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I. СЕДИИДА 

ЗАК0Н0ДАБНОГ Оу^БОРА 
НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ 

КРАЉЕВИНЕ 
СРБА, ХРВАТА II СЛбВЕНАЦА 

држана ;?. јула 1921. године у Беогр^ду. 

Председавап Председник др. Момчило Нин-    да ое мало одморимо urro и засЈгужујшо; али се, 
чић. господр, морамо опету нгт краћем року састати да 

Секрет;ар Милан П. Бошковић. ртпочнемо рад. Ja предлажем. да арву идућу сед- 
ницу аакагкемо за i. август; (Прима се.) 

(Иочетак рада у м часова.) II|H,NUI томе идућу ;седницу заказујем за 1. 
Председник др. Момчило Нинчић:   Господо, август. 

отварам лаиаит.у седницу.  Mu  немамо  иикаква Молим г. секретара, да прочита један акт, 
посла саДа, само Да  коистатујем, да смо  ми  од Секретар Милан   Бошковић чита  оставку г. 
Уставног  Одбора   претворили   će у   Законодавни др. Момчпла  Нинчића на   полржај   Председника 
Одбор ii да се договоримо, кад мислимо да зака- која гласи: »Част ми je известити ОдОор. Да вод- 
жемо прг.у седницЈ' Законодавног Одбо^аЈ иа којој аосим оставку на положај Председника«. 
licMo   ртпочети   рад.    Према   одрздбама    Устава, Председник др.  Момчило  Нинчић:  Господо, 
Влада треба у року од месец дана да нам поднесе o избору новога Председника решаваће се на иду- 
еве уредбе. [Грема томе, то би био првн riocao, који КРј сеДници, кад се будемо састали. 
би nam одбор имао да ради. Господо, сасвим би Данашњу седниду закључујем, a идућу за- 
приррдно nn.io с обзиром да смо за овр некрлико казујем за i. август 1921. год. 
месеци радили веома напорно у Уставном Одбору, (Седкица je закључена v Ичасова ia  n   10 миихта.) 

П. СЕДНИЦА 

:иК()1Г0ДАВН()Г ОДСОРА 
НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ 

КРАЉЕВИНЕ 
СРБА, КРВАТА II СЛОВЕНАЦА 

држана 26. јула 192.1. године у Берграду. 

Председавар Председник др. Момчило Нин- 21. Ибрахим Маглајлић, 22. др. Светислав Поло 
чи^- вић, 23. Хамзалија Ајанрвић и 24; Љубомир Трав- 

Ирисутии Министри; ^1инистар Цредседншс, дафиловић. 
Министар Правде, Министар ПросветегИ Заступ- М! . ■■  •   • i^ . 
иик Министра Унутрашњих дела и Министар Фи- (исктак \  is часова.; 
нанција, Председник  др.   Момчило   Нинчић:   -Молим 

Присутнн 'i.ianoiiii одбора: i. Jb.voa ЈоваСно- Вас, господо, изволите заузети своја мсста. Отва- 
Hiih. 2. др. Boja Маринковић, 3. др. Мирослав Спа- рам П, редовну седницу Законодавног Одбора. 
лајкРвић, 4  Љу.г-i М. Дачидовић, 5. Јован РаДо- Господо, као mro знате.као прва тачка днев- 
кић, -i   др. В^адшшр Андрић, 7. Милорад Вуји- uora ,   .    ове (.(        (,    (,Г!а      буде   збо      в   а 
таћ, 8. Радомир:Т.Филипрвић, 9. Миха.мп ЗЉвко- ,„„,„,,„„„,.,_ ,„„„,,.„ ,,, ' ifl ПП!1И;,П ()(,т;п ' .   u,.,m 
i'.nti. K), llaii.ic 1п Aiil)c,iiili. 11. .lop.aii looiioiuih.  12 председиика, аошто сам ja поДнео оставку. Истр 
Етбин Кристан.  13; Симо МиЈвуш,  14. Јовал М.    гако.треба да се изврши иизбор новога нотпред- 
Јовановић, ir,. Живота Милојковић   te Лазар Сте-    c^HIIKa, пошто je r. Jypaj ДеметрРвић постављен 
вановић^ i?. Mu/ioni т. Требивац, 18. Митар Три-    :;;| намесника у Хрвал-окој: 
фуновић, m. Коста Новаковић, 20. Маиојло Сокић, 11ма реч r. Вуји^ић. 

i 



Стгчтгр. белвШКО 

Милорад Вујичић: ■-hi MIKMIIM. господо, да 
с обзирои на рук_6вођење послова у Уста.вном Од- 
бору које je показао r. Иинчић, ми иемамо iim;;i- 
icBora разлога, да сада бнрамо другога председ- 
[шка Закоиодавног Одбора. (Тако je!) Ja MIKMIIM. 
да смо ии,m (т.и задовонљи c његовим радом, да 
смо mi,! Евеговим рукбвођењем свршили великим 
делом најважКији посао за земљу, и зато ja мџ- 
r.niM. ;i;i би требало да и даље остане као пред- 
гслтп; Законодавпог ' >дбора, 

Што ре тпчс (тотпредседникај то питање мо- 
жемо рсццјтп tia другој седниди, кад будемо отпо- 
чс.ји прбаој кад за то буде било потребно и кад се 
liocao развије. Тада ћемо истаћи кандидате и иза- 
брати потпредседника. Ja молим г. Нинчића, да и 
UM.;' руководи пословима овога Одбора. (Пљес- 
кање). 

Председник др. Момчило Нинчић: Ja сам за- 
.Miii.i.in г. Вујичићу ii осталим члановима Одбора, 
али Mcnii je no лекарском савету иемогуће да оста- 
псм стално као председник Законодавног Одбора. 
Ипап ja li.v iionviiii своју остдвкуј док се груп« не 
буду опоразумео1е 6 новом кандидату за председ- 
ника. Избор новога [ЈотпредседниКа треба извр- 
immi v.rh ii.i ндућој седницн ii ja стављам његов 
избор као прву тачку дн.евнога реда за идућу сед- 
ницу. 

1'()CIUI,UI. сад треба пеко у нме Владе Да узме 
lici. Ви сви знатв због чега je ona седница ЗаконО' 
дађног Одбора сазвана. Она je сазвана нницијати- 
иом Владе, и ja бих молио једиога члана Владе, ia 
детаљно да обавештења o разлозика, који су иза- 
звали овако хитаи сазив Законодавиог Одбора. 

Има реч NftiHHCTap Унутрашњих Дела, 
Шшистар Унутрашњих Дела Светозар При- 

бићевић: Господи члановима Законодавног Одбора 
познато je, да се Hauia држава да тако кажбм 
nama нопа држава од свога почетка .бори са 
једном нропагандом, tcoja je себи ставила за цил> 
u задатак; да насилшш путем обори данашњн 
друштвбнн ред и да насилним путем поведе пату 
ланатн.у државу IM данашљега облика у једаи 
други облик, за који она сматра да je опасоносап 
за човечанство. 

Ta je пропаганда вршеиа штампрм, зборо- 
вИма, a у последцје време брегала je ona и на 
лруга средртва, да би могла постићи своје циљ( ве! 
предузела je тако звану терористиЧку акцију. 

Пре свега вама je познато^ да je на mu;. Ми- 
нистра Драшковића пре извесног времена поку- 
man атентат, крји mije уопер. Једаи део јавности 
био je 'iai; толикр заведен, да je представио ствар, 
mio да je атентат ono од полиције намештен; Ме- 
1)УТ11м je полицији у ствари усвело, да трга атен- 
татора ухапои; После je био mu;yiiiaii атентат на 
Његово [^исочанство [Јрестблонаследника u тнм 
иоводом опфивена je чихава терористичка органи- 
Miuija. у коју <■> унлетени и сами прсланици ко- 
^унисхичке партије, ria чак, према исказима све- 
дока, и цео Извршнв Одбор ц»езш1. За тај атентат 
нико imjr могао казати, да je фингира,н, и ако пр- 
стојс innccim ианифести кРмунистичке партије, 
Kojn су посчати у нностранство, у којима се каунс 
и говори o Гимом терору, којн влада у нашој др- 
жави; n ако раше државне власт] су вршиле 
никаква терора, него би се чак могло приговорити, 
да je државна власт пустила ла ре терор врпги 
одоздр. У томе се манифесту приказује, као да je 

и други атентат ono фингиран и ако je каб жртва 
тога атентата раљено неколикр лида, mro и цела 
mima јавнрст ana. na n цела комуннстичка пар- 
тпја. 

lloc.ic je извршеи атентат na, иок. Министра 
Милорада Драпшовића (Гласови: ('лапа му!) у 
ДеЛницама n том приликом установљено je, да je 
faj атентат извршен 6д једне террристичке орга- 
[шзације, тако зване Тројкс . a да су чланови те 
Тројке«, крји су учествовалн у томе атентату, 

on/m чланрви комунистичке партије, што и самВ 
вризнају, да су omi ти, који су учествовалв у 
томо атентату, били у везама са врховним вод- 
ством комунистичке партије, то-je несумњиво. 

Атентатору, који je нмао да дође у Народну 
Скупштину, да баци боМу n да извршн покољ, 
црјединв посланици комунистичдге партије давапи 
су улазннце п o томе če налазе [1ртврдв'Овде у 
архиву Народне (ђкушитине. 

Влада je joui раније, iipe него je и Устав био 
нзгласан, мислила o потреби, да се nama држава 
запиити. 

Код нас, да употребим једну реч иок. Мини- 
ctpa Драшковића, пма доста политичких кицопш, 
гсоји x()iiiv да се [тредстављају као најслободоум-: 
nnju део људскога друштва n који na оваку меру, 
којом се тражн ааштпта државе, одговарају, да je 
та мера реа1(ционарна и да нас срамоти кред 
културним опотом у иностранству. Међутим, нај- 
цивилизованији део Kupone данас, у ono дрба, за 
no.jo не можемо да кажемо да ,јо [гормално, иајци- 
втглизованији дер Европе и у рпште културпи свет, 
доносА законе за заштиту дрЈкаве. II onaj закоп, 
r-ojii смо раније мислили Mit предложити Народ- 
noj Скупштини, није ono вишта друго noro рецеЈг- 
цпја, Америчкога и гџвајцарскога закора; 

Ha кад су то велике демократске државе, 
од1 којих je последња била уточиште за свакрга 
onora. који je ono no-Tirni'iim прогоњен, могле 
да допесу закон за заигтиту државе, сасвим je 
умесно да такав закрв донесемо и мп. којц нмамо 
да водимо борбу ća оваковим унутарњши против- 
иицпма n непријатељима, који су у савезу са ино- 
странством; које je против нама непрнјатељски 
расположеио n које хоће да срушн наше државне 
темеље, д^ ЕшазоВе преврат и да упропасти ono. 
mro je najnoliiiM жрЈвама читаве nanio генерације 
течено n нзведено. II ако се доношеље таквога 
закона може назвати реагашонарством, онда ии 
дозволите да кажем, да се ja гтонрсим да будем та- 
ian реакционар. 

Уелед извесних разлога доношење таквбга 
^ai.dim o заштити државе je нзостало прилш^ом 
доношења уртава, Jop cei иислило, да се донесе 
прелазна уредба, која би била озакоњена. Taj за- 
коп je изостао, n дата je само Обзнана, која je 
примењивана од конца децембра пропше грдцне 
na до допопичпа Устава. Toj Обзнани продужен je 
рок док im буде замењена каквим другим аак-опом. 

Ова Обзнава, међутим, нма само један до1;,та- 
раторни значај, нема чредвиђене никакве казнене 
аанкције, примењивале су je оа.мо администра- 
тивне властц. II после свега овога mro će дого- 
дило, јаи.т.а оо потреба да се донесе закои за за- 
ттпту државе, i;oji!\i Ке се забранити свака про- 
паг.тда. која иде за навилном (троменом друштве- 
nora реда, променом облика и уређења државе. 

1!.та,та je опромп.та јодап законсШ! пројект- 
i.djn бн rmo једав закои       дозво.тгате ми да ка- 
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л,г\! - закон аа заи1тит,у дшгаво који he со 
[федлоншти Заколодгшном Одбору и скр.аћеним 
поступком upiiMimi у Народиој Скупттини. У 
томс 1П1тан>у, да с*; тај закон) донссе, мислим да 
мог.у слободно да кажем, да je цела Влада солн- 
дарна ii да она сматра, да ne може своју дужност 
вршити. ако joj Народна Окуиттина Eie би .uiin 
један T.II:.-II; закои. којим би се држава могла да 
иаштити. Ti'Kcr закона. мшмим. да je већ спреман, 
иоделиће се господи члановима Законодавиог 
рдбора.*а l!.iii;i,ii сматра доџошење тога закона за 
мггпс n моли за то чланове Законодавног Одбора, 
да са обзиром на Г1ртре(5ну ;i;miTiiTv inimc државе 
;i оа обзиром na расположе1бе нашега парода, који 
т|)а,1,-и хитнс мере, да се спречи поткопдваН)е др- 
жаве, Влада иоли Законодавни Одбор, да т\ 
ствар xiiTii(i уврши, јер садашње засодање Скуп- 
штинско не би имало никакав други задатак, mro 
да сс тај закон довесе. 

Сима Миљуш: MO.IIIM за реч, 
Председник др, Момчило Нинчић: Ja ne 

знам, да сте ви, господине пославиче, 'мап Зако- 
нодавнога Одбора. Пре седиице треба да се нрија- 
вите' такап je ред у Уставном Одбору био, a тај 
ne ред сад наставља у Заководаввом Одбору. 

Сима Миљуш: Mu смо седелн у namoj соби. 
Председник др. Момчило Нинчић: Молим, да 

мм се нријаве irpe седвице ејови чланови Законо- 
давног Одбора, који долазе na Mreni опих. који су 
nii.ni на листама. 

Живота Милојковић:  Молим  за   реч, 
Председиик др. Момчило Нинчић: Uha сте 

ради? 
Живота Милојковић: Ja бвх хтео, господине 

Председниче, у нме комунис^ичхсе партије пред 
члановима Заквнодавнога Одбора да дам једну 
изјаву. ггово-дом ствари која je na дневном реду 
пред Законодав^им Одбором. 

Госиодо, чослаппцп. протнв ne ic комуни- 
i-TiiMKr партије n комунистичког 11'окрета у нашој 
leMJbB [шдигла се, поводом иоследња два немила 
догађаја, читава кампања у ЦелокупНрј грађав- 
i'Koj штампп. Mu. госпрдо, као партија и uao на- 
|>одни представници нисмо у стању да се против 
те бесне и дивше харавге бранимо, 

Председник др. Момчило Нинчић: Ja Вас мо- 
• inM. гоопод1ше посланиче, да бирате pe'm. Ja вам 
ire могу дозролити да na тај начин говорите овде. 
Лискуси.ја мора битп отварна, a да употребљавате 
ono MfcTO за своју агптацпју то, гопкаппг. ni4 

могу nn Вама допуститИ, као што »исам nn дру- 
гпм иартијама допуштао. 

Животг Милојковић: Хтео сам господине 
Иредседниче, тпм ^ечима ja 1>ажем само то, да je, 
у моменту, i;a.i се читава једна партија ставља na 
оптуженичку клупу. потребно, да ое чује и њева 
реч м tTOBITO TO пама mije Mucvlir in учинимо У 
штампи. допустите да учинимо овде. 

[Гредседник др. Момчило Нинчић: NIO/IIIM. 
гооподине Милојковићу, са.мо једну реч. Ви такв; 
оппшрпу изјаву можете дати у Народној CKJII- 
штнпп. [in звате праксу из Уставног Одбора. Овде 
•je изјаве [|олит11Ч1;ог карактера не чине. Дају се 
кратае iiBjdue само изузетио! A говор великог no- 
лнтичког звачаја v овом одбору ne може ia ое 
лржи, n ja рнх r„ir Md.iiio. да датс само јсдну 
i.naTi.-v нзјану. 

Животг Милојковић: Hehj   дуго говорити, 
Господо, као iim> Пам je познато, комувис- 

iiiniai партија пбврдом атентата na Престолона- 
оледиика Александра нзјавила je у Пародпо.ј 
Окупштиии," да ona ca ш.м атевтатом пема апсо- 
лутно никакве везе. нзузев те околноств, што je 
ateuTaTop нзјавио да je иомунист. Тако n<-m. го- 
пбдо iiociaiinnn. комунистичка napTiija Југосла- 

i.n.jc нзјављује, да нема пикакве везе nn ca атен- 
татом, који ј" извршен na бнвшег Мннистра Уну- 
трашњих Дела Милорада Драшковића. 

Taico исто, госцодо [шслаЈгаци, Комуцистичка 
партија ЈугосЛавије пема аисолутво пикакве везе 
mi ca иекакрим терористичким оргавизацијама у 
пашој земљи, ннти je те бргавизације вкада ства- 
рала, nirrn n\ je икада организовала. Ja .тчпп. 
господо, ne верујем, да таквб террристичке ррга- 
пизације и постоје у nanioj вемљи. (Протебти tio- 
слаиика.) Али, ако такве организације и постојо, 
допустите мп. да кажем, да оне могу бити само 
дело анархиста против којих се nama партија 
исто тако бори kao и против бур^коазије. Господр, 
лопустптс да вам тпм поводом кажем јсдпу ис- 
'гппу n молим Вас, ла водите рачуиа o тој истини. 
Mn као партија већ терт м1'седи писмо у стању 
да вршимо просвету n пропагавду у редовима рад- 
nn'iia' класе. [Пест месеци радничка кмаса ове 
земље палази сг у иоложају подивљавања. Изве- 
спп кругови покушали су да радиичкој класи na- 
метву тако зватгу центрумаш% ттампу; да рад- 
пи1шу класу као крдо оваца стера у шугави TOJ) 
центрумавт, a, господо, долустите дп кажем, да 
радвичка класа пије ни стока nn марва, да се 
даје предводити n.i нашег табора у други табор. 
['осподо, Допустите мп. да na крају свога говрра 
кажем jom i-aMd ово: У редођима радни^псе класе 
јављају сс анархистичке теидендије, у редовимб 
радничке класе. која нема крмулистичке просвете 
n иомунистич1;е ттампе. јављају се аиархистич^е 
тевденцнје, ове хватају све вшие и све већега 
маха. II ja вас, господо^ молим, ако вал je стало 
цо мпра n реда у овој земљи, пружите радиичкој 
класи могупнбст да će клаовр васпита n просвети. 
a aivO то ne учптпс n шо донесете заков против 
KoMVinii-ni'inoi' покрета, ви Кете, господо, Дожи- 
вети TO ДВ одемо ДО Ijauo.ia и мп n mi. Кг.о моЈс 
r.iai;c. n .молп.м liac. ВОДИте O TOMe рачупа. 

Председнив лр. Момчило Нинчић: Сбоподине 
посланиче, немате више речи^ Какав je to цачИп, 
да се говори оВДе у Заководавном Одбору, Да се 
прети. Ви сте меии обећали, да ћете говорити до- 
fTo.jno као народнн посланик, 

Министар Унутрашњих Дела Светозар При- 
бићевић: Поводом one џзјаве господина Милојко- 
вића ммрам да кажем пекрлико речИ; 

Ja се чудим смелостн и безобзирности, с кр- 
јомје говорио господин Милојковић. Пред држав- 
мим властима стоји литература чланова коМунис- 
тичве партије, њмхови револуциоиарнн грврри na 
копгрсгу. говорв њихових ггрвака, a сада посла- 
nniv'a. ivi1, се говори o томе да се у крви револуције 
пма да cp.vuin даиатње стање n доведе пово 
стање. Ila Вуковарском Ионгресу л\к Оима Мар- 
i.'omiii roiKipim [е 0 i:pmi. i.oja ce п.ма у вашој др- 
жави пролити, да би ce данашЈБа држава преобра-; 
тила у Облт; оовјстСке ропублике, n ja ce чудпм. 
Д0 господни Милрјковнћ хоћс ове ствари да 
пегнра. 




