
Стеногр. Oe.icimu 

Господин Милојковић каже, да бни немају 
никаквб ве^е 6а атентатом. Нека ми опрости. Ту 
ствар треба да препустимо ппгнп суда; који he 
установити, ла :т господа имају везе са тим ai в- 
татом или у опште ća терорибтичком акцијом. Ja 
пс hv ништа да прејудицирам судској нстрази, 
TO mije ooii'iaj у културиом свету, a.m OHO, ШТО 
ииамо из те истраге, то терети колотЈИстичке по- 
сланике, јер сви сведоди говоре. да je господин 
Ilmaiia Ковачевић целу терористичку ai;nii,j,\' во- 
дио и органиаирао. 

Лр. Мирослав Спалајковић: Господине миии- 
стре, нспод достојанства je, да им одговарате. 

Миипстар Унутрашљих Дела Светозар При- 
бићевић: Дужан сам господи посланицима ово Да 
кажем. Ми смо били допустили, од како je доне- 
cen угтап. да се опет отпорс сшгднкалне организа: 

inijc п мп смо похватали ггасма, додисе поједи- 
ипх чланова синдикадних организација, у којима 
комуилсте делају, да свој рад опет пренесу на 
пољје дасто'политичко-крмунистичко; са изјавама, 
ла за и.их у опште сивдикаДне организације ne 
вреде ништа, ako нису комунистичке, O томе има 
у рукама држазних власти небројно примера. 

To сам у кратко хтео да кажем ttao одговор 
господину Милојковићу, a и иначе сви ћемо се 
сложити у томе, да je то ствар суда. 

Председник др. Момчило Нинчић: Ja li.v мо- 
лити сву ону госииду. која долазе као застутШци 
M.iaiKina закрнодавног одбора, да ми се предходно 
ггријаве, како би могли учествовати у дискусији. 

A.m овом приликом, пошто предлог закода 
nuje раздат члановима закододавног одбопа, a го- 
сподин мшшстар je обећао, да he то сутра ура- 
дити, Ja Вас MO.IIIM. да данашњу седницу преки- 
иемо, пошто нема предмета на основу крјега биг 

смо водили дискусију, a да идућу седпицу зака^ 
жемо за Прекосзтра у десет тасова upe подне 
с oniiM дневним редом: 

i. Избор потпредседника. 
2. Дискуоија 6 влАдином предлогу O за- 

niTiirii државног поретка . 
Има реч госцолип Ђоповић. 

Јован Ђоновић: Да ли бисмо могли сутра до- 
бити тај гтројекат; да будемо спремни за ^ођење 
^искусијо прекосутра? 

Председник др, Момчило Нинчић: Јесте, до- 
бвћете еутра тај пројекат. 

Лапашп.у седницу закЛ)учујем. 

(Седница je закључена у is часова u 15 
минута). 

Ш. СЕДНИЦА 

ЗАКОНОДАВНОГ ОДБОРА 

чић. 

НАРОДНЕ 
КРАЛ 

ОРБАј XPBATi 
држана 28. јула 19 

Председавао председиик др. Момчило Нин- 

CeKpeiTap др: Љуба Поповић. 
Почетак у io a no часова. 
Пр^дседник др, Момчило Нинчић: Молим 

иас.'' господо. заузмите сврја места, да бисмо по- 
челн седЈгиду. (Посланицн заузимају своја иеста.) 

Отварам лаиапт.у седницу. Ha дневном реду 
je као прва тачка ипбор потпредседника; Ми мо- 
жемо, господо, изврцгати избор потпредседника 
na лиа цачина: глагаи.гм листама, влв као што 
г,мо iipinin;oM пОследњег избора гфактикрвали, да 
гс no учшг.шом гфедлогу, ако нема одозиције, 
гласа просто угтајап.ом п сеДељем. (Прпма се 
устајаљем и редењем.) 

ГбсПОДИЛ   ТрифукОВИћ   има   ргч. 
Миша Трифуновкп: -Ta предлажем за пот- 

председника грсподрна Жерјава, 
ГГредседник др. Момчило Нинчић: Прима пи 

Законодавнв Одбор господина Жерјава за пот- 
председвика? (Прнма.) Објављујем, да je за пот- 
председгапм взабрап госнодип Жерјав и молим 
господина Жерјава, да изволи заузети потпред- 
седннчко иесто. 

Kao друга тачка Дневцога реда je законски 
прсллог Владе o заигтнти Јапне 6e36<^iroCTn и no- 

СКУЦШТИНЕ 
KlillUK 

i II СЛОВЕИАЦЛ 
, године у Београд.у. 

ретка у Држави. Господии Министар ПравДе се 
мало задржао послом и ja мислим, да прекинемо 
седницу, док он не дође, или 6е иоже говорити 
ради нзјава. Има реч господив Ђоповић. 

Јован Ђоновић: Ja сац хтео самр да питам 
Одбор, на i.-ojn се иачип мвслв ла дискутује b 
овоме законском пројекту. rlo jo потребно знати, 
јер у млану 133. Устава каже се, да се овим по- 
ступком радн само за изјодначеље закбподавства 
u управе у земљи. Зиачи, да закони, гсоји би 
ишлв na нгуедначење законодавства или законв 
n упраип звмље, треба да će регаавају no краћем 
гтоступку, a сви осталв закони да се доносе. како 
je то прописанр Уставом и пословником; Пошто 
овај закопскп пројект че може да се подведе под 
члан 133. Устава, то треба знатн na који he се 
иачпп дискутовати, јер je ово сасвим FIOB закон. 
Ja мш-лим. да у њему има елемената из ранијих 
lanoHa. који су постојали а.ш свакбјако то je нов 
закон. Исто тако могао би да се схвати и сваки 
други kpjji закон социјалнп илп економски, којн 
бн се дао Зсмљи, и који би нмао елемепата из ра- 
iinjiiN закона, али би ипак то био libp закоп. Ja 
ппх молио за објаипћсЉе. ira [toj ое пачир мисли 
да подп дЈгокусија. 



III. седница    - 28, јула 1921. 

Председник др, Момчило Нинчић: Ja бих 
вас молио, да причекате док дођу представници 
владе. 

Јован Ђоновић: Хтер сам да нагласим, да ja 
ово питање не псст.шл.лм ради тога, што се мањс 
овде дискутује, него стога, да ne бисмо после две 
трп недеље погазили онај Устав, који смо донели; 
поред тога још и зато, што у данима кризе, кад je 
ахмосфера запаљива, људнма политичарима и др- 
жавницбма вииги разлог иалаже, да са више 
опрезностн п разборитости, више објективности 
донове извесне мере, које могу да буду фаталне 
за читав један ред људи у земљи. 

Председник др. Момчило Нинчић: Господо, 
господа министри су једном конферендијом зау- 
зети овога тренутка и вероватно je, да he одмах 
свршити посао. Свакога тренутеа господа мини- 
стри могу доћи, ii због тога o овоме иожемо да 
разговарамо, кад господа представници владе, 
Е{адлежни за то, буду рвде. 

Прекидам седницу за неколико минута. 
(Цосле паузе.) 

ГЈредседник др. Мсмчило Нинчип: Молим 
i;nc. господо, да иаставимо седницу. Господо, 
јавља се за реч господив Љуба Јовановић ради 
краисога питања, које нема везе с овим законским 
предлогрм. 

Љуба Јооановић. Госиодо. ja имам за пита- 
ње два предмета. Пошто je устабом рад овога за- 
коиоллипога одпора прсди"!)"!! '■■^ ;i„V;Ke време, по- 
требло je, да љему буде омогућепо^ да одговори 
за1датку1 крји му je устав наменио. Да би то зако- 
иодавни одбар могао лчииити. потребне су две 
ствари. ПотрЈВбно je пре свега, да имамо сталне 

■ npoiraće n.iii скуи сталних прописа o улутрашљем 
радЈ' diiora одбора. дакле нбку врсту иослошшка. 
Ja затр питам tiamera гослрдина председника: 
MUCIH .m on да би требадо то имати, a не знам; ко 

, би други могар бити надлежаи за то, негр да сам 
()дГк)|) такав [Јослов^ик израдџ. Aitb се господив 
предсодник слаже с тиме, jcm вољан предлолситн 
одбору, Да одбор TaKiiv одлуку донесе? Taj посао 
могао би се поверитн неколшџгав члапова HS 
name средине, па онДа доцније да претресемо и 
утврдимр то, тто T,ii взабрадв чланови израде. 

Друго: исто тако je пртребно, да nam одбор 
пма сталпу просторијуЈ у кРјој he радити. Кад 
буде скупштина на окуцу п ona буде радила, онда 
Ке бити ono што смо видели приликом специјалне 
дебате o уставу; да у хитним случајевЈгаа и у иа- 
рочитој потреби није се моглр радити у уставвом 
рдбору онако, како je требало, јер je сала скуп- 
штинска била или заузета или иначе била потре- 
бна за рад скупцттински. Према томе ja мислим. 
да ои господив [гредседник требао да деЈс1вује и 
иптам га je •ni вољаг; подејствов&ти, да се спреме 
потребне просторије и омогући у њима рад затсо- 
нрдавнога одбора. Олет морам к^оати, да je no 
уставу рад овога одбора предвиђев иа дуже време, 
п према томе ai;o буде такав тротак учињен, тај 
трошак неће бити сувишан, a добро функцирни- 
сање одборовог настајног посла то no моМе ми- 
гпљењу тражи. 

ПреДседнш: др, Момчило Нинчип: Господо, 
пктаЈве господина Јованрвића у иогледу IIOC/IOI;- 
Min:a сасвим je умесно. Ja сам внше мање остао н 

;а ве да гфедседавам ссдницама законодавиог од- 

бора, л аиог тога ja сам нисам ништа припремио. 
да се приступн изради овога новог пословншш. 
.Vin, госиодо. iiouiTO ми neb пРчињемо да радимо, 
ja мпслпм. да би добро било да нзаберемо једа,н 
ужи одбор, коЈи he да изради једап гередлог b iio- 
словнику. Јер оваЈсо би незгодно билр да оставемо, 
пошто ми нисмо једап чисти одбор umu једно 
чисто за1<онодавнР тело, и дов сг ne нзрадп иов 
[гословник мп бн иоралн радити no аналогији ве- 
ликога послрвника, i.'ojii смо прилагодили ситуа- 
цији одоора; који није ucTo што je n целокупна 
Иародиа Скупштина. A.in како та ситуација 
може да да повода неспоразуму с једно стране, 
a с друге стране поштр he и рад пјредседников 
бптп оларшан, кад буде израђев једав пословник, 
ja опх Mo.ino. да се rpviir спрризуму o кандида- 
тима за једаа ужи одпор. или hc бити joiii боље 
да се na пдућој седницн изаберу ти ^лаиови ужог 
одбора, који hc израдити пословник. 

Јован Ђоновић: Добро би било да то бјде го- 
тово за идућу седницу. 

ПредсеДНИК др. Момчило Нинчић: Морам 
ставити избор овога одбора на дневнв ред, који 
liv Mo.iinii. да IHTO npe сврши овај посао. 

IIITO сс тиче друтга питаи.а. господин Јова- 
noiaili пма потпупо прано. Ми треба да имамр 
један локал законодавног одбрра, у коме he 42 
члапа ^аконодаипог одбора мопи лопо да седе и 
дискутују, и г,~е he да се омогући приступ оста- 
лим члановима Народне Скупштине. Ja hy тај 
захтев упутитн [федседнику Народне Окушџтине 
н иолити га, да се у току овога лета иостара. да ае 
noim каква просторија Стврри. на нека пачин, јер 
треба лмати na уму. да то није лака ствар, иошто 
MU треба да остаисмо у аградп Иародие Скуп- 
штине, јер je незгодно да закрнодавни рдбор ради 
Han ове зграде Народне Скугаптине, a то je тех- 
ничка ствар. Ja hy тај захтбв упутити Председни- 
ку Скупштине и мо.титп га, да што npe уради по 
toj ствари. 

Сада да настави^о рад rio дпсниом реду: 
Али npe прелаза на дневш] ред ja бих молио, да 
сс изабере једав привремени председник и секре- 
тар. a ако допустите, пошто je господан Бошковик 
одсутан. ja hy да  капдидујсм јсдпога од млађих 
људи. који би вршио дужност секретара. 

Јован Ђоновић: Ja сам тражио рбавештење. 
Председпик др. Момчило Нинчић: Лобпћото 

га. чим оио СВршИМО. 
Ja мис.тнм. да сскретар буде господин ЈБуба 

iloiidiiiili. (Прима се.) Или господин Светислав По- 
iroi'.nh. ИЛИ ко друпг кр Hehe уапмати учошћа у 
лискусији, 
Tlonomili.) 

(Љуба 
Mt'CTO.) 

Мо.тим. госиодо. ла прођсмо сада na дповнв 
I »VI. 

Господин T)OHoiiiili je управио питан>е, no ко- 
ме поступку мисли законрдавнн одбор да узмс 
овај законски предлог у претрес, да ли no скра- 
hciioM поступку, који je предвиђеп уставом, илл 
да сс ово сматра као обичаи предлог и да со 
с њиме пма да ради као и са осталим законским 
предлозима упућеним скупштинском одбору. 

Има p'"i госпрдив иинистар уиутрашц.цх 
дела. 

I.VJC се: Нека буде, господин Љуба 

[Топовић   заузима   своје  секретарско 



Стеногр. белешкс 

Министар унутрјашших дела Светозар При- 
бићевић: Господо, влада стоји на гледишту, да се 
овај законбки предлог има раСправљати no скрЛ- 
hcnoM постућку, као што je предвиђено у члану 
133. устава, и то нзова два разлога. Први je разлог 
Taj. што се овај закопскн предлр!; прбтеже на целу 
државу, и услед тога што се протеже на делу др- 
жаву спада у оне предлоге, ICOJH су обухваћенн 
под имђном уиификације законодавства, a vim- 
фшсација законодавства мора се према прелазним 
иаређсњима устава спроводити скраћеним иоступ- 
KOM; тако да се скупштина резолЈЗТ^ијом изјави, 
да ,iii законски предлог, који je у овом одбору 
прамљен, прима или одбија. C друге стране овај 
;iaKOHCKH аредлог je v вези ca иатеријом, која je 
била обухваћена са познатом Обз1тном< и koja 
донекле значи ревизију! »Обзпане . Обзнапа je 
једав акт краљевске владб со неограниченим 
роком трајања, na je прелазним наређењима ус- 
тва faj акт владин легалнзовав и продужеио му 
je трајање. II сада, кад овај законски предлсг обу- 
хвата материју »Обзнанв'. радн се o ревизијв тога 
акта краљевске владе, na сада и такви предметн, 
који зваче ревизију решења министарског са- 
i'.cTii нмају no скрапеном поступку у заководав- 
n(i\i рдбору да се сврше. 

Тиме сам гледиште краљевске владе обра- 
зложио и Mo.niM законодавна одбор, да то прими. 

Јован Ђоновић: Господо, ja видим, да се ja и 
господив миннстар не можемо сложити у тума- 
'icii.v овога члана. Прво и прво, овај заков ne 
може спадати у ред закона, којам се изједначава 
законодавство земље или организују улравне 
власти, јер то ,v ствари не стојњ Свакв новв закон, 
ncTima. протеже се на IUMV земљу и ов he довети 
одредбе, које he важити за целу земљу. У колико 
се ja сећам у уставноме одбору, кад je дато бба- 
ввштење за дбвешење* овога члава, казано je, да 
ј( овакав ч.пш увет ради тога, да бв се велики 
закони, као што су грађански заковик, кривнчвв 
закравк! грађавски и кривичвв поступак моглв 
дОвети, јер je материја ових закона толико ве- 
лика, iiMii 7,000 s.(ion парагр.к)).'!. да би дпску- 
сија, кад ои се o њима дискутовало, као што се 
ради са ооичиим законима, трајала upio дуго. 
Ирсма томс. овај закон, који je сасвим нов, и ако 
iiMii материје нз разних ранијих закова, не може 
oimi сматрав као закоп, o коме се не бн требало 
да jKU4i|ia!'„i„-i као o обичвим законима, које pa u; 
ЕГародна < 'купштива. 

Друго, објашњење да се onaj закои има сма 
трати i;ao рсипапја Ооапаис. пс могу да примим, 
јер нам пи.јг донета Обзнана . те се према томе 
пс радв o њеној ревизији. J i знам, да овде пма 
елемената, који су обухваћени у »Обзнани«, алн 
ово није дискусија o »0бзнанн< нитв o ка^квоме 
решењу ii.iii акту Мивистарскога Савета са закоц- 
(■I;IIM карактером, него je ово једав нов закон, и 
према томе ja бих Вас молио, да \m поштујемо 
Устав, који смо донблн и да га у почотку пашега 
рада не газимо, већ да радимо na овоме закону, 
који сс подноси гада. оиако. као mro ћемо радитв 
га сг.пм осталим законима, ^оје буде имала Зако- 
нодавна Скупштина да донесе, т. ј. да ов прође 
кроз Заководавни Одбор a да Скупи1тина 
олрешеве руке за дискусију п за [вегово мењан.е. 
• la MiiciiiM, да je у интересу саме ствари3'да ми са 
овнм предлогом ne поступимо овако, како се прн- 

длаже, n то ,јг. господо, једав разлог, радв кога 
бих ja хражио уепорев, a ве убрзав рад. 

Председаик др. Момчило Нинчић: Има реч 
Триша li'au.irpomili. 

Триша Кацлерозић: Ja имам да учиним 
једну кратку изјаву у имћ својих другова. Сма- 
трам, да разлози господина Мивистра Уиутраш- 
iiaix Дела у овоме иитању не могу да издрже кри- 
ТЛКу. M.ian 133. Устапа je Т0ЛИК0 јасаи. да би 
сваки нокушај, да се љегово значење применв у 

слу изјаве господина ^инистра унутратњих 
дела, т. ,ј. да овај аакпш ки пројекат реши а.акоио- 

(авнв одбор no краћем постутсу, на убрзав 
'in: бво повреда Устава. Taj члап Устава je то- 

лнко jačan, да o томс не мрже бвтв р^чи. У првој 
a.imirjii јасно je речевој аа Изједвачење aaitoHO 
давства и управе«. A. овде нема шта да се изје- 
дначава, овде постоји једва Обзнана . a Обзва- 
noM' нема шта да се изједвачава. Ово je спецв- 
јална закон3 који тангира конкретце случајеве, и 
ради тога ja сматрам, да je у праву господив Ђо- 
iioraiii. којв je нзнео разлоге у погледу тумачеља 
овога члана и да би законодавџв оДбор као експо 
невт Закоиодавне Скуцштиве погрешио, ако би 
ово питање o овоме законском пројђкту решио 
i;p.iTi;ii\i поступком и овемогућио тиме јбдву ii.\ ii.\ 
дискусију, како то у нормалним приликама бива. 

Због хога ми ne можемо да примимо гледи- 
iinc госиодппа министра унутрашљих дела, од- 
nociio владе, већ сматрамо да су разлози, које je 
госпоДив Ђоновић нзнео, на своме месту. 

Председнив др. Момчило Нинчић: Има реч 
гссподнв Мивистар Правде. 

Мшшстар правДе Мармо Ђуричић: Иотиуно 
je va'mo гледнште, да се овим предлогом подноси 
једав законски предлог, кбјим се изједначује зат 
конодавство наше земље. Матердја, која je обу- 
хваћена овим закоиским предлогом, постојала jt; 
v заковима, који важе у неколико у свима разним 
aiaiiniMa. који црстоје у namoj држави сада. 
Овим законским пројектом, који сС подноси, нде 
се na IO. да се та иатернја кривичнога дела кри- 
минализује na једав начив Јединствев за цело- 
купну држабу. Дакле, ono разно законодавство 
које постоји уводи се сада у једно, a то je ираво 
нзједпачеље заководавства. He може omu сумње 
n томе, да се овим предлргом нде на то, да се 
једној матгриЈп. извесним кривичпим делима no- 
глављају овде одредбе јединственог завона чело- 
!,\i ne државе, Koje до сада нису биле такве, него 
су биле разне, и опда се тим очевидно ради na 
нзјђдначешу законодавстВа. Влада je К5огла по- 
СТУПИТИ ЈОШ i.'paliHM иутс.м. ona Јг Mor.ia да Рб 

a. а.\ као Ji'uiy ол првих ствари, подвесе na 
na 1матрање у законрдавни оДбор, na да je одбор 
реши. Алп влада није тако хтелд, него je поднела 
[горјекат законски, који се сад подноси одборЈу 
n on има да га реши. 

ПреДседнив др. Момчило Нинчић: Има ргч 
господшј Настас Потроии)!. 

Настас Петровић: Господо, менв je потПуно 
i icno :. овај пројекат, којв се са, (a пред nar нз- 
laicn. пма пред иас и да дође, т. ј. да дође пред 
одбор који се родио кз Уставотворие Окупштине. 
Сви законокв предлози, који ne решавају какве 
nohe npoo.icMf. проблеме, који нису ретени nn у 
законима гсраљевине Србије, Восне и Керцего- 
r.iinc n.in другнм naniiiM покрајивама, свв хи за- 
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конски предлози, дакле који не решабаЈу какве 
нове [фоблеме, морају доћн пред оваЈ одбор, јер 

i г шима наједначује законодавство ,v целој Hainoj 
фжави. Овај оДбор, пред који je нзнет овај lipo- 

јекат, има (?вој иривремони карактер. Ов траје 
највише две године. (Гласови: ^аје ает годииа.) 
Овај одбор нзабран je из Уставотворне Скушпти- 
tie и он, према томс иоже трајати свега две го- 
диие, a друга Скупштина, која буде дошла за 
овом, нзабраће себи другн одбор за оне оотале r 
дине. Дакле, господо, овај одбор има свој привре- 
Mciin карактер, и томе одбору, који се родио из 
Уставотворног Одбора и који има овако (ipirepeMeii 
карактер, морају се поднети свн законски upe- 
длози, којима се решавају проблеми, ва нзвестап 
im'nm већ решеци v појединим шттм крајевими. 
Само нова питања, која нма да се реше путем за- 
кона, само она тјраже иов, други Одбор у овој 
Скушитинн ii тај нови одбор нмао бијта питања 
n те предлоге да расправи, а свн осталн законркв 
предлози, ini мом најдубљем уверењу има да дрђу 
пјнм, бвај идиир. AKO хоћете бш je n добро UITO 
тако има да буде, што сви предлози! за нзједна- 
Mcii.i- закопа има да дођу аред овај одбор, jep je 
on јрдан велики форум, док други одбори; који 
доцније буду ('ii|iaiiii. ne he бити тако велики, 
него he се састојати свега из 7- s .iim,ii. као UITO 
je u (осада било. ii ca тог практиЧног гледнтта 
добро je, UITO he ов^ ствар доћв пред овај велики 
одбор. 

Председиик др. Момчило Нинчић: Ja ме- 
с.IIIM. гослодо, да иристугшмо р^шењу овог прет- 
ходног питања. Господа, која су за то, да се овај 
законскн предлог подвргае краћем поступку } 
смислу члана 133. Устава, нека изволе седети, a 
која čy оротив, иека изволе устати, (Мањина ус- 
таје.) Објављујем, да je законо^авнв одбор усво- 
јио гледиште владипо, да се овај законски пред- 
лог узме у поступак у смислу члана 133. УставЈС. 
Md.i'iiM господина ceitpeTapa, да прочита upnu 
'i.i.-m законскога предлога. 

Секретар др. Љуба Поповић чита члан i. 
iiin.ui im страницн s.). 

Председник л|). Момчило Нинчић: OiBapaiM 
дискусију o [грвоме члану. Реч нма господии 
Триша Кацлеровић. 

Триша Кацлеровић: Ja мпслим. госпбДО, да 
бисмо мп d оврме законскоме пројекту, попгго јо 
ово v ствари смањено законодавно тело, требали 
најире водитн дискусију у иачелу, a господин 
цредседник предлаже, да се одках води дискусија 
од члана до члана. Зе мислим, да je то н^смисао 
једнога закона, a да je то и иначе ред.У Уставпом 
Одбору такође се водила дискусија у начелу, na 
се и o овој cTii.-ipn мора водити дискусија у на- 
челу, im ni; онда да се пређе на спегсијалн^ дис- 
кусију. Ja предлажем, да се то учини, кад je aeh 
господин прадседнш; заборавио fo да учнни. 

Председник др Момчило Нинчић: Ono je 
једна TriiiKnlm, која потиче птуда што ми ma 
пословника. Госпбдо, ми смо у пракси усврјили 
пословник Уставотвбрне Скупштине, који се у 
овоме случају тешко иоже да примепи, али аако- 
иодавнв одбор од случаја до случа^а доносн ре- 
uieise no којем he да се ради. Овде може да се 
постави питање, да лв треба да буде начелна дис- 
кусија. AKO Одбор рблази да треба да водимона- 
челиу дискусију, ja остављам одбору да реши, да 

■m да во niMii сада пачелну дискусију  и у овом 

специјалном случају, дое се не доиесе Пословник 
n то iiinaii.c дефинитивно ue реши; Стављам ово 
питање na гласање. (Коста Новаковић: Треба прво 
.ia се зца, да ли су оки у цачелу за тај закон.) 
Il|>i>,(i да решимо питање Посло^ника. -ia мрлим 
господу, која су (ja то, да се води начелн_а диску- 
сија код ог.ога законскога предлога, да изволе 
устати, a господа4, која су против нека изволе се 
дети. (Коста Новаковић: o томе ue треба да се 
гласа.) Ово се мора да реши. li ово je један слз 
чај lIoc.Knami.-a одборскога, који je увек рдбор 
сам себи скрајар. 

РеЧ и.ма г. Љуба Јовановић. 
Љуба Јовановић: Ja, господо, морам да ка- 

жем своје мишљење, a то моје мишљење нстиче из 
онога, како ja урпште гледам на рад Законодав- 
ног Одбора, a тај рад обележен je самим Уставом. 
Onaj Законодавнл Одбор нма у многом погледу, a 
спецнјално што će тичс Дискусије, да заменн саму 
ИарОДНу   СкуПШТИНу.   li.   ГОСПОДО,  OHaKO   ИСТО   l.an 
IHTO Народна Окупштина нма да расрпавн u реши 
sohe .m једаи предлог аримитн у начелу или' од- 
бацити, нсто тако и onaj Одбор нма да реши sohe 
ли ирпмити у начблу nm не Један предлог и у 
ominv [федмете, које му Влада упутп илл који из 
саме средине рдбора буду изашли. He може бити 
реЈпавања, ако нема дискусије. Ja уопште мислим. 
да je Уставј због гломазностн Уставотворне Скуп- 
imimc. која je претворена у Законодавиу, и због 
оиих lemKoha, које у њенрм   раду   наотају  уолеД 
прцепаностн великог броја клубова и уопште б  
опоррсти, која у парламентарном телу влада, хтео 
убрзатн nocT.viiai; n пренео je на Уставни Одбор 
иираду свих закона ове врс^е. Ja замишљам да бн 
гребало при том да влада onaj истн поступак у 
[ipiiiiuiin.v. ona in'Ta начела, која владају у парла- 
ментарпом раду. Нисмр ми једаи обичан одбор, 
пего један одбор који у погледу дискусије заме- 
п.ујс Народну (лсупштину, jep Народна СкупШјИ' 
na nehe иматн да дискутује нвгР he давати само 
кратке пзјаве, и HMaheMO да \ n.oj само гласамо 
овакр или опако. Ja све ово говорим у опште, и 
кад говорим у опште, fo се тиче иовога предлога, 
иислим да ne можемо друкчије радитл n да  не 

Tili одгопара.К) оиој  НДВЈИ,  која   нас   je  рупашодша 
кад смо ову установу законодавнор одбора за- 
вели, ако бцсмо друкчије одлучили, 

Председнш* др. Момчило Нинчић: Ja ми- 
олим да liiimi' o овоме не Дискутујемо, pero да 
овј ствар ставим на гласање. Ово he наше penieite 
иматл \ толико вцше значаја, што he битн упу- 
гтво за ужн одоор кад буде радио Поскиипп;. 

Господа, која ej за то да се водв аачелна дИс- 
кусија neka изволе устати, a господа која су про- 
Tim нека изволе седети. (Behana устаје.) Објављу- 
јем, да je пНдша законрдавног Рдбора за тР, да се 
подп na'HMiia дискусија пре детаљне дискусије, 

• 1тварам начелну дискусију. 
(Коста HonaKonnh: Пма 'i.ianona. КОЈИ iinov 

прочитали цго пројекат и ja вас молим, да се про- 
јекат прочита.) Молим г. секретара да прочита цео 
11Ј)ојекат. 

Секретар Љуба Поповић чита цео пројект: 

Пројенат закона 
o заштити јавне безбедиостн n поретка држави. 

1л. 
Kao  злРчинство  у  смислу   Казненог  Зако- 

iiiii;a оматраће се n ona дела: 
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i. Писање, издавање, штампање, расхурање 
ки.ига. ndiiinia. иликата или објава, нзрађпвиЈоО 
ii.iii растурање ки.ига. којим се нде на хо да се i;o 
потстрекне на насиље према државним иластнма 
iiIHviniiljciiiiM Устаиом ii.in у опште да сс грозв 
jamni мир ii.in доведе у опасност јавна поредак. 
UHO важи и за сваку писмену нли усмену кому- 
шктичку II,III авархистичку прбвагавду или убе- 
ђивање других да треба промепити прлитички 
II.III екоцомскв поредак у држа,ви злочивом, па- 
сиљем II.III ма којом врстом тероризма. 

■i. Свако организоВање, потпомагање, илв 
аостојање члавом каквог удружења, Kojd би имало 
за сврху пропаганду комунизма, авар.хиама, герб- 
ризма, II.III удруЈкен>а радв припВема илн иазр- 
шења убиртва илв у опште ono mro се садржв у 
предној тачкн. 

.'i. Свако издавање под закул или ма у ко- 
Јс.м ииду уступаи.а зграда II.III простора за скуп- 
,'i.aii.c лица којима бв био циљ првпрема илв рад 
за остварење чега од онога што je изложено у гор- 
ii.HM двема тачкама. ако je onaj. који je зграду 
n.iii просторије уступио зва9 на шта ne се ове 
употребити. 

i. Свако оргавизоваљеј здруживање или iipo- 
паганда, којвма се нде на то. да се проузрбкује 
војва нооума. иетеж и.ш незадовољство код вој- 
ника n.iii да се rpaljami n.iu војнидн не одазивају 
сиојпм iiojiiiiM дужностима ила да се омета, оте 
л.аиа II.III огравичи производња, аоправка нли 
превос iiDjiior материјала n.iii свабдевева војсКа 
за шене потребе, као и у опште свака алтимллита- 
рцстичка n.iii антидржавва процагавда, као и 
свака [фипрема, покушај, илл извршење у циљу 
да се поруше нла (ховиште објектн којв служб 
jamioM саобраћају, јавним ннсталацвјама   ti   no- 
ТЈк-оама. 

5. Свако стављање у везу са каквом .IH'M- 
iioMihv   II.III   какиим   друштВОМ  у   пиостраистр.у   у 
uii.i>y добијања [сакве иомрћв отуда радв прп- 
време за револуцију илн иасилну иррмену сада- 
п.гг политичког стања у земљв илв другог чега у 
иредљим тачкама цредвиђенога, као и свакр пома- 
гање кога нностраврга лица и.т друштва од 
стране некога са територија наше Краљевине, кал 
то лице II,III друштво раде протвв уређе^а, no- 
ретКа II.III јавнога мира name државе. 

6. Свака производња илв прикупљање 
рружја, ору^а, справа нлв експлозива радв којега 
од напред поменутих циљева, kao н свако при- 
крввање тпх предмета. 

7. Сва  припрема,   покуШај   или   нзвршење 
убиства ма ког oprana власти нли прлитичке лич 
погти. 

Чл. 2. 
Ko учиии ма које од кривичних дела изло- 

жвних у члану i. овога закова, казвиће се смрћу 
ii,ii[ робијом до 20 година. Предмети кривичвог 
дела ковфисковаће се. 

У циљу бржег н лакшег утВрђења крввице 
допуштено je надлежним властима да претрес 
upnic и noli.v'aiai то захтева прека потреба. 

4,i. з. 
Државна политичка власт Јражиће о% нај- 

ближег команданта војску ради одржа11Ба јавве 
безбедноств кад год се покаже да у којем ковкрет- 
пом тјежем случају нису за то довољнв њеви op- 
ranu личш- и iiMomic безЛедностн. 

Ближе  одредбе 'o  начину  употребе   војске 
iipoiim-alic Мивистарскв • !авет. 

Чл. -i. 
КаД се у какиу општину нли срез пршаљс 

војска услед угрожене безбедпости, оида he ста- 
iiomnmiTiio те oiiiiiTinit', односно сроза, бити дужно 
да ијз својих средстава, свака кућа прс.ма свом 
iiMomioM стачл' храпи u потребама спабдева isoj- 
ску. Прибврање потребвих намирпида врши, под 
руковођењем и надзором државне и полицијске 
и,таст11.   опттткчЈа    власт    И  ,v   укупнОМ    ИЗН00Ј1 

уредво и иа време предаје војној власти. 
11 другн TponiKomi. које ои држава учиввла 

услед употребе војске; падају  на стаВоввиштво, 
но ако će ред брзо  повратв  да се ставоваиштво 
ослободп плаћаља накнаде твх трошкова п да onu 

■ падну аа терет државне касе. 
Omi. i;ojn on збол дела којвм je пзазвава 

улотреба војске бвли осуђева на казву, дужвв he 
батв паквадвтв ставовавштву и државв учвњеве 
нздатке окб увотребе војске. 

Чл. 5. 
11a за1тев Мваастра Уаутравш>их Дела, Ми- 

нпстар Војаа n иораараце одобраће да потребан 
Прој врјвака  пређе у жавдармерајску службу  н 
тамо ОДСЛуЖВ CBOj  pOK. 

Чл. 6. 
Лаца, која У сквтвјВ, пајавчешу нлв блуд- 

пвчењу проврде време, a не могу показата да či- 
na поштев начав издржавају, казваће се због тога 
затвором до трп џесеца, a освм тога као .uma мо- 
ралво noi'imv.ia n склбва вршењу краввчвцх 
дела, могу батв улућева и после нздржаае казве 
,\ завод за прааудав рад. 

Ma.io.Krrna лпца ако не ба бпла осуђеаа na 
казау удућаваће се у аавод за васавтање и мо- 
ралво полравл>ав>в у крјем такво лаце може 
остатп najimnif пет годппа. ai;o mije наврвшло 10 
годвва жавота, вваче до пуволетства. 

Маавстар Правде овлашћује се, да доаесо 
уредбу p попупап.у за случајеЈве уаућења ова- 
кипх лпца у заводе за прваУдав рад нлв у завод 
за иагцптап.с n моралао полрављање малолет- 
квка. 

Чл. 7. 
Ko распрскавајуће матервјеала сараве нлв 

оруђа потребаа за њвхово сврављање градв n.in 
другога увућује како да их начвав, пабава, чува 
n.in n\ другбме продаје, ма да зва илв мора д])- 
жатв да су све оае одређеае да се улотребе за 
азвршење каквог злочавства, аоред овВх поброја- 
пих у ч.|. i. казваће се робвјом. 

Чл. 8. 
Ko je овлашћев да држв расарскавајуће ма- 

тсријс ва ор.има рукује npoTiiiiiio пострјемм upa- 
иплпма и наредбама надЛежаах властв a с таме 
iii)oy;i|)()i;yji' какиу штоту или omiciiocT no пмо- 
minv. жввот n/m здравље другхи, казввће се po- 
nnjoM a у особвто лаквм случајевама затвором.. 

4;i. o. 
Ko се огреша o постојеће закоаске nponace 

n паредбе o проазводњв, Јвозу и продајв барута. 
дппампта. Ејатревог оружја n другвх раслрскава- 
јућах матервја казваће се новчаво од IO.OOO др 
ГОО.ООО давара према велачава крвваце и своме 
IiMomioM cran.v. 
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Опу новчаиу i;:t;iiiY може суд иарећи и у 
сшша сЈлучајевнма чл. 7. н 8. овога закона, поред 
тамо предвиђених i;!i;;iiii ако нађе да je то у питс- 
pi'cv одржа1Ба јавпог поретка, 

M.i. 10. 
Лр.к.тии чнновппци ii службеници, радници 

војно адмииистрације, службеници самоуправних 
тела, који поједипачно у већем броју или укупно 
престапј вршити своју слуигбу \ циљу штрајка, 
иазниће се затвор л\. a подстрекачи a коловође и 
новчано до m.(KKi дипара, 

Чл.   II. 
AKO лица, којима штрајк иије забрањен, по- 

кутају спречити и друга лица да раде, казниће 
ое затвором до o месеци, ако њихова радња не 
нређе у какво теЈке кривично делр. 

AKO се обавка лица на позив власти одмах 
мг разиђу с места где су се иедопуштено скупили, 
[сазниће се затвором до годину дана и новчано до 
3000 динаш. 

M.i.  12. 
Ivo im јавним зборовима, у отворешш нли 

затвореним просторима илл нначе ма где, носи 
ii.iii износи M;I какво знаке, заставе или натписе 
Kaio знак позивања нли пострекавања да се отиорп 
јавцо мишљење да цостојећи правни поредак тре- 
ба замепити друг^м иутем преврата, рушењем 
приватне рвојнне илн увиттајем Јавнога мира, 
казниће cv. затворол најмаље годину дана нли 
новчако до 50.000 динара, n.in обема казиама. 

M.i.   13. 
Само учествовање чри  манифестацијама из 

предњега   члака   против   оргакизоване   државке 
власти, сазниће се затвором до годину .uma  или 
иовчано до 3000 динара нли обема казиама. 

4,1. II. « 
AKO je надлежна власт ^абранила какву ма-. 

иифестацију против државне власти или'иначе 
какву другу манцфестацију противну државним 
интересима, сви учесници, који се ма позив вла- 
сти одмах in' растуре, казниће се затвором иа.ј- 
маи.г годину дапа. a коловође п надговарачи, ла 
се мачифестација не растури, u новчано до 5000 
динара. 

4л.  15. 
Државна управна власт кад утврди да у 

какво удружење (оиндикална организација или 
друга) upoMcim.io свој законом допуштенн циљ 
ii.ni (зтпочело та.јпо II.III јавно да се бави другим 
недопуштеним нли аротивзаконим агитацијама 
или пословима, растуриће такво удруж^ње. 

Противу овога ретења o растурању удру- 
жења Евегови законскн цретставкици имају право 
жалбе у року од три дана Првостепеном СуДу, 
'inji' je ре.шење извршно, ако одобрава одлукЈ 
управне власти; a ако ову поннштава упр. власт 
пма у нстом року iipuHo жалбе Касационрм Суду. 

Закокскв [федставници овако рабтуррног 
удружења, казниће се за недопуштени рад затво- 
ром најмање годипу дана п новчано 5000 дннара 
у колико овде нема тежег кривичног дела. 

4,:i. u;. 

Остала   злочинства   и   преступн   из општег 
ка i. законцка учињеиа   путем  ттампс и  јавпим 
зборовима и  удружењима у   иовреду   прјединих 

кривичних»дела,   ирестају   важити у   колико  f? 
гичу ових дела-. 

Остале одредбе оввх закона које не прод- 
виђа ошпти каз. законик остају п даље у сназн. 

4,1.   17. 
Кад оптужвни у смислу чл. 46. сриског за- 

коца o штампи буде пбзват ради саслушаља, na ее 
крије, прбегне нли га у Рпште нема у месту пре- 
бивања за три дана од судског позива, и то се 
констатује званичним избештајем иадлежне вла- 
сти, суд неће у будуће позивати таквог оптуженог 
преко »Службених Новина« нити му itpeKo њих 
вригити икаква caontiiTeH>a, већ he се све судске 
одлуке које му се имају предати арилепити Hsi 
дом ње^оврг последњег становања или аословног 
riaii.'M'ii.a. као и na. сулску таблу и опг he сг сма- 
трати ;;а пуноваЈкне у погледу рачунања рокова. 

4.1.  IH. 

с обзиром na наређење чл. 21. овога закона, 
пма (■(• у будуће сматрати, да je наређење чл 58. 
одељак l. српског закова o штампи престалр иа- 
жити у колико се односи na OIIUITH каз, законик. 

4.1.  19. 
lic мргу вршити никакву јавну службу или 

функцију mrni ипти народии nociaiiiiim' mini 
часници самоуправних тела они, који припадају 
[сомунпстичкој iiapriijn ii.ni у опште каквом улру- 
нгењу, којо je рвим законом забрањено. 

•'iima која сада врше предње функције раз- 
рошавају се no ступању на снагу овога закона. 

Чииовницн и јавни службеници који' би со 
овога разлога били разрешрни од дужноств могу 
te [фотиву peuieiha Министроврг жалити o томе 
Министарскрм Савету. Примљева жалба ne обу- 
отавља inupiiiriM' решоља. 

4.1.  20. 
Ssa nta [уривична дела no овоме заЈсону су- 

Дићр. државпи суДови no слрбодном г.удијском 
vi'.i'pi'ii,y и судиће као хитне пр?дмете. 

fimiiTii део Казнедог :!ai;oimi;a- за Краље- 
випу Србију (§§ i.—si. закључно) примењиваће 
čp у ciii'M.v na ••,;а гфивична дела po овоме заКриу. 

, 4л. 21. 
Све Овоме закону противпе одредбе из рп- 

штег каз. законика н других споредних казнеЈШх 
закона, као и закона o штампи, закопа o удруже- 
п.пма п зборовима н друтих закона иеће cć приме- 
п.иг.атп у кРлико гу овоме закону противне све 
докле овај закои буде важио. 

Предсвдник др. Момчило Нинчић: Отварам 
иачелку дискусију o овоме закрнбком предлогу. 
Има реч г. Tpimia Кацлеровић. 

Триша Кацлеровић: Овај закрнскн пројекат, 
који je влада спремила прртнв комуниста и њи- 
хове napiiijr. јесте последида режима »Обзцане«. 
Да iiii.jf билс Обзване, m би ОилР im овога закбна-, 
a пре њега ne би било im атеитата. Обзнапа je 
Дошла беа икакве стварне потребе. Комуиистичка 
партија својом акцијом и делима npe Обзнаџе 
iinjf давала повода за доношењз Обзнапе. Овб - 
кад je реч p њеној акцијн и делима upe Обзнаце- 
napoMimi подвдачим, Влада je донела Обзнану, да 
би обезбедила до] ење  Устава  у миру,   To je 
био, дакле, мРтив наравно привидан митпи за јав- 
IHH'T. 
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Melo mM. господо, кад je peg o Уотавћом пн- vioryhe; a то he разумети цолитички људи, тешкоћс 
T;III,\ .   крмунистичка   партија,   mi   пре  засе ит.п за такву партиЈу биле су огромне да кроз ашвот 
Уставотворне Скућштиис ни у тбиу њенога ради, иародни у штампи, у Конституанти, н на зборо- 
ne само да uiijr сметала решешу цитања o Уставу, вима одржи ред у њеним орт&низацијама, да OHd 
tiero напротив, наша партлја и кроз своју (лтампу. све стоје под аеном контролоЈЈ и љеЈшм рЈТсово- 
п кроз своје скунове била je та KQja je желела, да ђењем. Чим je дошла  »О0знана', тај   моралнн  и 
сс mro  пре доиесе  Устав u  да се тим   Уставол ^уховии утнцај, за   којим  теЈКИч свако  партијско 
нзравна оно ненормално li нестално ртање, које je водство, да протирује и одржава н&р масама, по- 
»остојало ,\ разннм рбластЈци) iiame дрлгаве. гтаје немогуће. 0рга1шзације су бнле многобројне 

llanir држање v Уотавотворнрј икупниини, u биле су затворене. Одржавање јавнога реда није 
|>ид je реч p Уставу, кад je реч o принципнма u било Morj'he a o каквом тајнрм раду да би се одр- 
lia;!.iiii;a.\ia laijc прстоје иамеђу комути-ппиЈе nap- жАла днсциплина у партији такође није могло битн 
nije ii осталих партија na Уставном пнташу и mi ниречи.УоваквојситуациЈИ.којајетрајаладодоно- 
\ |irl)iMi,,v дригаве, цозиато je. Am кад je реч o пај- шења Усхав&, крмуниотичкој партији било je aiico- 
nuiivHHj'oj   рдварн, коју je  Устав  нмао ;i.a  уред11, лутно немогуће да на тако ве^пкој територији и код 
i.a.i, je реч o једннству Ешрода, nama се иартија мћса од којих je један добра процената тек почео 
декларпрала »iipfe man  n једна друга  буригоасЈи! да  сриче  комунистич1су азбуку, за№м  у  једној 
партија одмах после фактичног у.јглпн.ги.а тријл атмосфери у   којој   постојб  разлнчне  тенденције 
ii.ir.\!riia у пату државу,  '.a пуно народпо једин- icoje се  ne   слажу  са  иптересима   комупистичке 
rn'.ii. jt |) у томе нуноме народном 'јединству, nama партије, апсрлухно je било  пемогуће да   комуни- 
jc ццртија гледала зало^у   иолшјо   за   сВеколико стнчко вођство рдржи свој утицај и духовие и 6р- 
рааг.пјап," целога парода.  толико joiB   lamir  гле- ганпзациоле везе са члановнма својих организа- 
даЕла je залогу за успетно вођење отворене јавне цнја. Mu смо приликол дискусије g нашој иитер' 
класне борбе   пролетаријат^   Југославије   иротив тмаипји D   Обзиаии   то нарочпто^агласпли. Mu 
буржоазије. ^мо тада (сазали, да у таквој ситуацији морамо са 

У осталом, госиодо. владу   иије   руководио <''Орс да скппемо сваку одговорпост,  ако бв cfi у 
raj мптиг,. да je постојала од стране комунистичхсе држави десиле и такве појаве, да нојединцп илв 
iiapTiijc бпаснрст за мир и поредак, кад je i>t"i b поједине групе u групице   раде   нешто   tia своју 
peiiiaBan>y Уставнрг питаи.а.  Влада je хтела тим руку mro не стоји у складл1 са радом н иетодама 
пиган.гм n ту ситуацпју да нскористи у мамгрп i.nMvmiciii'ii.c партије. 
да сузбије комуписттшу партнју, која je na избо- Mu смо били свеспи,  м без сазнаша  xybera 
рима иеочекивано показала великн усиех и у исто пскуства у сличној ситуацнји, да  Чак  n  нисмо 
време да тим Обзнаном ,\  очима масе дискредн- пмали тога искуства у раиијим социјалнстичким 
тује  комупистпмку  napiii.i.v.  као  najrriij.v  која  ПО iia]niija\ia про ]>ата и у Пруској И у Аустрији n ,\ 
ii;ai,\ цеиу и без iii;ai;iai\ обзира жели да створв 'i>|)aiinyci;(»,j. да су владе закоиима оне^могућавале 
viiic \   nainiij HOBOJ Држави. Влада lltfl! ПИЈе пмааа јавну егзистенцију ((m.nJa.iiicTiiMi.'i' napinje        свс- 
[ткаквих стварних доказа да донесе гу Оо.плпх CIIH смо били, да у таквој ситуацији врло тешко 
гсад je nn.ia jifi d iaiMynii( TiiMKdj иартији, II r.n n . ;a партпја фупкционигпе како треба и због тога 
ri'haiv. да NliiimCTap Упутрашњих Дела у својим смо ми дужни да дамо такву једну изјаву, отво- 
двама  говсфима,  псводом  наше  ннтерпелације  o 'ренр', лојално u поштепоза политнчке људо, који 
Onanaini. пије iimiiia   пзнео  копкретно   nn   пози- aila' објективко да   посматрају  ситуацнју  n  да 
тивио o акцнјама и дг.тма комуипстпчке партије. иажемо, да Џ од режнма   Обзнане«, »vi 20. децем- 
KOja    on     (Шрапдапа ia     дотипсп.г    такве     једне ^ра.   nama   партпја   uii.ia  у   неМОгућноств  .ia   коп- 
опапапг. lipi' Обзнаие у ппрмалппм приликама, у гролите inira се у њепој средини ради. 
једном   редовном   политичком   сташу   tmjo   било li у Нарбдној Скушитшш поводом днскуснје 
атентата, пптп терористнчкс акције, јер'тада ej ti  пнтерпелацијп o »ббзнани«, t;ab n v  јавности, 
нартијске организацнје  н  њепи  'машит стајал] едои а-кттата na Регента и поводом.атентата 
прд днректпим организациопим одбором n духрв- na Драшковнћа. n буригоаски пародни посланицп 
nii.M утпцаЈсм Crannpr Одбора.Крмуинстичке nap м полптичарн, a (гаррчито штампа оваква каква je, 
Tiijc 5  тпм пормалшш прилпкама, у тр.м отвор?- ГЈацилн г,у сав оДијум и сву о^говорнрст за ове no 
noM раду интерес сваке. организацијо, беч раачркс jarie na гсомунистичку партију n то v првом роду 
na mm класни   полрлчај,  бир je да  буде  реда   п ud њеио вРдство, na  mm  пзврпшн'одбор, na су 
лпсцпп.тт' ,\   партнји. Bmne man n једпа други мтлп толико далпко. да су ту рдгбворпост за те 
прлитичка naprnja. комупистичка нартија јарр и .кттатс ћзпршене, na nai.-'n за атептате сфојепе 
парпчптп  полаже   na   тр,  да у   њеиим   редоћима a   парочитом   политичком   тепдепцијом   за   прје 
буде   mro   пртпунијега   реда u   штр  јаче  днсци- ume лнуде.којима je већ тешко штр со др сада на 
iMiinc .Imma оамрвоља n .inmia г.пмпппа као и ;ai\ пије извршио такав покушај. казкем, да су ту 
појодииачна  рдмотака   пије ппкал трпеЛа   г;рму- ?)Д1;овориост бацилп  чаи  n na   imciamim-n  клуб. 
iincTiini a   napinja  рд какр прстојп  класпе борбе Иоводо.м атептата na Регепта, nm емр далн катего 
прплетарп.јата.  a  лапас још   Man,-   кад  се  пма   na pnm.v   пзјаву,   ia  nama   партпја  ra  тпм  атттатом 
уму n кад Mu нр.то добро зпамр,  ia се nama nap- 1шсол.\тно пема пнпакве везе. без Рбзира  штр je 
Tilja  lia.ia.m у јслппј ;;(Л1.1,11 у  којој гу сг cTlJdpn.ic Cirjnl,   RfOHTaTOp   'Man   једпе   ПОМУЛИСТИЧ!«   РрГП- 
Mmav n  Miioiv абпррмалпе појаве које у лругпм     (inšannje. Ta |е изјава дата v пме нзш tora од- 
земљдма ne поетоје. 1Срд nar je  -.u- para извр- ftopa n v. нме прслапп'шрга клгба. којл je полп- 
mmio yj(Mini.i'ii,c у које су ушле; разне тепдепције тички ексноиеЛт кошчјшстичкепартије v Парла- 
иацирналистичке n лругс природе n nama naprnja менту. 
jr Знала ;i,a у  rai.noM хартичпо!! стату треба бо- '"Пот^ебпо \$ попова   ;а ое i.uiviaćn.   'i mi пз- 
лрпм окпм ла мотрп   na cnc ono   пггр  <■,■ у   n.rno.i цршнц  рдбор  lili   noć, laiimmn  комуптч ммм;   i,i\n 
(•.редипи  ралп. Чбог Tora  у   laumai јг тл TO oii.io цц  ;in  друш  аттггат апгалутПО   lie   noco   niii;ai,i;v 
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оДговсфнбст. jep i'.iićo.f.VTno Кикашагх \- ;ja плти у 
I milTv   HKUKltor i':' lliUll il   i'   lnMi-   [IIlCV   li1;!.III. 

;\ко хоНете ui вер.А јете »a реч ј(*дно»1 политл- 
чару, Kojii г.ам oTuopptio клта да од оног« трс 
:iy-ii;;i. 0/1 i;a [a (.-ам ja постао »редс^диик uoM.vinic- 
niMicor [[ocv laini'ii dr i;; iy(i 1. o;i п, аирнла na 10 
»тентата na Рогоита u ip.vrora атсптата oij ia 
глда ja uch mii-iiM бно овдс \ Орбпји, ueii na дру- 
1Ч1М MIM-I\ послаипчки i;oMyiiucTH4Ki] I;.I\H mijf\ 
пмао апсочутпо ишгакиог учошћа у TIIM пндипи 
луалним 'ii.in TI'JI; pm Tii'iKiiv |;о>1"плотима. Поиаи- 
.i,;iM. да iinjr нмао иикакво^а уч^тћа. ПТта IUUIH!. 

1 i'M\-i!iicTii'ii;i! посл imnKTi K.IV.'I pa 1 ■ j.\ Кл 
врло добро u (K'JIM:!-III;:I\ м субјективпЈ' еитуацију, 
\ kojoj cc ii.rm.iii ii »ama ;10.\гл>и n naiiia napi uja 
гтрјећи увек na Марксистичком гледишт.у у по- 
глсду класпо борбо н оукоба буржразије cs 1 po 
.чстаријатом, сматра, да никаква индивидуа in.1 

акција n пикаквл испади итерори за времебуржо- 
ai ког режима ннсу у стању да измеие друштвенп 
('нстем. П. господо. у место кадје Устав донесенда 
(•(! |IC,I;IIM Обзнапр ликвидира, да 0бзнане< »t': 
стане, Обзнана je продужена. A upe. дефинитив- 
iiqr нзгласаља-Устава покушава io će je дасеона и 
онаква Обзнана проишри, односно да се пооштри. 
Ja сматрам. a то he и људи којп воде дуго година 
политику п политички хладно u трезвено носма 
rpiij.v ствари ii развитак борбе, која се Данас вбдв 
\ цг.шм свету n во min'     се сталио све док се ne 
P'M!ll   ryi,iin   l|:;.\!rl)\    Л.ИГ.ПХ   rll.1,1.   ItOJC  CC  б.Оре.   lipil 

■II.TUI да je веллка погрешка да у треиупсу ка i 
се доносв Устав, за (сојн иладаш) већина всли [п 
je слободоумаџ. да je један од пајбол>их у ЕЗврртг, 
да се баца једна iipiia копрсна. да се uacoiniji иај- 
upiMiM niijiiM,! љегово слободоуАЈље II одрекпу 
пајелементарнија ирава н слобода свпма грађа- 
иима  n  чш.чипм   партпјама. Данас će  m гм таио 

0('i;!ll;iii;!      ирОШКрује.   ДОШЛН   C.V.   ГОСИРДО,  jiirii 
liiTii na регеита  п  i'a Драшковића.   Ja   сам   Beli 
i,a 'um. дн га   Tim атеитатима nama аартија iie>ia 
апсолутно nn  пдсјнс пл оргализацлоле возе. Mu 
омо иротивницн сваке гшдивлдуаЛлстлтее п iiojer 

(ллачле акцлје, Ћфором, бомбом, једллм  гестом 
једлога човека, иоји млсли да be одузимашем ЖЛ' 

■ пота једном човеку> једлом MiinHcrpy. једлом крп 
.i.y решитл зло. да се олсмогућл реакдиоларлл po 

1 MM 11 да cc  ослгурају   поллтичка   лрава и  IM«
1
- 

(i'm.ir л.вговој  партлји, nama лартлја je и лротлв 
тих метода увек блла, jep пала п да ако бл се то 
лдеје .Унеле и усвојлле v цролетерскпм редовлма, 
м I'IM 1. laiiiii лролотаријат сллто ca правога лута 
п oTiimad у алархистлчко воде. Радл ое овде, го- 
олодо. II пприама маса. п бообама које далас no 
стоје, o класллм  борбама,  Оле су  за  свакога  м 
пајлроотлјег   човека   јасле.   очигледле;   парочлто 
после овога рата. Класла ббрба се водл успелшо 
само оргаппзовалвм иасама  n с једле ii е друге 
гтрале-   Противллил   палиј   с-у   такођс   оргализо- 
ванл. Оргалшзовалл i\ ироз свој^ дрисаву. onrs 
зовали су |;роз овојо партлјоке оргаллзацлје, ор- 
гали        ги '•'.   :.i':; своје еколомскс п флпапонј- 
ске рргаллзацлј(;; брџлс поредак. за iio}i\ мш- и- 
je добар п да  'фугојаче ппје могућ л да треб!   m 
траје док јо г.вета  n века; без fBOJo оргали^аилје 
мспи   моглЛ  да ri1  одрлге.   A.m н олл,   иојн  омо 
трају, ;:а нлјн добар »л правпчал онсј поредак.  ia 
ire гн)(;тајл nu темел»у хумалости  и Л|убавл 
граНаиим« и MIII \;(iiaj\ Taiai!}!' блтл оргали ion 
Л;1 бл ;Mu:cjiivni (;iip.j   i",( [)e,iui;  1 плм    a   иојл  c.va- 

ipajv да he одговаратл ne ctuip ргррмлој Bdiiiiui 
.i.y.;ii. који одржавају ла овојцм плеКима цпг.ипг 
зацију и културу. пего .\ шплте свшдл 1>удима H'II 
кугли земаљској. П због того нал;а лцртија je уве^к 
отајала п npe para 11 далас Biune легр iii;a;pi у 
Југославпјц, у да.иапимш хаотпчиим прп.ткам;! 

■a само органПзовале магс na томељу јакг днгцп- 
пллле •mi.v услешлб да корачцју (|iniM лдеаллми 
ралп сојлх je u иостала комуллстлшча парш.ја. 
G друге страле мл рмо врло добро гшм-пп mi'a nita 
све можс да пролстекле. да upmiaali' за комј 
плстлчву партпју, за радлпчке рргаЈШзацлје у 
свнма ii.r.:iiimM форхшма од једррг ателтата oii.ui 
да  усле  ll.iii   пг УСЛС, бИЛО  Да  je aTcmai   nii   ma- 
даоца. било да je атштат na  каквог mvM'laT чр- 
i ека нз буржоазије. 

Псторија je  пула   гаквлх  (Јлучајева.  Свакл 
аиаиат  ДОНОСЛ   JOUI   1фућу   рваКЦЛЈу   НеГО   mm   .ji' 
гама'; Свакл ателтат днректло лли иидлрсктло 
иаље mniir погађа бал! ону клаеу pa.m чм.јгга je 
гиагштаи.а једал човпј узео револвер пли бомбу. 

се освети буржоазвјском режиму (фоз .ппипгт 
u- iii(ii;i  човвка  -a  рвакву   ii.in опакву  реакцлју. 
Mu   сМО   ОСеТЛЛЛ   TO   ЈОЛ!   лппашаи.гм      Mnanailr  . 

1 u 1,. nuje бло лзвршел ателтат mi na какву кру- 
пну ллчпоот. Буржоазија je 1;олструлсаЛ0 себл 
i /„III страх од иомуплстлчке партлје н i;a.;a.ia je: 
• OM.I плстлчка партлја, која до сада mi.jf ппшта 
пелсгалло п кажњиво урадлла, која je до садв jab- 
110 говорлла, јарно радлла, a шшги he пд Вас \ 
.i.vmii npiiaaiaTii. да je ола за овоје јачаље neuo- 
piimliiina.ia хаотИЧЛУ im.IIITIII;\ . КОЈа je г.ладала у 
држави, u иида je буржоазлја замишл»ала, да he 
крмупистичка партнја nlvii све вллш у1ширед и да 
mia иора по0еђивати, ТаДа ј«, као mro реКох. ма- 
ia лспољнла свој страх, долела je Обилфту«, i-ма- 
ipa.i.viiii да je И-само lun тојап.г кимупттичкг иар- 
тпјг једал атак, једаи акчпаг ла драсаву, na 0110 
»eh joui тада. одмах осетили тешке 110след11це та- 

"квога корака вла numr за рад кимуппгшчкг uap- 
тлје n радлишслх оргаллзацлја. 

Долази ателтат na Реголта. ,16 Uac мрлнм, m- 
елоДо, да за једал момђлат замлсллте u п^ставите 
ceon   OBO   пптап.с   Mn   СМО  се  i'iopiun   11   v   ('i,\n 
niTiinn n вал <'куппттс да ce режлм    ОСулнту 
укине, доказнвалл смо ^еродавлџм фаЈгторЈ.ша  и 
у Скупштипн n вав Скупхлтлне, да je у нлтереоЈ 
nam опога реда и uiipa, за којл влада пледира, .n 
ce омогући радвпчкој i: mm a представницлш ко- 
M.vjnicTji'na' ларт:лје да  могу  водахв јавлу piPO- 
р-иу борбу. II сад знајући у цака.в je тбжак па^Р 

■,i;a,j ДОШЛа комуппппчка иартпја n  n.rno ПОДС.ТрО.. 
icaico je комунлстичка џартија јако imraliana   D^i 
злаиол! . n сада балЈ у т.Јш арррдЈеНецнм одлослмл 
сомуллотичкс партпјс долази mi идеју да dc убиј? 
Регент n да ce ублје Драшковл'11, na мил.да и госпо- 
inn llpm'inlirmili, na можда n гослодш] др. Крлзмад, 
na моЈК [ц n .ip. Рлбар n jpjn известал број људл. 
'uija  оу  HMriia  ипјаг,.i.riia  ,\   ттппама.  да   су   nm- 
■,.,i.c   г. iai;r  Beh  У ТОрбИ.  Ja  гматрам.  П1Т0  Cf   МеЛС 
личло тлче, да пема таккога лдиота,ла чгчу m \ 
иартлје,  r.nniT.a  namr  лартпје, иоји би  бло Td- 
iiu;o малоумал да зло, uoje ce Јапл.а ra   >0бзла,- 
ИОМ  . чгчп jdin   r.rhliM  a.ioM. a  m je убијСТВОМ   l'r 
I44ITU n m yriiiji4 MOM каквог (Јрдск^г 'Јовека у др- 
i.aiai. Ла сматрам, да ш-ма laivBOra пдтпа у iai\i\ 
клсТЛЧКОЈ   liapTlijn.  laijn   ho   ЛОСЛе атсшага   na   Рс 
ivnra   цзврЛЈЛТЛ  атгитат  na ДраЛШОВЛћа   n  да  иг- 
руде, да Ia <vrm n'a та.ј пачлл у c.Taii>y  ia омогућл 
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CTBapaioc нормалних прћлика у harnoj земљи, у 
којимл lir će комунистичка партија развијати. 

Ja ii!' дајем овии својим говором никакву из- 
јавуј ни исповест да бих Вас убедио KUKO се ми 
i:a,icMo. Mu иемамо зашто да се кајемо. P>ii here 
ci' o то.м" увер^Јти доцппјо. кад не буде јавнр по- 
стојала комунистичка партија. A уисрпЈичс сс 
нсто тако ii ва еудском претресу, кад je реч o ко- 
мунистичкој партпји ii o комунистичком клубу, 
да ми комунисте пемамо у тим ствариМа anco- 
лутио никаквих веза, нитн носимо икакву одго- 
ворност за и.их. II ибог fora није никакво чудо, да 
у такиој атмосфори. која je пА\ стпорспа и дат ква- 
сац »Обзнаном«, a тај киасац појачаи продуже- 
и.см »Обзнапе« после доношења Устава, кад je 
iipeMa латој p(!4ii Владиној трсбало »Обзнаиу« уки- 
иутп. mije иикакип чудо. што су се почели јап- 
л.ати атентати и што ćy се појединци лаћалв и 
тих средстава. (Министар уиутраппм^" дела Сес- 
тозар Прибићевић: Пазите добро iia речи. Ви Ka- 
mere ппјс никакво чудо.) Да. да, пије никакво 
чудо, јер та прјава иије нова im код нас, историја 
je пупа таквих случајева, али за љих не можемо 
iiocinn одговорнбст ми. Mu caiio ОбјашБавамо, a 
iie правдамо. 

Историја je пупа таквих случајева, да у pe-i 
жимима реакције. у којима се и класама и иоје- 
диицпма одузимају политичка права и иогућност 
да се политнчки развијају и боре да осигурају 
себи екрпомску егзистенцију, долазе na идеју да 
дигну руку на овога илп онога, за кога сматрају 
да je крив за ово илн за ono зло, Садањи закои 
треба да заврне шију комунистишсој na p inju. за 
коју влада na буржоазије кроз своје oprane и 
сврга јаипог мпсп.а сматра да носи одговорносх за 
све ono. Овшј аакопом влада хоће да поврати no- 
ремећени ред и мир у зе^љи, Ja мислим, господо, 
да влада то неће постићи, n мн смо тога дубоког 
ув! uen.a. да влада оваквом ј^дпом мором неће no- 
(Tiihii nn ред, nn сцокојство, nn мир im за водеће 
људе у држави nn за спокојство целвга иарода, 
којп треба у истински стварном миру да развпја 
све сврје снаге на свима поЉпма јавпог илшота. 

Стаље MdH.c да буде још rope. To кад кажем 
»још горе« гРсподив министар Eie треба то да 
с.матра. не треба да буде толико бсетљив. те да п 
то nilianii na рачуп комунистичке партије, да he 
аа то »горо« ИОСИТИ ОДГОВОрност комушклпчка 
партија. Ви ћете растурптп њен посланички илчб, 
oncMor.viiKTii његову јаппу акцију. Наравпо, Ви 
имате силе n можете то да учшгате, Али, поред 
тпкиога новог створеног стања. у коме će Hehe 
омогућити слополап раавптак' јавпе борбе. која 
хоће да се бори na терену ових идеја, nama nap- 
тпја Hehe нрсити одговорност, ако се десе случајеви 
ador   К0ЈИХ   im оиај аакоп   ДОНОСИТв.   Ви   ЗНате   IK'. 
Искуства лругих карода, ла je и тамо било слич- 
imx режима, који су нзазивали атентате na вла- 
даоце. кпежеве, министре. банкаре n na читаве 
корпорације, Почевтии од Русије na до западних 
"■мал.а na Атлаптском океану, завршујући ča 
IlInaimjoM. ма imai; такап једал режгт, КОЈИ je 
хтео иркористити атептате. које су махом вршили 
л>уди. laijn птсакве игдеје n везе нису пмалп са 
гоииалиотичком партијом пре рата n данас. него 
су аџархиотс ексалт#раие природе л.удп. тај ре- 

■-ким није могап дуго да ое одржп. Једав рд naj 
rpvlinv режима iipoTiri; содиалистичк*' партије 
пип je Б^смарков режнм. II   on je  морао  да  се 

скљока под притиском ишве снле n енергије, које 
оу ницале из немачког друштва, силе, коју je 
створила експлоатација и капитал. 

У Русији je царски политички режим увек 
nocTojao. Тамо су атеитати били сталне појаве, 
зато што су л.удп. који су их г.рпшлп. били мп- 
јпл.сп.;

1
. да се убијаљем мо-кч1 да застра1ии onaj 

царистички реишм, Онн нису добро поаиаиалп 
прилике, заборављајући, да he na место 'овога 
napa доћи други плп да he na место једнога гу- 
бернатора доћи други. Цареви су и кнеЈкеви па- 
дали, губернатори су падали, али ј«1 режим увек 
постојао. To je так-о ишло све док се нису ство- 
рпле објекишне прилике, a затим и субјективне 
прплиие, благодарећи бољи1евичким организаци'- 
јама npe рата ... 

Мшшстар Унутрашњих Дела Светсзар При- 
бићеви1ч; II цемачком злату'. 

Триша Кацлеровић: Немојте тако говорити 
ви, који сте добар позцавалад; светске нсторије. 
Зпате врло добрр, да тако ne стоји ствар. Дакле, 
кажем, док се'нису створиле објективне н субјек- 
тивпе прилике у рускомо царству, да na једав 
врло лак начип n oca атсптата n без убијаља 
рускИх царева n губерпатора промене сиотем, који 
je дотле владао. A тај сиотем пису промениле nn 
социјалистичка nn комунистичка партнја. ешго ej 
тај систем променнли nam min људи, који су na- 
m/m mrr peca да треба променити и фррм,у и по- 
лнтику рускоме царству. -inann. да je и за бур- 
жоаску демократију то један стари аксиом, да je, 
oa.N'o кад постоје објективће n подесне субјективне 
прилике n околности, у n-an,y да се дрђе до прбеде 
брл>их n иапреднијпх n jeja no IHTO су до тога мо- 
нента постојалс n владале. Борба идеја и система 
у дапаттгм друштву водн се п с једне a с друге 
стране масама n ако постоје објективни услови; 
онда lir те идеје n систоми мррати победнти чпм 
ci' пагдГш стпарпа истинска подлога за егзистев- 
цију. na другој страни, Бурлсоазија je кроз револу- 
niij.v срушила феудално апсолутистички режим. 
II lp- тога je било појединачних акција, п тек 
онда кад су се сазреле прилике да буржоазија 
иоже да узме власт у cfloje руке кроз револуц^ју, 
оплом оборен 'у једал старн, застарели релснм, за!- 
старила форма друпгтвехгог уређења n заснована. 
пова папреднија форма. Данас пострји борОа ko- 
муиисгичке n социалистичке партије с једн!е стоа- 
tie п каттиталистич1;е класе с друге стране. Td jo 
борба пдеја, то je борба оистема (Министар Уиу- 
траштпх Дела Свзтозар Прибићевић: Највише сте 
социалиста тамо подавили.) Није то борра егзал- 
тпрапих личности; него борба два света, једног 
света, laijn губи тлр, na коме стоји и друхрг 
гвета, i;ojn се родло, алп који хоће путем органи- 
lOBane борбе ла створи једав nor. друттвепи rio- 
редак. у коме Кб се омогућити свакоме човмсу да 
жнви срећно. II онога тренутка кал се те прилике 
створс. тај mam систем мора победити. Mu смо 
гвеспи, да под nac у Југославији ne аостоје nn 
објективне nn субјективне [фиЛЈше, да би могла 
комунистичхга партија путем ревблуције Данас, 
гутра, [;роз пет. кроз десет годтпга да узме власт v 
(moji' руке. алп песумњивО je. да постоје елемрнти. 
vcToim. ппасац за егзистспцију радпичке борбе. 
која гвој израз палази дапас у ком^1ио,тих1ко(ј 
партпјп. 

К'а11птал11;'.ам   лапас   пслокупппм   сцојпм   CII- 
' [VMdM рађа ралппмку борбу, рађа содиализам n 
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i;oMviiii:;aM  и  нема те силе, нема  те    Обзнапе . 
иема тога закона, који може v игит. угутптп 
!i онемогућити борб.у идеја н борбу интереса, и 
кад дође моменат, a будите уверени да овај регким, 
соји ви sohere да створите, nehe дјто грајати, yv 
lic ni живе силе срушити. оида heie се брзо 
уверитн, да he и комунистичка партија у Југосли- 
внји извршити овбју нсторијску улогу као и у 
другим земљама. 

Према томе ми сматрамо w сшим г.аптм ок- 
тим. коЈим хоћетс да онемогућите комунистичкој 
iiapTiijn јаван живот н јавав рад, ви вриште једав 
акт иаснља на i једном партијом, која иредставља 
неколико стотина хил>ада чланова, a нза tcoje 
RTpje неколико милиона луша. (Чује се: Има m у 
Руснји других партија? Један nar: Има)|'да 
тим насиљем нећете постићи оцо што желите и да 
he нпак iohn време, кад heie се уверити. да je 
баш у Интересу мира да дозволите јавнЈ отво- 
рану борбу раднпчких маса и кроз (вцхове »олн- 
тичке п њихове вкономске организације. 

Ja сс нећу унуштати у детаље овога закои 
скога нројекта, који ее може иазватв крвавом иро- 
iinjdM иа оно, UHO mi желите да постигне!«. Онај, 
који буде читао onaj закон у јавности, у Евроии, 
on he морати да се мало замислн. (Светозар При- 
бићевић: III m тако Говорите?!) Ви сте се ухва 
UMU. господине Прибићевићу, за \.мерику (Све- 
тозар Прибићевић: II даље, и даље!), a Швајцар- 
ску, свакако и за Француску, јер Док у другим 
.4см.1.ама Ввроие комуниотич1\е партије > истинв 
ii|HM\:'.iiMaj\ акцију и дела, Ja ca овога места 
рам, ншкалост, [п вам |;ажем, да комуинстичко 
партија иије пр?ДЈ'зимала никакву акцију, нити 
je до1ило до каквог сукоба маса, (Првговори.) II 
кад су комунистичка партнја и њиховс вође осс- 
m,m да je ситуација слаба за њих, ови мрсле, дп 
\r ту слабу н за себе иеАовољну оитуацијЈ ia 
себе побољтати; ако се (io»my да служе овим су- 
лудвм сре i   ■ i ма  то je ваше митл.сн.г и логика. 

flpevu гом«! Ja сматрам, да се овнм актом 
шиде вршв једав акт пасиља  ирема  целој рад 
IIII4K0J i.iai li. ruja je ОГрОМНОМ, Да llf КаЖСМ, aiiin 
лутно.м. већином na страпи комјиистичкс uap- 
тије п кој.\ r.ii niaiM законом ниги нкаквом свагом 
плн снлом nehere да дотерате у логор центрумаши 
i a i;(ijii\i,( дапас кокетујете, и да Eiohe бити im- 
icaivBo чудо ако nama тежња, да се овим закоиом 
створв мнр и ред у земљи, постапе нлузорна. 

Оа ових разлога nam клуб he гласати у на- 
■i'M.v. i.'an n у појединостима против овог Јаков- 
( ког предлога. 

ПреДседпИ!! др, Момчило Нинчић: Пма реч 
горподип Министар Унутрашњш Дела. 

Министар Унутрашших Дела Светозар При- 
бићевић: Господо, ja нећу дуго да говорим. Нећу 
да упстребљујем опште фразе као господив [\а- 
■{леровић, који у свом говору није казао ништа 
иово im .орвгш1ално, него оно што смо др сади 
голико пута чули већ у расправама у iiaineM Пар 
ламенту n.in читалн у комунистичкој литературп. 
•''•n они. nojn су до са ia nii.iM уплетеии \ овакве 
нтеитате говорилв су као и господив КаЦлорови}! 
сада: како су они само цдејнн борци. како нису 
иодстрекачв атентата, иако су противнЈГЦи таквих 
мппа. a после тога дошла су њнхова призиања: 
ia оу билв учесници. да су   бпли   иодстрекачи, 
П |П   Да   i-.V  nii.iii   n   ИЗВрИШОЦВ   aiciiiaia.   Ja   Vi'  ЧУ- 
fiHM.  ia j« lociidjim Кацлеровић у оваквом једном 

озбиљвом 'iac.v uorao овако говорити. Господив 
Кацлеровић мора свакако нризнати, да na једној 
страни у свету стојн једав фронт, a то je cpppin 
свих других партија, a на другој '■roju фрош 
бољшевистички. Ja се чудим, како je господин 
[гацлеровнћ могао да овде у једав лоиац иомеша 
и комупнсте n социјал.исте, кад се зна, да су со- 
nnja.im-ir у свима културним земљама na страпи 
miiiN сicMiMiaTa. miju су ia поштоваље реда n аа 
општс право гласа. 

iilia бих Ja требао да кажсм господи посла- 
iniuiiMa. који су ii.Main npn шке да прате писање 
комувистичких листова у нашој држави, који су 
имали прилике да прате изјаве њихових говорника 
na конгресима њиховим, који су ималн ирилике да 
(•лувЈају говоре њнхових сосланшса овде у Парла- 
менту? Ова господа послаиици, која с.у имала гу 
прилику, знаће добро, да ли су комуЈШсти гово- 
рили, да he мирним путем у народЈ' преобразнти 
ч( вечанство и ред и поредак у њему, или су гово 
рили, да he то norTiiliii само крвавом борбом н 
днктатуром, коју хоће да заведу. Ja се бојим, да 
употребим оштре изразе, јер свв знамо, да култур- 
ном човеку ne пристоји такве изразе употребл^а- 
вати, a.in мп изгледа ништа матс него безочиост, 
г:ад [^спода комунисти овде тврде, да онн нису за 
днктатуру и за насилну промену садањега реда и 
иоредка, Сви мп. госпрдо, знамо, да je г. Опма 
Марковић na конгресу у Вуковару говорио o томе, 
ia се само крвзвом револуцијом, само диктат}'- 

pow може доћи до бстварења њихових идеја. (Гла- 
сл mi i-a комунистичке стране: Овамо доказн за то?) 
Ja li.v све то приложити као доказии материјал 
(iiiii.M факторима,  који he  нматв  o томе  компе- 
TOilTUO   :а t), тучују. 

Beh сам појам диктатуре нролетаријат^ иред- 
иоставља крваву револуцију, јер до диктатјфе не 
можс гс Допи другим n.vii'M n начшшм, него рево- 
луцијом. (Гласови са [сомунистичке стране: Ви ne 
IK шајете Маркса.) Маркс није ароповедао ника i 
днктатуру пролетаријата. Нигде у његовим делина 
пг можете nah'n пппто. na nno би се моглв аозвати 
у гфилог Banie теорије o диктатури пролетаријата. 

Ja |-а.м очекивао, да he господив Kai^iiBpoBHh, 
код je уверев у то, да комунистичка партвја није 

■.а те иаснлне методе за промену друп1твепога 
реда, nerc за лега.чну закопску форму, ja сам оче 
i.nr.aci. да he господин Кацлеровић, да би то до 

o !i|i'M целрм патим јавношћу u пред Зако- 
иодавним Одбором, гласатв за onaj ааконски про- 
јекат, јер се њиме не пргађа нико други, него само 
они. који су за »асилну иромену др.ччптвеног реда 
н поредка. II ка i господин Кацлербвић (Шје за то, 
tu се гпм nacn.iiiiiM цутем мења друштвени ред п 

ii(i|i iai:. ,i овај заков n даје заштиту мпрпом п 
редовНом mi'inn.v измепе у друиивеном реду и no- 
редку, онда би гч)сподив Кацлеровић, да би до- 
кааао. да je сам a такпу промену, треба<) да гласа 
ia овај законс1:н гфојекат. Ja сам зато такву њс 
гову изјаву n очекивао после овог његовог увера- 
r;:ii,a. Ллп on изјављује, ла je против тога, да се 
кооштрава кривични законив за сузбијање repo 
риствчке организације, анархистичке пропаганде 
ii комунистичке пропаганде, која и није пишта 
лруго fiero пропаганда аиархистичка. Господил 
l.'au,ic|ioniili je говорио овде као ia смо мп овде 
нмали једап даристички режим. TaivO се Л»де m- 
може говојшти. Mn смо пашим Уставом увелв 
pra.iiM.  uojii   .;а\тс|;а   ппцгкm.'!п.о Државие npiann 
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;;.iniiji' ii [ipe свега noiiiTOBaiiie ошитег ирава гласа. 
У Русији није било тако. Тамо није било општег 
ирава гласа, uero je владалп воља једног човека, 
II,m воља једне бирократскс групе, која je била 
iiicMdlina. i.'n.i нас [шјс т.м.п. јер иод fiac иеми 
иладо бирократнје, иего бар од промепс од 1903. 
године блада парламентарни релшм, који може 
i;i iiMii u својих недостатака, али којн je био vseii 
НЈраз иравог расположења »ародног. За креме 
тога pcJKima Еиада je ^а сваки свој законсви Пред 
лог  нмала  већиву, a да je rtiije  и^ала, oiia  бв 
:;l!;i.i;i.  IHT.I joj je ДУЖНОСТ Да  УЧИПИ, 

Грсподив   Кацлеровнћ   треба   да   успОређује 
iiame одпосе са однобима овог света. na који се ми 
[гаолањамо ндејно, треба  да успоређује са одно- 
сима културиог аапада, na кал буде нашс одв 
успорсдио са (i.iiicriiMii  тамо. онда   ho конст 
иатн, да смо \m последН)а зехгља ita овслу. itoja ji- 
IlOIil.Iil    OUIIM    IIVH'M. 

У Белгији, иа прчмер, примољујс сс на ICOM 
ииоте baKOn o сузбнјању апархиста m 98. годиие, 
У Гхмгпјп гг комуниста сматра као м анархиста, 
|Милојковић: Тамо нзлази комуВистнчка штампа.1 
A,m noja не mune o насилној промепн лрупгп;.- 
i;ora роредка, горподине Милрјковвћу. (Гргин: Вв 
иоричете CBQ. Ви herr iv рећи јсиким дапа, ui cd 
зовете п Милојковвћ. Човок треба ia нма толнко 
грађанске кураи?.и. Немате кураЈки.") Ja пећу да сс 
иозивам. на пример, rta Румулију. rcoja je доне ш 
закон lipoTJiij комуииета, према којем се иому- 
пистичка iiapTHja у оци1те не признаја. |Кацле- 
ровић прлговара.) 

ПредседнШч др, Момчило Нинчић: ['осподипе 
Кацлеровнћу, опомињем Bac na ред, 

MimiicTiip УпутрдЈПЊИХ Дила Светоззр При- 
бићевић: Jđ сам (.i позвар na примор Белгвје, a 
гада узимам за npimep Лмернку. Ham члав i. 
ције пишта ip/ го noro upemic американског з) 
копа. !l пеће na.L.ia rm iioj.im Кацлеровнћ i;a;uiTii. 
,ia je исти pešali v  Лмерици као v бившој u;- 
рИСТИЧКОЈ Т.х cilju, Oll lic Mn.i.c да KtliKe, la \мс- 
|)Jli;a lic ОДОКаЧС 0Д liai v ПОГЛСДЈ i:.\.IT.vpc И Uii- 
iai.in;;auii,jc n ia Mil ne би МНОГО брлд naiijtciai, 

,\ ч!!!!"-!!! v друттвеном п iio.iirniMKOM развитку, 
ra i, on сс v Mii()i(-\: с i\ ,i;ii,m мстсдама самс 
Амсрпкс. 

K'aiai   je   ,i,a,ici;(/   inii.ia   Амсрпка   ВИДИ   се   110 
■io\;c. a lia.\!a jo свима пбзнато, да у АмериДи IUKI 
ју судови npano да исхштају устав^ост донешеннх 
закова, алн шјо се тиче оврга закоЈ^а одузето je 
то upaiK) оудовима. Ha пример у 1\алифорш1јско.1 
државЈ) одузето je цраво да оудовв псшиују. да 
.ni je aai.oii.  ivojn je ;iniic;ncii   цротнв  комулнста. 
уставац. или [le', јер ic Амррпка npe свега хте,л 

[0 ■■.aiiuiiTii дрлсдву. H MU. господо, овде имам( 
памеру да зиштитнмо дригаву,   (Рлас   [јод   UOM\ 
ПИ( ia:  l.'aiiiiTa.iiiiTc.t Тр Je  nama napa  фр-та. KO; 
joji се увек слуЈКИте  a 1солико Кс пам noMohii то 
Комо  ППДОТМ. 

Мп коћемо да заШтитнмо namv ^државу и 
зато доносимо овај закон п то отрорецо |;а;кем() 
пароду. i.-, i гш MU пропустили. ia се no гаужимо 
..era. i mi м кредствнма за сузбнјање i-: '.ini.ci.:. 
псгп да c\i(i живу cii.iv. o tepjoj je говорио   men. 
i.'aiMcpdiml:. П.УСТИЛИ ПрОТНВ.У l!ac. lili би СО ЛОПО 
lip(ii;e.*a.   Mil   TO   ПИ0М0  Д03В0Л1ГЛИ:   ПОГО   РМО   МОДИ- 
фцкова.чи бдроДбо прстив Bauie аиархистичко u 
pa opne акцијо   против   ipaar. ■.  (Кацлеровић:  Mu 

. ne живимо na купоне.) 11a ima Bac крјн 'лгивите n 
na [Јупопима. 

Ja дакле калам. кад  доносимр  овај   закип. 
MovKomi да се позовемо na пример целОга пултур- 
иог civra. II ANU pm.a n Швајцарска u др.уге лр- 
■i.ace допеле су jpni раннје слич11е одредбе npo- 
■mi; таквих покретп, icao IUTO II.\ доносимо n  ми 
Tcimp данас. Mu би, господо, М05кда у нашем ра- 
воју rparai.iiiiijc nm.m. да смо TO |viiiii|e >'iiimi.iii. 

Једини пришвор, који би се могао ставнти Владп, 
fm тај. што TO pamijc НИСМО .vimin ni. 

11 ако омо могли прд   притпском   околнрств 
MM   п   потстицанв   iiaimiM  jar.miM   мишље,- 

Mii lincMO хтели дп  со служимс ванредним 
мерама. uero смо сва она na'ic.ia. којима смо хтелп, 

гнтимо правилно развијање name државе, 
унелл у закои, закон, који he примешивати сло- 
no.iini   u   in'.iar.iicmi  судови.   Ilira   пма    viivipa.    \ 
овом iiaiiieM закоиу, против чега бв могао oeai u 
riM-MciiTiid да устапс господин It'aii.ii'pomilr.' Шта 
смо ии хте.пг; Гооподнв Kan lepoBHh je за тр, да 
ci   ne да   ima.iieiio-npanna   ааштпта    за   Државу    v 
томо погледу, да се ономогућ,и  пропове \џње im- 
ell.llie   npOMOHO   ДруШТВбНОГ   pe.ia.    Хоће   .111    rnclio- 
дип Кицлеровић  Да   останемо  ми   no  постојећим 

aKOiiHMa беа казнено-правне заштите, хоће .ni го- 
сподип  Кацлеровић Да останемо без довољне за 
штпте np.Tiin оних, који  sohe да стварају Tepi 
рпстнчке организације у пашој држави? On oc.v 
[)Ујо сваку терористнчкд  i ргавнзацију, свако на- 
онл.е   прмтп   поретка   n   реда,  a   педа   казнепо 
правпу   затчтиту   против  тих   елемената.   Дакл^, 
кад im ccvljvjcTc те акцнје, иад сте протнв тогл. 
да со   паснлн!)   промена   друштвепог   реда   може 
li] шедати, кад сте против fora да се могу екс- 
цлоаивпе материје nanan.пати са малим ризиком, 
i.ai сте протил свега тога, заштр онда ne вотнрате 
овај закоп, да докажете, Да сте искреио говорилв; 
(Триша Кацлеровић: Taj змадв донешен je протцв 
комунистичке партије. Лр. Душан Гргин: Шта 
ini 1мате да ое бојите? Триша Кацлеровић: li. 
laie пам да ■a.nmiMn прома ОГ.ОМ0 aaiam.v. i 

Господо, Mopaj [s ce сетнм у овОме чаоу, јер 
сам много с n.iiM расправљао o томе, морам да ce 
гетпм   namer  покојног друга  Драишовића:  (Гла 
ooiu'i: Олава му!) On je упшо у псторију. Госп и 
Драшковпћ je mm: i; траисфигурнран у ндоју. м 
UH (a, 1сад je тај човек иислио na заштиту naim 
.ipa.ane. пмао je довољно повода n paaioraj У чп- 
тавој акцијн. коју je комуннстичка партија з.м 
ове дВе годнне подила у пашој држави, да je ко 
муинстичка партнја писала у овоме оргаиту, да 
троб'! lioiinena-iii (iiiniTe право r.iaea. да троба nih 
(^тојати.  .ia   ce  др   niacrn  дође  темел;ем   општег 
iipana  riaca. да je КОМУНИОТИЧКа   napnija   npOIIOBC 
la.ia   }    [ШрОДу.  Да  трспа    оеудптп    СВаКу    ППДППП- 

i"\ терористичку акцију, да je комунистичка 
партија.у томе праии.х-  васпитавааа  сврју омлЛ 
.umv. да   mije пзазивала дивљу   мрллпу   протип 
опнх. који ne c/jroje na  комунистичком глоди1Пту. 
ДО   Onaiiaile     ПНКаД   !ic  бН   Д0П1Л0.   A.lll   IIoMVnileTe 
су nm.m другим путсх; н у извеоцим момсптпм,-. 
емстрап! ev iicoTiKipnocT. пеактивност лржавио 
власти iipoTiii    гога   као слабост  nauie државе n 
upe-гаn na,in   еу   OBOMO    врђству   v    MoCKBH   ,la   je 
naiUa Јдрнгава na руб.^ nj>oiiacTii n да оалго једал 
inpai; доводн до револуције прцлетаријата. il та- 
:,!;' V   КрИВИМ   Претета na Ma   e,-|   ejpailc   ПаШИХ   i;OM.\ 
IIIICM иожо о.е захватати nmi ,\ воћотвима комупи- 
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(4ТУ1чке liaprnje у нностранству. a њихов liana, 
,ui ne i;;r,!.-c.M врховни Bor, cTn.nJc у нностранбтву 

Ноцтоји таква представа o нашој држави, као 
да je om na >*мору. Ilaiim влада iiprao одегаска г. 
('IIMC Марковића у Москву добила je иротест 'ln- 
чернна иротив тога, што ja тобсике гњарим p.vi.-no 
nd i,iiii'i!iii;i'. Па, господо, niTii раде руски Cca-iiit' 
кици т.\. зашто ćy omi ,ioni.m ту? Кадје тако 
сјајно и .iciKi у руској дрлгави чашто onu inicv 
тамо (и-тали? (један глас иомуписта: Ту c.v .u tp- 
жани као заробљенн. 7000 има у Хрватској.) Иије 
iicTim.i. Mu немамо рус^ких заробљонииа. Ми 
сг.пма Руснма KOJU c.v хтели д'а ii.4.\' у Русију 
nii.ni прлправни датв иутнице за Русију. (Tpi ma 
Кацлеровић: To je rracao Обзор i. Обзор' niniie 
мпогс EieiicTime. na niimo. н т.у a вп ce cvr.vnv'HTc 
niicaii.cM свакога oprana, i.'o.jn нз ма каквиу: piri 
лога водн кампаљу гтротив р^да ,\ овој дрллмак 
(Граја.) 

I'. К^цлеровић šaške: nitje никакво чудо да 
ce јављају атентатн. Али господо, то мора л-\ буде 
увек чудно једноме Есулт^фном човеку, макагве гиз- 
лптичке II|HI,IIII;C биле ту. Г. [{ац,леровШ1 P некп 
органи јавног мнењр питући o томе догађају го- 
иоре - да су криви комунисти, али су ioiti кривл1н 
omi i.o.jn врше власт у вашој држави; lio томе, да- 
кле, nuji' толико icpiiB Стејић и Чолакови[ћ, icojn je 
na првом претресу говорно neto тако као г. [чацле- 
ровић. laumai су кривв опи, који врлГе вла т .\ 
namoj државн; A питам господу; тта je ;};шчи- 
пачкога уппшла nama др;кавиа власт? (ИхлВота 
Милбјковић: Кпи.ча je нисила читаве чЛ1 (пГе 
како je убијеп Мшшстар Полпције и распал>11ва 
магс'  I'pa ja.) 

Mu до сада ипсмо употребл>аналт1 драстич 
М(!ТОде [ipoTHB [сомуниста то ce мора лојалло 
мрпапатп мп нисмо' тс драстичпс методе ViKi 
тробљавали, карочито »всмо в}>;;1или [шкакап 
обрачуи са иомуиистимп. 1;акав обрачув врше у 
('овјетској Русији дапсшњи а^асници. Mu то 
micMd учинили. Дошао je само једаи п-ашмап рг- 
a.iiM. режим Обзнане, изазван акцијом комуни- 
'•ппкс iiapTiijc Mu хрћемо да ce бррба за заихтиту 
дрнгаво .каа.шаујс. Трсба да п.мамо легалну под- 
логу за ааштпту од превратјтчкнх струја. Нсмј; 
тс дришвне властв icoja може опстатк, ако ce цпп 
довољво no. заштити и ако joj с^ ne даду довол>1|{1 
(•Јзедства, да може ред i; иоредац чувати. Нема 
тога вслШчога нолитичара и дрЈ1савиика[, који 
може у овоме критичном добу, icoje преживљујс; 
чопелапсвто, да не врибегава таквим иерама ::; 
ааштпту дрЈкаве, државпог поредка п човечап- 
ства. li зато, господо моја, ja морам да кажем, 
да je цела влада у доношељу овога закшгског 
пројекта солидарпа и Влада очекује, да Ке Скуп- 
iiiTJuia потребном брзином, крја he учиВити рфе- 
кат na iiam.v јаввост, донетв овај закон. ШУриО 
одобраваЈве.) 

Етбин Кристан: Господо послаш1ци, иза jaicie 
речи r. Мипнстраја ие могу да ce од^чпевим за 
овај пројекат, који нам je предложеи i |бои; за зат 
штиту дрлгаве. 

Ja бих из свег срда желсо, да i ■ развитак 
iramer народа у овој земљи врпш nm мирппје и 
mro цпвиливованије. Ja бих био ofipev н учнпити 
'• моје страпе све uito би загарантовал( такав pa:i- 
внтак. II ако господа m меродавпом гесту миспе 
да je ггбтребпо na неки парочити na'ii и [|стуиа.т11 

против террризма, терориртичких метода, ца  ма- 
i.ap li терористичке науке, ja (>\i\ бдо с тим са 
гласан. Алп ja не могу да cg сагласим са једним 
пројектом,  којн има   ходгаед  маглебих   ствари   у 
ссби као овај пројекат. Не могу да ce сагласим сџ 
једиим пројектом, који истуда прртив једие поли: 
тпчке пархије na макар каква оца била. ГосЈиодо, 
ja стојим овде на  веома изблованрм стапбвииггу. 
tla tie прппадам im једној буржоаској партији, a 
пнсам mi комуитта. II когбд }$ пратио развитак 
последњих година у целоме свету, тај зна да пема 
толико 'rpiii-ii.a  im   између ј<?дне буржраске  цар- 
тије n комуннста кблико има нзмеђу кбмуннста н 
(^оцијалиста. A.m. господо, ма колико грд да сам 
ja прртивап крмунистдчкој партији, ja ие бих бир 
за то, да ce против ње упбтребе изнимне Mepcj n' 
постуиа друкчије него up. m иа којрј другој luip 
тпЈп. d'.iac: lla макар она била и терористичка.) 
Госцодо. ако пма међу комуиисхима террриста, из- 
волите поступатв  противу  п.пх  свом снагом др- 
л^аве. AKO нађете да има террриста код иас соцп- 
ja nii-ia. паволитс истУпатн и противу љих; a aiai 
пађете да међу вама буржоаским  партијама има 
терорнста,  нзволите   иступати   п   противу   њих. 
A.m.  господо. осуднти унапред  шму једну  пар- 
тиј.А  без   д'рвољнпх   дбкава   то   ције   довуштево; 
(Министар 0. Прнбићевић:  Па   макар та   партпја 
п.мала \  своме програму и диктатуру?) Ja знам 
roeno^Oi да оро тто ncliima xohe, она мадке да про- 
вађа, na у том смиблу може битн допуттеко; a.m 
то пп.јс добро.  Ja   могу  да  разумем   ррозничаћо 
стање, које je сад завладало у овој вемљи. Ja зпам, 
да имамо дапас посла са сасма вапредним иоихр- 
лоппшм моментима a.m. госпбдо, ако ови моментп 
иогу да уп.пттпу na масе, onu ne смеду да уллџ- 

i  na људе прлитичаре, na државнике, na рпе 
'■'"ju су  одгрворни за ;фжавпи живот. У таквил! 
'i"( BiiMia треба да су ти људи хладнркрвпв n да 
'' следе само инстииктима него да добро гледају 
каквим he уррдити плодом оно што они смерају. 
Господо, MU знамода ванредне мере иикад  иису 
рађале добрим нлодовима.   Mn смр видели1 да je 
сваки покрет који je неко хтео силом да сатре па 
иакар то био најлошијн покрет, бир рјачан рвш( 
мерама, јер je добио некакав пимбус (Мишштар 0. 
Ирибићевић: Сад heMo видети у колико he ce тај 
покрет ојачата у Аморици!) Господине Министре, 
с.твара^е мучбника (Глае: II Драшковић je једап 
иучепик.) уг.ск je давало полета покретима1 ICPJB 
бп '''ii.in иначе умрли самн од себе. Гоододр, да сте 
ви   Kalem једав за^он, којн га.ђа само тероризам, 
ja бих иогао  мирне душе да  гласам  за њега. Ja 
ne  треба   да   изпосим,   како  c.v   социјалнстичка 
1;транка и социјолоиша наука далеко од тих ин- 
.■ршндуалвих акција n ja бих могао мирпо да да.м 
свбј r.iac за све оно што нде прртнву терористич- 
i.n\ .п.цпја. Ла бих могас мнрне душе да гласам за 

<т.с dud. чп.мс сс  хоће да   нстреби  тероризам.  Ja 
бих волео да ce нађу вакоии, који бн спречили те- 
роризам како онај који долази оато, тако n onaj. 
i.djn долази оадо. A.in. господо. ко   he мени јем- 

i да tic ce na темељу овога нацрта гађатн само 
OHO,  mro on ре oiipan.iano смвЛО да ralja? 

Када ce OBU i иацртом забрајвује свака n'o- 
мунвстичка пли анархистичка пропагЈолда, онда, 
господо моја. ко lie пама датп дефинпцију I;OM\- 
пистнчке цропагаиде, n кр he нама дати гараи 
mi.i.v. да ce nehe oporaitaTH n мрје организац1гје? 
t»o he пама датп гаранције. да he onaj. кбјп има 




