
СТШГРАФбКЕ БЕОПШ 
ЛРПВРЕМЕНОГ НАРОДНОГ ПРЕДСТАВНПШТВА 
КРАЉЕВСТВА  СРБА, ХРВ.1ТА  II   СЛОВЕНАЦА. 

37. РЕДОВНИ САСТАНАК 

ПРПВРЕМЕНОГ НАРОДИОГ ПРЕДСТАВНПШТВА 
КРАЉЕВСГВА  СРБА,  ХРВАТА 11 СЛОВЕНАЦА 
ДгЖАН У БЕОГРАДУ  16. ЈУНА 19.У. ГОДИИЕ. 

ПРКДСКДЛ15АО: 

ПредседБпк Др   ДРЛГ. М. ПАВЛОВПЋ. 

СЕКРЕТАР: 

Др   ПВАИ КРПИЦ. 

ГГрисутни су билн сва гг. мпшгстрц счш гг. Мн- 
нистра Фиканфга и Министра Поште н Телеграфа. 

Почетак рада у 1С и no часова. 

П p е д с е д и и к Др. ДРАГОЉУБ М. ПАВЛО- 
ВИЋ : Отсарам 37. редовни састанак. 

ИзЕолите чути протокол прошлога састанка. 

C е к p е т a p Др. ИВАН КРНИЦ чита протокол 
36. редсвног састанка. 

Председник Др. ДРАГ. М. ПАВЛОВИЋ': 
ГЈрима лц Народно Представипштво нрочитани 'npo- 
токол? (Ирима-) 

Објављује1М да je протоколпримљен. 

Изволите чути молбе п жалбе. 

C е к p G т a p Др. ИВАН КРНИЦ чита : 

а) Живојнп С. Николић моли за новчану помоћ 
u дозволу за полагање исипта; 

б) Ллександар Ж. Веровић окружнл начелник 
v jit'iicnjH из Крушевца моли даму се изда хвегова 

•непримљена пенсија за 1916., 1917. п 1918. г. 

Продсодннк Др. ДРАГ. М. ПАВЛОВИЋ: 
Ове he ое молбе упутити одбору за молбе п жалбе. 

Изволито чутн једну молбу за одсуство. 

Секретар Др. ИВАН КРНИЦ чита молбу г. 
Ристе Jojnha, народног посланика с Цетпња, еоји 
Mo.ni за 20 дневно одсуство због слу/кбепог посла. 

Продссдппк ;i\x ДРАГ. М. ПАВЛОВИЋ: 
Одобрава ли Народно Продсхавипштво тражено од- 
оуство? (Одобрава.) 

Одсуство je одобрено. 

Господо, пре но што пређемо на дневни ред 
има неколпко уменпх питања. 

Госиодпн Илија Илић нма да 'Постави питање 
на r. мшшстра воји-ог п морнарице o доношењу што 
бржег pemeiba инвалвдскпх потпора неспоссбшша 
II. пук. окр. команде. 

Има реч г. Илија Илпћ. 

ИЛИЈА ИЛИЋ : Господо, литање које имам да 
упутим на господпна министра војног састоји се у 
tjEO.Me : 

У округу Топличком, у другој пукбвској окруж- 
ној комади, има миого пивалида лишених ногу, 
руку. вида и т. д. 

Ти инвалиди су делом из 1912., 1913. и 1914. г. 
из Балканског и Аустријског рата добили су ре- 
шеље, али су та pomena пли уништепа или изгуб- 
љена, или су на путу да та рошења добију. Поново 
се јавлају сада да добију инвалидску иодпору, алп 
се не образују комисије. Oim ue добијају авапс као 
друге инвалидске цородице и налазе cć у бедном 
стању. Ja разум; u да су наше команде због форми- 
paiba војске n кадра прегртане иослом и не могу да 
образују те комисије, алп томе треба помоћи, јер се 
тиче инвалида којн су посветили своје животе за 
uauie ослобођење и уједињење. 

Зато пптам г. министра војног хоће ■u\ наредити 
да се што upe образују лекарске комисије, icoje be 
прегледати те инвалиде из 1913. и 1914. године', да 
би тто пре дошли до решеаа и хоће ли наредити да 
се известан аваис издаје u тим личиим шшалпдима. 

Предсодник Др. ДРАГ. М. ПАВЛОЂПЋ: 
Ми-,1 реч господпк мЕнвотар војни. 
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M u н и c т a j) B o j и ii Ђенерал CTEBAH XA- 
ИИЂ : Ш ово питање r. Илпје Илића дајем овај од- 
говор. 

Учвшио сам потребну истрагу no ствари која je 
у инган.у. и o то.ме ДОбио сам ове податке : 

I. 

Комадант II. иуЕовске окружне команде актом 
од 15. маја ове године. Бр. 15/271 тврди : 

i. Да Се из архиве поменуте комапде не види, 
да je народни посланик г. Илија Илић ма каДа 'под- 
нео овој команди писмепу пррдставку за преглед 
онеспособљенпх ратннка од 1912. годипе na до сада, 
нптп je потписатом усмено ма шта говорио o хоме. 

2. Ова II. пуковска команда од почетка свога 
понсвног дејства у Прскупљу: примвла je до сада 
ир ко десет хиљада (10.C00) представкн за инва- 
лидску иотпору, како лично инвалида, тако ц copo- 
дида пзишулпх. умрлих и несталих обвезаника, 
како из овога светског, тако и Балканског рата, како 
оиих, кои у оно време из ма којих разлога HIICV . 
могли предетавке подиети, тако и оних, којнма je 
iioTiiopa већ једном била досуђепа, na им je за 
време окуиацпје од стране невријатеља решене 
упроцашћено, Поред овога примају се у врло вели- 
ком броју представке, подпете у Француској, на 
Крфу u Солупу 1916., 1917. и 1918. године, које се 
сада шаљу из. Министарства Војног и Врховне Ко- 
мандо. 

3. Искључиво за рад на инвалидскам представ- 
кама одређен je један офидир, и кад je год могуће 
додаје му се још no једап офпцир или писмени об- 
везник у :!омоћ n ради се пајхптппје н no реду при- 
мапа. Uo овим представнама прикупљају се ci'a по- 
требна документа no чл. 15. закона o потпори војних 
инвалида и њпховпх породпца. C прпкупљап.гм 
ових података иДе врло споро и тешко, због разппх 
ратетх последида ; na пр. за време окупације од 
стране непријатеља упрбпапЉени су протоколи ро- 
ђених, i: чпатјх и пореске књите. Тако исто и уве- 
11 и, од Команда n Установа, која служе као доказ, 
да je дотпчпп лични инвалид или члан породице, 
за коју се погаора инвалидска тражи, заиста na 
Еојној дужности раљен', погинуо, умро плп пестао, 
јер су ,j(,ii!ii!i4iin спискови и остали потребни по- 
дацп 'Команда и установа пргликом евакуацијо п 
борбе упропашћени, или се сада налазе у ^акованнм 
архивама деДоима, п.л.г Команде и Установе o броју 
обвезаника, због страшног повлачен.а кроз Алба- 
пију и разформирања јединида, в мају података шта 
je ca n има било, те због свега овога породпце не могу 
да приб&ве крштевжце за депу, венчаницс за су- 
друзвкнке, порескв уђерења o пмовном стању поро- 

дица изгинулих и несталих обвезаднка! и уверења 
Комалда n Установа, да je дотпчни раљсн. погппуо. 
умро. или нестао на во.'ној дужности, a без свију 
овпх података не може предмет да се доставп суду 
на ревговв. 

4. Сваки обвезник инвалид с прпјављеном мол- 
бом подвргава се комисијском прегледу, сходно чл. 
14. закона o потпори војних иавалида, чпм со добије 
уверење од Команде и Устапове. да je дотични ра- 
њен нлп онеспособљеи па војпој дужпости, KojtDM 
се прилжком констатује. да ли je пријављенц спосо- 
бан за рад којпм се зашша или ne, и да ли je пун 
шш полу-пнвалнд, и кад се сви тако потребни по- 
датци no чл. 14. п 15. прикупе, одма се предмет до- 
ставља падлежном Првостепецом Суду na решење. 

5. Преглед свију онеспособљених ратпика од 
1912. године na до сада, како би то народни посла- 
nmc г. Илија Илић желео, не .вршн се одједном у 
групама, j ep такав преглед ne би бпо у сагласности 
са чл. 14. зак. o потпорп инвалида, већ се врши само 
no молбама n доипвепил уверењима од Команда и 
Установа и како je то напоменуто у тач. 4. овог од- 
говора. 

II. 

За време наше пропаста и евакуације војске и 
наших власти многе су војно архпве упропашћене, 
a нриликом реорганизацпје наше војске на Крфу 
многе су војне јединице реформиране, a многе уки- 
путе, те je стбгд веома тешко доћи до зваиичиих по- 
датака o околностима, које закон сматра као личне 
елементе за право, на инвалидску потпору. Ове теш- 
воће и иосле нашег швратка у отаџбину продужују 
се нарочито зоог упропашћеног саобраћаја. Све те 
околности доприполе су, те се решавање o пнвалид- 
еким потпорама и поред све воље ЈМруда, ^које 
улаку надлежне власти не могу вршитн с опом бр- 
зином, како би се желело л како' то сама прпрода 
ствари захтева. 

Ове су незгоде благовремено уочопе. н да би се 
н.ихова inTfinocT no инвалиде отклонпла и да бц се 

i могла брза помоћ указати Министарство Фи- 
нанс^ја још 30. децембра прошле   годипе   ДР. БР. 

o je наређење свима окружним фДпап- 
правама   да до 1. јула тек. године   п без 

ior судског решења издају инвалидску пот- 
свима онима ко.дг им буду поднели само уве- 
од .два веродостојна грађанина, којим бн се 

1ило Да молилац има право на инвалидску пот- 
'пору- 

Овај рок за издаваље потпоре и без судских ре- 
шења продужен je na мој предлог одлуком Комитета 
Министра Фпааиспја и Саобраћаја i. јапуара 1920. 
1ПДИНО. 
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Из овога изложеног, држим, да he и посланик г. 
Илић, a и цсло Народио Представниттво, стећв 
vKopeibe да наши инвалиди инсу од надлежних аре- 
небрегнути и ла власти с највећом енергијом чине 
све да им се тешкоће уолажр. 

Предсодник Др. ДРАГ. М. ПАВ.ЛОВИЋ : 
Има реч господин Илија Илић. 

ИЛИЈА ИЛИЋ: Господо, одгоЈзор господтга 
Миннстра Војиог na моје питаше опширнијс je иего 
што сам ja н тражио, п ja ca таквим одговором могу 
блтп задовољап. Али комаида je требала да"инва- 
лидс из балкаиског н аустријског рата који нису 
ирегледани одма прегледа да не чекају већ пет до 
шесх месеци на р^Јјења. Оваквих инвалида из бал- 
канског и аустријског рата до повлачеља ja мнслим 
да неће бпти випте од шест до седам стотина, и за те 
предмете требало би се да одреде комисије, било при 
дпвизији. било 'При другој пук-овској команди, те да 
се ти предметп једанпут сврше. 

Друго, до времена док сам ja бпо подиео ово 
питање, пије било ваређено окружној финаисијској 
управи у Прокупљу, да овим лпчни^г инвалидима 
нздаје какав аванс. Да ли je то сад наређено ja не 
знам. али на сваки пачни и право je и потребно да 
со тим нивалкдпма тај аванс издаје. 

Председник Др. ДРАГ. М. ПАВЛОВПЋ : 
Мма реч господин Ксрубшг Шегвић, да постави пи- 
тање на r. Министра Војног. 

КЕРУВИН ШЕГВИЋ : Народни иредставници, 
веома ми je жао, BITO сам вечерас пркнуђен поста- 
витц један уппт на господина Минпстра Војвог, јер 
се тиче једпог нелпјепог чина једнога војничког op- 
rana. Жао ми je, гооподо, зато. јер не сиадам међу 
иити-милитаристе, јер сам свјестан во.мнких заслуга 
српске војске, учиљ(чтх у овоме рату, и свјесгал 

■ сам тога. да ћемр увијек Или бар за многи ррсмоча 
joui требати .јакпх. храбрих мипШца наших појппка. 
требаће ое опасати бедемом њихових груди, ако хо- 
ћемо живјетн мирно и спокојно у својој дсмовики. 
Лли ако ja овај упит чиним, ja то чпипм зато, што 
je та ствар дошла у јавност и пошто сам увјерен 
да ће r. Министар Војни у овоме дому осудптн тај 
чип и датп задовољттпие јавпом ^шпјељу, зато да 
му пружим ту пригоду, стављам па њега упит. Тиче 
се овога: У загребачком диспнику »Хрват« изашла 
je ова вијест : У Љупанмјској дворави у Вук&ћару 
внсјеле с.у на зидовика слике велнких жупана жу* 
паиије сријемскс од времепа ослобођец3а од Турака 
овамо, »дакле из /io6a од прнје стотпне и стотине 
1'одипа«. Te су- слике културно исторпјске п умјет- 
ничке врлједиостп, a потјечу из добе давне прош- 
лости. To се морало цијеиити, иремда потјечу из 
времена нагае непотпуне слободе. Војни заповједнш; 

v Винковцима, као да овега тога но зна, одредио je, 
да ое-те слжке имаду уннштата. У жупанвјоку дво- 
рану уншшш су врјници са бодовима м изрезааш 
слике из.оквира, послагалп нх на дворитто и спа- 
• ni.-iu nx. --■ Ова вијест, господо, била je дапаче и за- 
плпјењена у новннама, Сада за овај један великн 
недостатак цивилизованнх људи. ми не ћемо слије- 
дити npniijep Калигуле, који je запалио Алексан- 
дријсЕг библиотеку. (Граја.) Господо моја, нека 
војска оставе у граннцама своје компетенцијо, na 
ће онда бити добро и за.њу, и за цио народ. Ако 
она пође изван своје надлежпости, онда се догоде 
овакве неподобштине. 

Стога сам-ја слободав упитата господпна Мини- 
стра Војног : je ли њему познат овај некултураи 
чин"? je ли свестан његове валлшстн, и чиме га може 
оправдати пред Народнжм  Представппштвом? 

Председник Др. ДРАГ. М. ПАВЛОВИЋ : 
Има реч г. Млнистар Војнн. 

M н н и с т a p в o j и и Ђ е н е p a л ('TEPAH 
ХАЏИЋ: Ha ово питање ja не могу госиодинх- по- 
сланику за сада да дам тако рећи инкакав оДговор 
због тога што ja сада први иут од иас то чујем. Ja 
UH звапично од oprana потчипених министа])ств\- 
војном писам добио. никакар. извештај до овога ipe- 
тхутка. нити сам добио кажву ж&лбу од тих људ*. 
који су тиме редимо оттеИецц. A ажо добијем 
жалбу н извештај од мојих потчињених, ja ћу то 
одмах да узмем у законски поступак, a и поводом 
цитања учињенога ол госпбдина посланика ja hy 
учиннтц питањо дотичној комапди, a извиди у 
чему je ствар, и онда рнзуме се, да таква једна 
радња, ако бн била на несрећу у испши. нр можр 
да сб оставп без распраае и без казне. 

КЕРУВИН ШЕГВИЋ: Ja сам заДовољаП одго- 
вором господина министра војног и надам ое; да 
ћо госп. министар обећаље IKM.VHHTH. 

Предсе.Даик др. ДРАР. М. ПАВЛОВИЋ: 
Господин Кристан има да постави ппгање na rocno- 
д»на председнитса мшгастарства. који нпје овде. 
Господпн председпик je ртсутан. Ваше he питање 
остати за другу седницу, господипе Крнстапе, г.и 
имате да поставито пптање na председништво^ 

Реч има господип Кристан. 

Poslanec Anton Kristan: — Gospod pred- 
sednik! V soboto po seji ste izjavili, da nimate no- 
benih predlogov več za dnevni red, za današnjo 
sejo ste določili: glasanje o zakonu o držvaljan- 
stvu. Predsestvo je pozvalo pri tej priliki odbore, 
da naj se požurijo ts svojim delom. 

Jaz bi k temu pripomnil sledeče. Predlogov 
za dnevni red in za razprave v našem Narodnem 
predstavništvu mora biti precej. Pred 2 mesece- 

•4, 
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ma je vložil n. pr. tovariš Adolf Ribnikar predlog, 
s kojiin naj bi se zabranilo na naših mejah oderuš- 
tvo in tihotapstvo z živili. Kje ie ta predlog, gos- 
pe die, ne vem. Prav tako sem s tovarišem Kopa- 
čem že pred mesec dni vložil nujni predlog glede 
zboljšanja gmotnega položaja železniškemu ose- 
bju. Oba ta dva predloga sta gotovo že zrela za 
dnevni red. Vprašam te rej gospoda predsednika 
kje sta, da se jih ne da na dnevni red, in kaj ho- 
če ukerniti, da oba predloga, ki sta poleg vsega 
tega tudi nujna, prideta v razpravo. 

Dalje vem, da imamo že delj časa v rokah 
predlog o davku na vojne dobičke in da je že za- 
dnji čas, da ta pride v razpravo pred Narodnim 
predstavništvom. 

Vprašam gospoda predsednika, kaj hoče u- 
kreniti, da bodo odbori nekoliko, hitrejše delali, da 
bomo vse take predloge izvršili do počitnic, kajti 
predmeti, o katerih vsi ti predlogi govore so va- 
žni. 

Dalje imamo pred seboj vprašanje ustave, 
imamo vprašanje poslovnika, a nobena stvar ne 
pride na dnevni red. Ne vem, kako je mogel go- 
spod predsednik zato v soboto izjaviti, da nima 
ničesar, kar bi dal na dnevni red. Na dnevnem re- 
du današnje seje tudi faktično nimamo drugega, 
kakor nadaljevanje tistega, kar sino obravnavali 
v soboto. 

Prosim gospoda predsednika, da nam pojasni, 
kaj misli ukreniti, da ne bomo tu samo postopali 
in da do počitnic nekaj naredimo, da bomo ljudem 
doma lahko povedali, da je zbornica storila vsaj 
nekaj, kar je bilo nujno i potrebno. 

Председнпк др. ДРАГ. M. ПАВЛОВИЋ: 
Ha miTaif.p господина иослашгка имам да одговорим 
ono: 

Председништво je ca своје стране учинило све 
u i одбори раде. Предсодппштво их je иеколпко тута 
иознвало на рад, и иеки одбори су се одазвали, a 
неки нису. Ha жалост има одбора, који одиста нису 
узели у рад предмете, који су пред њшш.. Пред- 
Свдншптво стога треба да се користн правом, које 
му даје пословиик, да извесним одборима одреди 
рок за свршаваље својих предмета, a после тога 
рока Народно Цредставништво има права да бира 
лруги одбор. 

Што се тиче Финансијског Одбора, ja сам се 
ииформисао, зашто тај одбор не ради. Господин 
предсвдник тога одбора одговорпо ми je, да je пред 
љима иа диевном реду закон o порези и na ратно 
добнтке. Како за тај предлог треба саслушати го- 
'"подина Министра Финансија, који није овде, то je 
Финансијски Одбор застао у раду. 

Што се тиче одбора o пословнику он je већ ro 
гов ii штампа се, само je доста велики и треба га 
штампати к ћирилицом н латшшцом, a технимке су 
пршшке такве, да не може  брзо да  се одштампа. 
Али се ипак надам, да he овај предлог бити убрзо 
ГОТСЕ. 

ПЈто се тиче предлога госп. Котача, ja сам r. 
Копачу казао, да je његов предлог упућен на оцену, 
и да hy што upe позвати одбор да тај предлог узме 
у рад a молно бнх госп-одииа иосланика, да се и он 
одазове својој дужности и посредује код одбора за 
IHTO бржу одлуку, a ja hy опет ионовити исте 
мсре, иа ако ове ие помогну, онда ћемо приступити 
ономе што иредлаже господин посланик. 

Има реч господин послаишк Кристап: 

Poslanec Anton .Kristan: Jaz sem z odgo- 
vprom gospoda predsednika zadovolen. Prosil bi 

^ga pa, naj prezidij obrne svojo pozornost na na- 
stopno. 

Mnogo odborov po mojem mnenju itak ne 
more delati, ker gospodje poslanci ne pridejo dru- 
gače sem nego po dijete. Skoro polovica poslan- 
cev je takih, da ne vrše nikakega dela in prihajajo 
v zbornico samo, kadar je treba potegniti dijete. 
Treba bo na vsak način kaj ukreniti, da ne bomo 
vsega delali in sedeli tu samo nekateri, drugi pa 
bodo doma in samo oškodovali državo za dijete. 
To ne gre! V finančnem odboru je n. pr. pri vsaki 
seji od 14 odborovih članov navzočih samo troje 
ali čvetero. Finančni odbor radi tega ne more 
delati. Podobno je tudi pri nekaterih drugih od- 
borih. Ali predsedstvu ni mogoče prisiliti gospo- 
de, da bi delali? 

Kdor prejema plačo, mora delati! Ta princip 
moramo uveljaviti! (Odobravanje). Zato prosim 
gospoda predsednika, naj obrne vso-pozornost na 
to, da preneha to lenuharjenje nekaternikov in da 
se ne bodo izrabljaii poslanski mandati za vse 
druge stvari nego so namenjem. 

Moje mnenje je, da naj gospodje, ki ne vrše 
svojih dolžnosti v odborih, odstopijo in naj se me- 
sto njih izvolijo novi člani odborov, da bo mogoče 
delati. 

Za sedaj, kot sem dejal, se zadovoljujem z od- 
govorom gospoda predsednika; prosil bi ga še en 
krat, da naj prezidij s kar največjo energijo dela 
za tem, da bo zbornica res delala, ne pa samo 
gledala in čakala, kaj bo. Ce ne bomo sami ničesar 
napravili, ne pojde naš voz naprej! 

Нредседнпк  др.   ДРАГ.  M.   ПАВЛОВИЋ: 
Hita реч господин Живојип Златић. 

ЖИВОЈИН ЗЛАТТ1Ћ: Господние Председниче, 
ja имам да упутим једио питање na Вас. 
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Још upe месец дана поднео сам ннтерпелацију 
на господнна Мшшстра Финансија o исллати 200.000 
динара Београдској Задрузи, Господин Мшшстар 
није ни до данас одговорно, и стога питам, мпслп 
ли на ту пнтериелацију да одговорн и када. Вама 
je позпато, да господпп ^Гшшстар увек, кад му се 
иостави кратко питаље, упућује нас да поднесемо 
интерпелацију. Међупш, господин минпстар не he 
ла одговара на ннтериелације. To je изигравање по- 
гланичких права. Стога вас питам, господине пред- 
седниче. да ли сте вољни да подузмете кораке, да 
C.Q то у будуће не дешава? 

Председник др. ДРАГ. М. ПАВЛОВИЋ: 
Ha oEt) питање нмам да одговорнм, да je Председни- 
иггво учинило своју дулшост. Одмах, чнм je саои- 
штеиа ваша иитерпелацпја, a то je било 15. маја, до- 
стављеда je господину министру финансија, који 
није досада одговорио, нити казао, када he одго- 
ворити на ту интередлацију, да се стави на дневни 
ред, као нн то, да ли he прибрати нулше податке. 
•Ta моп само поново позвати господина министра, 
да што пре саопшти, кад he одговорити па интерпе- 
лацију. To je једино моје право и једино што могу 
у тој стварн учинити. 

Сад прелазимо на дневни ред. Прва je тачка 
дневнога реда гласање у начелу o закопском пред- 
логу o дрлсављапству и претрес тога предлога у по- 
јединостима. Приступа се глааљу. Гласаће се по- 
именце са »за«, и. »против«. Молим господина 
секретара, да изволи прознватн господу посланике. 

Секретар ИВАН КРНИЦ прозива цосла- 
нике да гласају. 

П p е д с е д н и к др. ДРАГ. М. ПАВЛОВИЋ: 
Изволнте господо, чути резултат гласава. Гласало 
je у свему 148 посланика. Сви су гласали »за«. 
Ирема томе објављујем, да je овај закопски предлог 
у пачелу прпмљен. Сада heiio приступити џретреоу 
у поједниостама. Молим господииа известиоца, го- 
слодина Жарка MилaдннoБцha, да заузме своје 
место. 

Молим господина нзвесгица да изволи прочи- 
тати чл. 1. 

И з в е с т и л a ц др. ЖАРКО МПЛАДИНОВИЋ 
чита: »Члан 1. Дрлсављапство je једно за све др- 
жављане Краљевства Срба, Хрвата и Словенаца«. 

Председнпк др. ДРАГ. М. ПАВЛОВИЋ: 
Za реч се пријавио господин Чеда Kocrah. 

ЧЕДА КОСТИЋ: Господо, једаи закоп je оида 
cđMo добар, кад je јасан и прецизан и кад je што 
краћи, кад су дефшшције поједиипх параграфа од- 
ређепе. Ja мислим да би дефиниција члану првом 
могла да се даде мпого одређенпја, ако со орими 
онај припцнп, на ком je стајао и господнп миннстар 

у свом предлогу и одбор, да се прппдип надионал- 
ностп узме као крптеријум за дрлсављанство гра- 
ђана наше Краљевнне. Онда бнх био тако слободан 
да предлолччш једну_ редакцпју овога члана, која би 
гласила овако: »Срби, Хрватн п Словенци, наста- 
шени на територији Краљевства Срба, Хрвата и 
Словенаца, имају се сматрати за њене дрл^ављане«. 
To je много јасније и лепше него ово што' се каже: 
»ДрлгављанстБО je једно за све дрлсављане Кра- 
л^евства Срба, Хрвата и Словенаца«. 

Овако се To тачно, лепо и јасно означује, да се 
сви Срби, Хрвати и Словендн, који су настаљени и 
који живе на тернторнји Краљевства Срба, Хрвата 
и Словепаца имају сматрати — или: јесу — њени 
дрл^ављани. 

Молнм господу посланике, да ме у.том помогну. 
Ja имам формулисан предлог и стављам га на распо- 
лагање господшину председнику. 

Потпредседник др. ИВАН РИБАР: Мо- 
лим да устану госшода, која подупиру овај предлог. 
(Устаје 10 послаЕика.) Констатујем, да je устало 
10 посланика. Реч има господин известилац. 

И-звестилац др. ЖАРКО МИЛАДННОБПЋ: 
Ja не могу прихватити предложене измене члана 1. 
прво већ стога, што сваки закоч треба да избегава 
дефидиције. Зна се да мод(Брна законодавна техника 
ВДе за тим, да у закоп унесе што мање дефпниција, 
a друго, ово бн било и некоректно, јер на овај на- 
чин изгледало би, да у нашој дрлгави молсе бпти 
држављапиц само Србин, Хрват и Словепад, док то 
не CToJHi j ep из самог овог законског предлога види 
се, да нашц држављани могу бити и ипострали еле- 
менти. Овако би дошли у конт|)адикцпју, ово би 
једна аутономија; члан 1. дошао би у вротивност 
са познијим члаповпма из којих се види, да држав- 
љаии у иашој дрлгави могу бпти a она лида, којл 
пису Срби, Хрвати и Словенди. Према томе, овај 
je предлог свакаКо оправдан у толико више, што се 
овде јаспо калге, да je дрлсављанство једно за сво 
1;раљевство Срба. Хрвата н Словеиада. Ja држим, 
да доиста не треба да дефшгарамо, јер ако одемо у 
дефинидије, онда heiio створпти тсорију, a не закан. 

Ствар je тсорије, да дефинише, a иикако зако- ■ 
иодавства. Прсма томе, и поред најбоље воље, не 
могу да примим овај предлог господина Kocrnha. 

Подпредседник др. ИВАН РИБАР: Има 
реч господин Илпја Илић. 

ИЛИЈА ИЛПЋ: Иа почетку дискуспје o овом 
закопском предлогу,, a пре но што бих прешао на 
сам предлог госиодина Костића, имам да кажем ово: 
Господпи Миипстар спровео je кроз овај закон једну 
идеју и та идеј^, оиако, како се јавља у ој^ом §. 1., 
таква се иста јавља и у свпма осталид §§. И, ако 
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ви сада намеравате да одмах, у почетку, уносите 
какву основпу примедбу, опда треба саобразпо TOJ 

примедби да измените a све остало у целом закоа- 
ском предлогу, што би с њом доитло у супротност. 
Јер, кад je компсија радила овај пројекат. онда je 
требало још у начелној дебати да падну све при- 
медбе у том смислу, да се оне узму у озбиљпо раз- 
матрање, na да се после консеквонтпо спроведе 
једна мисао. A ако ми будемо овако радили и код 
свакога члана буде no неко од 'mc устајао и пред- 
лагао no неку нову идеју. онда he се створити једна 
мешавнпа од разноврсних идеја, што ne може и ие 
треба да буде. Кад je пдеја изнета у овоме члапу 
донета у сагласности са осталгш идејама, онда се она 
консеквептно има да спроведе кроз део пројекат. 

To je једно, a друго, колико сам прнметиот овај 
законски предлог израђен je на једпој модерној 
основи. Држава je правна персонифпкација народа, 
али 'He растурешгх јединпца и индивидуа. Држава 
персапифицира народ у свом исгоријском развитку, 
у групама и no општинама, a ne јављају се поједи- 
пачно као атоми. Господин Минпстар, пратећи раз- 
шј законодавства наших разнтс провинција увидео 
je ово : да су се у историјском развитку провинције 
развијале no нзвесћим прилнкама), na je стога за 
сваку такову једипицу, за сваку област унео посебне 
дефитгције. У предлогу се вели : »Држављансгво 
Краљевства припада оиима, који су до даиа, кад 
овај закоп сгупи у живот били држављапи кралл- 
вине Србије и Црне Горе, и онима, који су до тога 
времена бшш припадници Босне н Херцеговине или 
су билц чланови које од општина у бившој Аустро- 
Угарској монархији, што су припале у област кра- 
.Ћевства«. 

Дакле, Министар то своди на гри категорије и 
<;ваку од њих засебно дефинпше због тога, што се у 
тако историјском развитку и законодавство појав- 
љује- Ja бих, дакле, желео, да се овај законски 
предлог прими онако, кажо je овде пред Скупштну 
изишао, јер je тако много јаакији, a друго и за то, 
JUTO члан i., овако како je овде редигован, у закон- 
ском предлогу, ima везе са члановнма 4., 5. и дру- 
гима и идеја у њему изражена спроведена je после 
кроз све те чланове, управо кроз цео ззјсоп. И ако 
ми сада код сваког поједипог члана почиемо чинити 
нове приметбе, онда ћемо унети у закоп разповрсне 
идеје и направити једиу забупу. За то ja жслнм, да- 
се crno прими онако, како je предложено, a ne онако. 
како господин Костић предлаже. 

П o т п p е д с е д н и к др. ИВАН РИБАР : Има 
реч гооподин министар Крамер. 

Министар за утавотворну Скуп- 
штину др. АЛБЕРТ КРАМЕР : Ja морам да се 
придружим господину предговорнпку.    У   § 1.   je 

истакнуто начело једансЈТва држављангтва л ппшта 
друго. M г. Костић Koju предлаже једну другу од- 
редбу, on ne преллажо ништа друго по ono, urro je у 
овоме параграфу. Ja молнм да уважите да je тех- 
шгиш nfMorvhe тако стилизнрати овај члан. јер 
иемамо могућпостп да тачно кажсмо које су то лич- 
костн Срби, Хрвати. Гловенци. Молпм да се овај 
параграф примн no предлогу владе односно no пред- 
логу одбора. 

Потпродседппк др. ИИАН РИВАР: Hm 
реч г. Ђока Несаоровпћ. 

ЋОКА НЕСГОРОВИЋ ; Ja гам протнвап пред- 
логу г. Чеде Костића пз разлога тога, што je г. мппи- 
'•тар навео, да се иде и да се хоЋе да констатује је- 
динство државе и ншпта друго. Ono што г. Коетнћ 
предлаиге налази се већ у члапу другом. Тамо се го- 
вори o поједппцпма n државЏ| те стога мислим да 
ne треба овде усвојитп ово. 'Пошто сс у члапу првом 
каже да се даје јединство народа n држављана. гГо 
je дошло овде што смо нмалп разппх провппцпја. и 
u^o су једпи били пршадници Бооне, a други 
Србије, a сад je то престало n настало je једно држав- 
љанство. Ja мислим да овај члап треба усвојптн 
овако. како je предложен. 

П o т п p е д с е д н n к др. ИВАН РИБАР : Има 
реч г. Чеда Костић. 

ЧЕДА КОСТИЋ : Јампслнм да сам ono јасан 
у овој ствари, u na приметбе г. пзвестпопа, што кадае 
да бп ово бнло као неко дефиппсап.о. ja мислим па- 
против, да no би било никакво дефшгнсаље ни спе- 
ццјализнрање. пего je ово баш једна геперална од- 
редба, кад се каже да сви Срби, Хрвати и Словепцп 
KOJU Су na теритоЈЈПју 1храљевства да су држављапп 
тога ]\рал>евства. Овај члан који долазп доцппје он 
даје дефнпицију o опима који су странцп, n којп 
нису исте пародпости, и даје дефиницију, како he 
се они сматратп, и какав je положај њнхов у том 
noBOM Јхрал.евству. У осталом ако nehe господа да 
приме ово, ja hy бити слободап да ту моју редакцију 
предложим код члана другога јер мпслнм да томе 
n ма места. 

Потп редсед ник др. ИВАН РИВАР Дакле 
гооџодин предлагач одустао je од свога предлога 
код овога члапа. Према томе 'Питам Иародпо Пред- 
ставпиштво да ли арима члап прип кадо je onaj 
члап одбор предложио ? (Прпма.) 

Објављујем да je члаш upnu аримљен. Извшште 
Чути даље. 

Известилац др. ЖАРКО МИЛАДИНОВИЋ 
чита : 

Члан 2. 

Лгжаиљанство Краљевстиа арипада онима којр 
су до дана, кцд овај закоп ступи у жпвоа'. бнли др- 
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жављани Краљевивв Србије и Црне Горе, и хшима 
који су до тога времепа билн прииадници Босне и 
Керцеговине, n.iu су били члашовн завнчајнаци 
које од оиштииа у uiiiiiiioj аустро-угарсчсој монархији, 
што су припале у област Краљевства«. 

Што <;е тпче отава другог члана .2., ja hy вам 
кизатн. да су ту дошли другн чланови и то члан 
3., 4., 5.. G. п 7., као lino се то видп нгз пж-ашог цз« 
вештаја одборског. 

Друга ставка члаиа 2. по предлогу r, миинотра 
гласп овако : »Прииаднпцима Босне и Херцеговине 
и завичајницима општина бивше аустро-угарске 
монархије, припалих Краљевству, који нису Срби. 
Хрвати и Словенци, a задобшш су прнпадност од- 
носно завичајност у последшнх 30 годипа, допушта 
се да у року од године дана, од дана кал овај закон 
ступл у лашот. иајаво да лп примају држављанство 
Краљевства. Изјаве треба датн државној управној 
власги ирвога степена, која he их са својим мишље- 
и.е.м спровести Министру путрашњих Дела. On од- 
лучује o одобрењу иајаве н одлука му je извршпа*. 

Место ове друге 'тавке члана 2. прсдложени су 
ч.шновц з., 5-, (Ј. u 7. no извештају одборском. Према 
гоме, одбор првдагаЉе код члаиа 2. да се прими само 
ова прва ставка a друго да отпадне. 

Предсвдник др.  ДРАГ.  М.   ПАВЛОВВЋ- 
!1ма реч i'. Др. Ладислав Полнћ. 

Др. ЛАДИСЛАВ ПОЛИЂ : Господо народаи по- 
сланици, ча('т ми je 'Поднијети ову измјену, односио 
надопуну овога члана 2. и она би гласила оваад : 

У смислу овога закона сматрају ее дричавлЈа- 
пима Краљевства omi, који су до дана, кад onaj 
'UKOII ст\ ini у живот, no законнма Краљевнпе Србије 
и Црне Гоуе бшш држаЕљаип, затнм уз ограиичепа 
наведета у члану 4., 5., G., 7., ц онп што су до тога 
иремена имади општинску завичајност, с којом 6'Јше 

u држављанство Краљевппе Далмације. Хрват- 
ске и Славонвјв, или су бнли прппадиицп Бооие в 
Херцеговине илн чланови (завичајиицп) једне од 
општина што су прилале и по закључку Народног 
Исћа и СЗрпске Народке СкушШине у област Кра- 
љевства и биле су до преврата у бивпмј аустро- 
угарској моиархији. 

Госиодо, у том исправку ja сам формулисао one 
иогледе, што (-'ам 1IX и^нио приликом свога говора у 
геаералиој дебаги. Ту сам хтио понајпрвде нсиЉи де- 
кЈаратишт карактер, што треба да и.ма одредба 
члапа 2., дсклратшши карактер зато, што свака др- 
жава олај час, кад je иастала, мора имати своје др- 
жављаве, свој народ, иначе држава не може на- 
стаги. Јер за посталак државе траже *:е сва трн ова 
елемента; и територија и врховиа влас* н народ. 
Ради се давле o хше да ш\ констујемо, угврдимо, 
која су ти mua што прппадају нашој државн у ча<:у. 

кад je она ■настала. Види се из свега овога. да може 
no иаравц саме стварИ иматп одредба члана 2. само 
чист декларатнвнн карактер. Иначе би дошлн у не- 
агодпу ситуацију, да у иашем Парламенту у овај мах 
ве налазнмо пиједпога држашБашта овога Краљев- 
ства илн да иалазимо само држављане Краљевине 
Срб^јв илн Црпе Горе нлн бивше држављане аустро- 
угарске мопархије. To би било онда, кад би члан 2. 
нмао конститутнватт карактер. Да се та неминовна 
■соизеквеица нзбјегне, нема другога излаза него да се 
лрнхватн мој предлог, no коме се има формулисати 
тај члап строго као устапова чисто декларатпвног 
кара^тера. Да би се што јаче истакла декларатпвпа 
прпрода члапа 2.; ja сам слободап предложпти : 
сматрају сс држављани уједпн.епог К'рал>евства m н 
тп. Посљедљп пут г. Министар за Уставотворну 
Скупштнпу n пзједпачење закона; нзволио je истачн, 
да се код владине основе впдп декларативпи карак- 
тер члана 2. отуда што се каже: дрлгављанство 
}\раљевства прпиада . • . Опда би сс с истим 
правом могло говоритп o члану 8., да има деклара- 
тпвни карактер, јер се каже да дјеца слиједе држав- 
љанству свога оца птд., a то je усганова сасвнм кон- 
ститутивнс природе. 

> уиоду Toia члана 2. додајем иво : у смнолу 
овога закона. Taj je увод потребап с обзиром na 
практибвзшост закона Mu додуше зпамо, да држава 
има сврје држављане onaj час, кад je иастала, алн 
гнамо још.и то. да je наша држава паотала у више 
махова. Била je најпрнје краљевппа Србија, na сч 
затим окупнле с ibOM у пову државу n one земље, 
које су бнле под влашћу Народнога Вијећа. Дакле 
са практичпога разлога мора се узети други термпп. 
други рок, a то je onaj час, кад закон нма ступити у 
живот. Ми радимо нешто вјештачкн и чнпимо то са 
гледишта јурнстичке технике, да ое примарнп rpa- 
ђанн једне исте наше државе ne просуђују са гле- 
диипа minu. рокова. Што сам падал.е овђе пстакао 
аавичајцост у којој општинп у Хрватској n Славо- 
iiiiji.', с којом рпјаше везашо држаил,а';1ство краље- 
внне Далмацпје. Хрватске н ('лавоппје. то сам 
учпиио UH опнх пстих разлога, које сам у својем 
110.м>ед1Бем говору пстакао. паиме, да бп бпло врло 
чудио, када би у овај мах, г^е смо се уједшшлп у 
једииствеву државу. моралн прпзпатп n сапкцноит- 
caTBi да смо имали крнво у стољетгаш борбама са 
Мађарима, да су omi дакле пмали право, кад су 
тврдили, да je Хрватска била п-пхова прог.и.пција. 
и према тому. да су припадниод Хрватоке и Славо- 
иије билн угафски држа-вљанв Да се баш та, naj- 
блаже речево! јцло неагодна консеквенција уклони, 
предложио сам, како бв требало нарочито нстакиу.и 
као всторијоко свједочапстБо, као. тако pehn, на- 
i]ia.4y за muue пастојаље око само<талпостн. да се 

IcO* 
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уврстп ова точка o завпчајпостп у Хрватској и Сла- 
вопијп, с којом je везано држављанство краљевине 
Далмације, Хрватске п Славоније. 

Још je један момоиат    унесен    у стллттзацпју 
чланка II. itaKo га ja предлажем, a то je ограшпење 
наведепо у члаповима IV., V., VI. и VII. овога за- 
конскога пројекта.   Ако се не уметне тај   додатак, 
опда долазпмо до те неугодпе консеквеиднје, да су 
чланов!г IV., V., VI. п VII.    у   контрадпкцијн   са 
чланом II.   Члан II. у владпној формулацији, од- 
носпо у одборском предлогу,    стојп na стааовпшту 
стечеља дрлсављалства ipso iure. Исто тако видимо 
и у члапу IV. и у члапу 15. тачка 3., a сасвим дру- 
гачија je ствлизадиЈа у члану VI. Тамо се каже, да 
они држављапп бивше  Аустро-Угарске  моиархпје 
туђих народпостл . . . нтд. нмаду изјавнти,   дали 
п p п м a j у дрл;авл.апство краљсвства или ве. Дакле 
овће се стоји ва стапоопшту,   да се држављанство 
стиче нарочитом пзјавом.    Према тому,    не може 
остати опћенита   формулација у члану II.   у истп 
мах са формулацијом члана VI., него ваља то про- 
тивуречје уклопити тако, да се у члану II. пстакне, 
да се onhe начело, no кому се стијече држављан- 
ство no тбриторијалном прппципу, имаде схватпти уз 
огранпчење, i;oje се допоси у члану IV., V., VI и VII. 

Гооподо. још сам црштослободан истакпутп. Наро- 
чито јеуврштено, да у ове поједппе onhmie у бившој 
Аустро-Угарској мбнархији постојали само до опога 
часа, док није изведен преврат. Тиме смо хтјели na- 
1Х)чито исташути, да ппсмо ушли у ову државу као 
завичајнпци поједипнх општина Аустро-Угарске 
монархпје, него да с.мо се од тога положаја већ са- 
свим очпшћени у onaj мах, кад je изведен преврат, 
те у часу преврата na терпторпјп краљевства mije 
бпло впше пи једнога држављашгна бпвше Аустро- 
Угарско монархпје. 

Из ових разлога, слободап сам препоручптп na- 
родному Представппштву ове нзмјепе na прпхват. 
(Гласовн: Прочитајте још једпом ове пзмјепе.) 

П p е д с е д п и к ДР. ИВАН РИБАР: Молим го- 
сподлпа дра. Полпћа д^ прочпта још једном cnoj 
предлог. 

ДР. ЛАДНСЛАВ ПОЛПЋ чпта попово чл. 2- 

др-а Полпћа. Ако се усвоје предложеше измене од- 
редбе у члану з. и 4., онда би најприродније било 
да се даде у члану 2. краћа п општа дефпнпцпја за 
подапство иашпх супародннка. Ta бн редакцпја 
гласпла овако: 

»Свц Срби, Хрвати и Словепци пастаљени na 
терпторнји Краљевства јесу његовп држављапи«. 
Тако бп се избјегла ова псторпјска дефшшцнја и 
целокупна ова нсторпја састава поједпнпх провпн- 
цпја пређашње ДЈшавске мопархије. После дсфшш- 
цпје предлолсепе од моје страпе, долазе ови другп 
параграфи, којн бп давали дефшшцију за стицаље 
држављаиства словенских народпости н. пр. члан 4. 
којп гласи: 

»Држављапц бпвше аустро угарске монархнје, 
који су no свом пацпопалном осведочељу Словенп. 
a nny Срби, Хрватп или Словаицп, и 'прппада пм 
држављапство Краљевства према проппсу члапа 2- 
престају бити држављапц Краљевства, ако се у року 
од годијцј дана после закључка дефинитивног мпра 
изјасне за дрлчављаиство своје иародпости«. 

И најзад за стнцање држављаиства туђвх на- 
родпости члан 5. којп каже: 

»Државтапи бпвше аустро угарске мопархпје 
туђпх народпостц, воји су задобпли прппадпо"! плп 
завичајност ва терпторпју Крал>евства upe 1. ја- 
нуара 1871, пмају право да се у року од две годипе 
после закљученог дефтпптпвпог мира пзјаспс за 
.Јфжављанство државе своје пародпости и иселе пз 
областп«. 

Дакле,. свп они који су Срби, Хрватп и Сло- 
вепдп опи су држалљшв namer Краљевства, то би 
бно члан 2.. a за све друге пародпости се после 
одређује n предвпђа у осталим параграфима, кано 
сам то сад прочптао. Дакле ова предложепа редак- 
ција гласи овако: 

»Свп Србп, Хрвати и Словеици настањенн na 
тсрпторији Краљевсгва јесу љсговп држављани«. 
Ja молпм господу посланике да ме п-отпомошу. 

Потпредседппк ДР. ИВАН РИБАР: Ми- 
лпм 10 послаппка. да потпомогпу ову измену роспо- 
дина Костића (ne потпомажу га). Ja Еонстатујем да 

no своме предлогу, како га je малочас у почетку    нема 10 посланика, који потпомажХваше нзмене. 
говора 'ирочптао. 

ДР. ИВАП PIJBAP: За ову пзм; ny треба 10 по- 
! лаппга да je потпомогпу. Молпм да изволе устати 
(потпомажу je). Коистатујем, да je io посланика 
устало. Има рбч (посланик, госпидпп Чеда Костић. 

ЧЕДА KOČTUTi: Ja сам мало пре казао. да де- 
фпниције Јреба да буду што краће и да буду што 
jacnnje и што одређеплје, na зато сс ne бпх могао 
сложпти да се прими  овакав предлог    гоеподпда 

ЧЕДА КОСТИЋ: Иосле долааи члаиг 3. којп 
рласи: »Срби, Хрвати и Словешџг, који имају зави- 
чајно право у општинама бивше аустро угарске Мо- 
нархијв, које нису првпале Краљевству, в живе 
стално у Краљевству нли се no праву опције д« 
у облает Кралзсвлва. доппјају држављанство изја- 
вом, да желе бптп државллни Краљевства«. 

Мпппстар за Устаг.отвориу Скуиштппу и Изјед- 
пачеше закопа, ДР. АЛВЕРТ КРАМЕР: Ja hy да се 
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осврнем на предлог господпна профвсора Полића и 
онда на предлог' господина КостнЉа. 

Ja не могу да прихватшј предлог господина про- 
фесора Полића и то нз сасвим једноставннх разлога. 
Huje нама било код члала II. до тога, да ту дамо 
нзвјесне задовољпгшне, или да истичемо извјесне 
историске тевденције, него нам je било до тога, да 
нађемо тачаи крнтеријум држављанства. Морамо да 
се држимо онога, што je Ull.io de lege lata, то јест за- 
K'oiia у крајевима који сачињавају сада наше Кра- 
љевство. И у томс се ja потиуио слажеЉ са ошш 
господизом орофесором IIO.UIIKM. који je наиисао у 
Mischlerovom  Oesterr.  Staatsworterl:andbu,ch«   чланак 

o државоиравнпм одншшјима Хрватске, чланак, 
који }ic позиаје хрватско држављашство него само 
Угарску JI угарско-хрватско држављанство, (Др. 
Подић: Угарско не!) Можда се r. професор Полпћ и 
онда ннје.слагао са тлм, a.ni рекао то није. (Др. По- 
лнћ: Угарско држављанство нитђе се не сшшиње!) 
Јесте! To се и морало споменути према закоиу JI од 
1879. годпие. Дакле господин професор Полнћ није 
онда истицао, да постоји п jom једно држављанство, 
хрватск-о државл>анство. И технички и практички 
je то једна тешка ствар. Не можете данас конструи- 
сати једно хрватско држављанетво, којо de lege 
lata mije никада постојало. Ja не оопоравам, да je 
de  lege ferenda   треба lo   Да   ПОСТОЈИ.     To   je   ЈОДНО 
полнтичко inrraiLO. (Др. Boja Маринковић: За то 
смо га сад наиравилп.) Да, за то смо ra сад напра- 
вили, али iioiiiTo 110 позитивним законима de lege 
lata никад није постојало, ja то не могу да при- 
хватим, ако хоћете да тај члаа буде басвим јасан 
и иотпуи. (Професор llo.niii: Ja сам цитирао три за- 
копа!) 

Друго je с ограничељем, које sohe да уведе г. 
професор llo.Tii'h у текот члана 2, Ja немам текот 
господина профеоора Полића прн руца али on каже 
no прилици: За држављане кралЈевства сматрају се 
д^асављани краљевине Орбије и UIHIO Горе н са 
ограннчењем члана 3., i., б. и 6. Kim, који су до 
тога времена бнли припадници итд.« Ja не могу да 
прнхватим разлоге рооподипа про!ј)еоора Полића, 
којп: каже да треба то-огранкчење да примимо, јер 
би иначе изгледало. да су парагЈЈафи з.. 4., 5, и 8f 

у протусловљу са § 2. Један закон мора се носма- 
трати као цјелина, a не сваки параграф за себе. За 
то не бв требало да метшч мо ово огранич! ае у §-у 2. 
Лли ja пиак арихваћам његов предлог вз ирактич- 
ког гледишта, пошто можемо онда боље измијенитн 
неке сггалистичке незгодности у §-у l. To прихваћам 
РОСПОДО. 

Првдлог господина посланика Костића ne могу 
нрихватити, 

Ja сам већ прије казао. да пије никакав крте- 
ријум кад се каже »Словенци, Хрвати н Срби«. Опда 
пам може доћп сватко н декларирати со као Хрват. 
('рбин плп Словенац — na свршена ствар. Читав 
систем законски се тиме руши. Ми смо се у §-у 2. 
поставили на једао друго становшпте, које треба да 
прндржимо! иначе ne можемо прбдужити рад sa 
оонови одборовога пројекта. 

Одаосно надомене господина професора Полића 
који каже, да ријеч > прппада« има значај консти- 
тутиони, ja сам већ задњи пут рекао, да нема сумње 
да ту §. 2. niia сасвим деклајраторни значај. Алн ja 
бпх прихватпо једну стилистичку пзмјепу, na би 
казао мјеото ријечц »припада«, ријеч »јесу«. Дакле 
да »се сматра. за држављана« то ми изгледа не- 
згодно. Ja пмам na у.му словешачки хермин и не знам 
да ли je можда no српском n хрватском довољпо 
јасан. Ријеч »јесу« би била no мо.ме мпшљељу ка- 
тегоричнија n 'прецидиија.    (Министар председппк 

Стојан М- Протић: Да, да, боље je!) 

Потпред с е д пик др, IIBAH РПБАР : Има 
реч господпп Илпја Илић.  • 

ИЛПЈА ИЛИЋ: Госн-одо. ja бих предложио! да 
се o овој редакцији г. дра. Полића размгслп у од- 
бору, na да се усвојн ono, што се може усвојптп, na 
да се редакц^ја тога члана изнесе na друго чптаље. 
Ha првом читањзг, дакле, да примшо члан 2. опако. 
1;ако га je предложво г. министар, јер je он ту унео 
један критеријум, крит^ријум правног континунтзта. 
Oai je ту идеју спровео кроз све [1арагра4)е, n то бп 
се сада џрекинуло! ако бп се одмах na првом читаљу 
усвојила редакција г. Полића, 

Предлог г. Полића, то je израђена хеорија су- 
иротна одборовој. Ta разрађена теорија пзпета je 
сада овде пред иас, n ми можемо потпуно да je схва- 
тимо,- док се претходио o n.oj ne дискутује у одбору. 
Кад та редакција буде изнета пред одбор, онда мо- 
жемо видети, шта се можр усвојита, a шта не. 

Пошто je нрсдлог г. минисхра обухватио све ка- 
ivnaiijc држанл.ап тпа за ове присаједвњеЗае тери- 
торије, како се на дал рвволЈтрје, или na дап при- 
саједињења тпх крајева краљевншш Гјбијп затекло. 
ja молим, да се тај историјскц моменат прими, да се 
примв тај правнв Koirninvinciv како je овде и 
жш. 

Предлог i'. Ivocrraha не може се аримити за то, 
mro on дајс једну општу дефиницију, na одмах sa 
тпм чита поједине изузетке од дефиннције. Ако се 
хоће дефинисати, оида треба њоме обухватити tse 
класе. у предлогу г. Koćnrha каже се: Свп Срби, 
Хрвати n Словепцп јесу држављана namer краљев- 
ства, a после тога, у другпм •параграфима, чкне.се 
нзузевд од тога. М-ђутпм,. цредлрг г, ГЈолића иогао 
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би се прттти Kuo подлога за друго читаље, јер у 
љему iiiia мпслл. које би се могле примити. 

ПотпредседиикДР. ИВАН РИБАР: Има 
реч народни посланик г. др. Матко Лагтиа. 

ДР. M AT KO ЛАГИЊА: Господо народни nu- 
г.ианиди, ja иисам канио o овом предлогу гоиорити. 
него ме je "a то навела тск данашња расправа, из 
које видим, да бн се могла евантуално палећи ве- 
лш;а пезгода, ако се прнхвати днкција no предлогу 
одборском, a не прихватн једпа друга днкција згод- 
нија и боље одговарајућа стан.у сгвари. Ja имам 
при том изјавнгн пајприје оледеће. 

Нараава je отвар, да he народии клуб у првом 
1^д\т заузети и бранити ono становпште н ону фо1> 
мулациЈу, коју je иавсо и образложио љ'.гов члаћ, 
народпи посланик, професор r. др. Полић. Зашто? 
Зато, јер у промјепп члапа 2. прве ставке, како ју 
on предлаже, садржаио je ono. шго у истини г. мп- 
пистар тврди, да хоће да получи, и садржапо je ono. 
што г. предговорнвк, народпи послапик Чеда Косошћ 
каже, да ннје иаражено оовема у дикхрјд, какву 
аредлаже одбор. 

Господо, др. Иоллћ, преддагатељ всправка, каже 
у исшш ово: Нсправак даје једпу деклараториу 
ворму, који су људи, која сл" лпца, паши држављапп 
v часу, кад се je згодно 'Преврат. II да ne буде nm;a- 
кве сумп.с o то.ме. он спомнп.е рнјечима, иаразиш, 
које je упорабИО у евоме предлогу, слодеће: »Др- 
жгшљааи су краљевства оним часом преврата 'по- 
сталн држављави до сшда постојавше самосташе 
краљевине Србвје«, разумијемо ми под тим са пове- 
haiio.M гсрпторнјом услијед прпјашњпх ратова. To 
je једпо. 

Друго држављави донде аостзојавпЈе самосталнс 
државе Црне Горе, треће држављавн дооде посто- 
јавше посебве Краљевиие Хрватске u Славаније, че- 
тврто, nai пчајппцц CBHS других oiiliiuia. бнвше ау- 
crpnjcife мовархије Roje ćy опћнне давас у тервгоо- 
рпју Краљевства, аето Свн DUU. коЈи су до часа пре- 
врата биди 'припадвици Восое в Херц^говине. Ова 
спецификација аизе овако потребита"! како je баводи 
M.uui 11.. a потребита je како je нагроди исправак 
дра. Ilo.inha. Зашто, господо. Јер кад бн и те обе 
стилизапије у својој стварв бвле посве всправае в 
једшаке у јурвстачкој освови, мв морамо прихватитв 
n у томе случају оау стилазадвју, која декларвра 
нстанатост једну полвтвчку важаост, једво аоли- 
гичко ставовшвте радн кога странке овога аарла- 
мепта. чпјс стааовиште не стосв у аротиваости са 
ставоввштем сввју осталих страпака, чије je стано- 
ввштв свију вас, да се бввша слободва држава Ср- 
niije, c'mmia слободна држава Црва Гора, омоио- 
цивпш се Хрватска. Славонаја и Ријека са Међу- 
мурјом ц Иетри.м: u опда Далмацвја ц 1х>саа U Хер- 

цеговипа н слоиепски крајеви, да се то све стекло у 
једву пову државу. која се зове Краљевство Срба, 
Хрвата и Словеиаца. Дакле с тога разлога ja др- 
жвм, да je предлог всправад, како га je саставпо n 
предло/кно г. застулвик na мјесту. И замислпте сада 
озбиљво једап друпг крптерпјум. Мв смо ову држа- 
ву створплп с једвам превратом, који je радп не- 
воље парода u радн сталпих његовпх мука бно осно- 
вт na правици и на закопу, једввм превратом, којн 
je сав парод одредво и у( таповио, једшш превратом, 
којп.м je народ стаповптог дава иа закључку сабора 
и у Народвом Ввјећу рекао: прекивуте су све наше 
везе са Мађарима n Аустријом. Истива, господо, ми 
морамо овда рећи, да je тај преврат једаа света, 
једиа благословепа ствар и Да je бпла света дуж- 
пост свију нас н даје срвћа шт-о mije за то проли- 
вено liiinic крви пего што je пролпвепо. 

Ала господо, ако je то тако како јесте, опда ми 
морамо констаоватв то н у папшм зако^има, na кад 
се радп o држављансхву ваше државе, оида ми мо- 
paico сиремпти као закоа onaj моменат декларацнје 
за Србе вз Србвје, onaj час кад je љегова Окувшти- 
na вристала у то једппство вародно; за Хрвата из 
Хрватске onaj час кад je његов сабор и његово Ви- 
jehe декларврало и onaj час кад су осталп Словенци 
■првсталв na то. Од онда господо. нема више дрлсав- 
љавства mi бввше Аустро-Угарске моиархпје (чује 
се: ившо o томе nn не говорв) говорвло се o бившој, 
.г Маавстре, n говори će o томе да држављанство 
вгаше буде декларвраво с даном у којвм овај његов 
заков ступа на епагу. Господо моја замислите се у 
томе, то бв бпла једпа велвка погпбел.па дпцптура, 
јер Gn мп осташшима n орвјатељвма иекалашње Ау- 
етрије n Угарске тиме Далв у руке којекакву полугу 
за иедогледпе тетке и no нас штетае последице. To 
je paaior ради кога ћемо ш у своје доба као што 
говорпмо дааас иодуВретв n uiKoljep гласоватн за 
исправак иалкг друга р. арофесора Полића 

Опда дозволвте једву другу ne мап.е важау 
ствар, ради нетачноств у коју се завио предлог како 
пам ra одбор предлаже, онда се господо моја ријеч 
израз »Члавовв ошптпиг ц завичајшци оввпиве« 
употребљавају као еквивалентав изрази; као једпака 
ствар, јер се меће само у заградв. ЕСаже се: »илн су 
бплп члавови (завичајвици) ко-је од ошптипа у- 
бившој Аустро угарској монархвји, што су припале 
у област краљевства! a као да би то једвако бпло 
каже се Mjecio »чланови« такођер »Завичајввци . 

За сдучај вевадав u неочекивав да ба обав- 
л.ала кшачна двцвтура шш текс? предлога одбор- 
ског ja упозоравам ntli сад, господо, да би ипак у 
том елучају ово моралп промијеввтв у то.тнко да 
се HspaS »члановв ошшчше« орпшу, a да остале бва 
заграде само ријеч »завичајпвцп«. Зашто? Зауо јер 
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no аустро-угарском закону, a тако ваљда п no угар- 
ском закопу. менн су поопати угарски закопи, дакле 
ono urro приједп за Славопију, Далмацпју и Прп- 
морје no тим законима o домовппстбу. Друга je члан 
ошхггине, a друга je ствар зардчајннк општпие. 

Немачкц орппшалпи текстови аустријског зако- 
на пмали су за ријоч члапови onhnne „Gemeinde- 
mitglied". a За завичајнш; „Gemeindeangehorige", раз- 
лика je гооподо битна, јер члап општнпе je сваки ко 
Je у.ној стаиовао и који je сталовити порез плаћао. 

To je oii.io доста, да буду чланови onhnne, алн 
пијс зато био још завичајник опћине. Завичајник 
илити управо прппадпик опћиие, госиодо, дрзкав- 
љанкн, који почима који ослања својс држављап- 
ство na припадности ове onhnne он je ncciojao ка- 
квпм другим карактером, другпм разлозима, a не 
само чланством у onhnnn. " Дакле то je огромпа, 
голома разлпка и кажем за случај макар а;10чеки- 
вани, да бисмо обавили дицитур^ овога одборовога 
предлога упозоравам да реч »члазд« мора бпти из- 
(ipncana п да завпчајппк остаје без заграде. 

Сада дозволите госпрдо дужности ради да eno- 
иецем још само ово. 

Предлог колеге гооподина дра. Костића онако 
како га je on предложпо, тачпо пе бн могао Гжти 
npnMJben, јер се on ограии.чује у првој ставкп чл. 2. 
само na то, да Хрвате, Србе и Оловешце као племен- 
ске делове дрдаавне рецимо као иарод, да нх при- 
знаје од часа ()сдутка паше државе држављанима. 
To ne дрзким достатиим, не држим правичппм ro- 
сподо, јер илалп мп више. ималп ми мање народ- 
noeno туђега елемента, то ne смије одлучнваги код 
овако једпе деклаторпе устапове nero та чел.ад мора 
да добпје своје право. Прн томе кад бнсмо прихва- 
тнлн овакву дицитуру нашлп би се без гумље у јед- 
noj великој противетости према ја-впом медупарод- 
пом праву, које je у задп.пм посчедн.нм мировним 
уг6ворима,'као на берлииском конгресу, као na уго- 
вору између Италије n Аустджје итд., би.-ш санкцир- 
nnpano. nani.in бисмо се. кажем, у протусловљу. 
Требало бн д&кле другн какав текст употребити зато. 
a.in како рекох, пошто je nama дужност и na'me право 
и пошто смо бсведочеии да предлог како ra je изнио 
nam друтодговара посвемај ja не чппим нов првдлог 
o томе, него изјављујем, да смо мп опоразумта, a 
вал^да he бити танаб n r. нзвестилац. јер сматрамо 
потребнтпм. да се ова аакопска основа у иог.чеду 
чл. '2. за сада повратц одбору, да се за сада не гласа 
пи зa ни npoTiiB, nero нвка одбор расправи још 
етвар iinpnnje у маљем кругу, raero ли можемо мп. 
пека пам арвдложи што буде нашао за ираво n добро. 
(Гласови: Врло добро!) 

Потпредседник др. ИВАН РИБАР: Има 
реч господин Министар за Уставотворну Скуг.штину. 

M и n и с т a p з a У с т a в o т в o p n у Г к у п - 
ш т и н у др. АЛБЕРТ КРАМЕР: Госдодо, допустате 
мц да кажем само шеколико речи. Ha разлагање го- 
сподппа Дра. Лагиње имам да одговорим оно, што je 
no позитиЕном закопу. Ja саа морао да браним, да 
re nam §. 2. оснвва na позптпвпим одредбама, које 
су у старнм одпошајнма постојале, Нема сумп.е. го- 
сподо, да т. зв. заједшгчки уг.-хрв, закоН' o држав- 
л.амству од 1.879, године говорн само o »угарском 
држа^љааству«, ,а тек хрватскн закоџ o завпчајно- 
rra o »угарско-хрватском држављанству«. Ja сад не 
налазим разлога, да мн o тим схварима треба овде 
да полемизпрамо. Тоху стварп, господо, које су већ 
прошлс н борба хрватскога народа у томе питаљу 
била je једна cjajna борба, алп то прнпада прошло- 
сти, a ми данас имамо да се бавпмо o садашњоспг. 
o нашем иовом држављанству, то јест o држављан- 
ству namera крал-.евства. где ne треба да полемпшемо 
с једним стањем које - на нашу радост — више не 
no тоји.   To je na прнметбу господина дра. Лагиље. 

Нма.м још да кажем само то. да што се тиче 
расправе господппа Дра. Полића, да on доиста иије 
доказивао да има само угарско држављанство, него 
да je on у својој расправи као профееор државног 
права објатњавао позитивнл закон n само копста- 
тирао ono што јесте. 

Гледе ових речи »чланови општина« господин 
Др. Лагања има право. Ja знам, да je у Аустријн 
члановп општина« значнло пешто друго nero »за- 

впчајппцм«; али та реч »чланови ошптпа«« није 
употребљопа овде у смислу, којп je овде уобичајен 
рада бољег разумевања, пошто je реч »завичајпици<' 
једноме делу namera народа сасвим непозната. 

Ради тога смо ми и казалн »чланови општиша« 
na смо у заградп додали »завичајници«, a доцпије 
аакон сталпо говори o завичајпостп, тако да нема 
никакве сумње, шта у овоме закону зпачи реч 
»чланови општина«. 

Потпредседник др. ИИАН РНБАР: Има 
реч господин доктор Полић. 

Др. ЛАДИСЛАВ ПОЛИЋ: Господо. ja се сма- 
чрам рбвезаним да рефлекгарам na ријеч министра 
господина дра, Крамера. Драго мн je. да Je ош прво- 
бптпу своју TBjvubv бптно ррстрппшрао сада овош 
часа. како све азвољели чути. Зато тек само nemio 
греба да кажем. Онај чдахсав o коме господнп Ми- 
HiiCTa]) говори.бпо je nanncan npnje двашает година 
само у томе циљу, да иодрпе поаитивне закопе и 
nnjc имао пшсакав други залатак. У томе члапку. 
којега je садржвна! задремала само 'нек^.тко стра- 
ппца. вапрохсо се копстатује законско стње, какво 
je no позитивиом закопу. Дакако, да се je морало 
констатнрати да у закопском чланку 50. од 1879. 
године стоји само »уагарско« држављалство. али се 
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иолјсдно внда, да To иикада нвје било 'Прнзнато од 
страа ■ Крватске, тако, да ое je доцнијом ороведб« u 
банском наредСјом од 1881. године завело »угарско- 
хрватско« дриеављалство. Даље се у том члашку кон- 
отатује, како се задобија завичајрост, али се под- 
једно истиче, како значење хрватске завпчајпогп! 
далеко вадилази садржину, коју иначе пма вави- 
чајност, и TO због особитог државнопрајвног лол-о- 
жаја Крватске, тажо да завичајЕост у Хрватској до- 
noću онај статус ir иорсоналптет као другдје држав- 
љанство, Погшоиу je сасвим неоснована тврдаа, 
као да се у томе чланку не ровбри o хрватско-сла- 
вонским држављанима, a иикако o хрваФско-сла- 
вонсЕО-далматииским држављанима. Напрогкв je 
жива iicTiiiia, да се у том члааку иарочито цитирају 
хрваохЈкв закони и то чл. 16-. од год. 1870. и завон 
од 10. јануара is7-i.. који помиау хрватско-славон- 
ске држављане. Уосталом те сам исте мисли развпјао 
у једиом члаику > 0 право иародног са^оодређења«, 
којц je изшпао четири мјесеца прије Преврата. 

Господо. толико сам хтпо pehu, UITO се тпче тога 
mi'raiha. Ja и надаЛ)е стојим на гом стааовишту, да 
би бидо свакако добро кад би се оваква стилввација, 
као iiiTo мц иредлажемо, и у авај члац увела: 

^ Мп спајамо у једно двије ствари, кад пајприје 
кажемо: »UHII који су до тога времоиа имали зави- 
'iajirocT, ua кад се иа то надовеже с којом бјеше 
везаио држављанство Краљевине Далмације. Хр- 
ватске и Славонпје«. Прво je сасвнм пбзитиван кри- 
териј, како га ^ели гооп. мипистар. a друго je ивто- 
ријско свједочаиство за нашу државноправиу борбу. 
И ja мпслпм, ако та ствар дођс поново у одбор, да he 
се и све страпке o овој ("тилизацијп споразумети. 

II з в е с т и л a ц др. ЖАРКО МИ. ЈАДИВОВИЋ: 
Господо, ja се придружујем речима господина Мд- 
ипстра и његовом образложеи.у, с тим додатком, да 
ce у овоме закону ие мисле никакви преиори бз про- 
шлости решавати. Овде се хтело да оааачв г.ада he 
бнтп п ко треба да буде др;кављашт nanio државе, 
na се гледало да TO буде што jacimje. како ие би 
било у то.ме нензвшшсти. Могуће je. да би се могао 
овај закон и иешто јасније и боље пи.-шзиратп, то 
се me мора порицати. Ha последку, то би могао одбор 
узети на пово у претрес, алп сам ja хтео само да 
прнговорпм г. ДРУ. .'lanui.ii на н,егове наводе у по- 
гледу назива чланова општшш и завичајиика. 

On истичо, да je то иазначеље погрсшио. Ио кад 
се каже: »члановп«, a у загради »завичајпик«, то 
се види. na коју се врсту члаиова општинских мпсли. 
Али je п сам др. Полић узео исту фразу. Свакако та 
стилизација mije рђава, али иа последку у томе uo- 
гледу могла бн се стилизација исиравптн. Ja немам 
uiriuTa иротив тога и бво би само овога мншљен^к 
да се ue би затезало ову ствар,   да би могло бити 

боље, да се овај члан прихвати, али уједно да се 
i,лучк, да се on врати у одбор, на нову стилиза- 

цију. Пиаче морам нешто да чагласим. Овде се внше 
пута нагласило. као да je највећа заслуга за Хрват- 
ску, Словенију, Бсспу, Херцеговину и Далмацију 
nam преврат, али je моје скромно мишљење, да.смо 
еве то могли за то извесш, што je српска војска по- 
казала своју снагу, a ми смо joj уз то помогли. Зато 
дакле не треба наглашавати једино 'пашу заслугу. 
него греба више да мислимо на главпу заслугу и да 
се радујемо, да смо се прикључили и схватили зна- 
ч j српбке победе и наше дулшости. 

'in сам 'iNfao да шагласим, јер колико год волим 
сав нароД без разлике, овај акт не би смели никад 
изгуби-т из вида. 

Moj je иредлог, да се ова ствар како je предло- 
жена прихватп. али да се вратп у одбор na пову 
стилизацију.. 

II отиредседник др. ИВАН РИВАР: Има 
реч госиодин мшшст-ар за уставотворну скупштину. 

Мннистар за Уставотворну Скуп- 
пгг п у др. АЛБЕРТ КРАМЕР: Ja не бнх никако 
хтсо да наша дебата, коју сам имао еа господом, 
испадне овако да смо се ми посвађали за извеспа, 
како да кажем, морална добра н не би никако хтео 
да има §. 2. тенденцију лгалити ма чије ocehaje. Да- 

. леко сам од тога, да жалим ocehaje хрватског иарода. 
AKO je могуће да при^ржимо јасност §. 2. и заједио 
Јгзађсмо у сусрет старим успомеиама и традицпјама, 
онда треба да то учпнимо. За то пристајем на пред- 
лог господина ДР. Лапш.е, да се §. 2. врати у одбор, 
да извиди je ли могуће'таква спглпзацпја тога па- 
раграфа, која бп бнла штпуио јасна, a да би ипак 
могла пзаћп na сусрет захтјевима које износо нз- 
весна господа. 

Потдредседаик др. HE AH РИВАР: Има 
реч госп. Несторовнћ. 

ЂОРЂЕ НЕСТОРОВПЋ: После изјаве господпна 
миигистра ja пезпам шта бих имао да кажом. Само 
иалазим за 'потребно да учпшш једпу мату при- 
метбу, када се већ тај члап враћа натраг у одбор. 
У члапу i. законског пројекта казапо je, шта je то 
држављашство. To je начело позитпвпо. У члапу 2. 
сасвпм je опда логпчки да се ппта ко je државља- 
nnn н опда почиње с тиме, ко je држављанил, a 
зато треба употребити тачне прецизпе изразе, који 
ће acno то исказивати. Ако метпете »ирппадат;« TO 

онда нијв тачно и јаспо опредајељено, јер израз 
»сматрају« mije исто што и »јесу«, зато треба узети 
израз и речи »јесу«, na да се каже да држављапп 
краљевсхва »јесу« итд. и то би иило најпрециаиије. 
Ja iMiicniM да je све ово већ тачпо казапо у предлогу 
г. Полићевом, a кад ви налазите да овај иараграф 
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треба да се врати патраг у одбор ja помам   ппшта 
против тога. 

Потпредседппк др. ПВАН РИБАР: Пма 
реч господиц Дришковпћ. 

Др. MATE ДРИНКОВИЋ: Ja сам ^акођер хтао 
o овоме чдану да говорим, али кад г. миннстар прп- 
стаЈе да се овај члан вратн у одбор, ja одустајем од 
својо ријечи. 

Потпредседиик др. ИВАН РПБАР: За 
реч се mije пријавио нитко више. Постоји продлог 
др. ЛаппБе, да се члап 2. упутп одбору, да псгшта 
нзмјене које je предложпо др. Полић. Дссег посла- 
ника за овај предлог има п према томе, вошто се томе 
ne противи ни госп. мвшцстар, a то je прихватио и 
г. реФерент, ja питам Народпо Предсгавшшпт-о: при- 
хпаћа ли иредлог господипа др. Лагшве. (Прнхвата.) 
'Ona господа која су оато, иека изволе устати. (Бе- 
iuiiia устаје.) Већина je устала те према TOML

1
 објав- 

љујсм да je предлог г. др. Лагиње 'прихваћен и 
према томе on се нмаде упушти натраг у одббр да 
пспита ивмене пародпог представника др. Полића. 

Пошто je овај предлог примљеп, ja седнлцу да- 
нашљу закључујем. 

ИЛПЈА ПЛПЋ: По пословнпку ие мора се за- 
кључити седница, MU можемо продуистп рад. 

П отпредссд ппк др. ПВАП РПБАР: Мо- 
•HIM, ако je споразумио Народно Предстарлпшпво 
можемо   насгавити   седнпцу.    (Чује се:   Да се за- 

кључи!) Онн. којп су зато да се продужи рад пека 
пзволе сједјети, аостали нека устану. (Већпна седи.) 

Ми u и с т a p   з a   У с т a в o т в o p н у   C к у п - 

ш т п н у и н з j е д н a ч е њ е з a к o н a др. АЛ- 
БЕРТ КРАМЕР: Молим Вас, господо, ми flesioiKeMo 
сад да продужимо рад пошто je иредлог к члапу 2. 
у везц са даљим члановвма. 

П o т 'П p е д с е д u п к др. UBAU РПБАР: Ј? 
рредлажем да će дапашња сједница закључи. 
(Прпма се-) Идућу сједницу заказујем за прекосу- 
тра у 1G. часова с диевпим рсдом: продужење 
д a и a ш u е г  д нге в н o г  p е д a. 

За сјутра позппам све одборс који су лзабрапи 
за поједпие законске предлоге, a II>IIX има више, као 
одбор за закопскп предлог o мораторијуму, o парод- 
niiM пшолама, o универзитету, o одвјетницима и би- 
љежпицима, затим законски предлогдр. Рпбникарао 
обнародоваљу закона. да се сјутра у 4 сата no подпе 
састапу. Сваки he одборгаик доиптп joni n нарочити 
позпв од Пародиог Иродсташшштга. Ile буду ли го- 
спода иародпп посланвци дошли у ове одборске 
сједпице, то ће сс сјутра кодстатовати и овда ће се 
п-оступатц у с.милу Пословиика, како je изволпо па- 
гласптц господип предсједник. 

C тим диевпдм редом закључујсм дапашњу 
седшшу. 

Седннца je закључсна у 19 часова. 

Видго Секргтар: 
Др. Iloau Крпац, с. р. 
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