i izveštaju Odbora. —
*
Pretsednik: Time je u pojedinostima izglasan predlog Za
kona o čeku. Prelazimo na glasanje u celini. Molim druga sekreta ra da izvrši prozivku. Glasače se sa za i protiv.
Sekretar Mihailo Grbič proživa poslanike da glasaju.
Glasali su za: Abduraim Mustafa, Aguši Kurteš, Ambro
žič Lado, Andrejev Bane, Augustinčič Antun, Babič Anto, Babovič Spasenija, Bajalski Risto, Barbarič Božo, Bevk France,
Berus Anka, Blagojevič d-r Obren, Vojnovič Đurađ, Bratič d-r
Dušan, Brašnarov Panko, V arga Ištvan, Vasiljevič Dušan, Vickovič Mihailo, Vlajkovič d-r Milorad, Vujasinovič Todor, Vujačič M arko, Galijaševič Bečir, Garčeivč Gojko, Gaš Aljuš,.
Golubovič M arinko, Gošnjak Ivan, Grbič Mihailo, Gregorič
d-r Pavle, Dolinšek Tone, Dugonjič Rato, Žumer Srečko, Zatrič Sait, Ivovič Dušan, Ilič S. Dragoljub, Ilič Pavle, Jadrešin
Bogde, Jakovljevič d-r Stevan, Jegdič Jovan, Jeras Josip, Ju-

rinčić Niko, Kapetanović H ajro, Kardelj Pepca, Kerime Muča,
Komnenić Petar, Kotnik Beno, Krajačič Ivan, Kršul Mate, Kulenović Skender, Lautaš Trajan, Lubej France, Lunaček d-r
Pavel, Maglajlič Šefket, Manojlovič Radmila, Markovski Venko, M artinovski Nikola, Marušič d-r Drago, Maslarič Božidar,
Masnić Petar, Milankovič Ivan, Milivojevič Joža, Miljovski
Kiril, Mićunović Veljko, M lakar Alojzij, Mojsov Lazar, Momčilovič Ljbua, M uhtari Osman, Nad Gavrilo, Nestorov d-r Dimitar, Nikolič Zora, Novak Ivan, Nošpal Tode, Olah Šandor,
Oreščanin Bogdan, Orovič Savo, Pavič Niko, Pavlovič Kosan,
Papič Radovan, Pejnovič Kata, Perovič Puniša, Petrovič Mato,
Petrovič Nikola, Pešev Nikola Pančev, Poglajen Franc, Popivoda Krsto, Popovič Dušan, Popovič S. Milan, Popovič Rado
van, Radovič Vuko, Rebac Hasan, Redža Zekerija, Rkman Du
šan, Rus Josip, Savič Kirilo, Salacan Don Ante, Sejfula Kemal,
Skerlič Velimir, Snoj Franc, Stankovič d-r Siniša, Sučič Flori
jan, Temelkovski Borko, Todorovič Radomir, Ćetkovič Jovan,
Cišič Husein, Curčič Živojin, Filipovič Krsto, Frol Frane, H af
ner Tone, Hodža Mustafa, Hodžič Džeko, Hrnčevič d-r Josip,
Cajnkar d-r Stanko, Carič d-r Vojin, Celeski Lazar, Čalovska
Ljiljana, Čikovič Tomo, čolakovič Rodoljub, čubrilovič d-r
Branko, Džankič Hasan, Šentjurc Lidija, Šečeragič Murad, Šoti
Pal, Šukria Ali, Šušteršič Tone.
Otsutw: Apostolski Mihailo«, Aceva Vera, Babič Ljubo,
Bakič Mitar, Bebler d-r Aleš, Borič Franjo, Brkič Hasan, Bursač Milan, Vidmar Tone, Vrbovški Pavel, Vukosavljevič Sre
ten, Gavrilski d-r Gjorgi, Golubovič Radon j a, Dimitrij evič Spa
soje, Dobrašinovič Miloje, Dakovič Spasoje, Dilas Milovan,
Duričič Milivoj, Žižič Živko, Župančič Oton, Zogovič Radovan,
Imamovič Fadil, Kavčič Stane, Kocbek Edvard, Križman d-r
Hinko, Lisi Sali, Malinska Veselinka, Miloševič Mira, Mitrovič
Božo, Mitrovič Mitra, M ugoša Andrija, Nazor Vladimir, Naumovski Naum, Nenezič Radojica, Petrovič Ninko, Plepelič Stjepan, Popovič d-r Miloš, Prodanovič M. Jaša, Radosavljevič
Dobrivoje, Saili Dragutin, Smiljanič Milan, Smodlaka d-r J o 
sip, Spirov d-r Boris, Stojanovič Aleksandar, Sulejmani Hivzi,
Sulejmanovski Nafi, Tomič Aleksa, Turkovič Ivan, Hamovič
Rade, Herljevič Franjo, Carevič Miloš.
Pretsednik: Izvolite čuti rezultat glasanja. Glasala su 124
narodna poslanika. Svi su glasali za. Objavljujem da je pred
log Zakona o čeku u Veču naroda konačno izglasan i da če
biti upučen Saveznom veču na rešavanje.
Time je prva tačka dnevnoga reda iscrpena:. Prelazimo
na drugu tačku dnevnoga reda: pretres predloga Zakona o
mirnodopskim vojnim invalidima. Molim druga izvestioca Za*

konodavnog odbora Panka Brašnarova da podnese izveštaj
Zakonodavnog odbora.
Известилац Панко Браш наров (HP Македонија): Другови и другарице на1родвдг посланици, Закоиодавни одбор
Већа народа на својој седници одржаној 17 децембра т. г.
претресао je предлрг Закона о мирнодопским војеим инвалидима, После свестраног проучавања v Законодавном одбору, a на основу потпуне сагласности у заједничком Редакционом одбору, примили смо предложени текст Редакционе комшсије са малим стилоки.м и техничким иоправкама1.
Због тота молим Веће да овај из-вештај шрими у целости.
Го поздравуам овој закошопроект за миреовремените
војни инвалиди, за) тоа заш то бивша Југославија за своето
23-годишно владеење трош ејки кемилосрдно повекје од
една третина од целокугшиот сво ј буџет з а «уждите на својата војска ,не кајде за нужно да донесе едеи закон, co кој
да се заш титат мирновремените инвалиди, осем една уредба„ ко ја е доиесеш 1 пред ова- вој;на и која Уредба не е никако спроведена во живот; з а тоа заш то се овој законопроект се обфакја'ат и сите мириовремнп воени инвалиди и
нивните семејства од 1918 година до 6 април 1941 година.
Го поздравуам за Toai? co ов o j законошроект ce осигуруе
едно друго сословие од наш ето обштесгво кое не е обфанато од соцјалното сигуруење на работниците, намештениците 'И службениците како и осигуруење на народната милиција.
Ćo доиесуењето на овој Закон се манифестуе и едновремено 'потврдуе интенцијата на> нашето Правителство да
секој кој пригнесуе на обштеството последното е должно од
своја страна д а го осигури при извршуењето на својата
должност. Заш то порано овој законопроект не е донесен?
ПораУо овој законопроект не можел да се донесе по чисто
фииансиски: причини. Ние сме биле во екоиомски кјорсокак, во безисходно економ ш о положемие. Ние ее сме могле, што се кажуе, да ги свржеме двата! краја, заш то сме
имале да кастриме и да се снајдуеме во економскиот хаос
наследен од бивша Југославија и окупацијата. Има мегју
нас мнозина кои сакат одма да потече мед и млеко по Дунав. Тоа се лугје кои вистина може да се искрени, добродушни но не се вживени во револуционите цринципи кои се
легнале во нашата народноослободителна борба — во наш ата народна револуција. A тие лринципи се полна економска и иолитичка независност иа нашата држава и ослободуење трудот од капиталот. A како лредусловие за това е
раскрстуење co хаотичио капиталистичко производство и
воведуење на планско стопанство и 'плавско финансирање.
Овде во овој висок дом кога беше 'поднесен Законот за
социјалното осигуруење на работнниците, намештеииците и

«службениците се појавиа! лугје кои 'посака осигуруење и
;на сите за1м еделци. Одејки свесно, сознателно ком создавање
ма планска економика, ние ходиме свесио. ком создавање на
«своја истинска историја на народите на Југославија кои ире.ку тој илан ке станат сознателни ковачи на1 својата иднида. За това ние, следвајки пламското производетво. воистото
време се стремиме да осигуриме сите членови на тшшето
обштество кои принесуат нему. Ho ние не сме уто/ш*сти и
требе да си. пружиме нозите толку к о л к у н и е долга чергата,
како што кажуе народот. Ние правејки ja чергата од де,н
;на ден све подолга и пош ирока ке дојдеме еден ден да одговориме на сите задолженија кои се лсправаат лред нас.
A тоа ке се постиш е тогај кога ке се машинизира, механизира земеделието и кога животот во село co ништо нема
да се разликуе од животот во градот.
Изнесуејки oiBoa, сакам д а лотцртам да :ние требе да
се вооражиме co трпение и постојанство за да можеме да
изградиме нашата држава a и едновремено да истакнем да H t f e
требе уште повекје да се сплотиме околу нашето вотство на
Народниот фронт,, на чело co маршалот на Југослађија Јосип
Б роз Тито, кое изнесе коработ на 'народната револуција на
спаеителниот брег, .а исто така ке изнесе економскиот koраб на спаеителниот брег, и тогај ке настанат дни у кои не
ке има безработица и ке се осигура секо ј труденик. (Аплауз).
Pretsednik: Čuli ste izveštaj Zakonodavnog odbora Otvaram načelnu diskusiju o ovom zakonskom predlogu. Ko želi
<da govori u* načelu o ovome zakonskom projektu? (Niko).
Prelazimo na glasanje u načelu. Ko je za ovaj zakonski projekat u načelu, neka digne ruku. (Svi dižu ruku). Ima H ko
protiv? (Nema). Ovaj zakonski projekat izglasan je u načelu.
Prelazimo na diskusiju u pojedinostima. Želi li ko da g o 
vori u pretresu u pojedinostima o ovome zakonskom predlo
g u ? (Ne želi niko). Molim izvestioca da čita član po član za
k onskog predloga.
...!*• -V .
Izvestilac čita član 1 predloga
vojnim invalidima.

Zakona

o mirnodopskim

Pretsednik: Ko je za ovaj član, neka digne ruku. (Svi dižu
•ruku). Ima li ko protiv? (Nema). Član 1 je primljen.
—
Za ovim je Veče naroda, glasajuči dizanjem ruku, usvo
jilo jednoglasno sve članove od 2 - do 10 zaključno, prema
.predlogu i izveštaju Zakonodavnog odbora. —
Pretsednk: Time je ovaj zakonski predlog izglasan u po 
jedinostim a. Prelazimo na glasanje u celini. Molim druga setkretara da izvrši prozivku.
Sekretar Mihailo Grbič proživa poslanike da glasaju.

Glasali su za: Abduraim Mustafa, Aguši Kurteš, Ambrožič
Lado, Andrejev Bane, Augustinčič Antun, Babovič Spasenija,
Barbarič Božo, Bevk France, Berus Anka, Blagojevič d-r Obren, Bojnovič Đurad, Bratič d-r Dušan, Brašnarov Panko,
Varga Ištvan, Vasiljevič Dušan, Vickovič Mihailo, Vlajkovič
d-r Milorad, Vujasinovič Todor, Vujačič Marko, Galijašević
Bečir, Garčevič Gojko, Gaš Aljuš, Golubovič Marinko, Gošnjak
Ivan, Grbič Mihailo«, Gregorič d-r Pavle, Dolinšek Tone, Dugonjič Rato, Žumer Srečko, Zatrič Sait, Ivovič, Dušan, Ilič S. Dragoljub, Ilič Pavle, Jadrešin Bogde, Jakovljevič d-r Stevan, Jegdič Jovan, Jeras Josip, Jurinčič Niko, Kapetanovič Hajro, Kar
delj Pepca, Kerime Muča, Komnenič Petar, Kotnik Beno, Kra
jačič Ivan, Kršul Mate, Lautaš Trajan, Lubej France, Lunaček
d-r Pavel, Maglajlič Šefket, Manojlovič Radmila, Markovski
Venko, Martinovski Nikola, Marušič d-r Drago, Maslarič Bo
židar, Masnič Petar, Milankovič Ivan, Milivojevič Ioza, Miljovski Kiril, Mitrovič Mitra, Mičunovič Veljko, Mlakar Alojzij,
Mojsov Lazar, Momčilovič Ljuba, Muhtari Osman, Nad Gavrilo, Nestorov d-r Dimitar, Nikolič Zora, Novak Ivan, Nošpal
Tode, Olah Šandor, Oreščanin Bogdan, Orovič Savo, Pavič
Niko, Pavlovič Kosan, Papič Radovan, Pejnovič Kata, Perovič
Puniša, Petrovič Mato, Petrovič Nikola, Plepelič Stjepan, Pešev
Nikola Pančev, Poglajen Franc, Popivoda Krsto, Popovič Du
šan, Popovič S. Milan, Popovič Radovan, Radovič Vuko, Ra
dosavljevič Dobrivoje, Rebac Hasan, Redža Zekerija, Rkman
Dušan, Rus Jisop, Savič Kirilo, Salacan Don Ante, Sejfula Kemal, Skerlič Velimir, Snoj Franc, Stankovič d-r Siniša, Sučič
Florijan, Temelkovski Borko, Todorovič Radomir, Ćetkovič
Jovan, čišič Husein, Ćurčič Živojin, Filipovič Krsto, Frol F r a 
ne, Hafner Tone, Hodža Mustafa, Hodžič Džeko, Hrnčevič d-r
Josip, Cajnkar d-r Stanko, Carič d-r Vojin, Čeleski Lazar, Ča
lovska Ljiljana, čikovič Tomo, Čolakovič Rodoljub, Čubrilovič d-r Branko, Džankič Hasan, Šečeragič Murad, Šukria Ali,
Šušteršič Tone.
Otsutm: Apostolski Mihailo, Aceva Vera, Babič Anto,
Babič Ljubo, Bajalski Risto, Bakič Mitar, Bebler d-r Aleš,
Borič Franjo, Brkič Hasan, Bursač Milan, Vidmar Tone, V r
bovški Pavel, Vukosavljevič Sreten, Gavrilski d-r Gjorgi, G o
lubovič Radonja, Dimitrijevič Spasoje, Dobrašinovič Miloje,
Dakovič Spasoje, Dilas Milovan, Duričin Milivoj, Žižič Živko,
Župančič Oton, Zogovič Radovan, Imamovič Fadil, Kavčič Sta
ne, Kocbek Edvard, Križman d-r Hinko, Kulenovič Skender,
Lisi Sali, Malinska Veselinka, Miloševič Mira, Mitrovič Božo,
Mugoša Andrija, Nazor Vladimir, Naumovski Naum, Nenezič
Radojica, Petrovič Ninko, Popovič d-r Miloš, Prodanovič M.
Jaša, Saili Dragutin, Smiljanič Milan, Smodlaka d-r Josip, Spi-

rov d-r Boris, Stojanovič Aleksandar, Sulejmani Hivzi, Sulejmanovski Nafi, Tomič Aleksa, Turkovič Ivan, Hamovič Rade,
Herljevič Franjo, Carevič Miloš, Šentjurc Lidija, Šoti Pal.
Pretsednik: Glasala su 122 narodna poslanika i svi su glasali za. Objavljujem da je Zakon o mirnodopskim vojnim inva
lidimi u Veču naroda izglasan i da če biti upučen Saveznom
veču na rešavanje.
S odobrenjem Veča zaključujem današnju sednicu a iduću zakazujem za sutra u 16 časova.
Sednica je zakljbčena 17.30 časova.

САВЕЗНО ВЕЋЕ

Осма с е д н и ц а
(20 децембра 1946)
Почетак у 17 часова.
При уласку у дворану чланове Савезне владе, ттретседника Савезног већа Владимира Симића и чланове претседништв<а Савезног већа народни посланици бурно поздрављају.
ПретседаВао претседник Владимир Симић.
Претседник: Отварам осми редовни састанак II редовног
заседања Савезног већа Народное скупштине Федеративне-.
Народне Републике Југосла.вије. — Запианик данашњег cäстанка водиће секретар Стеван Јовичић. Изволите саслушати загшсник прошлог састанка.
Секретар Стеван Јовичић чита записник седмог редовног састаика.
Претседник: Да ли има' лримедаба на прочитани зависник? (Нема). Примедаба нема, објављу.јем да ie прочитани
записник примљен.
Као претседник Савезиог ве-ћа, у духу установљенепраксе и у за је д ш ц и са Претседништвом Већа дарода, прегледао сам и упоредио текстове предлога Закона о чеку и
предлога Закоиа о мирнодопским војним инвалидим^. Установљено je да су текстови закона који су претресани и изгласани у Савезном већу и Већу народа идентични’ један с:
другим и да ни у чему не постоји никаква разлика. Извештавајућн Савезно веће о овоме, питчам Савезкго веће да ли овај
извештај свога Претседништва прима на зиање? (Гласови:
Прима се). Пошто примедаба нема, обја 1вљујем да су на овај;
начин предлози Закона о чеку и Закона о мирнодопским во јним иввалидима у Нардној скупштиии Федеративне Народне
Републике Југославије коначко усвојеии и да ће, сагласно
чл. 63 Устава и чл. 45 Пословника Савезног већ,а., бити vnvћени Президијуму Народие скупштине Федеративне Н ародне
Републике Југославије на проглашење.
Народни посланици Моша Пиједе и Миле Перуничић
поднелв су Савезном већу на решавање итредлог Закона о
овлашћењу Претседништва Президијума Народне супштине
ФНРЈ да решава молбе и жалбе упућене НародноЈ! скупштиви ФНРЈ.

г
Отсуства народних 'посланика. Kvxao Ловро, народни
посланик, моли отсуство до краја заседања према приложеном лекарском уверењу и д-р Александар Ж ижа моли за три
дана отсуства због болести у породици. Предлажем Савезном већу да се тражена' отсуства одобре у износу од три
дана. Да ли Веће прима овај 'предлог? (Прима). Објављујем
да су тражена отсуства! одобрена.
Веће je примило две молбе и обе ове молбе биће упућене Одбору за молбе и> жалбе на решавање.
ЗаконодавнИ' одбор Савезног већа поднео је свој извештај о предлогу Зако>на о овлашћењу Претседништва Президијума’ Народне скупштине Федеративне Народне Републике Југославије да решава о молбама и жалбама упућеним
Народној скупштиви ФНРЈ. Овај предлог Закова заједно са
образложењем биће у тсжу седнице разДељен народним 'посланицима и ставиће се «а дневни ред кад Веће о томе донесе одлуку.
Народни посланик Baco Бутозан јавља се v смислу Пословника и жели д а постави јадно питање Министру ин?
дустрије Владе ФНРЈ.
Baco Бутозан (Срез Мркоњић-град): Другови народни 'посланици, у име 'потписаних народних посланика
имам част да упутим неколико пита!ња Мимистру иидустрије. Обзиром на то да су одлуке Потсдамске декларације c t v пиле 'на снагу још v месецу августу годиие 1945 и да< \é
Париски споразум о немачким репарацијама и о образовањ у међусавезничке агевције за репарацше, који ie Влада
ФНРЈ потписала, ступио на' снагу месеца децембра 1945, a поитто овај дом 'није обавештен о извршењу репарационога
пограма који извире из Потсдамских и Париским одлука,
постављамо следећа питања Министру индустрије;
1) Да ли се примењују одлуке Потсдамске декларације
о економско|м разоружању Немачке и о њеним репара'ционим давањима?
2) Да ли- се и у којој мери испуњавају репарационе
квоте, које су Федеративној Народној Реттублици Јутославији одобрене Парискирм споразумом о пепарацијама?
3) Шта je досада наша земља при;мила на име репарационих давања из Немачке и какве су шерспективе за скору будућност?
Молимо да нам Министар индустрије што пре одговори
на ова питања.
20 децембра 1946 год.
Народни по:сла«ици Савезног већа:

Baco Бутозан, Синановић Хамдија, Коста Нађ, Груловић
Аћим, Богоја Фотев, Боге Кузмановски, Звонко Бркић,
Јоцић Живојин.

Претседник: Имам да упитам друга Министра и-ндустрије Савезне владе ФНРЈ да ли може дати одм.ах одговор на
ово питање, a ако не може сада дати одговор, кад може.
Министар индустрије Савезне владе
Одговори.ћу Hai почетку сутраииње седнице.

Борис Кидрич:

Претседник: Објаљујем, да ће Министар индустрије одговорити сутра, 'на седници ко.ја ће се одржати у овоме
дому на питање 'на!родног посланика Васе Бутозана и Другова,.
Прелазимо на дневни ред.
Прва је тачка дневиог реда: п.ретрес предлога, Основног
закона о буџету.
Известилаш Закомодавног одоба n o овроме предлогу
Закона je претседник Закоеодавног одбора народни оосланик Моша Пијаде. (Аплауз).
Известилац Moiifa Пијаде: Другови народни посланици,
извештај који треба да читгм садржи искључиво стилске
измене. Законодавни одбор мије ни у чему измекио нигде
смисао предложеног закова,, i-rero се само трудио да формулацијама учини дух законског предлога још јаснијим и бол>е израженим, и ja бих лично предложио, да се цео извештај који1садржи стилске измеие и. који има сваки послалик
у руци не чита. (Одобравање). (Видети одборски извештај
као прилог на крају књиге).
Претседник:
(Прима).

Прима

ли

Скупштина

овај

шредлог?

Известилац: Друго,. пошто ће Министар индустрије дати дуже усмено обазлрожење пред овим домом за овај Закон, ja у име Законодавног одбора, хоћу да кажем само
кеколико 'речи. Законодавни одбор иа заједничком свом састаику са Законодавним одбором Већа народа саслушао ie
друга Министра индустрије, који je пред обадва Одбора дао
усмеио образложење о овоме предлогу Закона, оба cv се
Одбора сложила у потпуности с ти,м образложењем, и наш
je Одбор са великом вољом и са великим одобравањем сара1>ивао н-а овоме закожжом предлогу па зато препоручује
Скупштини да га уавоји. (Бура1н аплауз).
Претседник: Приступамо претресу v начелу по предлогу
Основног закона о буџету. Ко жели да узме учешћа, кека
се, сагласно нашем Пословн.ику, јави за реч; a реч увжма
одмах заступник Министра фикамсија, Мини-стар индустрије
друг Борис Кидрич. (Бураи аплауз).
Zastupnik Ministra finansi ja, Ministar industrije Savezne
vlade Boris Kidrič: Drugovi narodni poslanici, več smo neko

liko puta podvukli da u našoj prvredi još postoji izvesna protivrečnost izmedu organizacionih formi i metoda privredivanja s jedne, i karaktera našeg državnog i zadružnog sektora
s druge strane. Ta protivrečnost na čijem sukcesivnom ukla
njanju radimo već nekolko meseci sastoji se u tome, što smoposle oslobodenja nužno morali preuzeti m nogo nasledenih
organizacionih formi i metoda privredivanja, bez obzira na
to što je naša privreda doživela duboke promene, što je d r 
žavni sektor naše privrede po svom promenjenom karakteru
postao opštenarodni, tj. društveni sektor privrede, bez obzi
ra na to što smo sposobni da za uvek osiguramo društveni
k a ra k te r zadružnog sektora naše privrede. Podvukli smo več
da je to u tom trenutku bio potpuno pravilan i jedino moguč
put, pošto bi svako eksperimentisanje neminovno dovelo do
večih poremečaja u našoj privredi. Odmah posle oslobodenja
postavljao se zadatak: brzo obnavljati, brzo prilaziti radu,
osigurati sve što je moguče, primenjujuči one forme, koje
ljudi, obzirom na tradiciju, najlakše prihvataju, forme koje
su, medutim, m nogo puta više odgovarale prošlosti nego na
šoj novoj društvenoj i ekonomskoj stvarnosti. Kod toga smo
vrlo dobro znali da če doči vreme kada če biti potrebno1 te
nasledene organizacione forme i metode privredivanja uskla
diti sa novom sadržinom. Postavljalo se, dakle, pitanje kada
i na koji način započeti sa tim uskladivanjem. To pitanje p o 
stavilo se u čitavoj našoj privredi, pa prem a tome i u našem
finansiskom sistemu, bez obzira na krupne uspehe koje smo
postigli na finansiskom području.
Danas imamo stabilnu valutu, imamo osigurana novčana
sredstva za velike investicije i, ukratko, pretstavljamo državu
čijim se finansiskim uspesima inostranstvo najviše čudi.
Sada pak, i pored toga, m oram o konstatovati da su one
organizacione forme i metodi, koji su se u prvom posleratnom periodu pokazali kao jedino moguči, kao jedino uspe
šni i prem a tom e kao jedino pravilni i opravdani, da su te
nasledene forme i metodi sada u mnogočemu postali ozbiljna kočnica za dalji razvitak i na našem finansiskom području.
1 pored toga što naša privredna delatnost ima u našim finansijama sigurno zalede, ona istovremeno traži jedan m nogo
gipkiji finansiski sistem koji če dati m nogo širi i jači zamah
inicijativi rukovodilaca naših privrednih ustanova i preduze
ča i koji če u punoj meri odgovarati sadržini naše privrede.
Ako prom otrim o, na primer, odnose naših narodnih republi
ka prema našim saveznim finansijama, videčemo da, s jedne
strane, republike imaju cesto puta i suviše veliku veru u svemoč saveznih finansija, a, s druge strane, pojavljuje se kod
republika i narodnih odbora opravdana težnja za večim sop-

stvenim sredstvima, za večim mogučnostima inicijativnog fi<nansiskog manevrisanja i ispunjavanja sopstvenih zamisli. Da
još jedanput ponovim ono sa čime sam započeo: sve nam s
jedne strane ukazuje na činjenicu da danas imamo vrlo so
lidne finansije, a da s druge strane moramo zbilja uskladiti
njihove organizacione forme koje treba da potpuno odgovaraju dubokim prom enam a u našoj privredi, navoj strukturi
naše države i naše privrede.
Ministarstvo finansija i naša Vlada bavi se tim pitanjima
več duže vremena
Predloženi projekt Osnovnog zakona o
državnom budžetu i projekt Zakona o porezima pretstavljaju promišljen sistem koji odgovara stvarnom kara k teru naše
privrede i koji u sadašnjem periodu našeg društvenog i ekonom skog razvitka pruža sve uslove za dalji napredak.
Drugovi narodni poslanici,
U vezi sa konstatacijom da se kod ovih zakona radi o
uskladivanju organizacione i metodske strane našeg finansis kog sistema sa karakterom , sa sadržajem sa suštinom naše
privrede i u vezi s tim da blagodareči upravo dosadašnjim
krupnim finansiskim uspesima, imamo sve mogučnosti da p o 
čnemo sa tim uskladivanjem, hteo bih da pred Narodnom
skupštinom istaknem tri osnovne karakteristike predloženog
Zakona o budžetu.
Svima vama je vrlo dobro poznato da su budžeti u staroj Jugoslaviji bili jednaki budžetima u svim kapitalističkim
zemljama, naime, da su to bili pre svega administrativni bu
džeti. Oni, dakle, nisu imali ništa zajedničkog sa finansiskim
planiranjem jugosiovenske privrede kojega u staroj Jugosla
viji nije ni moglo biti. Skoro i iskjlučivo administrativni k a 
rakter budžeta stare Jugoslavije bio je u punoj saglasnosti
sa karakterom starog državnog aparata. Stari državni aparat
imao je, u odnosu prema privredi, svakako parazitski karakter.
Stari državni aparat nije ništa doprineo privredi, on nije
upravljao privredom, čije su komandne pozicije bile potpuno
u rukam a privatnih vlasnika i kapitalsita, nego je naprotiv
privreda upravljala njime, tj. on je bio isključivo administra
tivno i policisko orude ekonomski i politički vladajuče klase.
Ova je nužno podržavala'njegov parazitski k a ra k ter na račun
privrede, tačnije, na račun onih širokih radnih masa koje su
stvarale m aterijalna dobra.
U prvom budžetu nove Jugoslavije m orao je u prelaznom
periodu, posle oslobodenja, doduše još da preovladava njegov
administrativni deo, ali je budžet več imao dublju vezu sa
investiciskom politikom FNRJ.
Predloženi Zakon o budžetu daje našem budžetu p o tpu
no novi značaj. Umesto sta ro g administrativnog buđžeta sađ

imamo budžet koji pretstavlja plan stvaranja jedinstvenogr
fónda 'državnih‘'novčanih sredstava i plan upotrebe tih sred
stava u saglasnosti ša opštedržavnim 'privrednim planom z&'
privrednu izgradnju, za materijalno i kulturno podizanje i so*
cijalno obezbedenje narodnih masa, za jačanje državne nezavisnosti i odbranbene moči zemlje i za izdržavanje državnog"
aparata. Kao što se vidi iz definicije opštedržavnog budžeta
iz čl. 2 predloženog Osnovnog zakona o budžetu, ona osobina koja je bila karakteristična za stari budžet, naime izdrža
vanje državnog aparata dolazi u novom budžetu na posled
nje mesto, a na prvo mesto dolaze privredna pitanja, pitanja
privredne izgradnje, pitanja m aterijalnog i kulturnog podizanja i socijaliog obezbedenja radnih masa, pitanja državne ne~
zavisnosti i odbranbene moči, Umesto starog, administrativnog budžeta imamo sada, po predloženom Zakonu, budžet
koji jé, opšte uzeto, zaista finansijski plan čitave naše privre
de, novčani izraz čitave naše privredne i državne delatnosti.
Član 2 predloženog Zakona neposredno podvlači da je ’
opštedržavni budžet plan stvaranja jediistvenog fonda držav
nih novčanih sredstava i plan upotrebe tih sredstava. O pštedržavnom budžetu dato je, dakle, u našoj privrednoj, opštedržavnoj i javnoj delatnosti ono mesto koje sa finansijske
strane odgovara važnosti opštedržavnog plana.
Predloženi Zakon stvara takav budžetski sistem koji od
govara opštenarodnom, tj. društvenom kara k teru naše držav
ne privrede i prisnoj povezanosti našeg zadružnog i radnog
dela privatnog sektora sa državnim privrednim sektorom. On
, če sa svoje strane pomoči onaj put koji u našoj zemlji ide1
u pravcu izgradnje socijalizma. Predloženi budžetski sistem
naravno ne otvara vrata nekom šivom birokratskom nazovi
socijalizmu, koji bi kočio inicijativu pojedinih bilo administrativno-teritOTijalnih, bilo privrednih jedinica, več naprotiv
uz -čvrsto čuvanje i planiranje jedinstveiosti fondova državnih
novčanih sredstava, posvečuje vanredno veliku pažnju bas
inicijativi naših narodnih republika, administrativno-teritorijalnih i privrednih jedinica. Predloženi budžetski sistem je,
dakle, u skladu s principom koji podvlači da privredna aktivi«
zacija naših narodnih masa tj. društveni k a ra k ter odlučujučih
grana naše privrede, po svojoj suštini, pretstavlja skladno i
plansko povezivanje opšte-društvenih interesa sa individualnom
inicijativom i interesima jedinica. U vezi s tim karakterističan je drugi stav čl. 2 koji određuje da sopstvena novčana'
sredstva državnih privrednih preduzeča, kojim a ona samostalno raspolažu, ne ulaze u opštedržavni budžet. Na prvi
pogled je jasno da je taj stav u punoj saglasnosti sa posled
njim uredbama Vlade FNRJ o utvrdivanju i raspodeli dobitü

naših državnih preduzeča i te uredbe sa predloženim Zakonom
0 budžetu pretstavljaju jedan celoviti sistem. Takode je jasno
-da se u stavu 2 čl. 2 ogleda upravo načelo da individualnu
inicijativu perduzeča i njihovu maksimalnu stimulaciju treba
povezati sa opštenarodnim, tj društvenim karakterom naše
državne imovine u jednu skladnu celinu.
Činjenica da sopstvena sredstva državnih privrediih p re
duzeča zbog davanja potstreka za njihovu sopstvenu inicija
tivu ostaju preduzečima i ne ulaze u budžet, ipak ne znači da
je budžet u pogledu plana o trg n u t od fondova koji stvaraju
ta sopstvena sredstva državnih privrednih preduzeča. Naprotiv, predloženi Osnovni zakon o budžetu namerno govori o
finansiskim planovima državiih privrednih preduzeča i o zbir
nim planovima pojedinih grana prvrede. On izričito postav
lja, da ukoliko sopstvena sredstva državnih privrednih pre
duzeča, odnosno pojedinih privrednih grana nisu dovoljna za
kapitalnu izgradnju, racionalizaciju, rekonstrukciju itd., da se
•onda te potrebe podm iruju iz budžeta. Istovremeno predlo
ženi Zakon o budžetu odreduje da sopstvena sredstva ulaze
u budžet ukoliko ih njihov nosilac nije utrošio ispunjenjem
svoga plana. Iz togai proizilazi da finansiski planovi koji baziraju na sopstvenim sredstvima državnih privrednih preduzeča
1 pojedinih grana naše državne privrede, pretstavljaju zajedno
;sa budžetom i sa pri vrednim planom jednu celinu u kojoj sva:ki elemenat zavisi od svih ostalih elemenata. U tome se opet
'Ogleda činjenica da upravo naš budžet treba da povezuje jedinstvenost planiranja, jedinstvenost naše privrede uopšte i
naših finansija napose sa inicijativom privrednih jedinica i
mogučnostima za njen razvitak.
Ako sa bilo kojeg stanovišta prom atram o predloženi Za:kon o budžetu m oram o konstatovati baš ono' o čemu smo
govorili na početku, naime da predloženi Zakon ne pretscavlja samo administrativni budžetski sistem, nego pre svega
budžetski sistem u kome se ogleda takode naša privreda. U
našem budžetskom sistemu je dakle, naglasen baš privredni
■momenat za razliku od fiskalnog momenta budžeta stare J u 
goslavije i ostalih kapitalističkih zemalja.
Drugi karakteristični momenat za predloženi Zakon o
bdužetu je da predloženi budžetski sistem u celini odgovara
materijalnim i finansiskim zahtevima federativne izgradnje
naše države. Član 3 odreduje da opštedržavni budžet sadrži
isavezni budžet i ukupan iznos budžeta narodnih republika. Iz
toga jasno proizilazi da u okviru opštedržavnog budžeta i
•opštedržavnog privrednog plana narodne republike svoje budžete donose potpuno suvereno i da su kod toga ograničene
samo ukupnim iznosom u opštedržavnom budžetu. U vezi s

tim treba takođe istaknuti odredbe o sastavljanju budžeta.
Narodne republike u svrhu sastavljanja opštedržavnog budžeta dostavljaju Vladi FNRJ jedino načrt svog budžeta.
Istinska demokartičnost kod donošenja budžeta pokazuje
se takođe i u budžetskim pravima NO. U okviru državnog bu
džeta narodne republike, odnosno u okviru budžeta autonomne pokrajine, odnosno autonom ne oblasti, koji sadrže samo u
sumarnom pregledu budžete okružnih, odnosno sreskih i gradskih narodnih odbora, narodni odbori primaju svoje budžete
samostalno. Naravno da se budžetska prava narodnih odbora
utoliko razlikuju od budžetskih prava narodnih republika,
ukoliko se uopšte prava narodnih odbora razlikuju od suve
renih prava narodnih republika. Te razlike sadrži takode dik
cija predloženog Zakona o budžetu. Federaitvnoj izgradnji
naše zemlje odgovaraju na kraju takode članovi 18, 19, 20
i 21 koji u saglasnosti sa Zakonom o porezima odreduju sva
kom organu državne vlasti njegove sopstvene prihode.
Za razliku od svih mnogonacionalnih država koje nisu
bile sposobne da reše nacionalno pitanje unutar svojih granica i za razliku od svih federacija koje nisu bile sposobne dai
izgrade materijalnu bazu svoje federativne strukture predlo
ženim Zakonom o budžetu obezbeduje se puno i nedeljivo jedinstvo naših finansija u vidu opštedržavnog budžeta, a s
druge strane samostalna budžetska prava naših republika i
narodnih odbora u vidu njihovih sopstvenih budžeta koji su
kod narodnih republika ograničeni jedino ukupnim iznosima
u opštedržavnom budžetu a kod narodnih odbora sumarnfm
pregledom u republikanskim budžetima, odnosno budžetima
autonom ne pokrajine, odnosno oblasti. Jedinstvenost držav
nog i privrednog jedinstva sa federativnom izgradnjom drža
ve, karakteristična za FNRJ, ogleda se, dakle i u našem novom budžetskom sistemu..
Prelazim na treču karakteristiku predloženog Zakona o
budžetu koju sam več dodirnuo, tj. na njegovu stimulativnost.
Stimulativnost predloženog Zakona o budžetu proizilazi već
iz činjenice da on odgovara federativnoj izgradnji naše drža
ve, da povezuje čvrsto jedinstvo plana, jedinstvo naše privre
de i naših finansija sa našom federativnom izgradnjom. Ta
stimulativnost pojačana je još više izvesnim naročitim čla
novima u predloženom Zakonu o budžetu. Ovde se ograničavam na dva primera takvih naročitih odredaba.
Prvi primer je član 22 koji odreduje da vlade narodnih
republika kao i glavni, oblasni izvršni odbori i izvršni odbori
narodnih odbora raspolažu polovinom viškova prihoda koji
se ostvare iznad predvidanja u odgovarajučem budžetu. Za narodnu republiku potrebna je jedino saglasnost Savezne plan-

:ske komisije i to ne , saglasnost za to kako treba raspolaga/ti sa polovinom viška prihoda, nego saglasnost u pogledu materijalnog bilansa. Za narodne odbore potrebna je saglasnost
ivših izvršnih odbora odnosno vlade narogne republike.
Navodim da je čl. 30 koji u stimulativne svrhe odreduje
da se privredne ustanove finansiraju na osnovu sopstvenih
predračuna koji ulaze u budžet odgovarajučeg organa u bru
to iznosima prihoda i rashoda. Ove ustanove raspolažu svojim
pihodima samostalno u granicama propisa o izvršenju budže
ta. Polovinom viškova prihoda koji su ostvareni iznad pred
videnih raspolažu na osnovu dopunskog predračuna koji im
odobrava državni organ pod čijim se rukovodstvom nalaze
ove ustanove.
Da na kraju uzgred dodirnem interesantnu razliku — u
pogledu naše budžetske i ekonomske terminologije — koju
predloženi Zakon o budžetu pravi izmedu budžeta, predraču
na i finansiskog plana. Budžet može po toj terminologiji da
ostvaruje jedino organ državne vlasti. Državna privredna p re
duzeča sastavljaju finansiske planove, a državna nadleštva,
privredne ustanove, koje nisu privredna preduzeča, sastavljaju
predračune. Očigledno da ta terminologija, odnosno da- takva
distinkcija u našoj administrativnoj i privrednoj term inologi
ji odgovara našoj državnoj i privrednoj strukturi.
Drugovi narodni poslanici, ako obuhvatimo sva tri nave
dena karakteristična m omenta predloženog Zakona o budžetu
u jednu celinu, videčemo da predloženi zakon ne samo uskladuje naše finansiske organizacione forme i metode, naš b u 
džetski sistem sa karakterom naše privrede, i društveno-političkom strukturom naše zemlje, nego da predloženi zakon
omogučava takode i solidnu budžetsku bazu za ispunjenje na
ših privrednih planova u idučoj 1947 godini i u narednim godinama. Baš činjenica da predloženi budžetski sistem traži
plansko jedinstvo fondova svih finansiskih sredstava i plan
jedinstvene upotrebe tih sredstava, činjenica, dakle, da pred
loženi budžetski sistem garantuje jedinstveno stvaranje i jedinstveno rukovodenje našim finansijama, a da s druge strane
u celini odgovara federativnoj izgradnji naše države, da n a 
rodnim republikama i narodnim odborima daje svu mogučnost da razvijaju što* veču inicijativu, da tu mogučnost u smi
slu maksimalne stimulacije daje takode i svim našim privred
nim jedinicama, državnim privrednim preduzečima i državnim
privrednim ustanovama, — baš t a činjenica, drugovi narodni
poslanici, dokazuje da predloženi Zakon o budžetu pretstav
lja u finansiskom pogledu jednu od osnova ne samo za utvr-divanje nego i za ispunjenje našeg privrednog plana. (Burno
odobravanje u celoj skupštinskoj dvorani).

Pretsednik: Za reč se javio narodni poslanik M arko Belinić. (Dolazak narodnog poslanika M arka Belinića na skupštinsku govornicu poslanici dočekuju aplauzom).
M arko Belinić (Srez Zagreb III): Drugovi i drugarice n a 
rodni poslanici, mi smo več u òvom visokom domu do sada
doneli više veoma važnih zakona, koji učvršćuju naš ekonom 
ski sistem, učvrščuju našu narodnu zajednicu, i unose jasnoču u organizaciju naše ekonomije. Oni otvaraju nove p e r
spektive radnim masama naše države na putu izgradnje n a 
rodnog života. Medu te zakone u prvom redu spadaju: Z'ak on o državnim privrednim poduzečima i Zakon o nacionali
zaciji privrednih preduzeča. Sada se pred nama nalazi novi
zakonski prijedlog Osnovnog zakona o budžetu, koji če u
našoj finansiskoj politici, u našoj finansiskoj praksi, unijeti
jo š više plana o pravilnoj raspodjeli finansiskih sredstava, te
omogučiti što bržu i još veču ekonomsku stabilizaeiju naše
Federativne Narodne Republike Jugoslavije.
Dovoljno je proučiti čl. 2 ovog zakonskog prijedloga da
bi smo se upoznali sa m aterijom koju ovaj zakon rješava.
Zbog toga smatram za potrebno citirati ovaj član koji kaže:
„Opštedržavni budžet je plan stvarainja jedinstvenog fo n 
da državnih novčanih sredstava i upotrebe ovih sredstava, u
saglasnosti sa opštedržavnim privrednim planom, za privrednu izgradnju, materijalno i kulturno podizanje i socijalno
obezbedenje narodnih masa, jačanje državne nezavisnosti i
odbranbene moči zemlje i izdržavanje državnog a p arata”.
Istina, ovu važnu zakonsku materiju regulisala je i Privremena narodna skupština donošenjem Zakona o budžetu polovinom 1945 godine, koji je m nogo doprineo sredivanju držav
nih finansija. Preko budžeta, to g utvrdenog plana prihoda i
rashoda, ravnomjerno su rasporedena potrebna sredstva rashoda opče državne uprave i namirivanje najhitnijih državnih
potreba, kao što su: socijalno i zdravstveno stanje, dizanjeprosvjete i jačanje obrambene moči naše zemlje. Medutim, e k o 
nom ski razvitak naše države, tj. usavršavanje našeg ekonom:skog sistema traži i usavršavanje naše finansiske politike koja
m ora biti uskladena sa opče državnim privrednim planom.
Ovaj zakonski prijedlog upravo se bavi tom materijom.
Po njemu svaki organ državnih vlasti zadržava svoju iinansisku samostalnost s jedne strane, dok je s druge strane
uključen u zbirne budžete i opče državni budžet, čime je osigurano jedinstvo vlasti kao cjeline. Od vremena kada je donešen prvi zakon o budžetu organizacija našeg privrednog
života dobila je m nogo ustaljenije forme. Donet je čitav niz
raznih zakona. Prvenstveno je donet naš Ustav, zatim Zakon
■o narodnim odborima, pa je naš ekonomski kao i politički

sistem dobio svoju stalnu formu, dobio svoju odredenu sta
bilnost.
Ovako postavljen opčedržavni fond omogučava pom aga
nje razvitka onih republika koje su privredno i kulturno za o 
stale, čime se provodi u djelo ravnopravnost naroda Jugosla
vije i jača bratstvo i jedinstvo. Isto tako, takve mogučnosti imaju i narodi u svojim narodnim republikama u odnosu
prema onim krajevima koji su u njihovom okviru zaostali, a
pogotovo oni koji su ratom uništeni i postradali.
Ovom prilikom htjeo bih da kažem nekoliko riječi o si
stemu budžetiranja u staroj Jugoslaviji. Ministar industrije
drug Kidrič več se osvrnuo na to pitaije u svome obrazloženju ovog zakonskog prijedloga. Ne mislim da se zadržavam
na njegovim riječima. Ali htjeo bih da naglasim da su u sta
roj Jugollaviji finansiska sredstva bila upotrebljavana često
puta za neproduktivnu potrošnju, da su uglavnom bila upo
trebljavana za izdržavanje žandarmeriskog i policiskog ap a ra 
ta za ugnjetavanje naših naroda.
Prema tome ogrom na je razlika izmedu našeg budžetskog
sistema koji se predlaže u ovom zakonskom prijedlogu i onoga koji je bio u staroj Jugoslaviji.
Da bi protiv-narodni režim držao u pokornosti radne m a
se naše zemlje, da bi držao u pokornosti narode Jugoslavije
uopče, m orao je da investira ogrom na finansiska sredstva
samo na izdržavanje administrativnog aparata i žandarmerije,
od čega naš narod nije imao nikakve koristi, dok se ovim za
konskim prijedlogom rješavaju pitanja kako da budu finansi
ska sredstva upotrebljena u produkitvne svrhe, od čega če
nesumnjivo u prvom redu biti ogromne koristi i pomoči našim
narodima.
Prelaženje na plansku privredu diktira s jedne strane ja 
sno utvrdivanje svih raspoloživih sredstava države kao cjeline i njihovu plansku raspodjelu izraženu u novčanoj vrijednosti preko budžeta. Zato ovaj zakonski prijedlog o budžetu
tretira pitanja m nogo šire, nego li je to m ogao prvi zakon
0 budžetu. On obuhvata državni privredni sektor kao cjelinu i vezuje ga direktno za one organe narodne vlasti koji
njime rukovode. Ovakvo postavljanje budžeta omogučeno je
zato što je zakonskim putem več riješeno pitanje rukovodenja opčenarodnom imovinom.
Stvaranje jedinstvenog fonda državnih novčanih sredsta
va preko opčedržavnog budžeta otvara široke mogučnosti za
naglu izgradnju zemlje, a osobito za izgradnju naše privrede
1 za puno koriščenje svih privrednih mogučnosti u zemlji.
Iz svih naprijed spomenutih razloga izjavljujem, u ime
poslanika članova Kluba Narodnog fronta Hrvatske, da ču

glasati za ovaj zakonski prijedlog. (Živo odobravanje u skupštinskoj dvorani).
Претседник: Како ce мико друпи иије јавио за реч у начелном претресу, прелазимо на гласање v начелу о предлогу
Основног за1кона о буџету. Гласаће се дизањем руку. Ко ie
V начелу за о.вај законски предлог нека дигне р\жу. (Сви дижу руку). Има ли ко против? (Нема). Објављујем да je
предлог OcHOBiHor закона о буџету у Савезном већу у начелу
прихваћеп једногласно.
Прелазвмо на претрес у шојединостима. Закон је подељен на главе. Ко жели да узме учешћа у диекусији no првој
глави, нека се јдви за реч. (He јавља) се нико). Пошто се нико
не јавља молим 'известиоца да чита наслов предлога Закон и члан 1.
Известилац Моша Пијаде чита наслов предлога Закона
и члан 1.
Претседник: Ко je за члан 1 заједно са насловом и поднаеловом нека дигне руку. (Сви диж у руку). Има ли ко против? (Нема). Објављујем д а je члан 1 заједно са насловом
и поднасловом предлога Закона једногласно примљен.
— З а овим je Савезно веће, гласајући дизањем руке о
сваком прочитлном члану, усвојило једноглаено чланове од
2 до закључно 9, .према предлогу и извештају Законодавког одбора. —
Известилац чита чла« 10. Молим, овде je грепжа. Треба
да стоји: „Утврдиће се свлке године потребеа средства...
итд.“
Претседник: Ко je за члан 10 са исправком известиоиа
нека дигне ру ку (Сви дижу руку). Има ли ко против? (Нема). Објављујем да je члан 10, заједно са исправком известиоца,. једногласно примљен.
— З а овим je Савезно веће, гласа1јући дизањем руку
о аваком прочит.аном члаеу, усвојило [едноглаено члаиове
11 и 12, према! предлогу и ш ве ш тају Законодавног одбора. —
Претседник: Прелазвмо на II главу — Састављање буџета. Пошто се нико з,а појединачну дискусију не јавља за
реч, молим известиоца! да настави читање.
Известилац чита члан 13.
Претседник: Ко> je за члан 13 «ека дигне руку. (Сви дижу руку). Има ли ко лротив? (Нема). Објављујем да је члан
13 једноглаш о примљен.
— За овим je Са'везно веће гласајући дизањем p v k v о

сваком прочитаном члану, усвојило једногласно чланове од
14 до закључно 30 заједно са насловима и поднасловима M a 
ße II, према предлогу и извештају Законодавног одбора.
Претседник: Прелази.мо иа; претрес главе III — Извршење буџета. Жели ли ко реч? (Нико се не јавља). Пошто
се нико не .јавл>,а за реч, молим известиоца да чита поједине
чланове.
Известилац чита наслов главе III и члан' 31.
Претседник.- Ко je за члан 31 са насловом нека дигне
руку. (Сви дижу руку). Има ли ко против? (Нем,а). Објављујем да je чла« 31 са насловом једногласно примљен.
— За овим je Савезно веће, гласајући дизањем руку о
сваком прочитаном члаиу, усвојило једногласно чланове 32
до закључно 35, према предлогу и извештају Законодавног
одбора. —
Претседник: Ha реду je глава IV — Контрола ћ ревизија извршења буџета. Жели ли ко реч? ( Н ж о се не јавља).
Пошто се нико не јавља молим известиода да; чита члан 36.
Известилац чита наслов главе IV и члан 36.
Претседник: Ко je за чла« 36 са тасловом нека д и ш е
руку. (Сви дижу руку). Има' ли ко -против? (Нема). Објављујем да je члан 36 са насловом једногласно примљен.
Ha реду je глава V — Завршни р.ачуни. Жели ли ко
реч? (Нико се не јавља). Молим известиоца да’ чита даље.
Известилац чита наслов главе V и члан 37.
Претседник: Ко je за 'члан 37 са насловом нека дигне
руку. (Сви дижу руку).
Има ли ко ттротив? (Нема). Објављујем да je члаи 37 заједно
са насловом једногласно
примљен.
Прелазимо иа главу VI — Завршне и прелазне одредбг.
Жели ли ко да говори? (He јавља; се нико). Пошто се нико
не јавља за реч молим известиоца да настави читање чланова.
Известилац чита наслов главе VI и члан 38.
Претседник: Ко je за члан 38 са насловом нек,а дигне
руку. (Сви диж у руку).
Има ли ко против? (Нема). Објављујем да je члан 38 заједно
са насловом једногласно
примљен.
— Заг овим je Савезно ,веће, гласајући дизањем. руку о
сваком прочитаном члану, једногласно примило чланове 39 и
40 законског предлога према 'извештају Законодавног одбора. —

Претседник: Тиме je предлог Основног за,кона о буџету
иримљеи и у појединостима. Приступамо коначном гласању
о законском предлогу у целини. Гласа се појединачно еа
за и' против. Молим секретара да прозива посланике.
Секретар прозива посланике д а гласају.
Гласали су за: Аголи д-р Неџат, Алексоски Борис, Антић
М илоје, Антолић Фрањо, Антуновић Риста, Апостолов Васко, Арсов Љубчо, Бабић Антун-Туна* Ба1крач Јозо, Банак
Јосип, Баричевић Перо„ Белииић Марко, Беловуковић Милан, Вериша Рифат, Бећирић д-р Тодор, Биеић М. Милорад,
Блажевић Јаков, Богданов Душан, Богданов Ђура, Боројевић Јова;н, Бохинц Андреј, Бош ковић Ђорђе,, Брецељ д-р
Маријан, Бркић Душан, Бркић Звонко, Бубањ Андрија, Буљ ан Вице, Бурзевски Ванчо, Бурић Хасан, Б утозаи д-р Ba
co, Василев Гјорги’, Васиљевић Живаон, Веселинов Јован, Веселиков-Мунћан Станка, Видовић Никола, Виловвћ Мустафа, Випотник Албин, Влатковић Немања, Војковић T o m o ,
Војновић Петар, Вркљан Аите, Вујичић Милорад, Вујковац
Михаило» Вукадиновић Ђуро, Вукмановић Светозар-Темпо,
Вулин Сава, Вучковић Сретен, Гајић Гојко, ЈПаџић Радосав,
Гашлар Јан, Геренчевић Павле, Гигов Страхил, Гиздић Драго, Година Фердо, Гранђа Иван, Граифил Тома, Грбић Чедо,
Гргурић д-р Јаков, Гретић Ивица, Грк Душа!н, Грубић Чеда,
Грујић Радован, Грулови:ћ Аћим, Девеџић Душаи, Дорошки
д-р Јован* Драгин Радивој, Ђермановић Живота, Ђорговски
Васил, Ђукановић Перо, Ђурђевић Чеда, Ђурић Љ убодраг,
Ђуровић Лазар, Ђуровић Михаило, Ерчи-ћ Живко, Жигић
Раде, Зековић Вељко, Зечевић Влада, Зечевић Славко, Зечевић Стево, Иванов Андреј, Ивековић д-р Младен, Ивић Стје1»пан, Јакшић Никола, Јанковић Љ убо, Јарамазовић Лајчо,
Јеленц Алеш,, Јеремић Boja, Јовановић Блажо, Јовановић
Ђура, Јоваиовић Иса, Јовановић Радош, Јовановић Спасоје, Јовичић Стеван, Јојкић Ђурица., Јоксимовић Момир, Јосиповић Србољуб, Јоцић Живојин, Јуранчич Јоже,' Карабеговић Осман,, Карајовић д-р Драгомир, Кардељ Едвард, Кармер д-р Иво, Кецмаковић д-р Војислав, Кидрич Борис, Кимовец Франце, Кнез Јурица, Ковачевић Вељко, Ковачевић
MfHTap, Ковачевић Урош, Колишевски Лазар, Комадина Петар, Комненић Симо,, Корен Јаков, Косовац Младен, 'Костић
Велимир, Кохаровић д-р Александар, Коцбек Јоже, Кочевар
Фрамц, Крањец Мишко, Крзонар Ђуро, Коиезиу Хасан, Крстевски Киро, Крстић Бошко, Крстић Светозар,, Крстуловић
Вицко, Крце Павао, Кузмановић д-р Славко, Кузмаиовски
Боге, Кузмикац Стеван, Курт Хуснија, Кутурец Тома, Лакатош Иштван, Лакуш Филии, ЈТалић Ђуро, Лампрет Јоже,
Лерик Иштван, Лесковшек Франц, Лукић Костадин, Лулић
Грго, Лзујић Велибор, Љ ујић Bojo, Маидић Глигорије, Ман-

џић Пашага, МаринкО' Миха, Марковић Драгослав,, М арковић Милош, Марковић Немања, Марчинковић Јозо, Мастиловић Новак, Мати,ћ Радомир, Мачек Иван-Матија, Месић
Јосип, Међо T o m o , Микуж д-р Метод, Милојевић Милоје,
Милосављевић Љубинка, Миљковић Мито, Минић Милка,
Минић Милош, Минчев Никола, Московљевић д-р Милош,.
М разовић Карло-Гашпар, Мрковић Новица, Мујагић Хасан,
Мундрић Петар, Нађ Коста„ Наумовски Круме, Нешић Светомир, Нешковић д-р Благоје, Никодијевић Тихомир, Нимаии Џавид, Нова1ков Душан, Новосел д-р Шиме„ Новосел
Стјепан, Омановић Ха;мдија, Остовић Адам, Павловић Михаило, Павловић Павле, Пахић Лука, Пашалић Едхем, Пенезић Слободан, Перковић Миле,, Перуничић Миле, Петровић Душан, Петровић Ратко, П-етровић Славољуб-Ђера, Петрушев Кирил, Пијаде Моша, Пла1вшић Лазар, Побрић Бдхем, Полић Зораи, Половић Марко, Попов Жива,> Поповић.
Горољуб, Поповшћ Јован, По.повић Коча, Поиговић Љубомир,
Поповић Милентије, Почуча Миле, Првчић Стјепан, Прибић.
Милан,, Прибићевић д-р Раде, Пуцар Ђуро-Стари, Радмиловић д-р Јерко, Радовановић Миливоје, Радовавовић Милија,
Радуловић Т,аса, Рамљак д-р Анте, Рапаић Ћиро1, Рац Винце, Рашовић Милош, Релић Петар, Рибар д-р Иван, Рибич:
Иван, Рикаиовић Илија, Ритиг д-р Светозар, Савић 'Бра)но,
Салаи Јожеф, Сала1ј Ђуро, Светек Франце, Секељ Јожеф,
Симеоновић Јанко, Симеоновић Гавро, Синанови.ћ Ха1мдија,
Смајовић Василије, Стамболић Петар, Стефановић Миливоје, Стефановић Светислав,, Стојановић Богољуб, Суботин
Иван, Сутловић Рикард, Сучић Мартин, Тодоровић Мијалко,
Тодоровић Симо, Толо Нико, Томашевић Добросав, Томшич
Вида, Трифуновић Светислав, Туцман Јосип,, Узуновски
Цветко, Фајфар Тоне, Ференчак Ива*н, Ференчина T o m o , Ф и липовић Сулејман, Фотев Б огоја, Фрнтић Елизабета, Хасанагић Хшшија, Хаце Матевж, Хаџи Мустафа Хасан Шукри,
Хаџић Бошко, Хебранг Андрија, Хотић Месуд, Хоџа Мехмет, Хоџа*Фадил, Хоџић Мујо, Хрибар Јанез, Хукић Мехмедалија, Цветић Боса, Цветнић Милија,, Црнобрња Богдан, Чакић Бошко, Чамо Едхем, Чаушевић-Чауш Иван, Ченгић Ферид, Чешњај T o m o , Чобански Спасоје, Чола,к Петар, Чубриловић д-р Baco, Џојић Анто„ Шакић Јован, Шарац д-р Заим,
Ш арац Спасоје, Шевић Александар, Шегрт Владо, Шиљеговић Бошко, Шкаре Станко, Шнудерл д-р Макс, Шпиљак
Фрањо, Шпрљан Гуште, Шутић Анте.
Отсутни: Андрић Раггомир, Аугустинов Мата,, Бакарић
д-р Владимир, Божовић Никола, Борштнар Јоже, Б р о з ЈосипТито, Вејиовић .Светозар, Влахов Димитар, Вукашиновић
Иван, Гажи Фрањо, Га!јиновић Вујица, Глухић Омер,, Госпић
Светолик, Дамњановић Божидарка-Кика, Даниловић Угљеша, Драушник Јурица, Ђукић Пане, Жижа' д-р Александар,

Жујовић Сретен, Иванчевић Никола, Јакшић Мато, Јанић
Владо, Јован-овић д-р Драгољуб, Јовановић Огалимир, Јовићевић Павле, Ковачић Иван, Косановић Сава, Крџић Мирко,
Куфрин Милка, Кухар Ловро, Лековић Војо,( Леши Акиф
Мустафа, Мајхек Владо, Малески Владо, Малишић Панто,
Марковић Момчило, Маркотић Мато, Мијатовић Цвијетин,
Мијушковић Радован, Миклаужић Јосип,, Михајловски Кирил, Мркоци Марко, Мугош Душан, Нацева Malpa, Недељковић Миодраг, Николић Живојин, Новаковић Груја, Спачић
Станко, Пајковић Ђоко, Ранковић Александар,, Реџић Енвер,
Рибникар Владислав, Самарџија Стево, Сремец д-р Златан,
Станковски Борис, Стефановић Иван, Стојадиновић Михаило, Трајковић Александар, Ћемерлић д-р Хамдија, Ћурувија
Тоде* Филаковић Имро, Хол>евац Већеслав, Хумо Авдо, Цетинић Марин, Чалић Душан, Шатев Павел, Шаћири Исмет,
Шпиљак Мика.
Претседник: Објављујем да je у гласању о шредлогу
Основног закона о буџету учествовало- 279 народних посланика и да су сви гласали за оваа предлог. Тиме je предлог
‘OcKOB'Hor закона о буџету у Савезном већу тгрихваћен и
биће, сагласно Уставу и Пословнику, упућен Већу народа! вда
решавање.
Друга тачка дневног реда je: претрес предлога Закова
о порезимз.
Предлажем Савезном већу да одобри да се закључи рад
данашње седнице. (Одобрава се). Пошто имамо сутра одговор Министра индустрије на постављена му питања, предлажем да се као друга тачка дневиог реда сутрашње седнице
‘С т а в и : претрес предлога Заакона о овлашћењу Претседништва
Президијума Народне скупштине ФНРЈ да решава молбе и
жалбе упућене Народној скупштшш ФНРЈ. Тај законски
'Предлог има свега 2 члана, тако да >би се на сутрашњој седници све то могло да еврши. Прима ли Савезно веће овај
предлог? (Прима). «Према томе, данашњу седницу закључујем, a наредну заказујем за сутр.а; у 11 часова, са овим дневиим редом:
1) Претрес -предлога Закона о 'порезима; и
2) Претрес предлога Закона о овлашћењу Претседништва Президијума Народне скупштине ФНРЈ да решава мол'бе и жалбе упућене Народној скуггштини ФНРЈ.
Седница je закључена у 18,30 чассхва.

VEĆE NARODA

Os ma s e d n i c a
(20 decembra 1946'
Početak rada u 16,27 časova.
Pretsedavao pretsednik Josip Vidmar.
Pretsednik: Otvaram osmi redovni sastanak II redovnog:
zasedanja Veča naroda Narodne skupštine FNRJ.
Zapisnik današnje sednice vodiče sekretar Joža Milivoje
vič. Molim druga sekretara da pročita zapisnik prošle sednice.
Sekretar Joža Milivojevič čita zapisnik sedmog redovnog'
sastanka od 19 decembra 1946 god.
Pretsednik: Ima li primedaba na zapisnik? (Nema). P o 
što primedaba nema, zapisnik se overava.
Saopštavam Veču da je Savezno veče u smislu člana 63Ustava dostavilo Veču naroda na rešavanje konačno usvojene
tekstove predloga Zakona o čeku i predloga Zakona o mirnodopskim vojnim invalidima.
Pošto su tekstovi ovih zakonskih predloga istovetni sa
tekstovima koje je Veče naroda usvojilo, stavljam ove pred
loge na glasanje. Glasače se dizanjem ruku. Ko je za, neka*
digne ruku (Svi dižu ruku). Ima H ko protiv? Nema. Objav
ljujem da je Narodna skupština primila Zakon o čeku i Za
kon o! mirnodopskim vojnim invalidima i da če ovi zakoni biti
dostavljeni Prezidijumu Narodne skupštine, u smislu Ustava i
Poslovnika Veča naroda, radi proglašenja.
Saopštavam Veču da je Savezno veče dostavilo' Veču na
roda u smislu čl. 63 Ustava predlog Zakona o ovlaščenju Pretsedništva Prezidijuma Narodne skupštine FNRJ da donosi rešenja o molbama i žalbama upučenim Narodnoj skupštini
FNRJ, koji su podneli narodni poslanici Saveznog veča M o
ža Pijade i Mile Peruničič Ovaj zakonski predlog u smislu čl.
12 Poslovnika Veča naroda dostavljen je Zakonodavnom od
boru na pretres. Otštampan je i razdeljen narodnim poslani
cima i biče stavljen na dnevni red kad to Veče odluči. 1
Otsustva narodnih poslanika: Pavel Vrbovški moli jedarti
dan otsustva radi službenog posla, Ninko Petrovič moli dva

dana otsustva zbog bolesti, Hivzi Sulejmani moli četiri dana
otsustva radi službenog posla.
Predlažem Veću da se ova otsustva odobre. Prima li Ve
ce? (Prima). Pošto Vece prima, objavljujem da su odobrena
otsustva pročitanim narodnim poslanicima.
Prelazimo na dnevni red: pretres predloga Zakona o bu
džetu. Molim druga narodnog poslanika d-r Dušana Bratiča
da umestO' ministra Kidriča pročita njegovo obrazloženje ovog
Zakona.
D-r Dušan Bratić čita govor ministra Borisa Kidriča, koji
je održan na sednici Saveznog veča 20-XII-1946.
Pretsednik: Posle objašnjenja Ministra finansija dajem
reč izvestiocu Zakonodavnog odbora, narodnom poslaniku
drugu Tomi Čikovicu, da podnese izveštaj Zakonodavnog
odbora.
Izvestilac Tomo Čiković (NR Hrvatska): Drugovi narodni
poslanici, vi ste culi iscrpno obrazloženje druga ministra Ki
driča o Osnovnom zakonu o budžetu. Tome obrazloženju ne
ma se šta pridodati, ali, ipak, dopustite da kažem da budžeti
stare Jugoslavije nisu stvarani na realnim bazama i na stvar
nim potrebam a državnog aparata i drugih potreba narodnog,
ekonomskog, prosvjetnog, socijalnog i drugog državnog ži
vota i zbivanja. Ogromne sume narodnog novca trošile su se
u nenarodne svrhe. Sjetimo se samo koliko je narodne muke
^trošio i razbacivao kralj i njegova najbliža okolina. Takozvana civilna i vojna lista dvora gutala je godišnje teške miliione narodnog novca na hiper-raskošno nadmetanje i bančenje u zemlji i u inostranstvu. Jugoslovenska kraljevska kuča
slovila je kao jedna o d najbogatijih u Evropi. Sve je to bila
prigrabljena narodna muka, narodna imovina koja se je rasipala na sve strane, a na drugoj strani stvarne narodne goruče potrebe bile su pitanje za sebe.
Dalje, razni tajni fondovi kojim a su raspolagali pojedini
ministri takoder su imali duboko' dno, iz kojih su se fondova
bog a to nagradvali razni privrženici tadanjih režima, a da ne
govorim o o zloupotrebama nad narodnom imovinom, koje su
vršili počev od kralja pa sve naniže. Takvo gazdovanje sa na
rodnim novcem vršili su raspikuće, trutovi i narodni neprijatelji, a narod nije imao mogučnosti da vrši kontrolu kuda, kamo
i zašto se sve troši narodni novac. Razumljivo je da je takvo
gazdovanje narodnom imovinom bio jedan od glavnih razlo
ga nezadovoljstva širokih narodnih masa. Tako su svršavali
manje-više svi budžeti stare Jugoslavije.
Danas možemo sa punim povjerenjem i realnim činjeni-

čarna koje susrećemo na svakom koraku gledati kako' se na
rodni novac troši isključivo u svrhe narodu korisne.
Ovim Osnovnim zakonom o budžetu daje se mogučnost
počev od mjesnih narodnih odbora pa do vlada narodnih re
publika da svoje budžete na realnim bazama uskladuju, a pre
ma ekonomskoj snazi svojih gradana, koji svoju obavezu vrše
bez prinudnog utjerivanja, jer vide i znaju da če se to utrošiti uz redovite izdatke na obnovu i gospodarsko podizanje
naše opustošene zemlje, na privrednu izgradnju, materijalno1 i
socijalno obezbjedenje narodnih masa. Sveopći državni privredni plan koji se uvodi u našoj državi iziskuje znatna novčana sredstva; svaki gradanin ove zemlje u okviru svojih dohodaka u formi poreza doprinaša u jedinstveni fond držav
nih sretstava za sprovodenje u život općedržavnog privred
n o g plana u svim pravcima narodnog života.
Ovim Osnovnim zakonom o budžetu dolazi do izražaja
federativno-dem okratski princip naše države, jer počev od
mjesnih narodnih odbora pa sve do vlada narodnih republika
utvrduju svoje okvirne budžete prema svojim potrebama, a
prema mogučnosti platežne moči svojih gradana. Prerlvidanja
u budžetu moraju biti/ stvarna — kaže član 7 ovog Zakona.
Kod sastava samih budžeta, na kojima če uvijek sudjelovati pretstavnička tijela od narodnih odbora sve do vlada
narodnih republika i Savezne vlade, . rukovodiče ih osnovna
načela ovog Zakona, koji kaže da se u budžet unose stvarne
potrebe koje se predvidaju u budučoj budžetskoj godini. Sveopči budžet za cijelu državu utvrduje Narodna skupština na
predlog Savezne vlade.
Sva ova procedura, koja prolazi od najnižeg organa via*
rodne vlasti do Savezne vlade i Narodne skupštine, dovoljno
je podvrgnuta sveopčoj narodnoj kontroli, koja če znati p ra 
vilno ocijeniti na jednoj strani prave i stvarne narodne p o 
trebe, al na drugoj strani platežnu moč naših gradana. Mi zna
mo da su naše potrebe tako velike da ni izdaleka nismo u sta
nju da u nekoliko poslijeratnih godina putem budžetiranja te
potrebe podmirimo. To če biti dugi period, u kojem če naš
narod naporima i svojim vlastitim sredstvima putem privred
nog plana izgradivati svoju opustošenu zemlju.
Nade nas dosad nisu prevarile, jer napori, samoprijegor
i inicijativa našeg naroda koje je uložio na izgradnji i obn o 
vi ratom opustošene domovine, garancija su nam da če i ovaj
Zakon pravilno poslužiti i dati nove inicijative za pravilno i
realno shvačanje širokih narodnih masa za sveopče narodne
potrebe i finansisku sposobnost i stabilnost državnih prihoda
u okviru ovog Zakona.
Pravilna finansiska politika koju je vodila naša Vlada

-omogućila je da naš dinar danas slovi ne samo u zemlji nego
i izvan nje, tj. u inostranstvu, kaio zdrava valuta i dobro platežno sredstvo. Mi se ne moram o bojati da ćemo doživjeti
finansiski krah, kao što su to doživjele neke druge zemlje, i
sa te strane imademo punu garanciju da naši predvideni pri
hodi budu na temelju ovog Zakona i realnog predvidanja svih
mjerodavnih fak to ra ostvarljivi i da će poslužiti svrsi kojoj
sit namijenjeni.
Iz svih tih razloga u ime Zakonodavnog odbora predla
žem da Vijeće naroda primi predloženi Osnovni zakon o bu
džetu. (Aplauz).
Претседник: После извештаја Законодавног одбора отвара1м дискусију у начелу. Као ирвом пријављеном говорнику
дајем реч д-р Обрену Благојевићу.
Д-р Обрен Благојевић: Друговл и другарице народни
посланици, овај предлог Основног за!кона о буџету консеквентао спроводи ооновне тековине н.ародноослободилачке борбе, које су добиле своју прав!ну форму у нашем Уставу ФНРЈ. Он je такође вјеран изражај наше друштвеноекономске ств.арности и нашег политичког усиро.јства.
Наш систем буџетског права изграђивао се упоредо са
изграђивањем наше државке зграде уолште. Још прије потпуног ослобођења на;ше земље, Национални комитет ослобођењ а Југославије донио je привремену одлуку о финансирању, к о ја je била прва правна клица за доцнији развитак
нашег буџетског система. Затим je био донесен од стране
Привремене народие скупштиие наш први Закон о државном
буџету, у коме су бил.а заступљена главиа начела једког напредног демократског система. Федера,'тивно уређење наше
земље и демократизам наше државне власти дошли су били
већ у том Закону до свог пуног изражаја.
ГТослије тог,а Закоиа! о буџету донесен je Устав ФНРЈ,
донесени су многи други закони који се тичу нашег државног устројства и привредног система, особито Основни закон о иаодним одрборима, Основни закон о државиим гаривредиим предузећ«има, Закон о државном привредном плану
и државним органима за планирање и др. Сви поменути и
други закони, заједно са нашим Уст.авом, садрже основне
прикципе на!шег државног уређења и руковођења нашом
привредО'М. Буџетско право уопште мора бити у сагласности
са тим принцитшма, мора одговарати друшдвеној, економској и политичкој ситуацији једне зе-мље. Ето, због тога je
и било неопходно донијети један овака!в Основии: закон о
буџету, који ће одговарати и нашем државном уређењу и
структури наше економике, и који ће садржавати и све остале приндипе једног стварно демократског финансиског система.

Задрж аћу се само на најважнијим од тих принципа, који
су садржаии у овом законском предлогу.
1)
Прије свега,, већ чл. 1 овог законског предлога утврђује „у Федеративној Народној Републици’ Југославији сваки орган државне власти има свој буџет, којим обезбеђује
потребна новчана средства за вршење своје Уставом и з а к о
нима утврђене надлежности“. Тиме се досљедно спроводе
наше уставне одредбе, одредбе Закона о народним одборима и (правно изражава већ постојећа! наша друштвена стварност, по којима сви органи иаше државне власти, дакле, не
само савез, не само наше народне републике него и сви наши
народни одбори имају своје властите буџете, којима предвиђају фитааисиска средства .потребна за извршење својих
функција. Законом о народии.м одбориода дате су народним
одборима многобројне функције, не само адшшистративног,
социјалног, просвјетног,, здравственог већ и особито привредног карактера. Законом о државним привредним inpeдузећима предвиђевда су <и предузећа локалног значаја. Једном ријечју, да би наш и народни одбори могли вршити своје
Уставом и законима одређене функције и надлежности, потребна им je чврста' материјална база. Ов,а \ законски предлог предвиђа финансиски изражај те материјалне базе у виду ттостојања самосталних буџета народних одбора свих
степеда. Тако се народни,м одборима омогућава да развију
локалну привреду, да максимално учествују у извршењу o t i штег државног привредног плана, да развију максимум иницијативе народних маса. Тиме се, уједно, изражава ттуни демократизам нашег државног устројства, пуно учешће народеих маса у рјешавању о свима питањима свога живота ћ рада. Буџети иаших народних одбора; немају ничег заједничког са такозваним „самоуправним буџетима“ бивше
Југославије, који су стварно били caiMO буџети администра*
ције у извјесним,, врло уским границама локалиог дјелокруга, то су били буџети биромратије и полиције, какви су и
морали бити у једној централистичко-буржоаској држави.
Ови такозвани „самоуправни“ буџети старе Југославије нијесу имали никаквих прихода сем злогласних „приреза“.
Напротив, наши локални буџети, буџети наших иародних одбора аутономне области и покрајине, буџети наш.их
народних република имају своје, овим -Законом утврђене,
сталне изворе својих властитих прихода. Сем прихода од
државних привредних предузећа републиканског односно
локалног зкачаја, они имају и своје властите пореске »приходе. У глави II овог законског предлога као уосталом и у
предлогу Закона! о порезима, одређено је јасно који порез
улази у који буџет. Настојало се да сваки народни одбор
има посебан порески извор прихода. Тако је предвиђено да
у савезни буџет улазе приходи од пореза' на лромет,, савез-

них такса, царине, зајмови, и дио т т р е з а на доходак. У ре»публикамски буџет: порез на доходак, у буџет «ародних одбора порез на насљеђа и поклоне, мјесна доходарина, трошарина и самодоиринос.
Тиме je овим законским предлогом обезбијеђена чврста
материјална база свим оргашгма државне власти. Сем тога,
ради још већег утзрђењ а те материјалне базе и ради већег
заинтересовања, ради омогућавања ш то непосреднијег стимулуса з а прикупљање државиих прихода уопште, овај законски предлог предвиђа учешће република, односно народних одбора ,и у савезним, односно републиканским приходима. Тако народне републике имају процентуалио учешће
у најважнијем средству олште државне акумулације, — у
прометном порезу и у савезним таксама. Народни одбори
имају троленпуално учешће такођер у порезу на промет, у
дохоцима у таксама. Тиме се хтјело дати што већег потстрека привредној и другој иницијативи маса и локалних
органа државне власти. Још већи je сти-мулус одредба по којој народне републике односно народни одбори ра-сполажу
и половином вшика! 'прихода прикупљених изадад предвиђања у буџету. Овај систем, сем што омогућава потпуно задовољење свих локалних лотреба и сем могућности пуне
иницијативе, има> и та ј велики значај да чшш кра'ј досадашњем систему тзв. дотације, по којој су наши државни opiraки власти били упућивани на полшћ од стране виших, систему који je ф аворизирао лењост и ‘пасивност, систему пасивног ишчекивања умјесто 'властитог привређива!ња. Ово
само привређивање je једно о д оановних начела новог буџетског система a дотација дола^зи' само као посљедње средĆTB i за помоћ оним крајевима који одиста још не m o ì v
властитим снагама задовољити своје потребе.
2)
Ho, овај систем степенастих буџета, систем по коме
сваки oprasi државне власти има свој буџет, — ниуколико не
прогивурјечи 'принцилу буџетског јединства у нашој земљи^
Har/ротив, буџетско јединство д ош ло je и у овом законском
предлггу до свог пуног изражаја већ у члану 1 предлога.
Тамо се каже д а „буџети свих органа државне власти чине
општедржавни буџет Ф Н РЈ“. Општедржавни буџет je, дакле,.
та највиша форма' нашег новог буџетског система, форма у
којој се хармонично уједињавају у јединствену цјелину сви
остали буиети, цјеливу у к о ј о ј д олази до пуног и з р а ж а ј а
„јединство нашег привредног подручја, јединствена привредна и фишшеиска политика наше земље. Баш ради могућности спровођсња најкрупнијих мјера наше привредне политике, сада особито баш ради спровођења индустријализације и електрификације н.аше земље у општедржавном опсегу, ради што бржег уздизања привреде наше земље ir
њене пуне економске независности — ради тих крупних

зад ат ак а, нотребно je стварати пгто обилатији ф онд државних новчаних сретстава. Члан 2 законског предлога и дефинише општедржавни буџет као „план стварања једитаственог
фонда државних новчаних сретстава и употребе ових сретстава, у сагласности са општедржавиим 'привредиим плано-м,
за привредну изградњу, материјално и културно подизање
и социјално обезбеђење народних маса', јачање државне независности и одбрамбене моћи земље и издржавање државног апарата“.
3) Као што се из овог члана) види, закоиски предлог одређује оне најважније циљеве ради којих се прикупљају
иовчана средства. Нијесу ту на првом мјесту расходи адмикистрације. Ha првом су мјесту расходи народно-привредног
карактера. To je управо најважнија, темељна иовина у овом
законском предлогу отрема нашем саДашњем Закотсу о државном буџеггу и једна од његових најважнијих црта уопште. У капиталистичкзим земљама, каква je била! и стара> Ј.угославија, буџет није био буџет привреде, већ буџет државне админи-страције. Тако je и морало бити у земљи која није
управљала привредом, већ привреда, односно капиталистичке класе њоме, у земљи у којој није било општенародие
имовине, у земљи у к о јо ј су и оно мало државних привредних предузећа била вођена и управљана на катшталистички
начин. Друкчије je у наш ој земљи, у којој државни 'привредни сектор има тако ш ирок апсег, особито послије Закона
о национализацији приватних привредних предузећа, у земл>и у којој државни привредни оектор има општенародни
карактер. Ту je главни извор државних ириход а баш из ооштенародне имовине у облику пореза на промет производа и
добити државних привредних предузећа.
У нашој земљи и финансирање привреде обухваћено je
државиим плано-м. Зато овај предлог ттредвиђа да у општедржавни буџет улазе и финансиска средства привреде, сем
сопствених сретстава државних привредних предузећа са
којима тиредузећа самостално располажу. Исто тако у недостатку сопствених финансиских сретстава државних /привредних предузећа-, њ ихово финансирање врши се из буџета. То финаисирање врши ce,v no чл. 27 законско-г предлога,
за! капиталну изградњу, за ттланом гтредвиђене рационализације и реконструкције, з а повећање сопствених обртних
сретстава за покриће планом тфедвиђеног губитка и за
осиовна средства нових предузећа, адносно повећање основи и х сретстава већ постојећих предузећа.
Ha тај начин наш државни буџет 'постаје изражај на
финансиском пољу како нашег државног уређења тако и
нашег привредног устројства.
4) Отуда. и једна ва,жна новина у унутрашњој структури
'нашег државног буџета. На!ши буџети почивају, наиме, на

два основна елемента: на лредрачуну прихода и расхода државиих надлештава и установа и на финансиском ллану Државних Пјривредиих предузећа. У предрачун улајзе сви расходи и (приходи дотичног надлештва и установе и то у бруто износима. Финансиски ллан je, лак, облик финансирања
државних привредних предузећа, састављбн на о ш о в у производног односно радног плана. Он не улази у буџет у потпуности, он je ' П р и л о г буџету, a у буџет улази са!мо својим
вишком односно мањком. Тако je омогућена пуна слобода:
финансиског послова-ња државних привредних предузећа у
оквиру државног привредног и финансиског ллама.
Извјесне лривредне установе, које имају своје приходе,
имају дакле лредрачунско пословање, улазе у буџет у бруто
изнооима, али им je омогућена већа слобода вирманисања
финансиским средствима и учешће у половини лрихода које
остваре изнад буџетског предвиђања.
5) У самом поступку састављања буџета предлог Закона
предвиђа двије фазе. Прва je та!корећл узлазна фаза, тј. она
у којој нал ш органи државне упра!ве достављају своје буџетске нацрте вишима ради састављања општедржавног буџета. Ради се ту, наиме, о неопходности да! се у циљу састављања олштедржавног буџета саберу нацрти свих буџета, дакле иацрти буџета н ф о д н и х одбора, народних репу*
блика и савезног буџета. Кад Народна скупштиеа ФНРЈ озакони олштедржавни и: савезни буџет^ онда народне републике у глобалним оквирима одређеним општедржавнлм буџетом озакоњ ују своје државне буџете путем скулштина «ародних република. У оквиру општих предвиђања у државним буџетима кародних република, народни одбори решавају н ајзад о својим буџетима. Друга ф аза je, дакле, ф аза
изгласавања буџета од стране свих органа државие власти.
И у овом поступку лзраж ен je пуни демократизам «ашег
новог буџетског 'права. Буџет је код нас закон и то и у
формалном смислу, јер га изгласава Народна скупштина, a
у том смислу што то није буџет — предвиђање, већ буџет —
директива.
6) Демократизам «аш ег буџетског права огледа се у
свим осталим члановима предложеног Закона. Члан 38 ва пр.
предвиђа да се уз нацрт сваког буиета подноск Народној
скупппини завршни рачун за протеклу ; не текућу) буиетску годииу, како би народно лретставништзо не сам<) одобравало планове него и имало увид у 1Бихова извршења.
Колико je важна ова одредба, треба се само сјетити лраксе
у старој Југосла!вији, по којој су з а 23 године поднета назови Народној скугтштини само два или три завршна рачуна. Ми, међутим,, можемо рећи да ће овај високи дом уз
предлог буџета за 1947 годину већ имати и завршии ра!чун
за 1945 годину, иако смо имали најтеже прилике.

7)
И уколико се тиче извршења буџета, предложени
Закон предвиђа круине новине. То се, прво, тиче одредбе по
којој се унутар сваког буџета имају састављати тромесечни
планови извршења које одобрава Савезна влада за савезни
буџет, владе кародних република за републиканске буџете,
односно извршни одбори за буџете народних одбора. Унутар тромесечних тгланова предвиђају се и месечни благајнички плаиови, које састављају мииистарства финансија односно у народним одборима повереници за финансије. Ов,и
планови служе ради прасвилног распореда новчаних сретстава' преко године. Друга новина тиче се одредбе по којој
буџет благајнички извршује Народна банка и њени органи.
Утврђени буџети достављају се, наиме, Народној ба«ци одh i o c h o њеним филијалама. Наредбе односно налоге за испла-ту д ају потом у току године надлежни наредбода^вци,, не
Министарству финансија већ директно Народној банци. Тим>е ће ее наше државно рачуноводство знатно убрзати и
олакшати.
8) Најзад, да подвучем да je тредложени Закон pa
peri на начелима пуне и најстрожије финаксиске дисциплине. Ми смо' углавном (прешли вријеме кад се због кемогућности планирања с једне и потребе најшире масовне ииицијативе с друге сграее, није могла засиовати потпуна тач•ност буџетског предвиђања, na је државна благајка често
морала бити ста1вљена пред многе неочекиване задатке и
расходе. Данас кад улазимо у плаиирање, ка)д план постаје
закон, директива, кад имамо јасне организационе форме
наших иадлештаова, установа и 'предузећа, — данас се финансиска дисциплина: појављује као један од најважнијих
ф актора извршења нашег гГривредног плана, и обратно, кршење финаисиске дисциплине појављује се, као тежак преступ :према на:шим државтавдм задацима. Зато предлог овог
'Основног закона о буџету поовећује овом питању много
пажње. У чл. 8 предвиђа се „да сви приходи и расходи...
ма по коме основу постојали и ма које врсте били морају
се предвиђати у шредрачуиима' триходим а и расхода одговарајућег буџета“. To je принцип буџетске потпуности,
против кога смо м,и досада, мора се признати, много гријешили. Позната je досадашња ■пратсса такозваних дивљих
буџета^ дивљих прихода и расхода. Неоспорно да ова рђава
пракса има! основа и у томе што крутаст одредаба нашег досадашњег пореског система није дозвољ авала мјесним органима власти» да прикупљају приходе путемвла1ститог самоопорезиваша, што се садашњим предлогом Закона о 'порезима
омогућава. Баш ради постојања те могућности, убудуће je
поменути систем дивљег буџетирања ледозвољен.
Исии члан шредвиђа >и начело буџетске стварности1, тј.
принцип по коме буџетска предвиђа^ња,, како у погледу при-
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хода тако и у погледу расхода, треба д а буду остварљива
и најприближнија стварном стању. Можемо се и досада лохвалити да су наша досадаш њ а лредвиђањ а била! врло реална-, што ће се показати у завршним ра’чунима који ће се
Скупштини поднијети.
Даље, чл. 9 предложеног Закона одређује да je сваки
орган државне власти дужан д^ своје расходе покрије своји м приходима. To je важно на-чело буџетске равнотеже. С
обзиром «а то да овај Закон предвиђа разне изворе прнхода; за све органе власти и процентуално учешће у савезним односно републиканским приходима, биће много лакше
него досада спровести буџетску равнотежу код највећег број а буџета. Тек ако неопходни и планом предвиђени расходи
не би ипак могли д а се покрију приходима; одговарајућег
буџета, тада ће се мањак покрити из вишег буџета.
За иокриће, иак, оних (потреба које се нијесу могле
предвидјети, или за које су предвиђена мања: средства него
што je потребно, установљава се у свима буџетима буџетска резерва, a у савезном буџету Резервни фотгд Владе ФНРЈ.
Тиме се чини крај досадашњем систему такозваног обртног
капитала не само код Главне државне благајне него и у свим
народним републикама.
У имтересу буџетске дисциплине предвиђене су још три
важке одредбе. Прва je у чла!ну 10 предлога, по којој се у
Б р о п и о и м а чије извршење захтијева финансисжа средства,
мора! предвидјети извор тих сретстава. Друга је у чл. 37
предлога, по којој општу контролу и ревизију над извршењем свих буџета врши Мииистарство' финансија ФНРЈ и
opraiHH Опште државне контроле. Најзад, трећа je у чл. 36
предлога, по коме „сви органи државне управе, установе и
предузећа дужни су да 'потпуно и благавремено изврш у 1' у
своје обавезе !према буџету и да' утврђене расходе извршују
у одређене сврхе и у одобреним граиицама“.
Неизвршење ове обавезе претставља 'прекршај буџетске
дисциплине за к а ји се предвиђа не само дисциплинска и
материјална већ и кривична одговорност службених лица. Дато je право министру финансија ФНРЈ и министрима финансија народних република да у случају лрекршаја буџетске дисциплине могу у цјелости или дјелимично обуста)вити финаноирање. Кад се има у ви!ду значај плаиа у нашој
привреди, значај иззршења плана предвиђених задатака и
значај финансиског елемента за извршење привредног плана, онда нам мопа бити јасан и сав зна!чај буџетске дисциплине.
Другови и другарице народни лосланици, то су само
главни прииципи на којима je оонован овај предлог Закона
o буџету. T ih лринципи дошли су до изра!жаја у свим његовим одредбама. Мислим да су оии потпуно у складу са

нашим Уставом и нашим досадашњим законодавством. Они
су у складу са уређењем maìuie државе и структуром наше
привреде. Они су у складу са конкретиим потребама и интересима наше садашње ситуације. И зато 'мислим да ће
овај предлог За!кона постати зако« једногласном вољом овога дома. (Дуготрајно одобравање).
Претседник: Тражи ли још ко реч у начелној дискусији ?
(Анка Берус: Молим за ријеч). И м а реч народни посланик
Анка Берус.
Anka Berus (NR Hrvatska): Drugovi i drugarice, pred na
ma je prijedlog Osnovnog zakona o budžetu. Tu važnu zakonsku materiju regulisala je, kao što je več istakao i drug Blagojevič, Privremena narodna skupština u 1945 godini. Donošenje Zakona o budžetu polovinom 1945 godine doprinijelo je
u velikoj mjeri sredenju državnih finansija. P re k o budžeta,
to g utvrdenog plana prihoda i rashoda, ravnom jerno su rasporedena potrebna sredstva rashoda opčedržavne uprave i
namirivanje najhitnijih opčenarodnih potreba, kao što su socijalno i zdravstveno staranje, dizanje prosvjete i jačanje
obrambene moči naše zemlje. Prvi Zakon o budžetu riješio je
krupnu materiju odredivanja zadataka u planu prihoda i ras
hoda narodnoj vlasti kao cjelini, od narodnih odbora do re
publikanskih vlada i Savezne vlade. Več po tom Zakonu o bu
džetu izradivanje opčeg državnog budžeta pretstavlja i nosi
k a ra k ter državnog plana po kojem u su prema odredenim
funkcijama odredeni i fiksirani prihodi i rashodi pojedinih ste
pena narodnih vlasti. Po njemu svaki organ državnih vlasti
zadržava svoju finansisku samostalnost s jedne strane, dok je
s druge strane uključen u zbirne budžete i opčedržavni budžet
i time osigurano jedinstvo vlasti kao cjeline. Od vremena kada
je donesen prvi Zakon o budžetu, organizacija našeg na ro d 
nog života dobila je več m nogo ustaljenije forme. Donesen
je Ustav i Zakon o narodnim odborima. Državni sektor u pri
vredi zauzima sve značajnije mjesto. Iz te činjenice proizlazi
i to da je i državni aparat i državna vlast uzela na sebe takoznačajne funkcije iz n a rodnog života kao što je organizacija
privrede zemlje i direktno rukovodi njome. Te promjene iziskuju novo postavljenje i opčedržavnog budžeta kao i budžeta
svih organa narodne vlasti.
Prelaženje na plansku privredu diktira, s jedne strane,
jasno utvrdivanje svih raspoloživih sretstava države kao cje
line i njihovu plansku raspodjelu izraženu u novčanoj vrijednosti preko1 budžeta.
Zato i ovaj Zakon o budžetu tretira petanje m nogo šire
nego H što je to m ogao da učini prvi Zakon o budžetu. On.
obuhvača državni privredni 'sektor kao cjelinu i vezuje ga di-

г
rektno za one organe narodne vlasti koji sa njim rukovode.
Ovako postavljenje budžeta omogučeno je zato, što je zakon
skim putem več riješeno pitanje rukovodenja opčom narodnom imovinom, u prvom redu preko Zakona o državnim pri
vrednim preduzečima. Stvaranje preko opčedržavnog budžeta
jedinstvenog fonda državnih novčanih sretstava otvara široke
mogučnosti za brzu izgradnju zemlje u širem smislu, a osobito za izgradnju naše privrede, za puno koriščenje svih p ri
vrednih mogučnosti zemlje. Time se stvara i osigurava novčana baza za kapitalnu izgradnju, mobilišu sva raspoloživa sred
stva i usmjeruju po planu za one svrhe i potrebe koje su u da
nom periodu najnužnije i najhitnije. Jedinstveni opčedržavni
fond mobiliše sva sredstva za izgradnju zemlje. Mobilisanje
svih državnih novčanih sretstava i njihova cjelovita evidencija
pruža nam šire mogučnosti za naglije podizanje standarda ži
vota narodnih masa u materijalnom i kulturnom pogledu, kao
i za socijalno obezbjedivanje. Jedinstveni fond državnih nov
čanih sretstava
osigurava jačanje
državne nezavisnosti i
obrambene moči zemlje.
Ovako postavljen opčedržavni fond omogučuje pomaganje
razvitka onih nacionalnih republika koje su privredno' i kul
turno zaostale i time se provodi u djelo ravnopravnost n a ro 
da Jugoslavije i jača bratstvo i jedinstvo. Te iste mogučnosti
imaju i narodne republike u odnosu prema onim krajevima
koji su u njihovom okviru zaostali, a pogotovu onih koji su
ra torri uništeni i postradali. Princip da svaki organ 'iarodne
vlasti ima svoj budžet i to ne samo za pokriče potreba admi
nistracije več da uključi u svoj budžet i rukovodenje i organizaciju privrede lokalnog značaja daje nov sadržaj i samom
administrativnom aparatu i postaje aktivni faktor u o rg an i
zaciji same privrede. Samim Zakonom o budžetu utvrdeni su
prihodi kojim pojedini organi narodne vlasti raspolažu i time
je data m ogučnost da svaki pojedini organ pokaže na djelu
koliko je svojim zalaganjem i organizacijom vlastitih privred
nih snaga doprinio jačanju privredne moči zemlje i njezinom
brzom podizanju. Ovako postavljen budžet doprinosi bržem
oživotvorenju i sam og Zakona o narodnim odborima, jer se
i time daju široke mogučnosti da oni postanu stvarni organizatori narodnog života u najširem smislu i time ispune funkciju ne samo organa državne vlasti nego i organa naroda kao
nosioca vlasti. Time što se pitanje budžeta postavilo kao krupno i centralno pitanje u finansijskoj službi več i prije završetka rata i konačnog oslobodenja zemlje i što su se uložili
krajnji napori da se napravi odmah nakon oslobodenja zemlje
šestomjesečni budžet, kao i da u prvoj godini, tj. 1946 imademo dobro uravnotežen budžet u cijeloj zemlji sa normalnim

trajanjem budžetske godine uveliko je doprinijelo' učvrščenju
našeg dinara. To je bio jedan od faktora koji nas je sačuvao
od svih mogućih finansiskih iznenađenja i perturbacija, k oji
ma nije izmakla nijedna zemlja koja se nalazila u toku rata,
u sličnom položaju kao naša zemlja. Povezivanje ovih izvora
prihoda i čitave opčenarodne imovine u jedinstveni državni
fond i plansko rasporedivanje sretstava preko budžeta jača
još više naš finansiski sistem, učvrščuje naš dinar i daje nam
najšire mogučnosti za privrednu izgradnju, za potpuno izvršenje plana i za osiguranje potrebnih sretstava za opče narodne
potrebe.
Novi Osnovni zakon o budžetu pretstavlja krupan korak
u izgradnji naše privrede i prema tome imat če velikog udjela
u izgradnji našeg nacionalnog života i pomoči če nam da još
naglije krenem o putem poboljšanja života širokih radnih m a
sa. U ime poslanika iz Hrvatske izjavljujem da ču glasati za
ovaj Zakon. (Dugotrajno odobravanje i aplauz).
Pretsednik: Traži li još ko reč o ovom Zakonu? (Ne traži
niko). Pošto niko ne traži reč, prelazimo na glasanje u načelu.
Ko je za ovaj Zakon, neka digne ruku. (Svi dižu ruku). Ima li
ko protiv? (Nema). Objavljujem da je predlog Osnovnog za
kona o budžetu u načelu primljen. Prelazimo na diskusiju i
glasanje u pojedinostima.
Traži li ko reč o glavi I? (Ne traži niko). Molim druga iz
vestioca da čita naslov predloga Zakona i član 1.
Izvestilac čita naslov predloga Zakona i član 1.
Pretsednik: Ko je za član 1 zajedno sa naslovom i podna
slovom, neka digne ruku. (Svi dižu ruku) Ima li ko protiv?
(Nema). Objavljujem da je član 1 zajedno sa naslovom i p o d 
naslovom predloga Zakona jednoglasno primljen.
—
Za ovim je Veče naroda, glasajuči dizanjem ruku o sva
kom pročitanom članu, usvojilo jednoglasno sve članove od 2
do 13 zaključno, prema predlogu i izveštaju Zakonodavnog1
odbora. —
Pretsednik: Prelazimo na glavu II. — Sastavljanje budžeita. Traži li ko reč o II glavi? (Ne javlja se niko). Pošto se ni
ko nije javio za reč, molim izvestioca da nastavi čitanje.
Izvestilac čita
član 14.

naslov II glave — Sastavljanje

budžeta,

i

Pretsednik: Ko je zai član 14 sa naslovom glave II, neka dig
ne ruku. (Svi dižu ruku). Ima H ko protiv? (Nema). Objavlju
jem da je član 14 zajedno sa naslovom glave II jednoglasno
primljen.

—
Za ovim je Vece naroda, glasajuči dizanjem ruku o
sv akom pročitanom članu, jednoglasno usvojilo članove od 14
do 31 zaključno prema predlogu i izveštaju Zakonodavnog
o d b o ra . —
Pretsednik: Prelazimo na glavu III — Izvršenje budžeta.
'Traži li ko reč o ovoj glavi? (Ne javlja se niko). Pošto se niko
;nije javio za reč, molim izvestioca da nastavi čitanje.
Izvestilac čita naslov glave III i član 32.
Pretsednik: Ko je za član 32 sa naslovom glave III, neka
.digne ruku. (Svi dižu ruku). Ima li ko protiv? (Nema). ObjavIjujem da je član 32 sa naslovom glave III jednoglasno prim 
ljen.
(Za ovim je Veče naroda, glasajuči dizanjem ruku o sva
kom pročitanom članu, jednoglasno usvojilo članove od 32 do
36 zaključno, prema predlogu i izveštaju Zakonodavnog o d 
bora).
Pretsednik: Prelazimo na glavu IV — Kontrola i revizija
izvršenja budžeta. Traži li k o reč o ovoj glavi? (Ne javlja se
niko). P ošto se niko ne javlja za reč, molim izvestioca da na:stavi čitanje.
Izvestilac čita naslov glave IV i član 37.
Pretsednik: Ko je za član 37 sa naslovom glave IV, neka
-digne ruku. (Svi dižu ruku). Ima li ko protiv? (Nema). Objav
ljujem da je član 37 sa naslovom glave IV jednoglasno prim 
ljen.
Prelazimo na glavu V — Zavržni računi. Traži li ko reč o
•ovoj glavi? (Ne javlja se niko). Pošto se niko ne javlja, molim
rizvestioca da nastavi čitanje.
Izvestilac čita naslov glave V i član 38.
Pretsednik: Ko je za član 38 sa naslovom, neka digne ruìku. (Svi dižu ruku). Ima li ko protiv? (Nema). Objavljujem da
J e član 38 sa naslovom jednoglasno primljen.
Prelazimo na glavu VI — Završne i prelazne odredbe. Tra:ži Ii ko reč o ovoj glavi? (Ne javlja se niko). Pošto se niko
:nije javio za reč, molim izvestioca da nastavi čitanje.
Izvestilac čita naslov glave VI i član 39.
!

Pretsednik: Ko je za član 39 sa naslovom, neka digne ruXku. (Svi dižu ruku). Ima li ko protiv? (Nema). Objavljujem da
jje član 39 sa naslovom jednoglasno primljen.
— Za ovim je Veče naroda, glasajuči dizanjem ruku o sva

kom pročitanom članu, jednoglasno usvojilo članove 39 i 40
prema predlogu i izveštaju Zakonodavnog odbora. —
Time je primljen u pojedinostima Osnovni zakon o budže
tu. Prelazimo na glasanje u celini i molim druga sekretara da
izvrši prozivku narodnih poslanika. Glasaće se za i protiv.
Sekretar Joža Milivojevič proživa
glasaju.

narodne poslanike da

Glasali su za: Abduraim Mustafa, Aguši Kurteš, Ambrožič
Lado, Andrejev Bane, Augustinčič Antun, Babic Ljubo, Babovič
Spasenija, Bajalski Risto, Barbarič Božo, Bevk France, Berus
Anka, Blagojevič d-r Obren, Bojnovič Đurađ, Bratić d-r Dušan,
Brašnarov Panko, Varga Ištvan, Vasiljevič Dušan, Vickovič
Mihailo, Vlajkovič d-r Milorad, Vrbovški Pavel, Vujasinovič
Todor, Vujačič Marko, Vukosavljevič Sreten, Galijaševič Bečir,
Garčevič Gojko, Gaš Aljuš, Golubovič Marinko, Grbič Mihailo,
Gregorič d-r Pavle, Dimitrijevič Spasoje, Dolinšek Tone, Dugonjič Rato, Duričin Milivoj, Žumer Srečko, Zatrič Sait, Ivovič
Dušan, Ilič S. Dragoljub, Ilič Pavle, Jadrešin Bogde, Jakovlje
vič d-r Steavn, Jegdič Jovan, Jeras Josip, Jurinčič Niko, Kapetanovič Hajro, Kardelj Pepca, Kerime Muča, Komnenič Petar,
Kotnik Beno, Križman d-r Hinko, Krajačič Ivan, Kršul Mate,
Kulenovič Skender. Lautaš Trajan, Lisi Sali, Ljubej France, Lu
naček d-r Pavel, Maglajlič Šefket, Manojlovič Radmila, M ar
kovski Venko, Martinovski Nikola, Marušič d-r Drago, Maslarič Božidar, Masnič Petar, Milankovič Ivan, Milivojevič Joža,
Miljovski Kiril, Mitrovič Mitra, Mičunovič Veljko, Mojsov La
zar, Momčilovič Ljuba, Muhtari Osman, Nad Gavrilo, Nestorov d-r Dimitar, Nikolič Zora, Novak Ivan, Nošpal Tode, Olah
Šandor, Oreščanin Bogdan, Pavič Niko, Pavlovič Kosan, Papič
Radovan, Pejnovič Kata, Petrovič Mato, Petrovič Nikola, Plepelič Stjepan, Pešev Nikola Pančev, Popivoda Krsto, Popovič
Dušan, Popovič S. Milan, Popovič Radovan, Radovič Vuko,
Radosavljevič Dobrivoje, Rebac Hasan, Redža Zekerija* Rkman
Dušan, Rus Josip, Savič Kirilo, Sejfula Kemal, Skerlič Velimir,
Snoj Franc, Spirov d-r Boris, Stankovič d-r Siniša, Stojanovič
Aleksandar, Sučič Florijan, Temelkovski Borko, Tomič Aleksa,
Četkovič Jovan, čišič Husein, Ćurčič Živojin, Filipodič Krsto,
Frol Frane, Hafner Tone, Hodža Mustafa, Hodžič Džeko, Hrnčevič d-r Josip, Cajnkar d-r Stanko, Carevič Miloš, Carič d-r
Vojin, Celeski Lazar, Čalovska Ljiljana, čikovič Tomo, Čolakovič Rodoljub, čubrilovič d-r Branko, Džankič Hasan, Šentjurc Lidija, Šečeragič Murad, Šoti Pal, Šukria Ali, Šušteršič
Tone.
Otsutni su: Apostolski Mihailo, Aceva Vera, Babič Anto,
Bakič Mitar, Bebler d-r Aleš, Borič Franjo, Brkič Hasan, Bur-

sać Milan, Vidmar Tone, Gavrilski d-r Gjorgi, Golubovič Radonja, Gošnjak Ivan, Dobrašinović Miloje, Dakovič Spasoje,
Dilas Milovan, Žižič Živko, Župančič Oton, Zogovič Radovan,
Imamovič Fadil, Kavčič Stane, Kocbek Edvard, Malinska Veselinka, Miloševič Mira, Mitrovič Božo, Mlakar Alojzij, Mugoša
Andrija, Nazor Vladimir,' Naumovski Naum, Nenezič Radojica,
Orovič Savo, Perovič Puniša, Petrovič Ninko, Poglajen Franc,
Popovič d-r Miloš, Prodanovič M. Jaša, Saili Dragutin, Salacan
Don Ante, Smiljanič Milan, Smodlaka d-r Josip, Sulejman Hivzi, Sulejmanovski Nafi, Todorovič Radomir, Turkovič Ivan
Hamovič Rade, Herljevič Franjo.
Pretsednik: Za predlog Osnovnog zakona o budžetu glasalo je 129 narodnih poslanika i svi su glasali za. Objavljujem
da je Osnovni zakon o budžetu u Veču naroda izglasan i da če
biti upučen Saveznom veču na rešavanje.
Saopštavam Veču da je Zakonodavni odbor podneo Veču
naroda odborski izveštaj o predlogu Zakona o ovlaščenju
Pretsedništva Prezidijuma Narodne skupštine FNRJ da rešava
molbe i žalbe upučene Narodnoj skpuštini FNRJ i da je ovaj
izveštaj otštampan i razdeljen narodnim poslanicima
Stoga
predlažem Veču kao narednu tačku dnevnog reda pretres ovog
zakonskog predloga. Prima li Veče ovaj moj predlog? (Prima).
Današnji rad našeg Veča je završen i, sa vašim odobrenjem, ja ču ovu sednicu zaključiti a narednu zakazujem za su
tra u 11 časova.
Sednica je zaključena u 18,15 časova.

САВЕЗНО ВЕЋЕ

Девета седница
(21 децембра 1946)
Претседавао претседник Владимир Симић.
Почетак у 11,05 часова.
При уласку у дворану чланове Савезне владе на! челу са;
потпретседником Савезне владе Едвардом Кардељем и члаиове претседииштва Савезног већа на! челу са претседником
Савезног већа Владимиром Симићем народни посланицн
бурно 'поздрављају.
Претседник: Отварам девети редовии састанак II редовног заседања Савезног већа Народне скупштине ФНРЈ.
Записник данашњег састаика водиће секретар Љ у б ч о
Арсов.
Изволите саслушати заитисник прошлог састанка.
Секретар чита записник осмог редовног састанка.
Претседник: Да ли има примедаба на прочитани записник? (Нема). Примедаба нема. Објављујем да ће се запионик оверити.
Веће народа доставило je Савезном већу, у смислу чл. 63Устава, предлог Основног закона о буџету онако како jeусвојен у Већу на'рода.
Част ми je известити Веће да je Претседништво упоредило текст примљеног законског предлога од Већа, народа са текстом истаг законског предлога који je коначно
усвојен у Савезном већу, и да je утврдило да! ćy оба текста
истоветна, па питам Савезно веће да ли овај извештај Претседништва прима к знању? (ГТрима). И м з ли кога да не прима( к зна,њу овај извештај? (Нема). Објављујем да je на тај
начин предлог Основиог закона о буџету у Народној скупштини ФНРЈ коначно усвојен и да ће , v смислу члана 63
Устава и члана 46 Пословника, бити упућен Президијуму Народне скупштине ФНРЈ ради проглашења.
Прелази.мо иа отсуства народних посланика: Јовићевић
Павле моли 10 дана отсуства уз лекарску потврду; Мугош
Душан моли отсуство до краја заседања због болести; Пајковић Ђоко моли отсуство према лекарској потврди; Сремец д-р Златан моли боловање према лекарској' потврди;
Шаћири' Исмет моли да му се одобри отеуетво' према лекар-

ском уверењу; Трајковић Александар моли 5 дана отсуства
ради болести; Михајловски Кирил моли 10 дана отсуства
због службеног тшсла.
Предлажем да се свима молиоцима за отсуство и болова!ње одобри по 5 дана отсуства, односно боловања. To je
довољво у О В О . М заседању. Примате ли овај предлог? (Примамо). Пошто je овај предлог примљен, објављујем да су
отсуства одобрена у износу од 5 дана.
Има реч MiHiHHCTaip индустрије ФНРЈ, к о ш ie и Претседник Репарац.ионе кочмвсије Савезне владе ФНРЈ, да одговори' на усмено питање народног послаеика Васе Бутозана!
и другова. (Пљескање).
Ministar industrije Savezne vlade Boris Kidrič: Pošto se
u Narodnoj skupštini nalazi delegat Jugoslovenske vlade u
Medusavezničkoj agenciji za reperacije, opunomočeni mini
star drug d-r Mladen Ivekovič, narodni poslanik, to ovlaščujem i molim druga Ivekoviča da odgovori na juče postavljeno
pitanje.
D-r Mladen Ivekovič (Srez Zagreb I): Drugovi narodni p o 
slanici, dozvolite mi da se najprije sa nekoliko riječi osvrnem
na historijat i značenje savezničkih utanačenja o njemačkim re
paracijama i o ekonomskom razoružanju Njemačke.
Osnovne odredbe o reparacijama koje savezničkim zemlja
ma dugjue Njemačka sadržane su, kao što je poznato, u sporazumima zaključenim od strane naših velikih saveznika na
konferencijam a u Jalti i u Potsdamu. Iz tih odredaba vuče svo
je porijeklo i Pariški sporazum o njemačkim reparacijama, kojemu je pristupila i naša zemlja.
Naši su narodi iskreno i bez rezervi pozdravili savezničke
odluke u Jalti i u Potsdamu shvativši pravilno da one, s jedne
strane, treba da žrtvama njemačke agresije obezbijede mirni
posljeratni razvitak bez straha od nove njemačke agresije, a s
druge strane, da omoguče, u vidu reparacionih davanja, m ak 
simalno nadoknadivanje šteta i pustošenja što su ih njemački
agresori uzrokovali u raznim savezničkim zemljama, pa tako i
u našoj rodenoj zemlji. Prema tekstu odluka donijetih u Jalti,
Njemačka treba da bude prisiljena da u največoj mogučoj mjeri nadoknadi gubitke i patnje što ih je nanijela Ujedinjenim na
cijama, pri čemu ne može ni njemački narod izbječi svojoj od 
govornosti.
U Potsdam skoj deklaraciji zapisano je ovo:
„U cilju uništenja ratnog potencijala Njemačke biče zabranjena i spriječena proizvodnja oružja, municije i ratn o g materijala kao i proizvodnja svih tipova aviona i brodova prek o m o r
ske plovidbe. Proizvodnja metala, hemiskih produkata, mašina i
drugih dobara neposredno potrebnih za ratnu ekonomiju biče

striktno kontrolirana i reducirana na nivo< potreba koje če
biti odobrene za mirnodopsku ekonomiju poslijeratne Njemacke. Proizvodni elementi nepotrebni dozvoljenoj proizvodnji bi
če oduzeti, saobrazno planu reparacija preporučenom po Savezničkoj komisij.' za reparacije i odobrenom po zainteresovanim vladama, ili če biti uništeni...”
Dalje odluke u Jalti odreduju, da „reparacije m oraju da
budu dodeljivane u prvom redu onim zemljama koje su podnijele glavni teret rata, koje su doživjele najteže gubitke i k o 
je su organizovale pobjedu nad neprij atei jem.”
One odreduju reparaciona davanja u naturi, dok su g o d i
ne 1919 pobjedničke sile nastojale da procijene visinu njemačk o g reparacionog duga u njemačkoj moneti, a plačanje u zla
tu, devizama i predmetima tekuče proizvodnje.
Prem a Jalti i Potsdamu postali su glavni izvori današnjih
njemačkih reparacija: 1) postoječe njemačke industrijske insta
lacije i fabrike čiji kapacitet premašuje mirnodopske i pacifističke potrebe Njemačke, 2) njemački kapitali plasirani u ino
stranstvu i 3) njemačka tekuča proizvodnja.
Njemačke reparacije, kako su stipulirane u Jalti i P o ts
damu, razlikuju se po svojim moralnim, političkim i ekonom 
skim principima od reparacija iz godine 1919, koje je stipulirao Versaljski ugovor.
Prije svega, pitanje njemačkih reparacija danas je tijesno
povezano s pitanjem ekonom skog razoružanja Nemačke, s pi
tanjem uništenja njemačkog ratnog potencijala. Naprotiv, organizatori Versaljskog mira potsticali su svojom reparacionom
politikom dalnji intenzivni razvoj njemačke industrije, pa, da
kle, u krajnjoj liniji, i daljnji razvoj njem ačkog ratnog p o teicijala.
Versaljske odredbe prepustile su njemačkoj vladi da sama
plati kako zna i može odredenu sumu na ime reparacija. Da je
takav reparacioni sistem pogodovao, s jedne strage, svjesnom
izigravanju obaveza sa strane Njemačke, a s druge strane r a 
zvoju njemčkih trustova, to je danas opčenito poznata činje
nica.
Jalta i Potsdam, naprotiv, ukidaju na duži rok njemački suverenitet. Danas okupiranom Njemačkom vlada saveznički kvadripartitni Kontrolni savjet, kojem u je povjerena dužnost da
bdije ne samo nad izvodenjem p rogram a reparacija, nego i
nad uništenjem njemačkog ratnog potencijala. Pitanje njemač
kih reparacija najuže je, dakle, povezano s pitanjem opče si
gurnosti.
Ili, kako je pravilno rekao Jacques Rueff, pretsjednik Medusavezničke agencije za reparacije, prigodom inaugurarne
sjednice Skupštine agencije mjeseca februara o. g. u Briselu:

„,..Ne pripada više njemačkoj ekonomiji da se prilagodi
reparacionim obavezama, već reparacije treba da se prilagode
produkcionim mogučnostima, koje če biti ostavljene njemač
koj 'ekonomiji”.
Pod ohrabrujučim perspektivama krimskih i potsdamskih
odluka bila je sazvana mjeseca novembra prošle godine u P a 
rizu konferenci ja na kojoj su 18 savezničkih zemalja zaključile
Sporazum o njemačkim reparacijama, o obrazovanju Medusavezničke agencije za reparacije i o restituciji m onetarnog zla
ta. Taj je sporazum potpisala i vlada FNR Jugoslavije.
U duhu Potsdamske deklaracije, ovih osamnaest zemalja
imaju pravo na reparaciona primanja iz zapadnih okupacionih
zona Njemačke. Kao što je poznato, Sovjetski Savez, koji je
preuzeo na sebe obavezu da zadovolji i reparacione zahtjeve
Poljske, ima pravo na reparacije iz svoje (istočne) okupacione
zone plus 25% industriskih instalacija iz zapadnih okupacionih
zona Njemačke. Sovjetski Savez i Poljska nisu, prema tome,
učestvovali na spomenutoj Pariskoj konferenciji i nisu zastupani u Medusavezničkoj agenciji za reparacije.
Pariška reparaciona konferencija trebalo je da odredi p r 
venstveno kvote učestvovanja pojedinih zemalja u raznim k a 
tegorijam a reparacionih primanja,
srazmjerno pretrpljenim
materijalnim štetama i ratnim naporima tih zemalja. Ona je
nadalje odredila generalne principe po kojima če se podjela
reparacionih objekata vršiti i udarila je temelje Medusaveznič
koj agenciji za reparacije sa sjedištem u Briselu.
Naša je javnost uglavnom obaviještena o teškočama, koje
su se na spomenutoj Pariskoj konferenciji ispoljile, naročito
pri utvrdivanju reparacionih kvota pojedinih zemalja. Uspjeh
same Konferencije bio je cesto uslovljen unaprijed pripremljenim dogovorima velikih sila, koje su male zemlje morale prihvatiti, ako su htjele da budu učesnice u reparacionim primanjima. Ne treba kod toga izgubiti iz vida da SSSR nije bio na
Konferenciji zastupan. Jugoslavenska je delegacija uložila
maksimalne napore da Konferencija postigne uspjeh i da re 
paracione kvote budu razrezane što je moguće praveđnije,
prema stvarnim žrtvama, prema stvarno pretrpljenim štetama
i ratnim naporima pojedinih zemalja. Ako je ijedan od 18 spomenutih naroda imao pred drugim savezničkim narodima sve
to pravo da se poziva na svoje neizmjerne žrtve, patnje i ratne napore, onda je to pravo, besumnje, prvenstveno, pripadalo
herojskim narodima Titove Jugoslavije. (Aplauz).
Ukupni gubici u ljudskim životima svih 18 zemalja u ratu
protiv Njemačke i njenih satelita iznose okruglo 5,000.000. Od
toga je sama Jugoslavija izgubila 1,700.000 svojih sinova i
kčeri. To znači, da jugoslovenski gubici iznose 34% ili više

od 1/3 ukupnih savezničkih gubitaka, ne računajuči tu SSSR
i Poljsku. To dalje iznosi 10,8% stanovništva Jugoslavije ili
svaki deveti čovek!
Prema podacima Pariške reparacione konferencije, ukupria neposredna materijalna šteta uzrokovana razaranjem i pljačkom, koju su 18 zemalja učesnica Konferencije pretrpele u ratu protiv Njemačke, Italije i njihovih satelita, procijenjeia je
na 53,4 milijarde američkih dolara. Gubitak nacionalnog bogatstva Jugoslavije iznosi 9,1 milijarda dolara, tj. 17°/o ukupnog gubitka. Gubici Jugoslavije su 1,4 puta veči od gubitaka
Velike Britanije, dva puta veči od Holandije, 2,2 puta veči od
Čehosaovačke, 3,6 puta veči od Grčke, 4 puta veči od Belgije,
7,2 puta veci od Sjedinjenih Država Amerike itd.
Uprkos upornih zalaganja jugoslavenske delegacije i dele
gacija nekih drugih malih savezničkih zemalja na Pariskoj
konferenciji, kvote učestvovanja pojedinih zemalja u njemač
kim reparacijama nisu utvrdene u razmjeri s njihovim gubicima i potrebama obnove nacionalne ekonomije.
Kao što je poznato', Jugoslaviji je Pariška reparaciona
konferenci ja odredila kvote od 9,6% učestvovanja u podjeli
njemačkih industriskih instalacija i njemačke trgovačke flote
(kategorija B), i 6,6% učestvovanja u podjeli njemačkih kapi
tala u inostranstvu i u njemačkoj tekučoj proizvodnji (kat. A).
Ma da se Jugoslavija nalazi na četvrtom mjestu po višini svojih
kvota kategorija A i B (iza Vel. Britanije, Sjedinjenih Država
Amerike i Francuske), ove kvote ne odgovaraju neizmjernim.
žrtvama i materijalnim gubicima što ih je naša zemlja podnijela u ratu protiv zajedničkog neprijatelja. S jedne strane zaključci Pariške konferencije u pogledu kvota dodijeljenih na
šoj zemlji pretstavljaju za nju očitu nepravdu, no, s druge stra 
ne, prihvatanje tih zaključaka od strane Vlade FNRJ dokazuje
maksimalnost njenih napora uloženih u cilju da jedna od prvih
sirih medusavezničkih konferencija, poslije pobjedonosno završenog rata nad njemačkim osvajačima, ne propadne, kao što
je to zaista prijetilo u nekim kritičkim momentima Konferen
cije.
Trebalo je bez daljnjeg odlaganja pristupiti provodenju
program a njemačkih reparacija, kako je bio postavljen zakijučcima u Jalti i u Potsdamu. Nikome to nije toliko ležalo' na srcu,,
nikome to nije toliko bilo u interesu kao našoj rodenoj zem
lji. Uništena i opljačkana industrija i poljoprivreda Jugoslavi
je, njeni potopljeni trgovački brodovi, razorene pruge i rudnici, mostovi i drumovi, sva ta uništena dobra tražila su o g r o 
mne i besprimjerne napore i žrtve čitavog jednog naroda k o 
ji je težio i koji teži za što hitnijom obno*vom svoje zemlje i zadaljnjim razvijanjem njenih bogatstava, jer je postao sam go-

spodar svoje sudbine. Brze i efikasne liferacije reparacija iz,
ogro m n o g industriskog arsenala Njemačke u znatnoj bi mjeri:
ubrzale obnovu naše zemlje, prištedile bi mnoge silne naporei odricanja našeg radnog svijeta koji je bio prisiljen da sa najprimitivnijim sredstvima i alatom iz ruševina podiže fabrike,
gradi mostove i pruge, rudnike i drumove i obraduje tvrdu
zemlju.
Zato naši najodgovorniji državni i politički faktori nisu.
prestali naglašavati koliku važnost imaju za nas reparacije i
što od njih naši narodi očekuju.
Zato je Vlada Federativne Narodne Republike Jugoslavije
pozdravila osnivanje Medusavezničke agencije za reparacije u
Brislu JARA, koja je proizišla iz Pariskog sporazum a o njemačkim reparacijama. Ona ga je pozdravila u uvjerenju, da
če se program njemačkih reparacija početi brzo da sprovodi
u duhu Potsdamske deklaracije i da če Agencija najhitnije pristupiti pravednoj podjeli raspoloživih reparacionih objekata
medu svojih 18 zeinalja-članica. I sama Potsdamska deklaracija
potvrduje, da prenos industriskih objekata iz Njemačke na ime
reparacija pretstavlja vrlo hitan problem. Ona predvida, da
program reparacija treba da bude izvršen u vrlo kratkom ro 
ku, jer je iskustvo iz godine 1919 pokazalo da reparaciono
dugovanje postaje tim problematičnije, što su duži rokovi
plačanja.
Kao delegat Vlade FNRJ pri Medusavezničkoj agenciji za'
reparacije u Briselu, koja je započela djelovanjem krajem mjeseca februara 1946 godine, ja ču da iznesem pred ovaj dom
rezultate dosadašnjeg rada JARA-e, kao i kratki pregled reparacione politike, kako se ona do sada provodila u tri zapadne okupacione zone Njemačke, iz kojih spomenutih 18 zemalja-članica IARA-e treba da prime veliki broj njemačkih fabrika i drugih objekata.
Na žalost, stvari tu ne stoje baš najbolje. Slovo i duh
krimskih i potsdamskih odluka nisu oni faktori koji bi za izvjesne odlučujuče sile bili mjerodavni za provodenje njemač
k o g reparacionog program a.
Činjenica, vrlo jasna i upadljiva, da je deset mjeseci na*
kon njenog osnivanja, Medusaveznička agencija za reparacije
u Brislu izvršila podjelu medu zemlje-članice samo 26 dijelom
čitavih, dijelom krajih ili oštečenih fabrika, ta činjenica je sa
ma za sebe dovoljno rječita. Ako uzmemo u naš račun sve in
dustrijske instalacije, dakle i one za koje je podjela več izvr
šena i one za koje je podjela u toku, onda dobijamo ukupnu
vrijednost od 230 miliona predartnih njemačkih maraka ili
okruglo od 3 milijarde dinara iz 1938 godine, računajuči 15 ■
dinara za jednu marku, svih njemačkih industriskih instalacija

do sada stavljenih na raspoloženje za reparacije iz Zapadne
Njemačke, a u korist zemalja-članica IARA-e. Pri torne ne t r e 
ba izgubiti iz vida činjenicu, da za ogrom an procenat ovih raspoloživih instalacija nije postavljen zahtjev ni od jedne od 18
zemalja-članica, tako da če vrijednost dodijeljenih industriskih instilacija biti m nogo manja.
U odgovoru na postavljena pitanja grupe narodnih posla
nika iznosim ovdje podatke o tome šta je do sada primila J u 
goslavija na ime njemačkih reparacija:
1)
Prva dodijeljena reparaciona dobra svim zemljama čla
nicama IARA-e bili su njemački trgovački brodovi morske
plovidbe u tonaži od nešto preko 700.000 br. reg. to n a i u
ukupnoj vrijednosti od oko 220 miliona njemačkih predratnih
maraka. Prema zaključcima Pariskog sporazuma o reparacija
ma, trgovačka flota dodijeljivala se je prema procentima gubitaka pojedinih zemalja u globalno izgubljenoj tonaži u ratu
protiv Njemačke. Od ukupno izgubljenih 23 i po miliona br.
reg. tona Jugoslavija je iskazivala gubitak od preko 200.000
tona ili oko 60% cjelokupne svote tonaže. Njen je procenat
bio odreden sa 0,86% što znači da je od raspoloživih cirka
700.000 br. reg. tona na nju otpadalo nešto preko' 6.500 tona.
Ovaj nepravedni princip koji pri dodijeljivanju brodova nije
uzimao u obzir relativno visoke gubitke u brodovlju malih ze
malja, pogodovao je upravo velikim pomorskim silama koje
su, i pored svojih visokih gubitaka, izašle iz rata s jakom trgovačkom flotom, a neke je čak i povečala.
Tako Velika Britanija raspolaže danas sa flotom od 24 mi
liona, br. reg. tona koliko je od prilike imala i prije rata. SAD
imale su prije rata 12 miliona br. reg. tona, a danas raspolažu
sa flotom od preko 50 miliona br. reg. tona. Pa ipak, Velika
Britanija učestvuje sa 46% u podjeli relativno male tonaže raspoložive njemačke trgovačke flote! SAD, koje su za vrijeme
rata povečale svoju flotu od 12 miliona na preko 50 miliona br.
reg tona, učestvuju u toj podjeli sa 17,82%! Jugoslavija koja
je izgubila oko 60% svoje trgovačke mornarice učestvuje u
podjeli sa 0,86%. (Glasovi: Sramota!).
Ali to nije sve. Kad je naša Vlada trebalo da preuzme čet.iri broda koja su Jugoslaviji bila dodijeljena pokazalo se da
samo jedan od tih brodova može da se preuzme. Pokazalo se,
naime, da jedan od označenih brodova uopće ne postoji, da
drugi brod nije brod morske plovidbe nego riječne, i da je treči u tolikoj mjeri oštečen i istrošen, da bi troškovi popravka
premašili samu vrijednost broda.
Posve je razumljivo da Jugoslavija ne može da bude za
dovoljena ovakovim metodama ispunjavanja medusavezničkih
utanačenja i da če njena Delegacija traži ti striktno i pošteno
ispunjenje njene kvote u potpunosti.

2)
Drugu grupu reparacionih objekata, koju je Medusaveznička agencija za reparacije do sada imala na raspoloženju
za podjelu i za koje je podjela završena, sačinjavaju spomenutih
26 fabrika. Radi se isključivo o fabrikam a metalne i mehaničke proizvodnje. Iako fabrike i instalacije koje su Jugoslaviji
dodijeljene ni izdaleka ne pokrivaju onu vrijednost, koju bi
naša zemlja do danas morala primiti da su okupacione sile
Zapadne Njemačke striktno izvršavale reparacioni program,
ipak je u tom prim anju za nas bilo nešto povoljnija situacija,
nego u primanju broda. Tako je naša zemlja primila oko
23% ukupne vrijednosti dodijeljenih industriskih instalacija sa
prve IARA-ine liste na kojoj je bilo 12 fabrika i oko 28% vrije
dnosti dodijeljenih instalajcija druge liste na kojoj je bilo 14
fabrika. Izraženo u njemačkim predratnim m arkama to iznosi
ukupno oko 16 miliona RM ili oko 240 miliona dinara iz 1938
godine računajuči 15 dinara za jednu marku. Spomenute veče
procente učestvovanja Jugoslavije u podeli ovih 26 fabrika izvojevala je naša Delegacija pred Skupštinom IARA-e upornim
zalaganjem za princip, da zemlje koje su primile male ili nikakve vrednosti u brodovima, dobiju hitnu naknadu u industriskim instalacijama. Na taj su način našoj zemlji dodijelje
ne sledeče fabrike, odnosno industriske instalacije:
a) Fabrika mašina radilica Schiess-Reischolc iz Düseldorfa (u cijelosti).
b) 80% instalacija fabrike čaura Hanseatische Kettenwer
ke kod Hamburga.
c) Iz poduzeča Haniel & Lueg u Düseldorfu kovačnica, fizički i hemiski laboratorij i niz drugih instalacija i mašina.
d) Mala fabrka Stuelrohr Fabrik koja je prije rata proizvodila pokučstvo od savijenog metala, a za vrijeme rata dijelove municije.
e) Iz dveju fabrika automobilskih m otora B. M. W. oko
2800 mašina i drugih objekata od toga oko 1700 mašina r a 
dilica.
f) Iz više drugih fabrika izvestan broj raznog radioničk o g uredaja, mjerila, aparata za ispitivanje materijala itd.
g) Fabrika lakog oružja, pušaka, lakih mitraljeza i pištolja
Metallwerke iz Hamburga (u cijelosti).
Demontaža i transportovanje ovih fabrika i instalacija u
našu zemlju su u toku i po planu treba za pet do šest mjeseci
sve biti na odredenom mjestu, unutar naših granica.
U približnom roku od idučih mjesec dana IARA treba
da izvrši podjelu instalacija iz daljih 67 njemačkih fabrika čijim listama ona več raspolaže.
Večim dijelom to su fabrike ratne proizvodnje iz kojih se
stavlja na raspoloženje veliki broj pojedinačnih mašina. Osim

toga, poseban jedan britanski pian predvida podjelu najraznovrsnijih mašina 11 vrijednosti od 70 miliona RM, a jedan francuski pian daljnju podjelu mašina u vrijednosti od 15 miliona
RM. U svemu će biti podijeljeno medu zemlje članice IARA-e
u približnom roku od mjesec dana daljnih instalacija u vrijed
nosti od oko 180 miliona RM.
Kao što vidimo, iz silnog arsenala one njemačke industri
je koja treba da bude, u smislu Potsdamskih zaključaka, de
m ontirana i stavljena na raspoloženje za reparacije, dosadanja
•vrijednost instalacija namijenjenih zemljama članicama IARA-e
zaista je neznatna.
Kao što je poznato, ministar spoljnih poslova SSSR M o
lotov (nastaje oduševljeno pljeskanje u dvorani), u više je navrata na sjednicama Savjeta ministara spoljnih poslova u P a 
rizu naglašavao, da su Velika trojica predvidala u Jalti sumu
od 20 milijardi dolara njemačkih reparacija. Od toga je 10 mi
lijardi bilo predvideno za SSSR, a 10 milijardi za ostale savezničke zemlje. To znači, da vrijednost do sada stavljenih o b 
jekata na ime reparacija u korist zemalja članica IARA-e ne
iznosi ni jedan od sto iznosa predvidenog u Jalti.
Da li je za takovo stanje odgovorna Medusaveznička agen
cija za reparacije u Briselu? Ne, ona za takovo stanje nije^
odgovorna, jer se njen glavni zadatak sastoji u podjeli i to pravednoj podjeli onih reparacionih objekata medu svoje članice,
k o je joj stavlja na raspoloženje Kontrolni savjet u Berlinu. Da
li se IARA uvijek pridržavala principa o pravednoj podjeli, o
tome nam donekle govori slučaj dodjeljivanja brodova našoj
zemlji.
Ali Kontrolni savjet u Berlinu prvenstveno je odgovoran
za sprovodenje reparacionih odluka Potsdamske konferencije.
Buduči pak da sami kom andanti zapadnih okupacionih zona
Njemačke (tj. britanske, američke i francuske zone) odlučuju
koje če fabrike, u okviru dozvoljenog nivo-a njemačke indu
strije, predložiti Kontrolnom savjetu za demontažu, to su u
k r a jn jo j liniji za takovo stanje odgovorne tri okupacione sile
.Zapadne Njemačke. Pokazalo se, naime, neposredno poslije
potpisa Potsdamske deklaracije, da naročito u Engleskoj i Americi postoje vrlo uticajni finansiski krugovi koji se protive
izvršenju reparacionog program a, kako ga je postavila P o ts 
damska deklaracija Posledice takove politike danas su očite.
O politici, što je provode okupacione sile Njemačke i što če je
ubuduče provoditi u pitanju ekonom skog razoružanja, organizovanja tzv. pacifističkog privrednog života Njemačke, denacifikacije i reduciranja nivoa njemačke industrije (prema zaključcima Kontrolnog savjeta reduciranje na cirka 50%), ovisiče ne samo pitanje osiguranja evropskih naroda od nove

agresije Njemačke, nego i pitanje realizovanja reparacionih
davanja.
U odgovoru na postavljena pitanja Ministru industrije t r e 
ba da vidimo, kako se ta i takva politika naših zapadnih saveznika konkretno ispoljuje u reparacionom problemu Njema
čke.
Činjenica je, da mi ni danas, 17 mjeseci nakon potpisa
Potsdamske deklaracije i 10 mjeseci nakon osnutka Medusavezničke agencije za reparacije, ne znamo ni broj, ni vrijednost industrijskih instalacija koje če biti stavljene na raspoloženje za reparacije iz zapadnih zona Njemačke. Potsdamska
je deklaracija predvidala kao poslednji rok 2 februar 1946 za
utvrdenje iznosa ove reparacione mase. To je jedna od prvih
reparacionih odredaba Potsdama, koju naši zapadni saveznici
nisu poštovali. Iz nje proističe čitav niz postupaka koji svi zajedno sačinjavaju jednu potpuno odredenu reparacionu poli
tiku koja se u osnovi protivi dosadašnjim međusavezničkim
utanačenjima o izvršenju reparacionog program a, o ekonomskom razoružanju Njemačke, o uništenju njem ačkog ratn o g
potencijala itd.
U tom pogledu dakie nije se niukoliko* izmijenila situaci
ja poslije izjave koju je u ime Vlade FNRJ dne 7 jula ove g o 
dine dao generalni sekretar Vlade drug Mitar Bakić. Nije se
izmijenila u suštini ona generalna reparaciona linija zapadnih
zona Njemačke koju je naša Vlada, na usta Generalnog sekretara, dokum entovano kritikovala i osudila.
Sve nastojanje Vlade FNRJ u reparacionom pitanju Nje
mačke bilo je do sada upereno na to, da se striktno provode
odluke o reparacijama Krimske i Potsdamske konferencije, a
dosledno tome i odluke Pariške konferencije o reparacijama.
U tom je pravcu bila usmjerena i aktivnost naše delegacije pri
Medusavezničkoj agenciji za reparacije u Briselu. P o direkti
vama Vlade FNRJ, naša je delegacija u Briselu ostro kritikova
la politiku izvjesnih anglo-američkih krugova koji, ima tome
več više mjeseci, posvečuju veču pažnju obnovi i podizanju
njemačke privrede, nego obnovi savezničkih zemalja koje je
njemačka vojna sila opustošila i opljačkala. Reklo bi se da
Englezi i Amerikanci žele da savezničke zemlje piate Njemačkoj reparacije kao nagradu za njenu ratnu politiku.
Politika zatezanja izrvšenja reparacionog pro g ra m a u
stvari ne datira od unatrag nekoliko mjeseci i ona nije opredijeljena tobože neriješenim pitanjem „ekonom skog jedinstva”
Njemačke, kako bi to htjeli prikazati naši anglo-američki sa
veznici. Ovo toliko razvikano ekonom sko jedinstvo Njemačke,
čiju potrebu, uostalom, niko ne osporava, pa dakle ni Sovjet
ski Savez, služi danas izvjesnim krugovim a Londona i Vašing-

tona kao slabo uvjerljiva izlika, da bi se spriječilo izvršenje
potsdam skog reparacionog program a. Politika kojoj je cilj
održanje njem ačkog nivoa industrije i sprječavanje reparacionih davanja ustvari datira od samog dana potpisa Potsdam*
ske deklaracije, dakle od vremena kad još nije postojao tobožnji spor o njemačkom ekonomskom jedinstvu.
I
to je ono što treba da nas najviše zabrinjuje, jer nam
postaje sve očevidnije da izvjesni uticajni krugovi u Engleskoj
i Americi sve odlučnije idu tragom versaljske reparacione po 
litike koja je omogučila i favorizovala razvijanje i k reditira
nje njemačke industrije, što je konačno dovelo do ponovnog
naoružanja Njemačke. Još u oktobru god. 1945 izjavio je g.
M orgentau, bivši Ruzveltov ministar finansija ovo:
„Medu ekonomskim savjetnicima generala Ajzenhauera
nalaze se osobe koje su povezane s društvima vlasnicima nje
mačkih fabrika i koje su finansiski zainteresovane na obnovi
njemačke industrije”.
Berlinski dopisnik „Njujork Tajms-a” Daniel, pisao je o
istoj stvari 9 oktobra 1945 ovako:
,,Ekonomski savjetnici američkih okupacionih vlasti sma*
traju da je vrlo teško, a možda čak i nemoguče realizovati
Potsdamske odluke o reparacijama i o ekonomskom razoružanju Njemačke. Oni smatraju da posljeratna Njemačka treba
da zadrži svoju spoljnu trgovinu u predratnim razmjerama.”
Kao što vidimo, politika o kojoj je ovdje riječ, postojala
je davno prije nego što je na dnevni red postavljeno tobože
sporno pitanje ekonom skog jedinstva Njemačke, koje je odjednom postalo svemočan argum enat Londona i Vašingtona sa
ciljem da se postigne ono što su američki ekonomski „savjet
nici” predlagali več nekoliko nedelja po potpisu Potsdamske
deklaracije.
Engleski i američki finansiski krugovi počeli su vrlo brzo
poslije potpisa Potsdamske deklaracije voditi živu kam panju
za visoku produkciju njemačkog Čelika..Treba podvuči da p r o 
izvodnja Čelika uveliko odreduje cjelokupnu orijentaciju eko
nom skog razvitka posljeratne Njemačke, jer je ona baza indu
strije. Godine 1932 Njemačka je proizvodila 5 i po miliona t o 
na Čelika, od čega je konsumirala 3 i po miliona tona. Sovjet
ski Savez je predlagao kapacitet od 3 miliona tona Čelika za
posljeratnu Njemačku, SAD 9 miliona, Englezi su tražili 11 mi
liona. Kontrolni savjet u Berlinu odredio je najprije kapacitet
od 5 miliona, što bi bilo potpuno dovoljno za tzv. pacifističke potrebe Njemačke. Nakon uporne kampanje anglo-ameiričkih finansiskih krugova potpom ognute naročito revijom „Te
Ekonom ist” i „Tajm som ”, povišen je kapacitet proizvodnje
Čelika u Njemačkoj na 7 i po miliona tona. Medutim, u novije

vrijeme kam panja za daljnje povišenje proizvodnje njem ačkog
Čelika opet se pojačava u Engleskoj i Americi. Povišenje bi
trebalo da ide od 11 do 12 miliona tona.
Nije dakle nikakvo čudo, što se u evropskoj i američkoj
krupno-kapitalističkoj stampi skoro svakodnevno pojavljuju
cianci koji otvoreno zastupaju tezu da treba potpuno ili skoro
potpuno brisati njemačke reparacije u korist „njemačke e ko
nomske renesanse”.
„Reparaciona politika, kakova je dosada praktikovana (!),
piše londonski „Tajm s” od 18 oktobra 1946, bila je zabluda.
Treba obustaviti svaku masovnu demontažu njemačke industri
je. Ono što treba Njemačkoj, ako hočemo da egzistirä* na jednorn suženom teritoriju, to je povečanje, a ne smanjenje nje
ne industrije”.
Velika anglo-američka stampa, uostalom, nije u ovom
slučaju samo nosilac želja i namjera izvjesnih finansiskih krugova, nego ona interpretira i opravdava zvaničnu politiku Ve
like Britanije i SAD „na licu mjesta”, u Njemačkoj.
London i Vašington izradili su veliki zajednički plan o fu
ziji i zajedničkom finansiranju svojih okpuacionih zona, što se
svodi na plan o finansiranju njemačke industrije i privrede
uopšte. U američku je zonu nedavno stigla jedna delegacija
krupne američke finansijske ustanove Reconstruction Finance
Corporation koja je do sada davala kredite samo u SAD. De
legacija treba da ispita m ogučnost finansiranja njem ačkog iz
voza i industrije. Prvi kredit dosada odobren od spomenute
korporacije njemačkoj industriji iznosi oko 8 miliona dolara.
Britansko-američki plan, koji treba da bude primijenjen 1 januara 1947 godine na dvije okupacione zone Njemačke, pred
vida uspostavljanje takozvane njemačke privredne ravnoteže u
roku od 3 godine, pomoču finansiranja i kreditiranja njemačke
industrije. Englezi i Amerikanci predvidaju investicije od jed
ne milijarde dolara za osposobljavanje njemačke industrije
njihovih zona, no engleska revija „Ekonom ist” več piše da če
trebati najm anje dvije milijarde. Pošlo se dakle punom parom
putem izdašnog kreditiranja i finansiranja njemačke industri
je. Jasno je, a to otvoreno potrvduju i pristalice njemačke e k o 
nomske obnove, da je taj plan nespojiv s planom Jalte i P o ts 
dama o njemačkim reparacijama. Mi čemo dodati da je taj plan
nespojiv i s planom Jalte i Potsdam a o ekonomskom razoružanju Njemačke.
Nije dakle nikakvo čudo, da američki senator Koneli, osvjedočenf pristaša „njemačke renesanse”, može u okviru te i
tako ve politike da izjavi/ da Njemačka treba da sačuva svoju
ekonomsku prem oč u Evropi. Sva je dem okratska javnost Zapada ogorčeno osudila ovu Konelijevu izjavu, nazvavši je neču-

venom. No ona u potpunosti odgovara smjernicama one poli
tike koja se stvarno provodi u američkoj i britanskoj zoni.
Nije, dakle, nikakvo čudo što Šumaher, voda njemačke
socijal-demokratske partije u zapadnim okupacionim zonama,
može danas na zvaničnim prijemima u Londonu davati mjerodavne izjave i držati predavanja na kojim a Englezima na prilično drzak način „soli pam et” o torne, kako je u interesu
čitavog svijeta da Njemačka zadrži svoju ekonomsku moč.
Vrlo je simptomatično da ie taj Šumaher propovijedao p o Engleskoj čisto šovinističke ideje o njemačkom ekonom skom i
političkom preporodu, i to baš u vrijeme, kad su London i
Vašingtoii zaključivali sporazum o zajedničkom finansiranju
njihovih zona.
Ta politika njemačkog privrednog pridizanja iznad nivoa
potreba njenog m irnodopskog života, poklapa se sa odnosom
zapadnih okupacionih sila prem a njemačkim trustovim a i koncernima. Oni nisu uništeni, kako to propisuju odredbe P o ts 
damske deklaracije. Oni žive pod raznim novim imenima i
povezani su finansiski sa trustovima i korporacijam a u r a 
znim savezničkim i u takozvanim neutralnim zemljama. Brojni su hitlerovci koji se još danas nalaze na komandnim pozi
cijama njemačke industrije. Pretsjednik takozvane bavarske
vlade Hegner m ogao je prije nekoliko mjeseci da izjavi, da
u samoj Bavarskoj još ima oko 450.000 hitlerovaca u indu
striji i u trgovini. Naša Delegacija pri Medusavezničkoj agen
ciji za reparacije iznijela je pred njenom skupštinom čitav niz
prim jera podržavanja njemačkih trustova i koncerna u za
padnim okupacionim zonama, podvlačeči i tom prilikom nepoštivanje Potsdamskih odluka.
Toj politici finansiranja i kreditiranja njemačke industri
je i privrede uopče nije cilj da, se Njemačka privredno i politički osamostali. Naproitv, ona ide za tim da njemačka privreda postane potpuno zavisna o anglo-američkim trustovi
ma, ona ide za tim, .da Njemačku pretvori u dominion. To' nije
put ekonom skog osamostaljenja Njemačke, nego put ekonomskog zarobljavanja u korist krupnog kapitala Engleske i
Amerike.
Svakako nije slučajno, što su akcije močnog nje
m ačkog trusta I. G. Farben industrie još početkom ove godi
ne porasle u vrijednosti na burzama u F rankfurtu i Ham bur
gu, iako su neke fabrike ovog trusta demontirane.
I. G. Faben uspijeva da na pr. sačuva svoje interese u
Španiji. Tako ena nastavlja da kontrolira „Unicolor” i svu hemisku i farmaceutsku industriju u Španiji. Mnoge njemačke
firme prenesene su i kamuflirane u Španiji gdje komandne p o 
zicije tih firmi drže hitlerovci.

Agenti teške industrije poduzeli su sve mjere da bi zadr
žali njemačko učešče u krupnim medunarodnim industriskim
firmama u nekim savezničkim zemljama. Na taj način, agenti
hitlerovske Njemačke nastoje da sačuvaju kontrolu izvjesnih
osnovnih sirovina i da zadrže u zavisnosti o Njemačkoj dosta
močnu industriju.
Odatle se za savezničke zemlje nameče postulat da se
energično' zalivate njemački plasmani u inostranstvu ma gdje
se oni nalazili, jer su i oni sastavni dio njemačkog ratnog potencijala i treba da budu podijeljeni na ime reparacija medu
zemlje, žrtve njemačke agresije. To se odnosi i na zemlje,
gdje je do sada najmanje učinjeno da se ta dobra zahvate i
gdje su, kako po svemu izgleda, kamuflaže poprimile velike
razmjere. Naša je zemlja u velikoj mjeri zainteresovana na što
hitnijoj likvidaciji njemačkih plasmana u inostrnstvu, jer je
ona, po veličini svoje kvote u kategoriji A, četvrta zemlja po
redu medu zemljama članicama IARA-e jer njemački plasmani
na našoj teritoriji relativno nisu veliki.
Što se tiče njemačke tekuče proizvodnje koja dijelom ta.kode treba da bude stavljena nai raspoloženje za reparacije,
to je pitanje koje naši anglo-američki saveznici nisu dosada
uopče htjeli da uzmu u rasmatranje. Taj njihov stav treba
da bude, u interesu svih savezničkih zemalja, podvrgnut re
viziji. No, ona ne može da ide u korist „renesanse njemačke
industrijske moči”, kako bi tO! željeli ljudi kova senatora Konelija i njemu slični. Nama je poznato da okupacione sile Zapadne Njemačke koriste več danas njemačku tekuču proizvodnju za namirivanje potreba svoje industrije, svoje potrošnje
i izvoza. Što se pak tiče njemačkog uglja, njegova jie p o tro 
šnja, u skladu s planom „njemačke ekonom ske renesanse”, u
o g ro m n o m procentu namijenjena njemačkoj industriji. Mi se
pitamo, zašto se jedna od najbogatiih nalazišta visokokaloričk o g uglja u njemačkom Ruru ne iskoriščavaju za reparaciona
davanja, nego ih razne savezničke zemlje koje imaju pravo na
njem ačke reparacije, m oraju plačati u dolarima i funtama,
ukoliko uopče mogu nešto uglja da dobiju.
Pretsatvnik britanskih okupacionih vlasti u Njemačkoj Ce
d i |Weir, izjavio je ovih dana da če 83% rurskog uglja biti
namijenjeno za njemačku industriju, a 17% za izvoz. On je tom
prilikom naglasio da ni jedan gram uglja neče biti izvezen na
račun reparacija. Ovakva politika naročito teško; pogada Francusku, čija industrija ovisi o rurskom uglju. Sve je to vrlo
značajno i teško. Ne treba naročito podvlačiti, da Čelik i
ugalj pretstavljaju temeljne produkte za razvoj teške indu
strije.
Daleko bi nas odvelo kad bismo išli u detalje jedne dru

ge dosat nepoznate prakse okupacionih vlasti triju zapadnih
zona Njemačke. Radi se o pitanju neovlaštenog odnošenja in
dustriskih instalacija iz Njemačke od strane okupacionih vla
sti. Vlada FNRJ, izjavom generalnog sekretara Mitra Bakičar
protestovaia je pred m edunarodnom javnošču protiv utvrdenih brojnih slučajeva odnošenja mašina i drugih instalacija iz.
njemačkih fabrika u Francusku, Englesku i Ameriku. Naša de
legacija u Briselu iznosila je na sjednicama skupštine IARA-e.
konkretne slučajeve ovakovog odnošenja iz sviju triju zona,,
što je poprimilo vrlo široke razmjere na nekim mjestima. Isto
tako je i naša vojna misija u Berlinu uložila kod Kontrolnog
savjeta dvije dokumentovane note u istom predmetu.
Do sada — nikakvog rezultata, koliko je nama poznato.
Pa ipak, to i takovo odnošenje pretstavlja do krajnosti samo
voljno rješavanje pitanja reparacija za okupacione sile na štetu svih ostalih savezničkih zemalja. Ako je tačno, što javlja^
„Courier de Geneve” od 7 oktobra o. g., da je samo iz jed
ne od okupacionih zona transportovano do sada 15.000 do
20.000 mašina koje nisu unete u kvotu reparacije, onda zaista
možemo da ivdimo kako daleko može da dovede nepoštivanje
medunarodnih utanačenja od strane nekih naših zapadnih saveznika.
Dodajmo torne masovno odnošenje njemačke tehničke'
dokumentacije, industrijskih planova, načrta procesa proiz
vodnje, patenata i koriščenja istih od strane krupnih industri
ja svih zapadnih okupacionih sila, u čemu prednjače Amerikanci, dodajmo dalje to, da je čitav niz industrijskih preduze
ča U Njemačkoj izvrgnut svakodnevnoj pljačci i kradama, jer
nisu vojnički osigurana, i da mililjardske vrijednosti u insta
lacijama propadaju pod kišom i nevremenom, jer okupacione
vlasti ne1 posvecuju dovoljnu pažnju konzerviranju mašina u
oštečenim fabrikam a — i dobit čemo dosta vjernu sliku pravog stanja zapadnih okupacionih zona Njemačke, ukoliko se
ono odnosi na pitanje reparacije.
Na mnogim sjednicama skupštine Medusavezničke agenci
je za reparacije u Brislu, vodile su se, na inicijativu jugoslovenske delegacije, opširne i žive diskusije o politici okupaci
onih sila zapadne Njemačke, koju sam pred ovim domom sa
mo u najkračim potezima opisao. Videči da se pitanja neizvršavanja program a reparacija i ostala pitanja reparacioie poli
tike ne m ogu riješiti u krilu same Agencije, naša je delega
cija od prvog dana tražila da IARA iznese čitav problem pred
kom petentni forum Ujedinjenih nacija, koji treba da rješava
ne samo pitanje njemačkih reparacija, nego uopče i pitanje
budučeg uredenja budučih odnosa Njemačke, Ma da su se
izvjesne delegacije na Skupštini IARA-e do kraja protivile

'ovoj akciji, Skupština je ipak, na insistiranje naše «delegacije,
<dn,ei 8 ok to b ra o. g., dakle u vrijeme dok je još zasijedala;
'Pariskai konferencija mira, usvojila rezoluciju kojom ona iz
ražava svoje nezadovoljstvo zbog neprovodenja program a re
paracija u smislu zaključaka u Jalti i u Potsdamu, tražeći da
ovo pitanje bude stavljeno na dnevni red prve iduče sjednice
Savjeta ministara spoljnih poslova (četvorice ministara). Rezolucija je redovnim putem upučena četvorici, a čitav niz vlada,
zastupljenih u IAR-i, pa tako i Vlada Federativne Narodne Re
publike Jugoslavije, diplomatskim su putem rezoluciju poduprie kod vlada četiri velike savezničke sile.
Tako se sada pitanje samo budučeg djelovanja Medusavezničke agencije za reparacije, čije je postojanje uslovljeno izvršavanjem reparacionih klauzula Jalte i Potsdama, n ajazi
u rješavanju pred Savjetom ministara spoljnih poslova zajedn o sa pitanjem budučeg statusa Njemačke koje je sa repara
cionim pitanjem nerazdvojno povezano. Mi tražimo1 da ono
bude riješeno pravilno u interesu obnove opustošenih saveztiičkih zemalja, u interesu djelomičnog nadoknadivanja stra 
šnih razaranja nacionalnih dobara od strane o kupatora u na
šoj rodenoj zemlji, u interesu budučeg m ira medu narodima.
Drugovi narodni poslanici, vi ste vidjeli da je naša zemlja
dobila na ime njemačkih reparacija samo' mali broj nekih va
žnih industriskih instalacija iz neznatnog iznosa koji je do
sada stavljen na raspoloženje za reparacije. Neke od tih insta
lacija, kao što je to na prim jer slučaj sa fabrikom koja proiizvodi mašine radilice (Schiess-Reissholz) ili s izvjesnim brojem specijalnih mašina iz poznate njemačke fabrike BMW
pretstavljače, bez sumnje, izvjesni doprinos za ispunjenje na
šeg plana obnove. Ali sve je to daleko od one reparacione su
me koju predvidaju sporazumi u Potsdamu i Jalti. Ne broječi razne druge instalacije, Jugoslavji je do sada dodijeljeno
u svemu samo oko 3.000 raznovrsnih mašina radilica. Vjerovatno je da čemo iz fabrika koje su Medusavezničkoj agenci
ji za reparacije u Brislu od strane Kontrolnog savjeta več dodijeljene, primiti daljnju hiljadu-dvije mašina radilica u roku
od idučih četrdesetaik, pedesetak dana. Ali sve je to tek je 
dan posve neznatni dio onoga što bi naša zemlja trebalo da
primi na ime reparacija iz Njemačke.
U krilu Medusavezničke agencije za reparacije u Brislu
bilo je od vremena na vrijeme riječi o nekih dvije hiljade fa 
b rik a koje bi trebalo da se stave na reparacije iz zapadnih
zona Njemačke. Od toga bi hiljadupetstotina trebalo da budu
dodijeljene zemljama članicama IARA-e. Uprkos to g a što sp o m enuti broj fabrika ne odgovara smjernicama Jalte i Potsdab
ma — po njima bi m orao biti veći! — naši su narodi svjesni

što bi za obnovu i daljne ekonomsko razvijanje naše zemlje
značilo oko 150 njemačkih fabrika sa desecima hiljada m a 
šina radilica i skupocjenih instalacija kad bi proradile pod
rukam a naših radnika u borbi za ispunjenje našeg petogodišnjeg plana.
Zato nikada neče biti dovoljno naglašeno koliku važnost
treba pridavati striktnom sprovodenju reparacionog p r o 
grama.
Zato je u našem interesu da učinimo sve što je u našo}
moči, da se krimski i potsdamski zaključci provode brzo, tačno i dosljedno, kao što to nepokolebivo traži naš veliki saveznik, Sovjetski Savez. Zato je u našem interesu da Medusaveznička agencija za reparacije u Brislu, čiju večinu pretstav
ljaju male zemlje, djeluje u duhu zaključaka Pariskog spora
zuma o reparacijama, koji joj je dao život, i koji se oslanja na sporazume o njemačkim reparacijama naših velikih saveznika (Snažan aplauz).
Pretsednik: Povodom odgovora na postavljena pitanja
koja je dao, po ovlaščenju Ministra industrije, Pretsednika reparacione komisije Savezne vlade, narodni poslanik d-r Iveko'vič, meni su se prijavila tri narodna poslanika tražeči reč. Ja
moram da izjavim da po> Poslovniku nišam u mogučnosti sam
da dajem reč narodnim poslanicima koji su je tražili. To su
narodni poslanici d-r Maks Šnuderl, Karlo Mrazovič i Miloš
Minič. Medutim, analogno članu 31 našeg Poslovnika, gde
piše: „osim ako mu to Veče naročito dopusti”. Veče bi m ogla
ovim prijavljenim govornicima da da reč, ako smatra da bi t o
bilo nužno, s obzirom na predmet koji smo sad saslušali. P re 
dlažem Veču da odluči da prijavljeni govornici dobiju reč i
da se, naravno, kreču u vremenskom trajanju svoga govora
onako kako je to predvideno po Poslovniku u pretresu u poje
dinostima kad se radi o zakonskim predlozima, a to je petnaest minuta. Slaže li se Veče s tim? (Glasovi: Slaže se!) Ima
li ko da je protiv ovoga predloga? (Nema). Pošto niko
nije protiv, dajem reč narodnom poslaniku d-r Maksu Šnuderlu.
D-r Maks Šnuderl: Drugovi narodni poslanici, sa ove g o 
vornice malo se i vrlo retko čulo o posledicama strašnog rata
u našoj zemlji. Ali se zato sve više čulo o lečenju rana, o o b 
novi i izgradnji. Ovde se nije govorilo o prošlosti, nego smo
čuli hrabre reči o lepšoj sadašnjosti i o srečnijoj budučnosti
naših naroda. Ako danas ipak treba govoriti o posledicama
prošlog rata, to je potrebno zbog utvrdenja jednog principa
pravde i zbog zahteva da se poštuju medunarodne obaveze,
dakle zbog jednog opšteg pravnog načela. Nema stvari koje
bi naši narodi više pozdravili nego što je pravda. Naši naro-

di veruju u pravdu, oni je traže, jer je pravda težnja ka slobodi, jer je atribut same slobode.
U borbi za svoju slobodu i nezavisnost naši su narodi
znali da imaju sa neprijateljem dva računa: Prvi, moralni;
zbog nanesene nepravde-napada na državu i fanatičnog tenora, račun koji se naplačuje porazom u borbi na život i smrti
Taj račun je neprijatelj i platio svojim porazom. Drugi ra
čun, drugovi narodni poslanici, jeste materijalni račun. Nepri
jatelj je zadužen da plati i nadoknadi sve ono što je u ratu
uništio, da vrati sve što je opljačkao, da popravi što se p o 
praviti može i da time posuši bar nekoliko suza. Taj račun
medutim nije podmiren. Tražeči otštetu, naši narodi ispunjavaju princip pravde u najosnovnijem značenju te reči, traže
ispunjenje pravnog zahteva koji se osniva na opčečovečanskom osečanju, na pravu svih naroda, a naročito na internacionalnom pravu.
Mi smo, drugovi, svi toliko zaposleni stvaranjem novog
života da više puta zaboravljamo na ono što je bilo. 1,700.000
žrtava ne znači za domovinu samo gubitak života, no i gubitak radne snage, i to najbolje, najsavesnije i najvrednije. To
znači dalje stotine hiljada siročadi, desetine hiljada udovica,
majki bez hranilaca, porodica bez domačina, znači patnje koje
se ne mogu izraziti u novcu i ogromne materijalne i m oral
ne gubitke. O kupator je uništio stotine hiljada kuča i zgrada,
naše železnice, brodove i ceste, upropastio je našu industriju, naš kredit, našu valutu itd. Radni narod je prinuden da
gradi sve od početka, sav život privatni i državni, moralni i
materijalni. Citava jedna generacija osudena je da se žrtvuje
veličini i budučnosti pokoljenja u radu na novoj izgradnji i
obnovi od neprijatelja uništenih dobara.
Razume se i zna se da smo svi nezapamćenim poletom prihvatili motiku, plug, sekiru i pero, i počeli graditi nov život.
Ali istovremeno mi smo tražili i ispunjenje onog osnovnog i
prim arnog prava, koje se razume po sebi, naime naplatu onog
d ru g o g jioš nepodmirenog računa: otštetu za pričinjeno zlo!
U ostvarenju tog zahteva naša je država išla dvojnim
pravcem. Posebna državna komisija za ratnu štetu utvrdila
je detaljnim popisom čitavu štetu, koju je okupator naneo
svojom okupacijom. Na osnovu utvrdenih objektivnih činjeni
ca, naša je država postavila svoja potraživanja protiv okupa
cionih zemalja i o njima obavestila savezničke vlade. Utvrdenu
ratnu štetu formirala je kao reparacioni zaihtev koji je osno
van u m edunarodnom pravu, a isto tako i odlukom konferencije u Potsdamu gde je zaključeno da Nemačka ima piatiti re
paracije u naturi. Reparacije za našu zemlju imaju se pokriti
iz onog dela Nemačke, koji je pod okupacijom savezničke
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anglo-američke vojske. Na reparacionoj konferenciji u Parizu
određena je i kvota koliko če naša država primiti iz p o s tro 
jenja u Njemačkoj i koliko iz nemačkih aktiva u inostranstvu.
Za vas, drugovi narodni poslanici, biče interesantno i to, da
sam ovu visoku zbornicu zastupao u avgustu ove godine na
Interparlam entarnoj uniji u Švajcarskoj, i da su se tam o p a r
lamentarci dvadeset zemalja, medu njima i britanski i američki obavezali, da če se zalagati kod svojih vlada i parlamenata:
1) da Nemačka mora piatiti sve reparacije; 2) da m ora pia
titi reparacije u naturi i 3) da treba sprovesti isporuke hitno
i u što kračem vremenu.
Ali šta se od ovoga izvršilo? Iz referata videli ste formalnu opravdanost naših zahteva i pravilnost postopka našeg d r
žavnog rukovodstva. Kao pravnik ja m ogu da postavim p ita 
nje: da li postoje na našoj strani pravni razlozi zbog kojih
zapadne sile ne udovoljavaju našim reparacionim zahtevima?
Koji bi to mogli biti? Da H se može sumnjati u pričinjenu šte
to? Ova bi se mogla utvrditi još danas m edunarodnom komisijom, što je danas, izgleda, moderan način u medunarodnom
prometu. Pravnih razloga nema. Zbog neprimljenih reparaci
ja država ne može da ostvari utvrdene individualne zahteve o
ratnoj šteti nego m ora opštom politikom obnove da obezbedi
potrebe radnog naroda.
Kad, kao što rekosmo, pravnih razloga za zadržavanje
reparacionih isporuka nema, onda mora biti drugih razloga,
a svaki drugi razlog koji nije pravni razlog, u tom slučaju je
neopravdan. A to su naročito politički razlozi. A iz političkih razloga odbiti jednoj teško napačenoj zemlji, kao što je
naša, jednom vernom i hrabrom savezniku, ostvarenje čovečanskog, objektivnog i m edunarodno-pravno osnovanog p r a 
va, to, drugovi, m ora da duboko ogorči poslednjeg čoveka n a 
šeg naroda. Ovaj metod spada u sistem porobljavanja i gaženja prava i večite pravde, što živi u dušama svih naroda sve
ta. U ime pravde čiji je najviši izraz sloboda mi tražimo naše
reparacije i protestujemo protiv novih nepravdi,
došle one
ma od koje strane sveta! (Buran aplauz).
Pretsednik: Ima reč narodni poslanik

Karlo

Mrazovič.

Karlo Mrazovič-Gašpar (Srez Čakovec): Drugovi i druga rice narodni poslanici, ja mislim da dižem ovde glas ne samo
u ime svih narodnih poslanika našeg parlamenta nego i u ime
čitavog našeg naroda. Rekao bih još više; i u ime svih pravednih ljudi u svetu, kad kažem, da je sa ovakvom reparaci
onom politikom nama učinjena nepravda i da smo mi s njom
nezadovoljni. (Odobravanje). Niko ne može poreči i nikad ni
jedan pošten čovek neče zaboraviti pod kakvim smo uvjetima tada, kad je njemački fašistički agresor bio u naponu svo-
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je snage, pošli u bitku i u neravni boj sa najminimalnijim
sredstvima bez obzira na žrtve i bez obzira na poteškoče. Kasnije, kad smo počeli primati minimalnu pomoč od saveznika,
mi smo tu minimalnu pomoč maksimalno iskoriščavali k a o
nijedna druga armi j a, kao nijedan drugi narod na svetu. (Aplauz). Stoga imamo pravo kada, obračajuči se na odredeno
mjesto, na najvažniji medunarodni forum, kažemo, da smo sa
takvom reparacionom politikom nezadovoljni. Još u toku b o r 
be nama su izvesni reakcionarni krugovi iz savezničkih zema
lja činili niz poteškoča iako im je bilo- poznato da smo $£ b o 
rili za pravednu stvar čovečanstva, za pravednu stvar Ujedinjenih naroda. Kasnije medunarodni visoki forum Jaltanskom
konferencijom i Potsdam skom konferencijom donosi odluku,
pravednu odluku, koju smo pozdravili i sa kojom smo bili za
dovoljni. Medutim, šta se kasnije dogodilo? Dogodilo se da
nam sada osporavaju naša prava. Mi vidimo' linij u onih, koji
su nam osporavali pravedne naše granice. Danas nam oni
osporavaju pravednu visinu u reparacijama, štaviše, ne samo
da nam to osporavaju nego, kao što smo čuli prema radio vestima, Savet bezbednosti Organizacije ujedinjenih naroda doneo je odluku, da u Jugoslaviju pošalje anketnu komisiju, k o 
ja ima da ispita da li je Jugoslavija nešto kriva za narodni
ustanak u Grčkoj. (Glasovi: Sram ota). Danas se pokušava tražiti kod nas, u našoj zemlji, koja je dokazala da se dosledno bori
za slobodu, mir, demokratiju, za pravičnost medu. n ar od ima., za
m edunarodna prava, danas se pokušava da se kod nas traži
neki uzrok, da se pošalje nekakva anketna komisija, koju
šalju opet one iste sile, koje podržavaju protivnarodni Caldarisov režim, monarhističko-fašistički režim u Grčkoj. Oni su
mogli da čuju od britanskih parlamentaraca, koji su proboravili u Grčkoj, kakvo je stanje u Grčkoj i da se Caldarisov
režim ne bi održao ni 14 dana, da ga ne podržavaju strane
snage. (Aplauz). Mi ne skrivamo da je tam o nepravda i da
se tam o narod bori za pravdu. Mi ne skrivamo da je našem
narodu borba g rčk o g naroda simpatična, jer smo i mi sami
prošli kroz tešku borbu. (Aplauz). No to ne znači, da se
naša zemlja upliče u tude poslove. Mi smo uvek isticali naše
zahteve i našu parolu: svoje ne damo, tude nečemo; svoje ne
damo, tude ne diramo; svojim se dičimo, tude poštujemo, pa
tak o i u grčkom pitanju. No, drugovi, one sile koje nam uskračuju naše pravo u reparacijama, nastoje sada, ne samo da
sprečavaju da se naša zemlja izgradi u m očnog čuvara mira,
reda i m edunarodnog prava u ovome delu sveta, nego da, sačuvaju ekonomski ratni potencijal Nemačke. Mi smo sto puta
u pravu, kad ističemio naše nezadovoljstvo sa takvom repa
racionom politikom i kad tražim o pravdu i u tome pitanju.
I mi se nadamo i zahtevamo da pretstoječe savetovanje Mi-

nistra vanjskih poslova, koje če se održati 10 m arta 1947
godine, ispravi sve te nepravde i da donese odluku o brzom
sprovodenju u život program a reparacija koje duguje Nemacka, (Aplauz).
Претседник: Реч njvfa народки посланик Милош Минић.
(Аплауз).
Милош Ми,нић (Срез љубићки): Другови народни посланици, на великом предизборном збору у Беопраду 3 новембра! ове године пред 250 хиљада људи, Претседник Савезне владе Маршал Тито je рекао:
„Ми видимо да извјесне земље заборављају на жртве
које je дала Југославија. Ми видимо да извјесне земље неће
да1 виде наше рушевине уздуж и «погореко наше земље. Ми
видимо да извјесее земље — a кад кажем земље j a одвајам
народе тих земаља од оних реакциоиарних официјелних
кругова — м'и видимо да реамцисннари извјесних земаља и
руководећи људи у тим земљама неће да Југославија добије
своја права, него гледају да оштете нашу земљу било на
који на!чин“.
Чињенице које смо чули из одговора на питање друга
Бутозана саме посведочују колико су тачне ове речи1 маршала Тита, Чули смо чињенице које доказују да су неки одговорни л>уди 'изигравајући и кршећ-и Потсдамске одлуке и
Париски сшорааум о репарацкјама сннемогућили да наига
земља дође у потпуности до репарациј,а од Немачке, које
су joj тим одлукама признате. Свима нама је јасно колиску
je штету наша земља због тога претрпела, јер свиг знамо да
би нам репарадије знатно помогле да постигнемо још бржи
темпо обнове » изградње наше ратом опустошене земље,
него што смо' постигли не располажући тим репарацијама.
Из свега онога са чим je наша јавност у вези са репара!цијама од Немачке д о сада упозната, види се да онемогућавањем да( наша земља добије што јој пригпада на име p'dnaра!ција од Немачке с једне стране наносе штету нашој земљи»
a с друге стране л ом аж у нацисте у Немачкој и стварају
услове за! поновно наоружање Немачке. Против такве неправде, 'против таквог поступања према нашој земл>иу према иашим н ф о д и м а који су за заједничку победу над фашистичким освајачима дали огромне жртее, релативно веће него што
je дала ма која: од земаља Савез-ничке коалиције, npOTHg
такве неправде протестоваће са најдубљим огорчењем сваки човек у нашој земљи.
Док тако поступају према нашој земљи, они друкчије
поступају 'према земљама у којима постоје реакционарне
владе, као што je нпр. Грчка.
Допустите ми, другови народни посланици, д а кажем
неколико речи о томе како се они односе према Грчкој и

о најнови joj неправди која je нанета walinoj земљм од истих
сила. Како се чује преко радија npe nap дана донета je одлука да! се упути анкетна комисија која има да испита да ли
je наша земља крива за устанак грчког народа шротив монархо-фашистичких власти на челу са Цалдарисовом владом. Та одлука je доиета на оонову оптужбе Цалдарисове
владе која се заснива једино и искључиво ш лажима, клеветама, фалсификатима и провокаторским измишљотинама
против наше земље, Бугарске и Алба!није, упркос тога што
су делегати наше земље, Бугарске и Албаније пред Саветом
безбедности потпуно разоткрили Цалдарисове лажи и фалсификате. Доношењем одлуке о упућивању анкетне комисигје у цил>у проверавања лажне сштужбе Цалдариса отротив
наше земље, Бугарске и Албаније, нанета је тешка! увреда
нашој м-ирољубивој земљи бацивши на тај :начин на> нашу
земљу сумњу да расггирује устанак који се данас у Грчкој
све више шири.
Поред тога, треба нагласити да та комисија не може
доћи ни до каквих других резултата осим што ће бити у
могућности да утврди да je Ца!ладарисова оптужба лажна,
клеветничка и провокаторска, што су уосталом то исто већ
доказали непобитвдим чињеницама д е л е г а т и наше земље, Бугарске и Албаније пред Саветом безбедности и ттред целом
светском јавиошћу. A праве узроке који су довели до досадашње ситуације у Грчкој иеће комисија установити, јер она
није ни упућена атравим путем, којим се једино могу испитати и утврдити ти узроци. Прави пут je ићи у Грчку, па
тамо испитати узроке борбе коју води слободољубивн грчки народ против наметнуте му мона1рхо-фашистичке ди.ктатуре, ако уошите треба испитивати те узроке« јер ј,е светска
јавност cal њима већ добро упозната из вајразноврснијих
извора. Светска јавност зиа да су главни кривци за данашњу ситуацију у Грчкој терористичка монархо-фашистгичка
владавине Цалдариса и његове владе.
Да je ово истина може се дсжазати са! безброј доказа.
То, потврђују чак и еминентне британске личности. Лабуриста Страболџи на једно^м митингу одржаном у Бетерсиу
(Јужни Лондон) 15 децембра ове године, говорећи о Грчко.Г
између осталог рекао je:
„У Грчкој саДа имамо владин терор. Репресалије врше
људи који су сарађивали са Немцима — иста категорија
људи noia се у свима ослобођеним земљама сматра злочиначком“.
И он je рекао даље:
„Борба у Грчкој није борба комунистичке мањине против осталог дела народа, против садашњег режима у Грчкој,
He води борбу мањина већ борбу воде све демократске сна-

re укључујући либерале — борбу воде сви људи који су
•нас подржавали за време р а та “.
И даље он каже:
„Да нема бритаиских трупа! и подршке Велике Бритаиије садашња грчка влада не би била у стању да: се одржи
на власти“.
Тако говори о узроцим а даиашње ситуације у Грчкој
лорд Страболџи.
А' Норман Додс, лабуристички посланик на истом митингу дајући приказ своје 'посете Грчкој, рекао je:
„Садашњи режим у Грчкој, не би без британских трупа
постојао ни две недеље. Као 1и на!роди свих других земаља,
грчки народ жели мир
жели да живи у миру с другим народима, али му се н-е дозвољ ава да живи у миру. Ми имамо
тамо своју војску, своју мисију; практичио тамо има!мо британске саветодавце у свима мимистарствима грчке владе.
Услед тога ми смо од ш ворн и за све што се тамо дешава'“.
Цитирао сам само двојицу угледних личности из лабуристичке партије. Међутим, много има оваквих и сличних
сведочанстава о да'нашњој ситуацији у Грчкој и правим
узроцима који су довели до такве ситуације која je претворила Грчку у жаршите иемира у овом делу Еврсше. Само,
како изгледа, не виде они који су донели одлуку да испитују нашу кривицу. Оии су нашли да je целисходније, разуме се за Цалдариса и оне које га подржавају, да баце
сумсњу на нашу земљу, као да тобоже шотстрекава и 'помаже устанак «арода у Грчкој, него да испитају и установе
праве узроке ситуације у Грчкој и да' предузму ефикаоне
мере да се грчком народу омогући да живи слободно и у
миру са својим суседима. Цалдарис, да би збацио одговорност са себе, оптужује иашу земл>у, a отаи који су до•нели одлуку о слању комисигје иду на руку Ца'лдарису и неосновано и неоправдано бацају сумњу иа нашу земљу као
да je она крива за устанак грчког «а!рода.
Међутим, иаша земља je мирољубива и наша Влада води
мирољубиву политику коју je формулисасх м арш ал Тито следећим речима које je рекао на поменутом збору у Београду:
„Нама je д о мира, јер бисмо хтјели да чи-м прије и^градимо нашу земљу и зато сви псжушаји ратаих 'провокатора, да нас било чиме изазову, неће успјети“.
Ha клевете Цалдарисове владе да наша земља има лрема Грчкој агресивних намера и да зб ог тога! помаже народни устанак у Грчкој, иајбољ е je одговорио маршал Тито
још 14 октобра, одговарајући на пита!ња америчких новинара Леа Сулцбергера и Роберта Лоа. Између осталог он
je река.о:
„Наша Вла!да до сада уоиће кије поставила питање Јегејске Македоније као проблем који б » се имао рјешавати

већ y »првој ф ази «a Мировној конференцији. А ш , с о б зи ром на стање које je настало у последње вријеме у Јегејској Македонији, с обзиром на! опрогањање македонског становништва —• и то не само од стране владиних органа, него
и од ‘С т р а н е банди — моиархистичких група које имају задатак да тероризирају народ, разумије се д а ми не можемо
остати ивдиферентни према свему што се тамо догађа, Какве кораке ћемо ми предузети пред Организацијом уједињених народа, на т о т1итање јо ш не могу да! одговорим, а л и
да heiMO извјесне кораке предузети то je јасно,, јер мислим
да се не може дозволити да се у исто вријеме када се одржава засједа;ње Уједињених народа, када се воде разговори
и истргче брига о томе да мали народи и мањине уживају
своја пуна права, да с е и у и с т о вријеме у једној земљ-и као
што je Грчка, у Јегејској Македонији, врше најгрубљи нечовјечни 'поступци према једној мањини која се прогања,
истребљује и тјера cal свог огњишта-. Разумије се да одбијам ове оие клевете које се са извјесиих страна шире против Југославије, да Југославија има неки удио v томе што
се у Грчкој догађа, — јер то није тачно. Ja то мсмгу да! тврдим, јер то добро знам. Исто тако морам да подвучем, д а
Југославија у погледу тога питања неће предузимагги1 никакове друге мјере осим оних коде су у духу принципа Уједињених народа. Сва остала причања нису ништа друго непо
сама причаља која им ају за цил> д а се еа!шкоди нашој
земљ и“.
Па ипак, и поред свега тога„ они исти којнг изигравају
Потсдамски репарациони програм и Париски споразум о
репарацијама на штету наше земље, бацају неосновану сумњу на нашу земљу да je крива з а народни устанак у Грчкој,
другим речвма да je крива зато што је грчки народ демократски.
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Резимирајући, треба констатовати следеће:
С једне стра!не, у Немачкој штите нацисте и стварају
услове за поновно наоружање Немачке, уместо да je денацификују и демилитаризују, a у Грчкој помажу монархофашистичку владу Цалдариса! која je овојо,м терористичком владавином довела до народног устан-ка у Грчкој, — a
с друге стране онемогућавају ка!шој земљи да дође до репарација од Немачке, које су јој признате међународним
споразумима о репарацијама! и б ацају на нашу земљу c v m њу да je крива: што је грчки народ демсжратски, што се у
жељи да стекне слободу подигао на устанак против монархо-фашиста задобивши симиатије читаве светске демократске јавности.
Као што видите, другови народни посла!ници, чудна из-гледа правда коју деле они који *нам наносе штету и сумњиче нашу земљу.

Јасно .je да ту -правде нема, да такви односи не могу
•остати и да они морају мењати своју политику како према
кашој истинскги демократској земљи из према другим демократским државама, тако и према нацистима у Немачкој и
реакциоиарима! у Грчкој и другим земљама, јер ie то у интересу добрих односа међу државама у интересу мира -и
међународне безбедности. (Аплауз).
Претседник: Питам народног посланика Васу Бутоза!на
и другове који су поднели питање, сагласно чл. 48 Пословника да. изјаве да ли су задовољни одговором ко.ји су добили.
Д-р Baco Бутозан: Изјављујем да смо одговором потпуно задовољни.
Претседник: Прелазимо на дневни ред. Прва тачка диевног реда је претрес предлога Закона о порезима. Известилац по овом предлогу Закона^ je члан Законодавног одбора
Савезног већа,, народни посланик Јоже Лашгрет. Молим известиоца да поднесе извештај Законодавног одбора.
Известилац Јоже Лампрет (Срез Шоштањ): Другови народни ;посл«ици, ja мислим да «ијв потребно да прочитам
цео овај извештај, јер сте га ви добили већ пре два дана и
упућени сте у његову садржииу. Ja мислим да се Веће слаже са овим?
Претседник: Прима ли Савезно веће овај предлог да се
извештај не прочита? (Прима).
Известилац чита крај извештаја Законодавног одбора
о предлогу Закона о порезима. (Видети одобрски извештај
као 'прилог на крају књите!). Пошто ће друг министар Борис 'Кидрич, као за1меник Министра финансија и Министар
индустрије, поднети Већу изеештај о овом закомском предло-гу, ja нећу да даље говорим. Ja само молим Савезно веће
да овај закокски предлог усвоји у целини.
Претседник: Приступа се претресу у на:челу. Ко желд да
узме реч„ нека се јави за реч. Има реч Министар индустрије
и заменик Министра финансија Борис Кидрич.
Ministar industrije i zamenik Ministra finansi ja Boris Ki
drič:
Drugovi narodni poslanici, osnovna karakteristika predloženog Zakona o porezima jednaka je sa osnovnom karakteristikom predloga Zakona o budžetu, o kome smo govorili
juče. Predloženi Zakon o porezima dovodi u sklad naš poreski sistem sa promenama u našoj privredi i sa novim odno
som državnog aparata prema privredi.

Ako želimo da obrazložimo predloženi poreski sistem,
treba da pre svega ukažemo na ono što se promenilo u s tru k 
turi naših državnih prihoda obzirom na naše društveno-političke i privredne promene.
Za strukturu državnih prihoda u staroj Jugoslaviji bili su
svakako karakteristični fiskus i monopol. To je odgovaralo
k a ra k te ru stare Jugoslavije, karakteru vlasti u staroj Jugosla
viji i njeno j privrednoj strukturi.
Šta je karakterisitčno za strukturu naših sadašnjih držav
nih prihoda? Ministarstvo finansija če kod predlaganja bu
džeta za godinu 1947 moči da dade detaljnu analizu strukture
naših državnih prihoda. Ja ču se danas ograničiti samo« na izvasne
procentualne relacije, utvrdene na osnovu dosadašnjeg finansiskog i privrednog iskustva i na osnovu perspektiva za iduču g o 
dinu. Orijentacione analize, izvedene na osnovu ove dve postav
ke, pokazuju nam da če iduče godine 80% svih državnih p ri
hoda dolaziti od neposrednog državnog privredivanja, da če
5— 10% dolaziti od jednog dela privatne akumulacije, obuhvaćene u državnu kasu, a da če jedno 10— 15% otpasti na opšte doprinose gradana za izdržavanje državnog aparata. Šta
znače te relacije? Te relacije nesumnjivo znače da onih 80%
državnih prihoda, koji dolaze od neposrednog državnog p ri
vredivanja i koje država troši u opšte narodne svrhe, da je
to 80% državnih prihoda nešto potpuno novo«, nešto što je
ustavljeno- baš društvenom i privrednom strukturom Federa
tivne Narodne Republike Jugoslavije. Te prihode stara J u g o 
slavija nikada nije bila sposobna da dobije u svoje ruke, več su
ti prihodi u staroj Jugoslaviji dolazili u privatne ruke kapi
talista. Sfara Jugoslavija je državne prihode morala uglavnom
da ostvari mimo zarade privatnih kapitalista, na račun širokih
potrošača, dažbinama na prihode radnih masa.
Struktura državnih prihoda u novoj Jugoslaviji bitno se
dakle promenila. Dok je u staroj Jugoslaviji preovladao fis
kalni k a ra k ter poreskog sistema, danas, medutim, u našim d r
žavnim prihodima preovladava državna akumulacija, akumula
cija od privredivanja, a fiskalni prihodi ograničeni su otprilike
na 20%, pa štaviše ni tih 20% nemaju isti fiskalni k arakter kao
što je to bilo u staroj Jugoslaviji. Oni pretstavljaju normalni
doprinos gradana za podmirivanje t. zv. neproduktivnih izdata k a državnog aparata, koji uostalom u odnosu prema privre
di sve više i više gubi tradicionalni parazitski i birokratski
k a ra k te r i dobija ka ra k ter neposrednog učesnika u produkcionom procesu i rukovodioca u privredi.
Sve vrste poreza koje predlaže Zakon o porezima vode
računa o toj promenjenoj strukturi državnih prihoda, obzirom
na promenjeni karakter naše privrede.

Prva vrsta poreza je t. zv. porez na prom et proizvoda. Porez na prom et proizvoda u stvari nije porez u starom smislu
reči, on nema baš ništa zajedničkog sa starim fiskalnim porezom na poslovni promet. Porez na prom et proizvoda, koji
predlaže Zakon o porezima nije ništa drugo nego jedna form a
ubiranja izvesnog dela akumulacije iz proizvodnje u opštedržavnu akumulaciju za društveno korisne investicije i za dru
ge državne izdatke. Za stari fiskalni porez na poslovni prom et
bilo je značajno da su njegove tarife imale prim at nad cena
ma. Nije cena odredivala tarifu nego je tarifa odredivala cenu.
Za predloženi porez na prom et proizvoda karakteristično je
da njegova stopa, odnosno njegov apsolutni iznos zavisi od
cene i od planiranja cena. Porez na prom et proizvoda je, dakle, neposredno zavisan od planom predvidene akumulacije,
on ima svo.i neposredan izvor u našoj proizvodnji i zove se
porez na prom et proizvoda, je r se principijelno ostvaruje on 
da, kada proizvodi, kao proizvodi čovečijeg rada, iz produkcionog procesa prelaze na tržište. Jasno je da je porez na p r o 
met proizvoda porez opštedržavnog ka ra k tera i da njegovu
stopu može da odreduje jedino Vlada FNRJ. Inače se ne bi
moglo ni zamisliti planiranje1 opštedržavne akumulacije. Čl. 7
stav 2 obzirom na realne mogučnosti i iz stimulativnih razlo
ga ipak pravi izuzetak u pogledu onih robnih proizvoda zanatlija i kučne radinosti koji nisu obuhvaćeni opštedržavnim
i republikanskim planom, a u pogledu kojih može Vlada FNRJ
da prenese na vlade narodnih republika pravo odredivanja
stope poreza na prom et proizvoda i udela narodnih odbora u
tom porezu.
Iako je porez na prom et proizvoda porez izričfto opšte
državnog karaktera, ipak je i ovde vodeno' računa o jedinstvenosti našeg finansiskog sistema i federativne izgradnje naše
zemlje. To se može videti iz odredbe prem a kojoj če narodne
republike pa i narodni odbori imati svoj udeio u porezu na
prom et proizvoda. Time porez na prom et proizvoda postaje
vanredno važan regulator za naš opštedržavni budžet, regula
to r koji če neposredno izjednačavati razlike koje proizilaze
iz neravnom ernosti u privrednom razvitku pojedinih republi
ka. Ekonom ski slabijim republikama moči če naime opšte
državni budžet priznavati veči udeo u porezu na prom et p r o 
izvoda, a ekonomski jačim odgovarajuče manji.
Kao druga vrsta poreza predviden je porez na dohodak.
Porez na dohodak se po predloženom zakonskom projektu
smatra k a o individualni doprinos gradana za podmirenje d r
žavnih potreba. Prema tome, porez na dohodak principijelno
ne može se primenjivati na državna privredna preduzeča, koja
več porezom na prom et proizvoda daju svoj udeo u opšte-

državnu akumulaciju. U drugom stavu čl. 10 odreduje se da
Vlada FNRJ može ipak uredbom odrediti da državna privredna preduzeča opštedržavnog i republikanskog značaja plača
ju porez na dohodak u odredenom postupku od dobiti kao
svoj doprinos u budžete narodnih odbora za izvršenje njiho
vih komunalnih zadataka. Ovaj izuzetak koji je u izvesnoj
protivurečnosti sa činjenicom da je pórez na dohodak po svojoj suštini individualni doprinos gradana, kao i sa činjenicom
da od državnih privrednih preduzeča pretežan deo akumulaci
je več odlazi u budžet porezom na prom et proizvoda, predlo
žen je zbog to g a da bi se narodnim odborima omogučilo više
prihoda za.izvršenje njihovih komunalnih zadataka. Predlože
ni izuzetak pretstavlja u suštini čistu dotaci ju republika od
nosno države k ao celine narodnim odborima i ima svoju
opravdanost u potrebi da narodni odbori dobiju što više
sretstava za svoje privredivanje i izvršavanje komunalnih za
dataka.
Porez na dohodak je po pravilu porez „ republikanskog
k a ra k te ra i državnim budžetom narodne republike odreduje se
koji deo poreza na dohodak ulazi u prihode narodnih odbora.
Opštedržavnim budžetom može se odrediti da izvestan deo
poreza na dohodak ude u savezni budžet. Ta je odredba više
simboličkog značaja.
Predloženi Zakon o porezim a osim kod trošarina i m e
snih samodoprinosa, hoče naime da, 'kako republikanskim udelima i udelima narodnih odbora u prihodimai iz poreza opšte
državnog karaktera, tako i bar simboličkim udelom opštedižavnog budžeta u prihodima iz republikanskih poreza podvuče jedinstvenost našeg poreskog sistema i opštu zainteres^vanost sivh organa državne vlasti na ostvarivanju budžetom
predvidenih poreskih planova.
U skladu sa političkom i društvenom strukturom naše ze
mlje i sa interesima širokih narodnih masa jeste da se za sva
ki oblik poreza na dohodak odreduje progresivna stopa, sračunata na to da svaki gradanin srazmerno doprinese izvršavanju državnih zadataka. U pogledu stopa i razreza poreza na
dohodak predloženi Zakon omogučava maksimalnu gipkost. S
jedne strane predložene odredbe čuvaju poresko jedinstvo naše
države i zbog toga odreduju da Vlada FNRJ odlučuje o s to 
pi poreza na dohodak, odnosno da donosi opšte stope na
osnovu kojih če vlade narodnih republika odrediti konkretizovane stope. S druge strane, odluke predloženog Zakona omogučuju da se kako razrezi tak o i stope konkretizuju prema
faktičnom ekonomskom stanju pojedinih republika i rejona.
Potpuno je jasno da če razrezi i stope biti i u formalnom p o 
gledu jedinstveniji kod svih onih oblika i poreskih obveznika

gde su i prihodi jednaki, odnosno gde je moguče to planski
utvrditi, a da če biti sa formalne strane više raznolikosti tamo
gde su i prihodi raznoliki. Ustvari baš ta formalna raznoli
kost stvoriče faktičku jedinstvenost i pravednost.
Porez na naslede i poklone plačaju oni gradani koji su
stekli imovinu na osnovu poklona, nasleda, legata ili tome
sličnim putem. Prema tome, t o .je po suštini porez na imovinu
ko ja nije stečena sopstvenim radom. Očigledno, da je i ovaj
porez u skladu sa našim društvenim i privrednim sistemom.
Trošarina u gradovima i radničkim naseljima za opšte
korisne svrhe odnosnog grada ili radničkog naselja najjači je
fiskalni ostatak u našem n ovom poreskom sistemu. Ona je
predložena zbog toga jer obzirom na sadašnji stepen privednog razvitka naših narodnih odbora, pre svega gradskih i odbora u večim radničkim naseljima, isti još u godini
1947 ne bi bili sposobni da osiguraju sve potrebne izdatke bez
to g a poreza. Verovatno je da u idučim godinama taj oblik
poreza neče biti potreban.
Mesni samodoprinos je inicijativna forma samooporezivanja za naše mesne odbore koji če moči da na osnovu zaključaka zbora birača uvedu ižvesne doprinose za izvršenje
odredenih zadataka unapredenja i podizanja m aterijalnog i
kulturnog života gradana odnosnog mesta.
Kao što smo več podvukli, Zakon o budžetu i Zakon o
porezima omogtičavaju u pogledu stopa i razreza kako kod
poreza na dohodak tako' i kod ostalih vrsta poreza, osim kod
poreza na prom et proizvoda, veliku gipkost. Time su obezbeđene, kako inicijativa i zainteresovanost pojedinih organa d r
žavne vlasti koji imaju budžetska prava, tako i puna praved
nost i ravnopravnost pojedinih gradana i pojedinih rejona naše
zemlje. U opštedržavnom budžetu jasno če se videti opterečenost
pojedinih republika prema stvarnoj'njihovo j ekonomskoj snazi,
a u republikanskim budžetima videče se opet opterečenje naših
administrativno-operativnih jedinica prema njihovoj privrednoj snazi. Udeo u porezu na prom et proizvoda omogučiče,
medutim, vrlo efikasno uklanjanje posledica dosadašnjeg neravnom ernog ekonom skog razvitka naše zemlje. Predloženi
poreski sistem je, najzad, karakterističan upravo po tome što
omogučava dovoljne prihode ne samo državi kao celini, nego
takode i pre svega našim republikama i našim narodnim odborima. To je jedan gipki sistem koji pruža dovoljno uslova
za inicijativu, pa i za kontrolu, kako se ta inicijativa ne bi
razvijala u nekom krivom pravcu koji bi išao na štetu zajednice i pojedinih gradana.
Ako na kraju obrazloženje pojedinih vrsta poreza pove
žemo sa konstatacijom da 80% državnih prihoda dolazi od
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«državnog privredivanja, a samo 10 do 15% od raznih dažbima, onda nam postaje još jasnije da je predloženi poreski si
stem u punom skladu sa interesima naših radiih masa i sa
perspektivom daljeg ekonom skog i društvenog razvitka naše
.zemlje.
Očigledno je takode da predloženi Zakon o porezima
sačinjava sa juče primljenim Osnovnim zakonom o budžetu
jedan celoviti budžetsko-poreski sistem i da važe za njega u
punoj meri sve one karakteristike o kojima smo govorili juče
kod Zakona o budžetu. (Živo odobravanje).
Pretsednik: Ima reč narodni poslanik Ivan Granda.
Ivan Granda: Drugovi i drugarice narodni zastupnici. P r e 
dlo že n a osnova Zakona o porezima odraz je današnje privredne strukture, te je u tijesnoj vezi sa Zakonom o budžetu, koji
.smo juče prihvatili.
Poreski sistem u bivšoj staroj Jugoslaviji bio je fiskalne
naravi, jer je uglavnom služio za pokriče troškova uzdržavanja državnog upravnog aparata, koji je služio tadašnjem
protunarodnom kapitalističkom sistemu.
Sve vrste poreže temeljile su se uglavnom na katastar:skom sistemu, propisivale su se šablonski i unaprijed za poresku
.godimi, ne vodeči računa da li če poreski obveznici moči đa
uplate propisani porez ili ne.
Propisani porez utjerivao se nesmišljeno, čak i oružanom
■asistencijom, plijenilo se i plijenilo, i prodavao i zadnji komad
,marve iz štale pa čak i posljednji jastuk sa kreveta.
Kako rekoh, poreski sistem u staroj Jugoslaviji imao je
iglavnu svrhu za održavanje državnog policijsko-upravnog apa..rata, dok je vrlo neznatan deo trošen na privredno-investicione svrhe. Dok naprotiv svrha i ciljevi današnjih poreza ja/sno se vide iz čl. 1 ove zakonske osnove koji glasi: „Porez
je doprinos državnih privrednih preduzeča i ustanova, zadruga
ii gradana državi iz njihovih prihoda, zarada, dohotka i im o
vine za pivrednu izgradnju, materijalno i kulturno podizanje
i socijalno obezbedenje narodnih masa, za jačanje državne nerzavisnosti i odbrambene moči”.
Druga novost u predloženoj zakonskoj osnovi, kako Več
napomenutih, je ta da se oporezivanje ne vrši na krutoj stabilmoj katastarskoj osnovi, ustanovljenoj unaprijed za više godina, več m nogo realnije i elastičnije, kako se to vidi iz propisa čl. 4 predložene zakonske osnove.
Medu vrstama poreza nabrojanih u čl. 3 zakonske osno
v e imademo jednu nepromijenjenu vrstu poreza kako je bio
i u staroj Jugoslaviji, a to je trošarina. Taj zastarjeli oblik
rporeza osfavljen je šilom prilika tako dugo dok se ne stabili
z i r a novi sistem poreza vezan na plansku privredu, a tadaf

će se morati ukinuti, jer ta vrsta poreže najviše tereti radni n a 
rod gradova i tvorničkih naselja u kojima se naplačuje, jer
osjetljivo poskupljuje dnevni život.
Drugovi i drugarice, dozvolite da se osvrnem sa par ri
feci na porez na nasleda i darove. U Zakonodavnom odboru
pala je primjedba da če ta vrsta poreza nepravedno pogadati
seljaka. Na primjer: otac dobije u svojoj dvadesetoj godini
sina, a umre, recimo, kada je star sedamdeset godina; tu je
njegov sin, računajuči od njegove šesnaeste godine, privredivao sa ocem preko trideset godina, pa če tako poslije smrti
oca kao njegov nasljednik piatiti porez na nasljede, k oje ga je
dobar dio i sam privredio. Istina biče dosta takovih slučajeva,
ali uz elastičnost ovakvog zakona kao što je ova zakonska
osnova, a i kojemu nije bit fiskalna nego socijalna, vjerujem
da če naša Vlada o torne i te kako voditi računa, kada če, p re 
ma propisu čl. 16 ove zakonske osnove, doni jeti Uredbu o ofoliku i siepi ove vrste poreza, pogotovu kada ima u torne putokaz u čl. 17 ove zakonske osnove, pa joj na to i ovim skte«
čem naročiti: pažnju.
Na koncu, dozvolite mi da se osvrnem na jednu posve
novu vrstu poreza, a to je mjesni samodoprinos. Velim posve
novu vrstu, jer ta vrsta oporezivanja ne može nikako biti
istovetna sa bivšim samoupravnim prirezima, naročito sa nekadašnjim opčinskim prirezom (nametom), jer se od njega
razlikuje time što se odluka o samodoprinosu donosi u slučajevima potrebe na zborovima birača i što je razrez samodo*
prinosa potpuno neovisan od ostalih vrsta poreza, dakle nije
prirez nego samostalna vrsta poreza odredenog za stanovite
svrhe kako se to jasno vidi iz propisa čl. 24 ove zakonske
osnove.
O vrsti poreza na dohodak držim da nije potre b n o g o 
voriti, jer je to jedna od najopravdanijih vrsta poreza, p o g o 
tovu kada se odrede progresivne stope.
Kada se uoči da porez raspisuju poreske komisije u k o 
jima sudjeluju uz pretstavnike narodne vlasti i pretstavnici
porezovnika, a i elastičnost ove zakonske osnove o mogučnosti pravedne primjene, držim da sam dovoljno istakao sve
njezine dobre strane.
Izjavljujem, u ime svoje i u ime Narodnog fronta sekci
je za Hrvatsku, da čemo glasati za ovu zakonsku osnovu.
(Odobravanje).
Претседиик: Пошто нема других говорника, стављам
предлог Закоиа о парезима на гласање у начелу. Ко ie у
начелу за предлог Закона о порезима нека дипне руку. (Сви
дижу руку). Има ли ко против? (Нема). Објављујем да ie

предлог Зако.ча о порезима у Савезном већу v начелу једно*
глаоно примљен.
Приступамо дискусији v појединостима. Главе су мале
и ja ћу питати1 код сваке главе да ли ко жели да узме учешћа у дискусији v појединостима.
Жели ли ко да говори о глави I. (He јавља се нико). Пошто се нико не јавља, 'молим известиоца да- приступи читању наслова предлога Закона и чланочва главе I.
Известилац чита наслов и поднаслов предлога Закона
о порезима » члан 1.
Претседник: Ко je за; члан 1 заједно са насловом и поднасловочМ предлога Закона о порезима иека дигне руку.
(Сви диж.у руку). Има ли ко против? (Нема). Објављујем да
je члан 1 заједно са наСловом ш поднасловом предлога Закона о порезнма једногласно примљен.
—
За овим je Савезно веће, гласајући дизањем руку о
сваком прочитаном члану, једногласно _усвојило чланове 2
до 4 закључно, према предлогу и извештају Законодавног
одбора. —
Претседник: Прелази>мо на главу II. — Тражи ли ко реч
о овој глави? (He јавља се нико). Пошто ое нико није јавио
за реч, молим известноца да настави читање.
Извесгилац чита наслов главе II и члан 5.
Претседник: Ко je за члан 5 заједно са насловом нека
дигне pyi<v. (Сви дижу руку). Има ли ко против? (Нема).
Објаељујем да je члан 5 са насловом једногласио примљен.
— За овим je Савезно веће гласајући дизањем р . у к у о
сваком прочитаном члану, једногласно ' П р и м и л о чланове 5
до 26 закључно, према предлогу и извештају Закон.одавног
одбора. —
Претседник: Прелазимо на главу III -— Пореска ослобођења и олакшице. Тражи ли ко реч о овој глави? (itte јавља
се кико). Пошто се нико^ ннје јавио за реч, молим известиоца да настави читање.
ИзвеСтилац чита наслов главе III и члан 27.
Претседник: Ко је за наслов главе III и чла-н 27, нека
дигне руку. (Сви дижу руку). Има ли ко против? (Нема).
Објављујем д а je члан 27 са насловом једногласно примљен.
— За овим je Савезно веће* гласајући дизањем руку о
сваком поједином члану, једногласно усвојило чланове од
28 до 30 закључно, према предлоту и извештају Законодавног одбора. —

Претседник: Прелазимо на главу IV — Поступак за разрез и наплату порезе. Тражи ли ко реч о овој глави? (He
јавља се нико). Пошто се нико није јавио за реч, молиад.
известиоца да настави читање.
Известилац чита наслов главе IV и члан 31.
Претседник: iKo je за наслов главе IV и члан 31, нека*
дигне руку. (Сви дижу руку). Има ли ко против? (Нема). 0 6 јављујем да je члан 31 са иасловом једногласно примљен.
— З а ови'м je Савезно веће, гласајући дизањем руку о;
сваком прочитаном члану, једнотласно усвојило чланове о д
32 до 38 закључно, према предлогу и извештају З а кон одавиог одбора. —
Претседник: Прелазимо на главу V — Казнене одредбе.
Тражи ли ко реч о овој глави? (He јавља се нико). П ош то
се нико није јавио за реч, молим известиоца да настави
читање.
Известилац чита наслов главе V и члан 39.
Претседник: Ко je за наслов главе V и члан 39 иека д и гне руку. (Сви дижу руку). Има ли ко против? (Нема). 0 6 јављујем да je члан 39 заједно са насловом једногласно
примљен.
— За овим je Савезно веће, гласајуђ^ дизањем руку с>
сваком прочитаном члану, једногласно усвојило чланове од
40 до 44 закључно, према! предлогу и извештају Законодавног одбора.
Претседник: Прелазимо «а главу VI — Застарелост. Тражи ли ко реч о овој глави? (He јавља се нико). Пошто се
нико није јавио з а реч,, мо<лим ш вестиоца д анастави читање.
Известилац чита наслов главе VI и члан 45.
Претседник; Ко je за наслов главе VI и члан 45, нека
дигне руку. (Сви дижу руку). Има ли ко против? (Нема)
Објављујем да je члан 45 са насловом једногласно' примљен.
— За овим je Савезно веће гласајући дизањем руку о
сваком прочитаном члану, једноглаш о усвојило чланове 46
и 47, према предлогу и извештају Законодавног одбора. —
Претседник: Прелазиомо на! главу VII — Прелазне и завршне одредбе. Тражи ли ко реч о овој глави? (He јавља се
нико). Пошто се нико није јавио за реч, молим известиоца
да настави читање.
Изв,естилац чита на!слов главе VII и члан 48.
Претседник: Ко je за наслов главе VII и члан 48, нека
дигне руку. (Сви дижу руку). Има ли ко против? (Нема).

Објављујем да je члан 48 заједно са на:словом једногласно
примљен.
'
ii
— За oiBHiM je Савезно веће, гласајући дизањем руку
о сваком прочитаном члаиу, једногласно усвојило чланове
од 49' до 55 закључно, према предлогу и извештају Зако1нодавног одбора. —
Претседник: Тиме je законски предлог примљен и у појединостима. Приступа се коначном гласању о законском
предлогу у целиии. Гласа се поименично са за и против. Молим секретара да чита имена народних посланика!.
Секретар прозива посланике да гласају.
Гласали су за: Аголи д-р Неџат, Алексоски Борис, Антић
Милоје,, Антолић Фрањо, Антуновић Ристо, Апостолов Васко, Арсов Љубчо, Аугустинов Мата, Бабић Антун-Туна, Бакрач Јозо, Банак Јосип, Баричевић Перо, Белинић Марко,
Беловуковић Миладе, Бериш а Рифат, Бећирић д-р Тодор,
Бисић М. Милорад, Блажевић Јаков, Богданов Душан; Богданов Ђура, Боројевић Јован, Бо'хинц Андре.[, Бошковић
Ђорђе, Брецељ д-р Маријан, Бркић Душан,, Бркић Звонко,
Буљан Вице, Бурић Хасан, Бутозан д-р Baco, Ваеилев Гјорги, Васиљевић Живан, Вејновић Светозар, Веселииов Јован,
Веселинов-Мунћан Станка, Видовић Никола,, Виловић Мустафа, Випотник Албин, Влатковић Немања, Војковић T o m o ,
Војновић Петар, Вркља« Анте, Вујичић Милорад, Вујковац
Михаило, Вукади;новић Ђуро, Вулин Сава,, Вучковић Сретен,
Гајииовић Вујица, Гајић Гојко, Гаџић Радосав, Гашпар Јан,
Геренчевић Павле, Гигов Стра1хил, Гиздић Драго, Година
Фердо, Гранђа Иван„ Грбић Чедо, Гргурић д-р Јаков, Гретић
Ивица, Грк Душан, Грубић Чеда, Грујић Радован, Груловић
Аћим, Дамњановић Божидарка-Кика:, Девеџић Душан, Дорошки д-р Јован, Драгин Радивој. Драушник Јурица, Ђермановић Живота, Ђорговски Васил, Ђукановић Перо, Ђурђевић Чеда, Ђуровић Лазар, Ђуровић Михаило, Жигић Раде,
Зековић Вељко, Зечевић Влада,, Зечевић Славко, Зечевић
Стево, Иванов Андреј, Ивић Стје-пан, Јакшић Никола, Јарамазовић Лајчо, Јеленц Алеш, Јовановић Блажо, Јовановић
Ђура, Јовановић Радош, Јовичић Стеван, Јоксимовић Момир, Јосиповић Србољуб, Јоцић Живоји«, Јуранчич Јоже,
Карабеговић Осман, Карајовић д-р Доагомир, Карнер д-р
Иво, Кецмановић д-р Војислав, Кидркгч Борис, Кимовец Франце, КЈнез Јурица, Ковачевић Вељко, Ковачевић Митар, Ковачевић Урош, Колишевски Лазар, Комадииа Петар, Комненић
Симо, Корен Јаков,, Косовац Младен, Костић Велимир, Кохаровић д-р Алекса!ндар, Коцбек Јоже, Кочевар Франц, Крањец Миижо, Крзнар Ђуро, Криезиу Хасан, Крстевски Киро,
Крстић Бош«о, Крстић Светозар, Крстуловић Вицко,, Крце
Па!вао, Крџић Мир-ко, Кузмановић д-р Славко, Кузмановски

Боге, Кузминац Стеван, K v o t Хуснија, Кутурец Тома, Лакатош Иштван, Лакуш Фшшп,, Лалић Ђуро, Лампрет Јоже,
Лерик Иштван, Лесковшек Франц, Луки;ћ Костадин, Лулић
Грго, Љ уји ћ Велибор, Љ ујић Bojo, Мандић Глигориде, Ма;нџмћ Пашага, Марковић Драгослав,, Маркови Милош, Марковић Момчило, Марковић Немања, Марчшжовић Јозо, Мастиловић Новак, Матић Радомип, Мачек Иван-Матија, Месић Јосип, Међо T o m o , Мијатовић Цвијетин,, Микуж д-р Метод, Миљковић Мито, Минић Милка, Минић Милош, Минчев Никола, Московљевић д-р Милош, Мразовић КарлоГашпар, Мрковић Новица, Мркоци Марко, Мујагић Хасан,
Мундрић Петар, Нађ Коста, Наумовски Круме, Нешковић д-р
Благоје, Никодијевић Тихомир, Нимани Џавид, Новаков Душан, Новаковић Груја, Новосел д-р Шиме„ Новосел Стјепан,
Омаиовић Хамдија, Остовић Адам, Па!вловић Михаило, Пахић Лука, Пашалић Едхем, Перковић Миле, Перуничић Миле, Петровић Ратко, Петровић Славољуб-Ђера), Петрушев
‘К ирил, Пијаде Моша, Плавшић Лазар, Побрић Едхем, ГТолић
Зоран, Половић Марко. Поповић Жива, Поповић Горољуб,
Поповић Коча* Поповић Љубомир, Поповић Милентије, Почуча Миле, Првчић Стјепан, Пуцар Ђуро-Стари, Радмиловић
д-р Јеоко, Радовановић Миливоге, Радовановић Милија, Радуловић Taca, Рам љ ак д-р Анте, Рапаић Ћиро, Pati, Винце,
Рашови-ћ Милош, Релић Петар, Рибар д-р Иван, Рикановић
Или:ја„ Ритиг д-р Светозар, Савић Брано, Салаи Јожеф, Сала!ј Ђуро, Самарџија Стево, Секељ Јожеф, Симеоновић Јанко, Симеунчевић Гавро, Синановић Хамдија, Смајовић Василије* Стамболић Петар, Стојадиновић Михаило, Стојаиовић
Богољуб, Сутловић Рикард, Тодоровић Мијалко, Тодоровић Cmio, Толо Нико, Томашевић Добросав, Трифуновић
Оветислав, Туцма« Јосип, Ћемерлић д-р Хамдија, Фајфар
Топне* Ференчак Иван, Ференчина T o m o , Филиповић Сулејман, Фотев Богоја, Фрнтић Елизабета, Хасанагић Хилмија,
Хаце Матевж, Хаџи Мустафа, Хасан Шукрв, Хаџић Бошко,
Хоџа Мехмет, Xo%ia ФаДил, Хоџић Мујо, Хрибар Јанез, Хуки.ћ Мехмедалија, Хумо Авдо„ Цвет.ић Боса, Цветнић Милиjai, Чакић Бош ко, Чамо Едхем, Чаушевић-Чауш Иван, Чешња ј T o m o , Чобански Спасоје, Чолак Петар, Чубриловић д-р
Baco,, Џојић Анто, Шакић Јован, Шарац д-р Заим, Шарац
Спасоје. Шаггев Павел, Шевић Алекса;ндар, Шегрт Владо,
Шиљеговић Бошко, Шкаре Станко, Шнудерл д-р Макс, Шпиљак Фрањо, Шпрљан Гуште,, Шутић Анте.
Отсутни: Андрић Ратомир, Бакарић д-р Владимир, Божовић Никола, Борштнар Јоже, Броз Јоси<п-Тито, Бубањ,
Андрија, Бурзевски Ванчо, Влахов Димитар, Вукашиновић
Иван, Вукмановић Светозар-Темпо, Гажи Фрањо, Глухић
Омер, Госпић Светолик, Гранфил Тома, Даниловић Утљеша,
Ђукић Пане^ Ђурић Љ убодраг, Ерчић Живко, Ж ижа Д - р А-

*

лександар, Жујовић Сретен, Иваичеви.ћ Никола, Ивековић
д-р Младен, Јакшић Мато, Јанковић Љ убо, Ја;нић Владо, Јеремић Boja, Јовановић д-р Драгољуб,, Јовановић Иса,
Јовановић Cnacoje, Јовановић Станимир, Јовичевић Па-'
вле, Јојкић Ђурица, Кардељ Едвард, Ковачић Иван,
Косановић Сава, Куфрин Милка, Кухар Ловро, Лековић Bo
jo, Леши Акиф Мустафа, Мајхен Владо, Малески Владо, Малишић Панто, Маринко Миха, Маркотић Мато, Мијуижовић
Радован, Миклаужић Јосип,, Милојевић Милоје, Милосављевић Љубинка, Михајловски Кирил, Мугош Душан, Нацева
Mapa, Недељков;ић Миодраг, Нешић Светомир, Николић Живојии, Опачић Станко, Павловић Павле, Пајковић Ђоко, Пенезић Слободан, Петровић Душан, Поповић Јован, Прибић
Милан, Прибићевић д-р Раде, Ранковић Александајр, Реџић
Енвер, Рибич Иван, Рибникар Владислав, Светек Фраице, Сремец д-р Златан, Стаиковски Борис, Стефановић Иван, Стефановић Миливоје, Стефановић Светислав, Суботин Иван,
Сучић Мартин, Томшич Вида,
Трајковић Александар, Ћурувија Тоде, Узуновски Цветко, Филаковић Имро, Хебранг Андрија, Хољевац Већеслав, Хотић Месуд,, Цетинић Марин, Црнобрња Богдазн,
Чалић Душа,ну Чеигић Ферид, Шаћири' Исмет, Шпиљак Мика.
Претседник: Објављујем да je укупно гласало 261 народни посланик и да су сви гласали за предлог Закона о
порезшга. Hai тај начин, предлог Закона о порезима у Савезн.ом већу Народне скупштиие коначно je прихваћесн и
биће, саглаш о Уставу и Пословнику, упућен Већу народа
на» решавање.
Прелазимо на' Другу тачку дневног реда: претрес предлога Закона о овлашћењу Претседништва Президијума Народне скупштине ФНРЈ да решава молбе и жалбе упућене
Народној скупштини ФНРЈ.
ИзвестилаЈц Законодавног одбора по овом законском
предлогу je 'Претседник Зако.нодавног одбра друг Моша Пијаде. (Аплауз).
Известилац Моша Пијаде чита взвеш тај Законодавног
одбора. (Види прилсг ка крају књиге).
Друрови народни посланици, Закон je кратак, писмено
образложење сте примили. Он je врло јасан и из самих параграфа! види се о чему се ради. Долази прилично велики
број молби и жалби Скупштини и за свако решавање, по
старом обичају, морали 6 ih се доносити кратки закоки о д
ргеколико реда, тако да бисмо имали гграву кишу кратких
закона, о којима бисмо морали гласати. Међутим, остаје и
даље да све те предмете проучава Одбор за молбе и жалбе
и са предлогом Одбора, што зиачи скоро р е ш е ш м молбама
и жалбама имало би Претседништво Президијума само да

се сагласи. Због тога да се Скупштина ослободи таквог једнаг посла, предлажем да овај Зажон усвојите.
Претседник: Прелазгимо на претрес у начелу. Ко жели
да узме реч нека се јави. (Нико се не јавља). Пошто се нико
не јавља за реч, стављам овај законски предлог на гласање
у иачелу. Ko je v начелу за овај законски предлог нека дигне руку- (Сви дижу руку). Има ли ко против? (Нема)). 0 6 јављујем да je предлог Закона о овлашћењу Претседништва
Президијума Народне скупштине ФНРЈ да решава молбе и:
жалбе упућене Народној скупштини ФНРЈ једногласно прихваћен у начелу.
Прелаеи се на претрес у појединостима. Жели ли ко реч.
(Нико се не јавља). Молим известиоца да прочита наслови чл. 1 закснског предлога.
Известилац чита наслсв предлога за^она и чл. 1.
Нретседник: Ко je за) члан 1 са насловом нека дигне
руку? (Сви дижу руку). Има ли ко против? (Нема). Објавг
љујем да je чл. 1 са насло-вом предлога закона једногласно
прихваћен.
(За овим je Савезно веће, у смислу одредаба) свога Пословника, гласајући дизањем руку о сваком члану, једногласно прихватило чланове 2 и 3 предлога закона, према ш вештају Законодавпог одбора).
Претседнкк: Објављујем да je предлог Закоиа иримлЈен:
и у појединостима., Приступамо кона1чиом гласању о законском лредлогу у целини. Према Пословнику гласаће се поименино са за и против. Моли*м секретара да 1 изврши прозивку народних посланика.
Секретар прозива народне посланиоке да гласају.
Гласали су за: Аголи д-р Неџат, Алексооки Борис, Антић.
Милоје,, Аантолић Фрањо, Антуновић Риста, Апостолов Васко, Арсов Љубчо, Аугустинов Мата, Бабић Анту«-Туна, Бакрач Јозо, Банак Јосип, Баричевић Перо, Белинић Ма1рко,
Беловуковић Милан, Бериша Рифат, Бисић М. Милорад,.
Блажевић Јаков* Богданов Душа«, Богданов Ђура, Боројевић Јова1н, Бохин.ц Андреј, Бошковић Ђорђе, Бредељ д-р Маријан, Бркић Душан, Бркић Звонко, Буљан Вице, Бурвевски
Ванчо, Бурић XacaiH, Бутозан д-р Baco, Василев Гјорги, Васиљевић Живан, Вејновић Светозар, Веселинов Јован, Веселњнов-Мунћан Станка, Виловић Мустафа, Випотник Албин,
Влатковић Немања, Војковић T o m o , Војиовић Петар, Вркљан
Анте, Вујичић Милорад, Вујковац Михаило, Вукадиновић
Ђуро, Вулин Сава, Вучковић Сретен, Гајиновић Вујица, Гајић Гојко, Гаџић Радосав, Гашпар Јан, Гереичевић Павле^
Гиздић Драго, Годи.на Фердо, Гранђа! Иван, Грбић Чедо,
I ргурић д-р Јаков, Грк Душан, Грујић Радован, Груловић

Аћим, Дамњановић Божидарка-Кика, Даниловић У гљ е ш а ,.
Девеџић Душан, Дорошки д-р Јован, Драгин Радивој, Драушник Јурица, Ђермановић Живота, Ђорговски Васил, Ђукаиовић Перо, Ђурђевић Чеда,, Ђуровић Михаило, Жигић>,
Раде, Зечевић Влада, Зечевић Славко, Зечевић Стево, Иванов Андреј, Ивековић д-р Младен, Јакшић Никола^ Јанковић
Љ убо, Јарамазовић Лајчо, Јеленц Алеш, Јовановић Ђура,
Јовановић Радош, Јовичић Стеван, Јоксимовић Момир, Јосиповић Србољуб, Јоцић Живојин, Карајовић д-р Драгомир,
Карнер д-р Иво, Кецмановић д*р Војислав, Кимовец Франце,
Кнез Јурица, Ковачевшћ Вељко, Ковачевић Митар, Ковачевић Урош, Комадина Петар, Комненић Симо, Корен Јаков,
Косовац Младен, Костић Велимир, 'Коцбек Јоже,: Кочевар
Фраиц, Крањец Мишко, Крз,на!р Ђуро, Криезиу Хасан, Крстевски Киро, Крстић Бошко, Крстић Светозар, Крстуловић
Вицко, Крце Павао, Крџић Мирко,, Кузмановић д-р Славко,
Кузмановски Боге, Кузминац Стеван, Курт Хуонија, Кутурец
Тома, Лакатош Иштва1н, Лакуш Филип, Лалић Ђуро, Лампрет Јоже, Лерик Иштва«, Лесковшек Франц, Лукић Костадии, Лулић Грго, Љ ујић Велибор, Мандић Глигорије, Ман•дић Пашага, Марковић Драгослав, Марковић Милош, Марковић Момчило, Марчинковић Јозо, Мастиловић Новак, Матић Радомир, Мачек Иван-Матија, Меоић Јосип, Међо T o m o ,
Мијатовић Цвијетик, Микуж д-р Метод, Миљковић Мито,
Минић Милка,, Мииић Милош, Московљевић д-р Милош,
Мразовић Карло-Гашпар, Мујагић Хасан, Мундрић Петар,
Нешковић д-р Благоје, Никодијевић Тихомир, Новаков Душан, Новаковић Груја, Новосел д-р Шиме, Новосел Стјепан,
Омат-говић Хамдија, Остовић Адам, Павловић Михаило, Пахић Лука, Пашалић Едхем, Перковић Миле, Петровић- Ратко, Петровић Славол>уб-Ђера, Петрушев Кирил, Пијаде
Моша, Плавшић Лазар, Побрић Едхем, Полић Зоран, Половић Марко, По'пов Жива„ Поповић Горољуб, Поповић Љубомир, Поповић Милентије, Почуча Миле, Првчић Стјепан, .
Пуцар Ђуро-Стари, Радмиловић д-р Јерко, Радоваеовић Миливоје, Радовановић Милија, Радуловић Taca, Ра’мљак д-р
Анте, Рапаић Ћиро„ Рац Винце, Релић Петар, Рибар д-р Иван, Рибич Иван, Рикаиовић Илија, Ритиг д-р Светозар, Ca
fiић Брано, Салаи Јожеф, Салај Ђуро, Самарџија Стево, Секељ Јожеф, Симеоновић Јанко, Синановић Хамдија-,, Стамболић Петар, Стојадиновић Михаило, Сто.јановвћ Богољуб,
Суботин Иван, Сутловић Рикард, Тодоровић Симо, Толо
Нико, Томашевић Добросав, Трифуновић Светислав, Туцман
Јосвп, Ћемерлић д-р Хамдија, Фајфар Тснне, Ференчак Иван,
Ференчина T o m o , Филиповић Сулејман, Фотев Богоја, Фрнтић Елизабета, Хасанагић Хилмија, Хаце Матевж, Хаџи Мустафа! Хасан Шукри, Хаџић Бошко, Хоџа Мехмет, Хоџић
Мујо, Хрибар Јанез, Хукић Мехмедалија, Цвети,ћ Боса, Цвет-

нић' Милија, Чакић Бошко, Чамо Едхем, Чаушевић-Чауш Иван, Чешњај T o m o , Чобаиоки Gnaicoje, Чолак Петар, Џојић
A i h t o , Шакић Јован, Шарац Спасоје, Шатев Павел, Шевић
Александар, Шегрт Владо,, Шиљеговић Бошко, Шкаре Ста1нко, Ш'нудерл д-р Макс, Шпиљак Фрањо, Шпрљан Гуште,
Ш утаћ Анте.
Отсутни: Андрић Ратомир, Бакарић д-р Владимир, Бећирић д-р Тодор, Божовић Никола, Борштнар Јоже, Броз
Јосип-Тито, Буба1њ Андрија,, Видовић Никола, Влахов Димитар, Вукашиновић Иван, Вукмажшић Светозар-Темпо, Гажи Фрањо, Гигов Страхил, Глухи,ћ 0'мер, Госпић Светолик,
Гранфил Тома, Гретић Ивица, Грубић Чеда, Ђукић Пане, Ђурић Љ убодраг, Ђуровић Ла1зар, Ерчић Живко, Ж ижа д-р
Александар, Жујовић Сретен, Зековић Вељко, Иванчевић
Никола, Ивић Стјепан, Јакшић Мато„ Јанић Владо, Јеремић
Boja, Јовановић Блажо, Јовановић д -ip Дра1гољуб, Јовановић
Иса, Јовановић Спасоје, Јовановић Станимир, Јовичевић
Павле, Јојкић Ђурица, Јуранчич Јоже, Карабеговић Осма1н,
Кардељ Едвард, Кидрич Борис, Ковачић Иван, Колишевски
Лазар, Косановић Сава, Коха1ровић д-р Алексамдар, Куфрин
Милка, Кухар Ловро, Лековић Bojo, Леши Акиф Мутсафа,
Љ ујић Bojo, Мајхан Владо, Малески Владо, Малишић Палто, Маринко Миха, Маркови-ћ Немања, Маркотић Мато, Мијушковић Радован, МиклаЈужић Јосип, Милојавић Милоје,,
Милосављевић Љубинка, Миичев Никола, Михајловски Кирил, Мрковић Новица, Мркоци Марко, Мугош Душан, Нађ
Коста, Наумовски Круме, Нацева Malpa, Недељмовић Миодраг„ Нешић Светомир, Николић Живојин, Нимани Џавид,
Опачић Станко, Павловић Павле, Пајковић Ђоко, Пенезић
Слобода«, Перуничић Миле, Петровић Душан, Пооовић Јован, Поповић Коча, Прибић Милан, Прибићевић д-р Раде,
Ранковић Александар, Рашовић Милош* Реџић Бнвер, Рибникар Владислав, Светек Франце, Симеунчевић Гавро, Смајовић Василије, Сремец д-р Златан, Станковски Борис, Стефашовић Иван, Стефановић Миливоје, Стефаеовић Светислав, Сучић Мартин, Тодоровић Мијалко, Томшич Вида,
Трајковић Александар, Ћурувија Тоде, Узуновски Цветко,
Ф.илаковић Имро, Хебранг Андрија, Хољевац Већеслав, Хотић Месуд, Хоџа Фа1дил, Хум'0 Авдо, Цетшнић Марин,, Црнобрња Бо^гдан, Чалић Душан, Ченгић Ферид, Чубриловић д-р
Baco, Шарац д-р Заим, Шаћири Исмет, Шпиљак Мика.
Претседник: Објављујем да je гла1сало укупно 233 народна посланика и да je свих 233 гласашо за предлог Закона о овлашћењу Претседништва Президијума Народне
скупштине ФНРЈ да1 решава молбе и жалбе упућене Народној скупштини' ФНРЈ. Ha тај начин, овај je предлог Заксиа
прихваћен коначно у Савезном већу Народне скупштине.
Веће народа, у смислу чл. 63 Устава, доставило je Са-

везвом већу предлог Закона о порезима и овај исти предлог Закона о овлашћењу који смо сада изгласали. Ja сам,.
за време гласања, имао времена и прилике д а упоредим текстове ових закоиа!, a нарочиго оне делове у њима за које
сам знао да су доживели стилистичке и друге измене,
установио сам да су текстови оба закоиа апоолутно идентични и потпуио истоветни. Извештавајући о овоме Савезно веће, ja) питам да ли Веће прима извешта.ј свога Претседништва о потпуној истоветности текстова ових закона.
(Прима).
Ha тај начин, и Закои о порезима и Зако.н. о овлашћењу
Претседништва Президијума На!р одне скупштине ФНРЈ да
решава молбе и жалбе упућене Народној скупштини ФНРЈ
у Народној скупштини су дефинитивно прихваћени и, саглаоно Уставу и Пословнику и Већа народа и Са1везног већа,
биће упућени Президијуму Народне скупштине ради проглашавања.
Изволите чути Указ Президијума о закључењу другог
редовног заседања-:
У K A 3
о
Закључењу II редовног ^аседања Народне скупштине
Федерагивне Народне Републике Југославије
Пошто je Савезно веће и; Веће иарода завршило свој
рад Президијум Народне скупштине Федера1тивие Народне
Републике Југославије н а оонову члана 58 и 60 Устава ре•шио je:
да ce II редовно заседање Народне скупштине Федератив 1не Народне Републике Југосла1вије које je Указом зака*
зан-о за 15 новембар 1946 годиие, a одложено за 2 децембар
1946 године — закл»учи.
21 децембра 1946 године
у Београду
ПРЕЗИДИЈУМ
Ф Е Д Е Р А Т И В Н Е

НАРОДНЕ

Н А Р О Д Н Е

Секретар,

Миле Перуничић, с. р.

СКУПШТИНЕ

Р Е П У Б Л И К Е

Ј У Г О С Л А В И Ј Е

Претседник,

Д-р И. Рибар, с. р.“

(Читање Указа иародни посланици су саслушали стојећи).
Молим Савезно веће з а овлашћење да записник да«ашњег са1стаика могу оверити сам. Д а ли Веће даје ово овлашћење? (Даје).
Ha тај начин дневии ред je исцрпен и II редовно заседање je закључеио.
Седвица je закључена у 14,15 часова.

VEĆE NARODA

Deveta sednica
(21 decembra 1946)
Početak rada u 11,20 časova,
Pretsedavao pretsednik Josip Vidmar.
Pretsednik: Otvaram deveti redovni sastanak II redovnog
.zasedanja Veča naroda Narodne skupštine Federativne N arod
ne Republike Jugoslavije.
Zapisnik današnje sednice vodiče sekretar Mihailo G r
bič. Molim druga sekretara da pročita zapisnik prošle sednice.
Sekretar Mihailo Grbić čita zapisnik osme redovne sedni
ce od 20 decembra 1946 godine.
Pretsednik: Ima li primedaba na pročitani zapisnik? (Ne
m a). P o što nema primedaba, zapisnik se overava.
Saopštavam Veču da je Savezno veče u smislu člana 63
Ustava dostaivlo Veču naroda na rešavanje konačno usvojeni
tekst predloga Osnovnog zakona o budžetu.
Pošto je tekst ovog zakonskog predloga istovetan sa te k 
stom koji je Veče naroda usvojilo, stavljam ovaj zakonski
predlog na glasanje. Ko je za, neka digne ruku. (Svi dižu ru 
ku). Ima li ko protiv? (Nema).
Objavljujem da je Narodna skupština primila Osnovni
zakon o budžetu i da če biti upučen Prezidijumu Narodne
skupštine u smislu odredaba Ustava radi proglašenja.
Saopštavam Veču da je Mandatni i imunitetski odbor
podneo pismo Veču naroda kojim moli Veče naroda da se
popuni upražnjeno mesto člana Odbora Polaka Bojana.
Predlažem Veču da na mesto Polaka Bojana, bivšeg na
rodnog poslanika i člana. Odbora, dode njegov zamenik Šu
š te r š ič Tone.
Prim a li Veče ovaj predlog? (Prima). Pošto Veče prima
ovaj predlog, objavljujem da je narodni poslanik Šušteršič
Tone imenovan za člana M andatnog i imunitetskog odbora.
Otsustva narodnih poslanika: F ranjo Borič moli 3 dana
otsustva zbog bolesti; Radovan Zogovič moli 5 dana otsustva
zbol bolesti; Đaković Spasoje moli 10 dana otsustva zbog boIlesti; Sulejmanovski Nafi moli 5 dana otsustva zbog bolesti.

Predlažem Veču naroda da odobri tražena otsustva. P r i
m a li Vece moj predlog? (Prima). Objavljujem da su imeno
vanim narodnim poslanicima odobrena tražena otsustva.
Prelazimo na prvu tačku dnevnog reda: pretres predloga
Zakona o porezima.
Molim druga izvestioca Zakonodavnog dobora d-r Duša
na Bratića da podnese odborski izveštaj. (Videti prilog na
kraju knjige).
Известилац д-р Душан Братић: Другови народни посланици, Законодавни одбор Већа народа, пошто je претходно
на заједничкој седници законодавних одбора оба дома са■слушао образложење Мини-стра индустрије и заменика министра финансија друга Кидрича по предлогу Закона о тторезима, узео je у претрес предлог Закона о порезима на својо ј седниц» од 17 децембра, извршио потребне измене и допуне, што je штампало и раздељено друговима народним
иосланицима. He Ж ! е л и м да то понављам, него ћу ca'MO д а т и
једно кратко образложење.
З а к о ш м о буџету и овим Законом, који сада узима1мо' у
претрес, довршавамо изградњу нашег финансиског система
и потпуно га усклађујемо са стварним ка!рактером наше привреде,, који у садашњем периоду «ашег друштвеног и екокомског развитка пружа све могућности и све гарантије за
дал>ЈИ нашредак. У тај наш финансиски систем спадају баеке, кредитирање, буџет и пореза. Није сувишно нити непотребно да се летимичним прегледом осврнемо и обухватимо из перспективе овога Закона структуру нашег финан'сиског система.
Закомом о уређењу у деловању кредитног система, који
je донет октобра! месеца 1945 године, a каситије допуњен и
измењен у августу 1946 г о д ш е , створен je један јединствени
кредитн-и апарат, тј. кредитни апарат као једна јединствеона
целииа у нашој држави, у циљу да се сва расположива на■родна новчана средства кој,а се налазе код тога кредитног
а!парата употребе за кредитирање државе и за јачање нание
народне привреде.
Уредбом о откупу акција Народне балке, Индустриске и
занатске банке, Привредне баике, Пољопривредне и задружне банке, уредбом о спајању ових банака' заједно са Потатанском штедионгадом у Народну банку која постаје емисиона банка и центар за крађгкорочне кредите,, као што и
Иивестициона банка постаје центар дугорочних кредита, извршена je концентрација -свих новча1них средстава, омогућена je једна планска расподела тих кредита и економисање
са тим кредитима. Закони о меници и чеку створили су два
средства, једко кредитно средство и једно средство плаћаđf>a, која ће омогућити функционисање тог нашег кредитног

система, да он изврши одај задатак ко.ји je пред њега1 постављен, тј. кредитирање и јачање како државе тако и наше
народне ттривреде.
У тај на!ш финансиски систем долазе и ова два закона:
Закон о 'буџету и Закон О’ порезима, који чине завршну фазу у нашем законодавству за довршење изграђивања финансиског система.
Поред сшштедржавног буџета као план стварања јединственог фонда новчаних државних сретстава, ради употребе
тих сретстава у сврху привредне изградње, у сврху материјалног и културног подизања наше земље, социјалног обезбеђења широких народних слојева, у сврху кредитирања
државе, у сврху обезбеђења независности државе, у сврху
јачања њене одбранбене моћи и издржавања државног апарата, долази сад и порески закон, који по својој суштини
регулише ону материју која je неопходно потребна ради
допуне тог нашег финанеиског система.
Порески закон дефинише суштину и карактер порезе.
Он утврђује пореску обавезу, одређује намену порезе, одређује мерило за одређива!ње пореске стопе и начи« наплате
порезе, пореске олакшице и ослобођење, о уделу опште
државиог и републиканског буџета у приходима од тхоједи*
ких врста порезе, итд.
Шта је порез према пројекту овога Закона? Порез je
допривос који држави дају д р ж а ш а привредна предузећа и
устан.ове, задруге, организације и грађани од прихода, дохотка, зараде и имовине у сврху привредне изградње, у
сврху културног и материјалног подизања народних слојева,
социјалког обезбеђења, у сврху обезбеђења државне безбедности, јачања моћи одбргне државе и одржавање државног а п ф а т а .
По 'OiBOM Закону пореска обавеза je општа. Има1 пет
врста пореза и то: порез на промет производа, 'порез на
доходаок, порез на1 наслеђе и поклоне, трош арина и месни
самодопри«ос. Треба зеати и мерило које je меродавно за
одређивање висине порезе. Два су мерила: с једне стране
потреба државе за финаксиским средствима ради испуњења
привредног 'плана, a с друге стране економска снага пореских обвезника. Као основиа средства општедржа1вне акумулације по предложеном пројекту Закона јесте порез на
промет производа. Шта je то порез на промет производа и
из чега се он плаћа^ и шта je сврха тога пореза? To je један начин да се обухвати онај део акумулације свеукупне
наше шроизводње, који ће ући- у општу државиу касу да
би се на та[ј начин корисно употребио у инвестиције. Он
чини! разлику између утврђених цена v трговини на мало и
свеукупних цена које падају на цене производа. Плаћају га

сва предузећа! која производе робу одноено која својим радом доприносе стварању вредности.
Као што рекох, и то подвлачим, он .je основно средство оттштедржавне акумулације; ово je далеко најва>шија
врста пореза и по приходима! које ће дати у о'Пштедржавн.и
буџет.
Да помеием само битну разлику између 'порезе на пословни промет, која je постојала у фииансиском систему
старе Југославије и оорезе на промет производа који се
сада предлаже. Порез на пословни прамет у старој Југославији није био ништа друго него набијање стопе порезе -на
све оне елемента који су стварали цене. И то су плаћале најшире потрошачке масе. Међутим, овај порез иа ‘пром!ет
производа — K a b што сам већ рекао — обухвата сад само
део акумулације из наше опште производње и улази у оп*
шту државну касу у циљу инвестиција, у циљу извршења
привредног плана. Порез на д оход ак чтлаћају задруге, организације и грађани од дохотка, зараде, и он и!ма исто тако
једну позитивиу улогу у нашој «а1родној привреди већ и
због тога што помаже широким радним слојевима, дер удара прогресивну стсшу и омогућуј.е да ти широки радни слојеви к о ј и својим радом «ајвише доприносе стварању вредности„ плаћа!ју мање порезе од оних који имају мање удела
у нашем .продукциснном про-цесу, али зато имају већу имовину, имају више прихода, једном речју богатији су.
Порез на наслеђе и 'поклоне то je, можелио да кажемо,
порез ;ка имовину која има пуно оправдање у нашем финансиском систему, како то лепо и предложени пројекат образлаже у неколико својих чланова, јер стидање имовине по
овом наслову преставља богаћање без сопственог рада(. Висина те порезе одређује се према вредности чисте оставине,
степену сродства и висини порезе на доходак који плаћа
наследник односно поклоноприма 1ц.
Трошарина je остатак — који смо намерно задржали —
остатак из старог финансиског система. Он има за1 сврху да
с.е у градовима и радничким насељима, који имају често пута и великих потреба за1 подмирење комуналних и специфичних својих потреба које се не 'могу подмирити из редовних буџетских издатака',, да би се на Taji начин мим>о
свих осталих пореза омогућило тим градовима и насељима
да би могли у вођењ у своје кому 1нал1не политике ми'мо редовних буџетских издатака вршити и ‘Оне функције које се
неминовно намећу у процесу развитка наших градова! и наших радничких насеља. Наравно да се та трошарина неће
ударати произвол^но, јер има и томе ограничења', тј. да ће
се та трошарина ударати у оквиру уредбе коју буде прописала влада народне републике, a оне могу за извесну робу доносити и ослобођење од наплате те трошариие. Осим

a ora 'Одлуке народних одбора о увођењу трошариве подлежи одобрењу вишег народног одбора. Трошарина се плаћа
на робу, ва коришћење извесних услова! и извесних права
и трошарина се плаћа само у овом месту где се та роба и
троши. Значи да се на ону рсбу која je одређена за! тран5ит, a «e троши се у то«м граду, не може ударати трошарина, већ само на ону робу која се довози у та!ј град ради
потрошње у том граду. Карактеристично je што ће та nopesa пасти ва потрошаче, што се цена робе на коју се удара трошарина и' извос 'повећава за оволико, колико извоси
трошарина'.
Меснв самодопривос то je спецификум овог законског
пројекта. Месни самодопривос установљава се у местима
која нису градови ни радвичка насеља, где се углаввом веће
разрезиваХи трошарина,, него код месвих народвих одбора
по селима и мањвм градовима, да би могли своје ксвкретне
задатке које у даном моменту пред себе поставе, a ве могу
их извршавати из редоввих буџетских кредита, јер такви
издаци можда нису нарочито ни предвиђени, да би дакле
могли путем месног самодопривоса створити кредитну базу
за испуњење тих задатака. Одлука о самодовриносу доноси
се на збору бирача. Ако збор бирача такву одлуку донесе;
она je обавезва за све бираче тог месвог на^родног одбора.
>Као што сам рекао у уводу мог излагања, порез се плаћа да би држа1ва имала фивавсиска средства за испуњавање 'Привредвог плана с једне стране, a с друге стране он се
раерезује према егсономској сиази пореских обвезника, која
се цени према њихово;м шриходу, зара!ди, дохотку и према
њ иховој имовиви. Органи за ивдивидуално разрезивање и
наплату пореза су срески односно градски извршни одбори
на чијој територији порески обвезник има боравиште, имовину или изворе прихода', односно ва чијој територији обавља промет, a за наслеђе и поклоне онај извршни одбор
на чијој територији je умрли оставилац имао своје боравиште. Осим трошарине и самодовриноса који има'ју локални звачај, све остале врсте пореза имају савезни и републикански значај у исто доба. Тежишта тих пореза! код једне
Ерсте налази се на једвој, код друге врсте ва другој страни,
али у свима, и општа државна каса в републиканске касе,
имају свој удео, као што рекох. било v мањем или већем
обиму, већ према врсти ‘пореза коју законски предлог предвиђа. Тако на пр-имер порез на промет производа углавном
иде v општу државну касу, али то не звачи да и поједине
републвке иеће имати иевестав удео од прихода Torai nopesa. Порез ва1 доходак je no ттравилу републиканског значаја„ али то ве значи да саеезна каса или да касе месних
одбора од виших па на1ниже неће имати удела у том приходу. То звачи у всто време заинтересованост свих оргава

'наше државне властл на свим порезима без обзира на то v
коју врсту поједини порез спа!да. To je већ и зато што у нашој држави не постоји 'посебни* фикансиски апарат за државу као целину, a посебни з а републике или месне одборе,
јер je наш фишнсиски апарат јединствен у целој земљи.
Према томе je и разумљива заинтересованост свих органа
државне власти «а свакој врсти од ових пореза.
Пројекат Закоиа предвиђа] пореска ослобођењ и пореске
олакшице. Услови за то заеновани су доста широко и тим
ола^шицама и ослобођењима моћи ће се користити о.ни који имају објективне-услове и оправдање за то коришћење.
Стога предлажем Већу народа да усвоји овај законски предлог онако како га je и Законодавни одбор Већа народа. усвојио. (Аплауз).
Претседник; Чули сте извештај Законодавнот одбора.
Отварам начелну дискусију о овом законском предлогу. Реч
.има друг Војин Царић.
Војин Царић: Другови и другарице народни посланици,
«ако je друг предговорник д-р Братић врло лепо изнео
•главне мотиве за доношење овог законског предлога, ипгк
налазим за потребно да нагласим неколико својих напомен^
само о неким главним и основним принципима KojiH су предвиђени још у «ашем Уставу и на основу којих је овај законски предлог и саставл>ен.
Пре свега изјављујем да ћу у начелу гласати за овај
законски предлог. Хоћу да изнесем, како рекох, моје напомене о основним принципима који су предвиђени у 42
чла«у савезиог Усгава. У члану 42 Устава углавном су садржани ocho'bhh демократски 'принципи, регулисана пореска обавеза грађана уопште тиме што je пореска обавеза
сразмерна привредној снази пореских обвезника. Значи, нема
више у нашој држави изиимке да се нека особа ослобађа
■од сваког пореза. У другом ставу тога Устава садржано je
основно дем 10-кратско начело — да се јавне дажбине и ослобођење од њих установљују caiMo законом. Док je у члану
1 овог законског предлога дефинисано ш т а je порез, у члану 2 садржаие су одредбе о уређењу пореске обавезе, предвиђене у првом ставу члана 42 Устава. Пореска je обавеза
о п ш т а , ка*ко je прописано у п р в о м ставу члана 2 овог законс к о г предлога. То значи да je сваки грађани« дужан да др.жави даје доприносе из свог прихода, од своје зараде, свог
дохотка и своје имовине за привредну изградњу, материјално и културно подизање и социјално обезбеђење народK i h x м а с з , з а јачање државне независности и одбранбене мо% и к а о и з а издржавање државног апарата.
С обзиром на то да се сад још оне може рећи да су сви
грађан и ФНРЈ пзрема својој привредној снази једнаки>, то je

радИ' задовољења социјал-не правде било безусловно потребно да се нагласи и тај основни демсжратски принцип —
да сваки грађанин и свако правмо лице плаћа порез сразмерно својој привредној снази.
У члаку 3 овог законског предлога садржаво je уставно начело да се нове врсте пореза *могу установити С2<мо
законом.
У члану 27 je прописано oiho уставно начело које je
основно: да се ослобођења од плаћања пореза! могу установљавати само уредбом Владе ФНРЈ и то само на освову
и у границама овога Закона.
У члану 3 овога закоиског предлога су најпре наведене
све врсте пореза^, њих лет иа броју, с тим да поједине врсте пореза могу вмати разне облике, >према категоријама
порских обвезника или1према предметима опорезивања, према тзв. објектима порезе.
Докле je категорисање пореских субјеката, вореских
обвезника, предвиђено због тога да би општа 'пореска обавеза теретила све лореске обвевнике сразмерно њ иховој
привредној снави, дотле ради олакшања пореских терета
оиим пореским обвезницима који су привредно вајслабији,
узимање у обзир 'предмета! сторезивањ а при стварању пореских облика иде п а неки пут тако далеко да се поједшвдг
предмети опорезивања уопште ;не опорезују и то н<е само у
њиховом интересу него и у интересу .најишрих народних
маса, као на пример к а д трошариве, или у интересу подизања и развоја сшште вривреде, на пример, у 27 члану овог
законоког тхредлога.
У члаиу 5 ое основни производи пољснпривреде изузимају од опорезивања порезом на промет производа у интересу најширих народних маса, као што смо на!пред citoменули. Значи да су наши гла^вви руководиоци при доношењу овог законског предлога имали на уму да има извесних
основних производа пољопривреде к«оји служе најширим народни/м масама и који не би требало да се опорежу чак ии
тим порезом на ттромет, том врстом порезе која се има
сматрати општом државном порезом, зато да ме би поскупио жи.вот најширих на1родних маса. Значи да у овоад
случају то изузимање не иде само у корист пореских субјеката,, по(реских обвезника који се баве -производњом, него
je то. предвиђено и у интересу о е >и х најширих народвих
маса1.
Да бисмо видели какве су олакшице предвиђене за поједине вореске обвезгнике, ићи- ћемо редом по овом законском предлогу па да видим.о како су при састављању поједивих одредаба којима! се одређују поједине врсте пореза
'наглашена поједина ослобођења и пре него што се дође

до оне главе у којој се говори о пореским ослобођењима
и олакшицама.
Порез на промет производа, ка!ко је већ иаглашено, општи je државии порез, који по правилу служи за општу државну акумулацију. Он може, како смо. већ нагласили, ради
олакшања' живота тим нашим народним масама да буде олакшан, то јест да се не узме за основу само онај процемат
од продајне цене у трговини или од продајне цеие произвођа»ча, што je већ мање, него чак и сахмо паушално, a то je
већ једна олакшица за најшире народне масе.
Код 'пореза на доходак,. који п о правилу ула’з и у р е п у бликански буџет, шредвиђа се да се извеетан део овог при- "
хода може изоставити од опорезивања, нарочито се то предвиђа код тзв. меани1х дохода!ка. Дакле, иако приход од n o 
pese ка доходак по правилу иде у републм<анс«и буџет,
ипак део од порезе на д оходак може да уђе и у савезни
буџет. Али предвиђено je да тзв- месна доходарина може
да уђе и у буџет појединих народних одбора. Од те месне
доходарине ипак су ивузете плате радника и намештеника
и приходи по улозима на штедњу и приходи сељачких земљорадкичких задруга. Дакле, видимо да се наши руководиоци 'при доиошењу овог законског предлога нису руководили caiMO тиме да би економски слабе ослободили од те
месне доходарине, него и тиме да не би тим порезом онемогућили развијање појединих грана привреде, на пример
штедње, да не онемогући ра)звијање наших сељачких радних
saÄpvra, које су за нае новина и да би оне што боље могле
да покажу да су оне заиста ту позване да развију пољопривредну и привредну способност наших сељачких маса до
максимума, као што je то случа1ј у нама братском CGCP.
Код иореза на наслеђе и код пореза на поклоне хоћу д а
натласим да су исто тако узете олакшице прво с тим што
се узи'ма' при одређивању тога пореза чиста вредност ш слеђа, степен сродства и висина порезе на доходак пореског
обвезника. Значи узимају се у обзир за одређивање
мерила тога пореза како привредна снага шојединих nopeских субјеката тако и други лоједини моменти који cv одлучујући за олакшање те врсте порезе, a то je поближе изложено у оној глави о пореским ослобођењима и олакшицаMai, о чему ћемо после мало више рећи.
Код трошарине, нагласио сам већ у уводном делу, у интересу непоскупљивања живота најширих народних радних
маса могу се поједини артикли и ослободити од трошарине, al осим тога, да не би та трошарина била превелика,
виши органи су дужни a и у могућности су д а пазе да ие
би била превелика стопа те трошарине, јер та трошарина
ваиста поокупљује ту робу, али само у том траду односно
радничком наоељу. Порески платежник ту 'порезу додаје

цени и према томе терет тога пареза,( те врсте порезе, сносе;
потрошачи na je у интересу потрошача других градова и.
предвиђено да та цена« повећана на т а i начин ва!жи само у
тим градовима. Према томе, они који буду прописивали трошарину за своје градове, или за радничка насеља повешће
рачуна о томе да не би поскупљивали живот у својим градовима односно насељима.
Што се тиче месног самодоприноса, хоћу да кажем како,
je било некада. Некада су порески обвезници, плаћајући државну порезу, пролазили и> како-тако, да! не кажем и олако
сносећи тај терет, али када су плаћали такозвани општински
камет, такозвани општински прирез, онда су морали под.
тим теретом управо да клекну, јер не само да то нису били*
мали проценти него су ти намети знали бити неколико пута
већи, нарочито у северним крајевима наше земље, од пореза1 који су директно у државну касу убирани.
Верујем, a у то сам и убеђен, д а се данас тако нештовише не може догодиги. Овде je наш законодавац већ казао да -се месни допринос не може установљавати за државна привредна предузећа!. То значи да се неко не може, као*
што je некада било, користити случајном близином неке велике фабрике, па да се сви грађани те општине ослободе тзв..
лриреза. То државно привредно предузеће «е сме да служи
само једном кругу људи„ који се налазе у близини фабрике, него има да послужи интересима свих грађаиа' целе ове*
ва ш е лепе државе.
Тај допринос који се овде предвиђа, као што сам рекао,,
неће никада више бити та1ко велики као што je то некада.
било. Осим тога, има још једна новина, због чега порески
обвезници неће претешко осетити тај порески терет, јер сепорез данас одређује не само на основу закључка иародног
одбора, него се тај закључак доноси на основу одлуке самога збора бира!ча о самоопорезивању. Надам се и верујем;
ако наши грађани на своме збору бирача о самоопорезивању донесу један закључак да1ће се о-н и остварити, јер то
служи унапређењу свих месних културних и других установа. Због тога они неће осећати тај терет као наметнут, каошто je то некада билоУ пореским олакшица!ма постоји општи и основни принцип да се неко може ослободити порезе само на основу з а кока и да се нове врсте пореза могу убирати само на основу закона.
Од Л'0 реза могу биги ослобођени извесни предмети као
и предузећа у интересу извршења привредног плана у циљ у
јачања производње тих државних предузећа).
Од пореза на доходак могу бити ослобођени делимично или у целости најсиромашнији слојеви грађана, па ондаизвесна примања која се да ју на име социјалне помоћи. Исто-

тако од тога пореза ослобађају се и извеоне масовне организације, из ра1злога предвиђених у одговара.јућем члану.
Дакле, ослобађа1ју се не само извесне врсте грађана, најсиромашнији слојеви, него и извесне привредне гране да
би се привреда што више развила код нас у ингересу општег
привредног 'плаиа.
Код наслеђа легата и поклона узето {е у обзир да ли je
порески шлатежник био тешко погођен као жртва рата. Значи, не води се рачуна са>мо да ли ie сиромашаВ кего и да
ли je би '0 жртва рата.
Из свега овога изложеног ja држвм да можемо бити
потпуно убеђени Да ое више неће догађа!ти онакви случајеви
какви су се догађали раније у нашој држави, да рецимо
неко плаћа 1800 до 2000 пореза a могао би д а плати десет
пута више. Исто тако неће се догодити да појединци плаћају порезу која их тешко погађа и онемогућава њихово привредно деловање. Зато„ другови народни посланици, поново изјављујем да ћу, са осећањем да правилно вршим своју
дужност, ■гласати за овај законски предлог. (Аплауз).
Претседник: Има реч народни посланик д-р Обрен Благојевић.
Д-р Обрен Благојевић: Другови и другарице народни
посланици, друг извјестилац je већ н-аДоменуо да су ова два
посљедња закана, која су била пред вама, основни закони, —Закон о државном буџету и Закон о порезима!, — да су то
закони који уствари претстављају посљедње мјере у циљу
саображавања нашег фива!нсиског система и стварања организационих форми, што одговара потребама наше друштвене и економске стварности.
Ова!ј Закон о порезима јесте један сасвим нов закон.
О« садржи сасвим нове принципе нашег новог пореског законодавства и зато сматрам да je потребно да поред онако
лијееог образложења! друга изјестиоца Д-р Братића подвучем ш јесне основне карактеристике «а којима базира овај
Закон о порезима.
Несумњиво je да нам je у периоду обнове и изградње,
особито,, па!к, данас када стојимо пред напорима за индустријализацију и електрификацију земље, потребна што већа
акумулација државних прихода за извршење поменутих и
других крупних задата!ка. Зато је потребно мобилисати све
изворе државних прихода. Порези, уопште говорећи, најважнији су од тих извора. Али порези немају само фискал*
ни значај. Они1 су такође једно од најважнијих оруђа економске политике у рукама наше народне државе. Правилном
пореском политиком, наиме, индиректно се помаже развој
свих грана наше народне привреде и сиромашнији слојеви
становника, док се с друге стране, у смислу уставних начела

спречава експлоатација ч овеш од човека. У нашој народној
држави, са стварним и дубоко демократским карактером
власти, са општенародном имовином ка'о њеном снажном материјалном базом, у држави која свим својим материјалним
средствима плански управља v циљу што потпуније и брже
привредне изградње и материја1лног и културног уздизања
маса у нашој држави данас и порези имају сасвим Д р у ш и
значај и карактер, и поријекло и форме, него што су их
шмали у старој Југославији.
У прво вријеме по ослобођењу, чак до данас, морали
омо се служити извјесним формама пооеза наСлијеђеним од
старе Југославије. To .je било због тога! што иијесмо могли
ни тако лгшо ни тако брзо увести вове форме које би биле
саобразне нашој новој друштвеној, економској и политичкој
стварности, al међутим финансиска средства била су нам неопходна, прво за окончање ослободилачког рата, a затим
и за друге крупне особиго привредне и социјалне задатке
које je наша држава извршила од ослобођења до данас.
Ипак су већ досад биле извршене извјесне крутше промјене.
Укинути су, одмах rio ослобођењу, разни облици такозваних приреза, као чисто фискалних мјера старе Југославије а1 затим тешко погађале особито сиромашеије слојеве народа. Мјесто разних врста „нетахредних“
гтореза, уведее je јединствени порез на доходак, који
je разрезиван према стварном дохотку, водећи рачуна о привредној снази и личним приликама пореских
обвезника. Мјесто старих по правилу n p oti o р ц и он алних
пореских стопа, које су стварно теже погађа'ле сиро'машније него богатије грађане, биле су уведене прогреситане стопе, сразмјерне економској снази обвезника.
Разрези наплата! тгореза одузети су из руке бирокрагије
и поверени народним одборима и од њих одређеним органима.
При свему томе, досад се иије могло говорити о новом
пореском систему, у цјелости и потпуно саображеном ггаитој
новој др v ui тв e ho -е K'Oн о м ск o j' структури. Тек предложени Закон претставља такав нови порески систем. Главне особине
предложенога Закона о порезама jecv слиједеће:
1)
Овим се Законом дефинитивно докидају сви остаци
пореског законодавсгва старе Југославије, a папијативне ре~
форме тог зако;нодавства вршене од ослобођења до данас,
замјењују једним основни-м новим за1коном, који претставља
основу за један потпуно нов систем пореза, какав одговара
структури наше економике. Предложени Закон,, дакле, обухвата сву пореску материју у њеним главним начелима,, која
ће се разрадити уредбодавним мјерама Савезне владе, влада
народних република и одлукама других органа државне
власти.

2) Предлог Закона дефинише порез као „допрш-гос државних привредних предузећа и установа, задруга, организ а ц и ј а ! и грађана држави из с е о г тфихода, зараде, добити и
имовине за пршвредну изградњу, материјално и културно
подизање и социјално 'обезбеђење мародних маса, за јачање државне независности и одбранбене м оћи“. Тиме ое изражава НОБИ знач-ај и смисао пореза као облика у коме грађани, предузећа, установе и организ&ције доприносе својој
држави за извршење њених крупних задатака. Порез више
кије нешто а;пстрактно и далеко од M a c a i, већ постаје с-вима
јасно ради1 чега се порез уста1н;овљава„ грађани јасно виде
да ]е то облик у коме они помажу заједницу, помажу сами
себи у испуњењу заједничких односно својих властитих тежњи и интереса. Тиме се изражава! сасвим нов однос и грађама, и установа и организација према држави.
3) С обзиром на такав зна!чај пореза, (предлог Закона
установљава' да се разрез пореза врши у сразмјери фииа:нсиских сретстава потребиих за извршење државног привредког плана. У том циљу се у отмптедржавном буџету, односно на основу њега, у буџетима народних република' и >народних одбора сваке годиие одређује сума пореза коју треба убрати у тој години. Према томе ће народне масе увијек
тачно знати не само зашто уопште плаћају порез, него и
за1. какве ксикретне сврхе и радове ће тај порез бити употребљен. Пред очима маса јасно ће се гкжазивати 'дјела саграђена њиховим доприносом. Тиме се такођер још више
учвршћава њихов позитивии однос према1 плаћању пореза,
лојачава њихова свијест и воља да га потпуно и на вријеме уплате.
4) У гранигдама потреба за извршење ттривредних планова, пореска обавеза je, према предложеном Закону, општа
и сразмјерна привредној онази грађана, организација и задруга- Тиме се изражавају два важна пореска принципа:
општости и ра1в1Номјерности. Сви треба да плате порез и да
га плате сразмјерно својој стварној економској снази. Код
сваке пореске врсте предлоТ Закона ближе одеђује чиме се
мјери пореска снага за плаћање одговарајућег 'пореза. Предлог Закона предвидио je у којим се случајевиада и ггод којргм условима могу дати ослобођења од плаћа1ња пореза однооно пореске олакшице, и то било с обзиром т-га карактер
преских обвезника, било с обзиром на изворе прихода.
5) Водећи рачуна, с једне стра1не, о потреби еластичног
мијењања и усавршавања пореских форми, a оообито у периоду изгралн.е наше земље, a с друге стране и различитости привредних прилика у поједиимм крајевима,, предлог
Закона о порезима поставио je општа начела, врсте и начин
оп‘орезивања, док je одређиван>е пореских обли;ка, стопа и
остале ближе одредбе оставио било Савезној влади било

владама народних република, било народним одборима. Ha
тај начин ће наш порески систем постати снажно оруђе у рукама органа државне власти, за правилно спровођење економске и финансиске политике.
6) С обзиром на потребу оситура!ња материјалне бззе
за све органе државне власти, ради извршења њихових привредно-итланских задатака у оквиру општедржавног привредног плана, предлог Закона осигурава сваком органу властите изворе прихода. Ово осигурање материјалне базе спроведено je на два начина. С једне стране, сваком органу се
уступају приходи из једног или више извора! и то било у
цјелини било већим дијелом. Ови приходи чине основ свих
буџета, a тај основ je no правилу довољан да сваком органу
осигура средства за извршење његових задатака. Да би се,
с друге стране, сви органи државне власти, заинтересовали
у прикупљању и оних 'Прихода који не служе као основ
њиховим буџети'ма1, предлог Закона о порезима предвиђа за
већину пореза процентуално учешће свих органа у подјели
прихода прикупљених на њиховим територијама. Ha тај иачи!н, поред осигурања материјалне базе, сваком органу државне власти даје се уједно могућност да ту базу повећаОваквом подјелом прихода обезбиједиће се даља ековомска
изградња земље и максимална иницијатива у прикупљању
државмих прихода.
7) Што се тиче разреза и наплате пореза, предложени
Закон повјерава их по правилу изврлшим среским однссно
градским народним одборима. Народни >одбори мо-гу разрез
и наплату пореза вршити преко од њих одређених пореских
комисија. To je најбоља гараиција да ће порез бити доиста
и ра!зрезан «а основу стварне привредне снаге грађана, коју
кародни одбори као л о к а д н и ; органи ложавне власти најбоље
и позна(ју. Исто тако., на овај качин се омогућава најпогоднија и најбржа наплата' пореза.
8) Предложени Закон предвиђа) укупно пет врста nope
sa, с ти'М да се нове пореске врсте могу уводити само законом. Поједине врсте пореза могу имати разве облике,
било према категоријама пореских обвезника (радници, намјештеници ih службеници, земљорадници,, задруге, приватна
занимања итд.), било према изворима опорезивања (приходи од улога на штедњу, од промета добара, вршења услуга
итд.). Те врсте пореза јесу:
а)
Порез на промет производа. Овај порез плаћају сва
предузећа која производе робу, одиосно која, и ако директво не учествују у производњи, својим радом доприносе стварању вриједности. У производњи робе ствара се
вишак вриједности који у кагшталиетичкој привреди служи
у корист 1приват 1ни!х власника сретстава за производњу, a
код нас треба да буде захваћен порезом на цромет произво-

да у корист за^еднице. Овај пооез улази v продајну цијену
производа и према! томе је не само најважнији извор државне акумулације, него и значајно средство политике цијена и привредне политике уопште. Стопе овог пореза изражавају ce по правилу процентима од иродајке цијене производа,, a у неким случајевима и у одређеном износу. З а
робу чија je производња обухваћена рривредиим планом
стопе овог пореза одређује Влада ФНРЈ уредбом, a за осталу робу Влада ФНРЈ ово право може пренијети на) владе
народних република. Овај порез je оп.штедржавни порез li
no правилу служи за ошптедржавну акумулацију. Општедржавним буџетом, државним буџетима народних република н
другим буџетвдиа одређује се колики ће бити удио републиканског буџета из буџета народних одбора у порезу на п р о
мет производа који се наплати иа њиховој територији. Према томе, ои je и на1Јважније средство за регулисање равнотеже појединих буџета.
б)
Порез на доходак. Овај порез плаћају сва лица која
на територији ФНРЈ стичу било какве приходе, сем државних
привредних предузећа и установа која по правилу не плаћају порез на доходак. Ово издвајање држа»вних привредпих предузећа и установа, односно државног привредног
сектора, учињено je у циљу што веће рационализације рада..
Досад je државним иривредним иредузећима и устаиовама
разрезива« порез у циљу што ефикасии јег за!хватања њихових прихода ка'о и у циљу да њ иховл приходи брже дођу
У државни буџет. Сада овај разлог отлада, јер ће приходи
државних привредних предузећа! убудуће бити захваћени државним буџетом, који постаје буџетом народне привреде,
па се рад на даљем разрезивању пореза државним предузећима и уста!новама показује непотребгдам. Према томе„ у
виду пореза на доходак задружии и приватни сектор даваће
држави један дио свога прихода односно дохотка sai извршење њених задатака. Порез на доходак се установљава! у
више облика према категоријама пореских сбвезиика! или
ирема предметима опорезивања. Порез на доходатк постаје
ередство за регулиса'ње расподјеле 1чационалног дохотка, и
по том основу стопе овог пореза треба да буду прогресивнеПрогресија пореских стопа треба да оадогући сразмјериост
доприноса прибредној снази обвезника, јер они грађали који
постижу већи приход односно д оходак треба сразмјерновише и да допринесу за извршење државних задатака. Стоrre лореза иа доходак за извјесне облике пореза одрећује
Влада ФНРЈ, al за друге облике Влада ФНРЈ доноси опш те
стопе на основу којих ће владе народеих република одредити стопе ових пореза. Овај предлог je диктован неједнакошћу економске снаге грађана по поједитшм народним републикама, што изазива потребу за диференцирањем поре-

ског оптерећења које се може вршити v границама које
ттропииге Вла!да ФНРЈ. Приход од пореза на доходак улази
у peпyбликalH'Cки, буџет. Државним буџетом иародне републике одређује се који дио прихода од пореза на доходак
улази у буџет сваког народног одбора. Општедржавним буџетом може се одреди™ да једа!н ди'о пореза на доходак
уђе у савезни буџет.
Предлог Закона предвиђа да окружни, односио срески
народии одбори и у народним републикама у којима нема
округа, по одобрењу вдаде народне републике адогу заводити мјесну доходарину, у проценту ерем а порезу на доходак. Ова мјесна доходарина може служити само као приход
народних одбора. Исто тако предлог Закона предвиђа да
Влада ФНРЈ може одредити да и државна привредна предузећа од општедржавног и републиканског значаја! плаћају
порез на доходак у одређеном постотку од добитм као свој
дотр^инос у буџете народних одбора за извршење њихових
комуналних задатака.
в) Порез на наслеђе и поклоне. Овај порез je нарочити
допринос оних физичких и правних лица која стичу имоБииу у виду ласлеђа, легата или поклоиа. Сти.цање имовине
по овом основу претставља богаћења без сопственог рада,
na je 0'ва врста пореза нарочито издвојена да би се према
оваквом начину стицања могла водити пооебна политика.
Висина доприноса у виду пореза >на наслеђа и поклоне треба
да зависи од вриједности стечбне имови«е„ од степена сродства и пореске снаге стицатеља. Пореске стопе овог пореза
одређује Влада ФНРЈ, да би се осигурала једнакост пореског
оптерећења на територији цијеле државе. Приходи од. о в о г а .
пореза улазе у буџете среских и градских народн>их одбора,
ä буџетом среза може се једа« дио пореза преиијети у бутдете мјесних народних одбора. Уступање прихода од псреза иа насљеђа и поклоне среским w градсмим народним одборима диктовано je потребом његовог што ефикаснијег
разреза и наплате. Народни одбори, пошто су аикггересовани у разрезу и наплати, у стању су да обје ове радње на јправилније изврше, с обзиром, да усљед непосредног контакта са народним масама најбоље познају вриједност стечеие имовине и економску снагу стицатеља,
г) Трошарина. Овај порез ce по ттравилу плаћа у градовима и раднички'м насељима, a може се заводити и у другим мјестима. Порез се плаћа на коришћење права и потрошњу робе. Досад су ове дажбине наплаћиване под најразличитијим именима и најразлич-итијим облицима. Њ иховим
нормирањем заводи се ред како v погледу предмета опорезивања тако и у тшгледу виси.не дажбине. Облике и стопе трошарине одеђрују народни одбори градова и радни/чких на>сеља. Ho, у интересу јединствене политике цијена

предложени Закон предвиђа да Влада ФНРЈ и владе народних република могу одредити :на које се артикле неће моћи
наплаћива>ти трошарина као и до којег се највишег износа
може паплаћи-вати на извјесне врсте робе.
д)
М јесни самодопринос. У цил^у да се мјесним народиим одборима да могућност самоизградње ,и културног и
здравственог .уздизања, лредлог Закона предвиђа ову врсту
пореза, коју досада нијесмо имали- Дата je,, наиме, могућност мјесним вародним одборима у селима и мањим градовима да на основу закључка) збора бирача путем самоопорезивања уведу овај порез на ове грађаве дОтичвог мјеста сразмјерно њ иховој прввредвој снази. Ha тај нанин
омогућава се да ввицијатива народа, која се и досад често
магшфестовала, дође до пуног изражаја у облику подизања школа, путева,, мостова, бунара', болница, итд.
Према томе, предложени Закон претставља даље доследно спровођење лринципа наше економске политике и
саображавање пореског система m u f o j но(вој друштвеноекономској стварвости. У периоду обнове и изградње каше
земље, овај Закон даје највеће могућности з а што правилније и што потпувије првкупљање прихода и обезбјеђује
нај>већу иницијативу и контролу вародних маса у том погледу. (Бураи аллауз).
Претседник: Има реч потпретседник Већа народа Божидар Масларвћ.
Божидар Масларић: Другови народни посланици, из дефиниције пореза у овом законском предлогу излази1 оно
што смо ми много пута у овом дому понављали, a то je да
наша држава има прави народни карактер. Порез je допринос држави за привредну изградњу, материјално и културно
подизње и социјално обезбеђење народних маса, за јачање
државне везависности и одбравбене моћи, каже се у првом
члану.
У старо време, о некој привредној взградњ и, са унапред промишљеним планом и са циљем да се подиже материјално и културно благостање широких народвих маса
није било, нити je могло бити речи. Кад je и било какве
привредне изградње, овда je њена последица било нагло
осиромашавање широких народних слојева, a једна шачица
људи богатила се «а рачун беде народа.
У старо време говорило се да се такви и такви послови
обављајју за јача>ње државне независности и одбранбене
моћи домовине, али се ускоро показало да су ти радови
водили губљењу државне независности и слабљењу одбранбене моћи. Познато je на пример д а се у босанску тешку индустрију увукао Херман Геринг преко акција, a после неколико година дошле су у Југославију и оружане немачке

тгљачкашке банде. Трубило се јерихонским трубама о «аш ој
„одбранбеној м оћи“, a после првог удаца у рату сва се одбранбена моћ старе Југославије срушила као кула од карата- Ми смо сви овде живи сведоци издајвичке политике
и безобзирве пљачке према широким радним масама наш ег народа од стране антинародне државе.
Друго што пада у очи у овом Закону јесте то да порески обвезници плаћају порез сразхмерно својој привредв о ј снази. У старо време држава je купила од народа новац
опорезивањем или набијањем развих такса, трошарина на
сне артикле које троше најшири оадни слојеви. Co, петролеј, шећер итд. били су они артикли који су држави доносили највише прихода. Да1нас, кад имамо нашу еа-родну
власт, тежиште државних прихода преноси1 се не на посредни већ на непосредни порез. У томе лежи принципијелна
разлика између овог и о«их старих закона о порезима.
Треће што има н-ово у овом Закону о порезима јесте то
да je висина пореза прошорционална потребама за финанc p ic k h 'm средстввма која су нужна за извршавање привредког плана. У нашој држави уводи се привредни план. Пр(Т*
'изводиће се не за нагомилавање профита, већ да' се подигне
материјално и културно благостање народа, да се појача
наша независност у сваком погледу и да се повећа одбран6e«a моћ наше државе. Миран рад иаших народа чуваће
наша славом овенчана Југословенска армија од сваког покушаја агресије. Изненађења и разочарења наших народавише не може бити, јер на држ-авиом кормилу и државној
управи стоје њихови најбољи сивови.
Пошто овај Закон потпуно одговара духу за који cv
.ce каши народи борили у овом прошлоад рату и пошто он
одговара животним потребама широких слојева нашег радног народа, ja ћу гласати у мачелу и у појединостима за овај
;За,кон и позивам све народне посланике да то исто учине,
(Одобравање).
Претседник: Тражи ли још ко реч у начелној диску■сији? (Нико). He јавља се више ни-ко.
Закључујем начелну дискусију о Закону о порезима’
_и прелази.мо на гласање у начелу. Гласаће се дизањем руку.
К о je за овај закорски иројекат у начелу, нека д и ш е руку.
(Св 1И дижу руку). Има ли ко против? (Нема).
Објављујем да je Закон о порезима v иачелу изгласан.
Прелазимо на дискусију и гласање у поједииостима.
.Дискутоваћемо по главама. Жели ли ко. од другова посланика да говори о глави првој? (Јован Јегдић: Молим за реч).
Има реч друг Јова« ЈегдићЈован Јегдић (HP Србија): Другови народки посланиди,
ja ћу битв кратак. У чл. 3 овог законског предлога, где се

помињу разне врсте пореза, у тачци 1 имамо порез на промет производње. Ако даље читамо предлог Закона м;и видимо д а том порезу подлежу и други предмети као на пр.
право и услуге. Ради та1чн>ијег назива овог пореског облика,
мислим да би било згодније наћи други израз. О томе би
могао да решава Редакциони одбор једно-г и другог дома.
Овај порески облик могао би се на1звати просто порезом
на промет, јер би се тиме обухватили и производи, и право
и услуге. Заш то je то потребно? Зато што се чланом 10
предвиђа да се могу опорезивати и друга добра. Може на
пр. неко да прода старе ствари. рецимо клавир, то више
није производ, то je један сасвим други облик прихода на
који треба да' се плати порез. Због тога сматрам да би било
погодније да се прецизним именом назначи, да се каоније не
би рекло да то није предвиђено.
Претседник; Реч има д-р Обрен Благојевић да одговори
на ову примедбу.
Д -р Обрен Благојевић: Другови народни посланици,
питање које je поставио друг Јегдић je чисто принципијелно
иитање- Овдје се ради о једном новом порезу, порезу на
промет производа. Порез који предвиђа овај Закон јесте посве hobhi облик пореза и ке треба и не може се мијешати
са досадашњим сличним облицима пореза на промет као
што су порез на пословни промет,, скупни порез, порез на
луксуз итд. Ради се баии о томе да je овдје у питању порез
ва промет производа, да je постављен принцип да се опорезује вишак вриједности који се ствара у производњи. Према томе, основни принцип овога пореза je да се опорезује
caiMO она роба која се производи, дакле произведена роба
и према томе он се назива порез на промет дроизвода. 06зиром на садашњу ситуацију да се не може опорезивати
извјесан приход који шроистиче из промета, чла!ном 10 се
омогућава да се опорезује и промет извјесних других радиности које нијесу производ. Из чисто принципијелних, теориских и практичних разлога предлог друга Јегдића не би
тр-ебало прихватити, јер je то, Kalo што сам рекао, основни
порез на промет производа који омогућава да се извјесно
вријеме опорезују и оне радиности које нијесу обухваћене
овим порезом.
Претседник: Тражи ли још ко реч? (Д-р Војин Царић:
Молим за реч). Има реч д-р Војин Царић.
Д-р Војин Царић: Другови и другарице, ja имам једну
примедбу поводом стилизације чл. 8, где се погрешно употребљава реч „приватно правно“ уместо „правно лице“. као
што je то речено у ставу 1, ред 2, чл. 11 или* чл. 14. Ja сматрам да je то само ома1шком учињено и било би пожељно
д а се исправи-

Известилац д-р Душан Братић: Као што видите из и-звештаја Законодавног одбора, члаш 10 je h o b , јер je првобкоши члан 10 Законодавни одбор изменио после дискусије.
Из ови!х разлога и из разлога које је споменуо друг д-р
Обрен Благојевић, сматрам за потребно да тај члан остане
онако како je п р е д л о ж е н из теориских и практичних разлога о којима je говорио друг Благојевић. Према томе, у име
Зако!нодавно'г одбора кикакву измену у погледу ка!рактера,
садржине и иачина наплате пореза на промет 'производа «е
бих могао примити.
Претседник: Тра 1ж и ли још ко реч? (Нико). Пошто нико
не тражи реч, прелазимо на гласање у појединостима. Молим друга известиоца да прочита наслов главе I и члан 1.
Известилац чита иаслов главе I — Опште одредбе и
чла« 1.
Претседник: Ко je за овај члан, нека дипне руку. (Сви
дижу руку). Хвала. Има ли ко цротив? (Нико). Објављујем
да је члан 1 једногласно примљен.
Известилац чита! члан 2Претседник: Ко je за овај члан, нека д и ш е руку. (Сви
дижу руку). Има ли ко против? (Нико). Објављујем да ie
члан 2 једногласно усвојен.
Известилац чита члан 3.
Претседник: Ко je за1 овај члан, нека дигне руку. (Посланици дижу руку). Има ли ко шротив? (Јован Јегдић гласа
против). Објављујем да: je овај чла!н усвојен са једнвм
гласом против.
Известилац чи,та члан 4.
Претседник: Ко je за овај члан, нека дигне руку. (Сви
посланици дижу руку)- Има ли ко против? (Нико). Објављујем да je овај члан једногласно примљен. Прелазимо на
главу II — Посебне одредбе. Тражи ли ко реч о< овој глави?
(Јован Јегдић: Молим за реч).
Јован Јегдић: Другови народни посланици, у чл. 5 овог
законског предлога између осталог je назначено како се порез «al производ остварује, па се каже: „Порезом на промет
производа остварује се државна акумулација финаноиских
средстава из производње робе свих грана привреде сем пољопрввреде као и из другог рада који доприноси стварању
вредности производа као што cv: транспорт, занатске услуге и сл....“ То су услуге. М е ђ у т в м у ч л . 8 те услуге нису назначене. To je један «едостатак. У чл. 8 'Одређује се отлатац,

па! би требало у овом члану ради
и услуге.

доследности одредити

Известилац: Ja мислнм да та примедба ни.је оправдана,
јер треба прочитати члан 6, који предвиђа како се стопа
пореза на промет изражава. Она се изражава! у проценту
од продајие цене у трговини, продајне цене произвођача
или цене производне робе или у одређеном износу.
Јован Јегдић: J a то прихватам, али овде cv три појма,
и кад су два појма лепо назначена зашто и трећи појам о
платцу да не буде исправан. Треба рећи платац je тај и тај
и кад доспева ллаћање.
Известилац: У члану 7 се каже да ово
робе коју производе зајнатлије и робе која
не радиности, може Влада ФНРЈ пренети
них република. Закон предвиђа потпуно
погледу.

право v погледу
je производ кућна владе поједипоступак у том

Претседник: Тражи ли још ко реч О' овој глави? (Нико).
He јавља се иико. Прела1зимо на даље читање и гласање по
члановима.
— За овим je Веће народа, гласајући дизањем руку,
усвојило све чланове II главе од члана 5 до 26 закључно,
према извештају Одбора. Чланови 8 и 23 усвојени су са
једним гласом против. —
Претседник: Прелазимо на главу III — Пореска ослобођења! и олакшице. Тражи ли ко -реч о овој глави? (He
јавља се нико). Пошто се нико није јавио за реч, молим
известиоца да настави читање.
Известилац чита наслов главе III и чла!н 27Претседник: Ко je за наслов главе III и члан 27, нека
дигне pyjcy. (Сви дижу руку). Има ли ко против? (Нема).
Објављујем да je члан 27 са насловом једногласно примљен.
— За овим je Веће народа, гласајући дизањем руку о
сваком прочитаном члану, једногласно усвојило чланове од
28 до 30 закључно, према предлогу и, извештају Законодавног одбора. —
Претседник: Прелазимо на главу IV — Поступак з а разрез и наплату порезе. Тражи ли ко реч о овој глави? (He
јавља! се нико). Пошто се нико није јавио за реч, молнм
известиоца да настави читање.
Известилац чита наслов главе IV и члан 31.
Претседник: Ко je за иаслов гла!ве IV и члак 31, нека
дигне р у к у ? (Сви дижу руку). Има ли ко против? (Нема).
Објављујем да je члан 31 са насловом једногласно примљен.

—
сваком
32 до
давног

За овим je Веће народа, гласајући дизањем руку о
прочитаном члану, једноглаоно усвојило чланове од
38 закључно, према предлогу и извештају Законоодбора!-

Претседник: Прелазимо на главу V — Казнене одердбе.
Тражи ли ко реч о овој глави? (He јавља се нико). Пошто
се нико није јавио за реч, молим известиоца да иа!стави
читање.
Известилац чита наслов главе V и члан 39.
Претседник: Ко je за наслов главе V и чла!н 39, нека
дигне руку. (Сви д иж у руку). Има ли ко против? (Нема).
Објављујем да je члан 39 заједно са насловом једноглаш о
примљен.
— За овим je Веће народа, гласајући дизањем руку о
сваком прочитаном члану, једноглаано усвојило чланове од
40 до 44 закључно, према предлоту и извеш тају Законодавног одбора. —
Претседник: Прелазимо на главу VI — Застарелост. Тражи ли ко реч o osoj глави? (He јавља се нико). Пошто се
нико није јавио за реч, молим известиоца да настави
читање.
Известилац чита на!слов главе VI и члан 45Претседник: Ко je за наслов главе VI и члан 45, нека
дигне руку. (Сви д и ж у руку). Има ли ко против? (HeiMa).
Објављујем да je члан 45 са на'словом једногласно примљен.
— За овим je Веће напода гласајући дизањем руку о
сваком прочитаном члану, једногласно усвојило чланове 46
и 47, према предлогу и извештају Законодавног одбора. —
Претседник: Прелазимо на главу VII — Прелазне и завршне одредбе. Тражи ли ко реч о овој гла>ви? (He јавља
се нико). Пошто се нико није јавио за реч, молим известиоца да настави читање.
Известилац чита наслов главе VII и члан 48.
Претседник: iKo je за! наслов главе V"II и члан 48, иека
Дигне руку. (Сви дижу руку). Има ли ко против? (Нема).
Објављујем да je члан 48 заједно са насловом једногласно
примљен.
— За овим je Веће народа, гласајући дизањем руку о
сваком прочитаном члану, једногласно усвојило чланове од
49 до 55 за,кључио, према предлогу и извештају Законодавног одбора.
Претседник: Тиме je изгла'сан предлог Закона о порезима у појединостима. Прелазимо на гласање у целини. Мо-

лим друга секретада да изврши прозивку.
за и против.
Секретар Михаило Грбић
да гласају.

Гласаће се са

прозива народне посланике

Гласали су за: Абдурањм Мустафа, Агуши Куртеш, Амброжич Ладо, Андрејев Бане, Аугустинчић Антун, Бабић
Љ убо, Бабовић Спасе.нија, Барбарић Божо, Бевк Франце,
Берус Анка, Благојевић д-р Обрен, Бојноввћ Ђурађ, Братић
д-р Душан, Брашнаров Панко, Бркић Хасав, Варга Иштван,
Васиљеви1ћ Душан, Вицковић Михаило, Влајковић д-р Милорад, Вујасиновић Тодор, Вујачић Марко, Вукосављевић
Сретен, Гаврилски д-р Гјорги, Галијашевић Бећир, Гарчевић
Гојко, Гаш Аљуш, Голубовић Маринко, Гошњак Иван, Грбић Михаилоу Грегорић д-р Павле, Димитријевић Опасоје,
Долиншек Тоне, Дугоњић Рато, Ђуричин Миливој, Жумер
Срећко, Затрић Саит, Ивовић Душан, Илић Павле, Имамовић Фадил, Јадрешин Богде, Јегдић Јован, Јерас Јосип, Јуринчић Нико,, Капетановић Xaljpo, Кардељ Пепца, Кериме
Муча, Комненић Петар, Котиик Бено, Кризман д-р Хинко,
Куленовић Скендер, Лауташ Трајан, Лиси Сали, Лубеј Франце, Луначек д-р Павел, Ма1глајлић Шефкет, Марковски Венко, Мартиновски Никола,, Марушич д-р Драго, Масларић Божидар, Маснић Петар, Миланковић Иван, Миливојевић Јоза,
Миљовски Кирил, Митровић Митра, Млакар Алојзиј, Момчиловић Љ уба, Мухтари Осман, Нађ Гаврило, Ношпа1л Тоде,
Олах Шандор, Ореш чаш ж Богдан, Павић Нико, Павловић
Косан, Папић Радован, Пејновић Ката_, Петровић Мато, Плепелић Стјепан, Пешев Никола Панчев,. Попивода Крсто, Поповић Душан, Поповић Радован, Радовић Вуко, Ребац Хасан,
Ркма1н Душан, Рус Јосип, Савић Кирило, Смиљанић Милан,
Оној Франц, Сучић Флоријан, Томић Алекса,, Ћетковић Јован, Ћишић Хусеин, Ћ урчвћ Живо.јин, Филиповић Крсто,
Фрол Фране, Хафнер То-не, Хоџа Мустафа, Хрнчевић д-р Јосип, Царев,ић Милош, Царић д-р Војин, Целески Лазар, Чаловска Љ иљана, Чиковић T omo, Чолаковић Родољуб, Чубриловић д-р Бранко, Џанкић Хасан, Шентјурц Лидија, Шећера!гић Мурад, Шоти Пал, Шукриа Али„ Шуштершич Тоне.
Отсутни су: Апостолски Михаило, Ацева Вера, Бабић
Анто, Бајалски Ристо, Бакић Митар, Беблер д-р Алеш, Борић Фрањо, Бурсаћ Милан1, Видмар Тоие,, Врбовски Павел,
Голубовић Радоња, Добраигиноввћ Милоје, Ђаковић Спасоје, Ђилас Милован, Жижић Живко, Жупанчич Отон, Зоговић Радован:, Илић С. Драгољуб, Јаковљевић д-р Стеван,
Кав'чич Стане,, Коцбек Едвард, Крајачић Ива1н, Кршул Мате,
Малинска Веселинка, Манојловић Радмила, Милошевић Мира, Митровић Божо, Мићунов-ић Вељко, Мојсов Лазар, Мугош а Андрија, Назор Владимир, Наумовски Наум, Ненезић

Радојица, Несторов д-р Димитар, Николић Зора, Новак И*
ва!н, Оровић Саво, Перовић Пуниша, Петровић Никола, Петровић Нинко, Поглајен Франц, Поповић С. Милан, Поповић д-р Милош, Продановић М. Јаша, Радосављевић Добривоје„ Реџа Зекерија, Саили Драгутин, Салацан Дон Анте„
Сејфула Кемал, Скерлић Велимир, Смодлака д-р Јосип, Спиров д-р Борис, Станковић д-р Синиша, Стојановић Александа1р, Сулејмани Хивзи, Сулејмановски Нафи, Темелковски
Борко, Тодоровић Радомир, Турковић Иван, Хамовић Р ад еу
Херл>евић Фрањо, Хоџић Џеко, Цајнкар д-р Станко.
Pretsednik: Za predlog Zakona o porezima glasalo je 113
narodnih poslanika i svi su glasali za. Time je ovaj Zakon
izglasan u Veču naroda, pa če se uputiti Saveznom veču ia
rešavanje.
Prelazimo na narednu tačku dnevnog reda: pretres p red
loga, Zakona o ovlaščenju Pretsedništva Prezidijuma Narodne
skupštine FNRJ da rešava molbe i žalbe upučene Narodno)
skupštini FNRJ.
Molim izvestioca Zakonodavnog odbora Srečka Žumera
da podnese izveštaj.
Izvestilac Srečko Žumer čita izveštaj Zakonodavnog odbo
ra. (Videti prilog na k raju knjige).
Zakonodavni odbor moli Veče naroda da ovaj zakonski
predlog sa pročitanim ispravkama primi u načelu i pojedinostima.
Pretsednik: Čuli ste izveštaj Zakonodavnog odbora. Otvaram načelnu diskusi ju o ovom zakonskom predlogu. T ra
ži li ko reč? (Niko). Prelazimo na glasanje u načelu. Ko je za,
neka digne ruku. (Svi dižu ruku). Ima li ko p ro tiv ? (Nema).
Zakonski predlog je u načelu primljen.
Prelazimo na diskusi ju i glasanje u pojedinostima. Traži
Ii ko reč? (Ne traži niko). Molim druga izvestioca da čita
član po član.
Izvestilac čita naslov Zakona i član 1.
Pretsednik: Ko je za naslov zakona i član 1, neka digne
ruku. (Svi poslanici dižu ruku). Ima li ko protiv? (Nema).
Član 1 je primljen. Prelazimo na član 2.
Izvestilac čita član 2.
Pretsednik: Ko je za ovaj član, neka digne ruku. (Svi d i
žu ruku). Ima li ko protiv? (Nema). Objavljujem da je član
2 primljen.
Izvestilac čita član 3.

Pretsednik: Ko je za ovaj član, neka digne ruku. (Svi di
žu ruku). Ima li ko protiv? (Nema). Član 3 je primljen.
Zakon o ovlaščenju Pretsedništva Prezidijuma Narodne
skupštine FNRJ da rešava molbe i žalbe upučene Narodnoj
skupštini FNRJ izglasan je u pojedinostima. Glasačemo još u
celini. Molim sekretara Mihaila Grbiča da izvrši prozivku.
Sekretar Mihailo Grbič proživa
glasaju.

narodne

poslanike da

Glasali su za: Abduraim Mustafa, Aguši Kurteš, Ambrožič
Lado, Andrejev Bane, Augustinčič Antun, Babič Ljubo, Bafoovič Spasenija, Bajalski Risto, Barbarič Božo, Bevk France,
Berus Anka, Blagojevič d-r Obren, Bojnovič Đurađ, Bratič d-r
Dušan, Branšnarov Panko, Varga Ištvan, Vasiljevič Dušan,
Vickovič Mihailo, Vlajkovič d-r Milorad, Vujasinovič Todor,
Vujačič Marko, Vukosavljevič Sreten, Gavrilski d-r Gjorgi,
Galijaševič Bečir, Garčevič Gojko, Gaš Aljuš, Gošnjak Ivan,
Grbič Mihailo, Gregorič d-r Pavle, Dimitrijevič Spasoje, Do
linšek Tone, Dugonjič Rato, Duričin Milivoj, Žumer Srečko,
Zatrič Sait, Ivovič Dušan, Ilič Pavle, Imamovič Fadil, Jadrešin
Bogde, Jegdič Jovan, Jeras Josip, Jurinčič Niko, Kapetanovič
Hajro, Kardelj Pepca, Kerime Muča, Komnenič Petar, Kotnik
Beno, Križman d-r Hinko, Kulenovič Skender, Lautaš Trajan,
Lisi Sali, Lubej France, Lunaček d-r Pavel, Maglajlič Šefket,
Markovski Venko, Martinovski Nikola, Marušič d-r Drago,
Maslarič Božidar, Masnič Petar, Milankovič Ivan, Milivojevič
Joža, Miljovski Kiril, Mitrovič Mitra, Mlakar Alojzij, Momčilovič Ljuba, Muhtari Osman, Nad Gavrilo, Nošpal Tode, Olah
Šandor, Oreščanin Bogdan, Pavič Niko, Pavlovič Kosan, Papič
Radovan, Pejnovič Kata, Petrovič Mato, Plepelič Stjepan, Pe•šev Nikola Pančev, Popivoda Krsto, Popovič Dušan, Popovič
Radovan, Radovič Vuko, Rebac Hasan, Rkman Dušan, Rus
Josip, Savič Kirilo', Smiljanič Milan, Snoj Franc, Sučič F lori
jan, Tomič Aleksa, četkovič Jovan, čišič Husein, Čurčič Ži
vojin, Filipovič Krsto, Frol Frane, Hafner Tone, Hodža M u
stafa, Hrnčevič d-r Josip, Carevič Miloš, Carič d-r Vojin, Celeski Lazar, Čalovska Ljiljana, čikovič Tomo, čolakovič R o
doljub, čubrilovič d-r Branko, Džankič Hasan, Šentjurc Lidija,
Šečeragič Murad, Šoti Pal, Šukria Ali, Šušteršič Tone.
Otsutni su: Apostolski Mihailo, Aceva Vera, Babič Anto,
Bakič Mitar, Bebler d-r Aleš, Borie Franjo, Brkič Hasan, Bursač Milan, Vidmar Tone, Vrbovški Pavel, Golubovič Marinko,
Golubovič Radonja, Dobrašinovič Miloje, Dakovič Spasoje,
Đilas Milovan, žižič Živko, Župančič Oton, Zogovič Radovan,
Ilič S. Dragoljub, Jakovljevič d-r Stevan, Kavčič Stane, Kocbek
Edvard, Krajačič Ivan, Kršul Mate, Malinska Veselinka, Ma-

nojlovič Radmila, Miloševič Mira, Mitrovič Božo, Mićunović
Veljko, Mojsov Lazar, Mugoša Andrija, Nazor Vladimir, Naumovski Naum, Nenezič Radojica, Nestorov d-r Dimitar, Niko
lič Zora, Novak Ivan, Orovič Savo, Perovič Puniša, Petrovič
Nikola, Petrovič Ninko, Poglajen Franc, Popovič S. Milan,
Popovič d-r Miloš, Prodanovič M. Jaša, Radosavljevič Dobrivoje, Redža Zekerija, Saili Dragutin, Salacan Don Ante, Sejfula Kemal, Skerlič Velimir, Smodlaka d-r Josip, Spirov d-r
Boris, Stankovič d-r Siniša, Stojanovič Aleksandar, Sulejmani
Hivzi, Sulejmanovski Nafi, Temelkovski Borko, Todorovič Ra
domir, Turkovič Ivan, Hamovič Rade, Herljevič Franjo, H o
džič Džeko, Cajnkar d-r Stanko.
Pretsednik: Izvolite čuti rezultat glasanja. Za predlog
ovoga Zakona glasalo je 111 narodnih poslanika. Svi su glasali za. Time je Zakon o ovlaščenju Pretsedništva Prezidijuma Narodne skupštine FNRJ da rešava molbe i žalbe upučene
Narodnoj skupštini FNRJ izglasan u celini i uputiče se Saveznom veču na rešavanje.
Odredujem pauzu od 15 minuta.
(Posle pauze)
Pretsednik: Saopštavam Veču da je Savezno veče, u smi
slu čl. 63 Ustava, dostavilo Veču naroda na rešavanje konačncr
usvojene tekstove perdloga Zakona o porezima i predloga Za
kona o ovlaščenju Pretsedništva Prezidijuma Narodne skupšti
ne FNRJ da rešava molbe i žalbe upučene Narodnoj skupšti
ni FNRJ.
Pošto su tekstovi ovih zakonskih predloga istovetni sa
tekstovima koje je Veče naroda usvojilo, stavljam ove zakon
ske predloge na glasanje. Glasačemo dizanjem ruku. Ko je za,
neka digne ruku. (Svi dižu ruku). Protiv? Niko. Zakon o p o 
reži i Zakon o ovlaščenju Pretsedništva Prezidijuma Narodne
skupštine FNRJ izglasani su u Narodnoj skupštini i dostaviče
se Prezidijumu na proglašenje.
Sada izvolite čuti Ukaz o zaključenju II redovnog zaseda
nja Narodne skupštine FNRJ:

UKAZ
o
Zaključenju II redovnog zasedanja Narodne skupštine
Federativne Narodne Republike Jugoslavije.
P ošto je Savezno veče i Veče naroda završilo svoj rad,
Prezidijum Narodne skupštine Federativne Narodne Republike
Jugoslavije na osnovu čl. 58 i 60 Ustava rešio je:
da se II redovno zasedanje Narodne skupštine Federativne

Narodne Republike Jugoslavije, koje je Ukazom zakazano za
15 novembar 1946 godine a odloženo za 2 decembar 1946 g o 
dine, zaključi.
Sekretar

Mile Peruničič, s. r.

Pretsednik

D-r I. Ribar, s. r.

Pošto zaključujemo d rugo redovno zasedanje, molim Ve
če naroda da ovlasit pretsednika i sekretara Veča da m ogu
potpisati zapisnik ove poslednje sednice u ovome zasedanju.
Prim a li Skupština ovaj predlog? (Prima).
Time je ova sednica zaključena.
Sednica se zaključena u 14,20 časova.

