
V. еедвица — 29. јула  1921. :м 

r.iiiiim.j. (Павле Анђслић: И jaсамсејавиозареч.) 
Да .m Гш i-. AII1)(MIIII говорио у име групе? (Павле 
Анђелић: Не, не, у нме своје.) Дакле, према томе 
нма још четирн пријављена говорника, који ие ro- 
воре у име група; један демократски u трН комуин- 
riii'ii;,! говорпика. Ja молим Одбор Да реши, да m 
hesio наставитл дискусију и.т ћемо гласати. 

Госдода, која су за то да се дискусија за- 
кључи ii да се приступр решавању, нека нзволо 
■ г li TU. Господа, која су за то да се дискусија Eia- 
стави ii да со да реч нека нзволе устати. (Већина 
седи.) Објављујем, господо, да je дискусија закљу- 
чопа. (Триша Кацлеровић: Mu nohoMO учествовати 
у спедијалној дискусији, ако иам сада дате реч. 
Граја и објашњеље). Господа комунистичкл посла- 
miuii изјављују, да иеће присуствовати у спецн- 
јалпој дискусији овогд надрта законског, na стога 

моле, да нм се допусти да једав љихов говоршш у 
mir групе реагира m добадањс приговоре. Одбор 
има права, господо, да с погледом на то, што ко- 
\iyiim-ni4i;ii послапици неће присуствовати у one 
цнјалној дискусији, одобри тај говрр. Отога питам 
одббр: je ni вољан да једном кбмуниотичком no 
сланику дозволи говор у имс групе? (Одбор одо- 
брава! i 

MI'II.VTIIM. како смо почели рад у иет сатн 
с иш да наставимо n nohy no потреби, a видим др 
располбжење одбора пијс да со вочерас и даље 
ради, то ову седницу закључујем, a идућу заказу- 
јем за сутра у осам и no сати у јутру, и молим го 
споду чланове одборд, да у то времс тачио дођу 
na седницу. 

((!еДница je закЈвучена у 20 часова.) 

V. СЕДНИДА 

ЗАКОНОДАВНОГ ОДБОРА 
НАРОДИЕ СКУИШТИНЕ 

КРАЉЕВИНЕ 
СРБА, ХРВАТА 11 СЛОИКПЛЦЛ 

држана 29. јула 1921. годпис у Београду. 

чић. 
Председавао Председник др. Момчило Нии- 

(!екретар др. Љуба Поповић. 
(Почетак седнице у 9 часова.) 

Председник др. Момчило Нинчић: Малим 
вас, господо; да изволите заузети своја места; 
Отварам данашњу седницу. Према споразуму na 
синопној седници треба један од господе из кому- 
пистичког Клуба да узме реч. Реч нма г. Коста Но- 
паковић. 

Коста Новаковић: Господо, ja сматрам, као n 
већина господе Законодавнога Одбора, да je ова 
седпица, која замењује дискусију у пленуму o ,ј - 
iiinM повом закоцском пројекту, врло важна. 11 ако 

je nii.io појединих мишљења n лакога третирања 
ог.их ствари од стране поједине господе посланика, 
ja сматрам да je то ;i6or тога, што rtociojn извесно 
расположење, које се oceha и ту. или на улици п.т 
у једном делу грађанства, и да се мисли, да je ово 
иитап.!' готово за решење на опакав начин, како га 
јо Влада поднела. 

Ja мпслпм. да то [штање није решено овим 
дрбјектом Владе и да оно треба да буде дискуто- 
вано овде^на јбдан спестран детаљан и опширан 
пачнн и да се im пдлитичку ситуацију, радп које 
се доноси овај пројекат, баци једав широк прглед, 
na да се донесе једно решењвЈ које Tpie6a да излечи 
зло у којом се земља палааи. 

II мп налазнмо, да je стање у земљи врло 
рђаво, п да то треба лечити ua извесан памип. 
Мени je жао mro г. ПрибиЉевић као Миннстар 
Упутрашњих Дела, као застугашк Владиног ми- 
шљења и референт у овом питању, пије многе 
ствари посматрао очима једнога политичкога еко- 
пома. n/m једнога државника, него очима једнога 
обичпога полртичара, једнога обичнога партиј- 
скога човека. Он мпрге ствари дрбро n ne познаје, 

мпоге ствари im nainera комуиистичкога покрета 
licima пикако, a Miiore опет ствари, које овде до- 
iiocu као углед и пример, такође представља не- 
потпуно п ne онако као mro оне стварно постоје. 

Mu смо овде од њега чули, да се овај зшсон- 
ски прбјекат; базира поглавито на законима, који 
постоје у другим земљама. Ои сепозивао na Аме- 
рику, Белгију, Швајцарску, na чак n im Фран- 
цуску, паравна ствар, mije сс могао позивати na 
Мађарску и I'.VMVIIHJV. јер би тр била срамота за 
једпу демократску земљу каква тргоа да буде 
nama земља, a.m се за њега ne може рећи, да се 
позива потпуво верно im поједпие примервј да до- 
каисе тезу и да обрани овај пројекат, који се до- 
носи против кбмунистнчке пропаганде и комуни- 
стичког покрета. 11 да je то тачдо mro [;а:кем naj 
'" bij je доказ то, што у Америцн излазе комупи- 
стичке nomiiic. постоји комунистлчка штампа л 
постоји комунистичка партија и секције свих im- 
UHi палности, na према томе постоји п Југооловен- 
cica секција комунистичке партије. Све те партије 
|'мај\' гноје oprane u. параииа стиа]). да im.iCTii'у 
деловању тих партија мешају сс колико тр дело- 
вање може да се подвргне противу анархиста и те- 
рориста, a.m тај заков уперев je поглавито прртив 
сиидикалпнх аиархпстичких организација, које 
отворено цроповедају терор. гГо je диљ томе за- 
иону. Према томе, господо, кад се овде претреса 
једно ваЈкно питац>в, кад се хоће једним закопом 
да погоди цела једна партија, представник, у 
овоме случају једини представппк организоване 
радпичке класе, јесте комунистичка партија, a 
једпим врло ма.ш.м делом социалистичка. 

Vovnoflp, то je случај оа Швајцарском где нз- 
лази na стотипу комупистичких листова. Закон 
који roiiii апархистичку  u терористичку  пропа 
ганду п тамо се може да примењује im комунисте 
у толико у колико бн њихова акција п пропаганда 
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била TUKIH' ириродо. Међутим, јшстови :..тае и 
пархија постоји. У Француској raucL'i! i.r.iinjn :;о- 
мунистички постоји и ви се можете >;јјој IITII сва- 
i;ii.\i данОм из њихових новина ii иа њиног главиог 
органа »Иманите«. Tu партија броји сада 12:0.000 
организованих чланова, a главпи орган те партије 
излази у 200.000 примерака, и те су организациј( 
распрострте no целој земљи и сваки дан се множе. 
црема TOMI'. кад би у Француској постојала Добра 
воља да се угупш комунистичка партија нли да je 
ослабе, зар не би могле да се гфипреме такве мсрс 
какве се хоће до npHMeiie код нас? (Један глас: 
Зато што није тамо било пуцања.) 11 тамо je било 
пуцања много више пего овде^ a билс) je често пута 
п крвавих сукоба, али фраидуска влада то није 
учпнила просто зато, штр je била свесна Да крму- 
нистичка партија, као израз тежња радничке 
класе, не може лако да će сузбије, јер ona извире 
на односа, који поотрји у друттг.у француском 
као mio постоји u у другим развијеним земљама. 
као mio извире и из других односа у друштву. 
lični je c.i.viiij еа Белгијом, где такође аостојн ко- 
мупистичк;! иарти.ја п КОМунистичка .ттампа. 
Прсма томе, господо, onaj вакон не можс со изје- 
дначити pa осталим законима у onoj земљи, јер су 
оип закони друге врсте, јер ови закони не иога- 
ђају комунистичку партију, не одноре се na кому- 
ипстимку партију, и текстуално ти заиони су про- 
Tiiii аиархистичке, против терористичке акције. 
Према томе, господо, ако хопемр да и ми 
владамо методама Запада, као што рече г. Минн- 
стар, оиДа мн не можемо дрпетн onaj закри n твр- 
дити, да се у tiac влада методама Зах^ада, јер За- 
iia,i. господо, иије донео такав закои; (Једаи глао: 
IIITO се пи ne владате no методама Запада?) <* томе 
hc бити речи. Да ли се ш) владамо no мстодама 
Запада нли ne, то се може најбоље видети иа ак- 
ције iiamr рартпје, у тоиу one две или три годнпс 
за ono време, погнто je nama партија попово стала 
na своје nore, Ja иислим, да, гостподр, нећете моћи 
nalili у акцпји наше naivniji1 иикако тих метрда, 
које су употребљавале организације у Амернцп 
n.iii мање терористичке групе у другим земљама, 
или атентате, које су поједине личности илп мо 
ментано расположене пичиости чиниле. Нпкакав 
атвнтат у нашој партијској акцији такве природе 
ви не молгете наћи. Господо, nn знате врло добро 
да nama партпја није, и ако се то хоНс да пред 
стави, тежила nn хтела no сваку цепу револуцију 
за дапас, сутра плп прекосутра, за педељу,' и да се 
према томе у томе правцу и развијала. Ви зпате, 
nn стб чулн из уста господе,'која су сад отишла у 
десно, nn сте чули из уста гг. Јакцшћа из Босне и 
Херцеговине, nn сте то читали вероватпо и \ 
Штампи iianioj n њиховој, да су говорили, да je 
1019. гоДине стање у Боснн n ХерцеговиЛн on.io 
такво, да су за време преврата социјалирти мбгли 
узети власт у cnoje руке да су хтели. (Граја: To lie 
стојп.) To су onn тврдшга. (Др. В. Андрић: Ви сте 
после ЈакШиће избацили нз »Гласа Олободе« u 
чудновато je mro сте се nn тада пеобично запимали 
Босном n Херцеговшшм.) Ja вам кажем то, да су 
господа Јакшићи тако пссматрали ствар, a међу- 
TiiM Mii нисмо тако посматрали! Само хопу да вам 
кажем, да тп. који by сад na десној страпи, да оу 
onn у то време имали мпого мап.е проницљиво око 
noro MU, кад су веровали да je социјалиртпчка пар- 
тпја у Босни n Херцеговини могла узетл бласт, 
зато IHTO у оном момспту. i;a;i je nnapano Народно 

Behe, mije било пикакве орга1Шзоване државне 
власти. Међутрм, ми мислимо да содијалисти^а; 
партија то nuje могла урадити, a и кад on мргла 
пикада не би социјалистичкр-комунистичка пар- 
тпја тако штогод смела урадити, јер би тиме сама 
себе погпрала. јер би тиме потрла enoje прппцшк. 
Крмунистичка »артија неће да дође на власт нити 
да узме власт у своје руке само захо, да извршп 
освету пад r. Прибићевићем плп г. Рибаром, [сако 
кажу noniinc niiTii да изврши неку крваву бању 
за 18 сати, na да се повуче. 

ГОСПОДО, 0  КОМУНИСТИЧКОЈ   ЦарТИЈИ   ВИ   пематг 
ирава да тако судите, нити комунистичка партија 
гледа на етпарп тако. Комунистичка партија доћи 
he na плает. покушаће да дође na плагт еамо опда. 
кад буде уверепа, да ту власт може одржатн у сво- 
јпм рукама. A. господо, мл вам искренр кажемо nn 
јеДнога момента од преврата na на овамо ми nn- 
смо могли помислити, да можемо узети власт 
у своје руке под услопом. да je ббиља иожомр и 
одржати. To признање, ако нисте чули раније, 
a мн смо га увбк нзносили na нашим зборо- 
ппма. то призпање могли сте опазити из 
наше акције, коју смо извршили за one две 
плп т|)п годипе, Било je, госпрдо. стање врло хао- 
тпчпо у 1019. n у 1920/ годппп. Ви знате да еу се 
војниди тада врЛо мало одазивали na позиве, да je 
саобраћај dno n бувише рђав; да je ипдустрија n у 
опште привреда у земљи била у посве нередовпом 
стању, тто je све омогућавало да се Bpnic мам.п 
превратн n сукоби, na чак n пучевн, na nnai; nn 
када КОМуНИСТПЧКа napTilja пије дошла у поло- 
л.ај да npann ма какве пучеве. Ha тај пачин ona бп 
Moivia само да се осрамоти. Тек онда, господо, кад 
мп будбмо пмалп оЈиаттоиапс emiri'. ОДЛучујуће 
елементе у једној земљи уза се, тек бида када бу- 
демо имали сељачкога елвмепта уза ое, тек опда 
када будемо ималн јаку радпнчку класу. оргапп- 
зовану, онда ми можемо помишљатп дадођемо na 
власт и то јсдпп.м путем, који зависи од сукоба 
сила у тадашп.ем момедту, путем било ореко је- 
дног изабраџог тела или путем крвавог сукоба, 
револуције. 

Зашто (мо MU. гогподо. долазилп na ту тему, 
која се иепрекиднр овде потрже? Зашто смо ми за 
социјалну револу^ију? Ви прзвајете врло добро 
програм n техиику социјалне дбмократије npr рата. 
lin знате врло добро, да je ona била. за социјалпу 
револуцију n да je сматрала, да he се onaj npeflda 
vnlin извршити само ареко диктатуре пролетари- 
јата. koja мрже трајатп чптап НИЗ годппа плп 
кратко преме. To je старо гледш}1те марксистично, 
које je нзражено у комунистичком манифесту одо- 
бреном 1914. год., кога усвајају такође центру- 
матп. које г. Прибићевић пеобпчпо цени n чшш 
пм уелуге као и це.та влада, Tn центрумаши соци- 
јалну револуцију сматрају као такву, да he ona 
моћи регалти велики сбцијални проблем друштва, 
Omi су 39 диктатуру пролетаријата na n за Со- 
вјете. У осталом и г. Приби^евић, колико сам чуо, 
n његов брат такође сматрају, да поједине дру- 
штвепе класе треба да се организују у Совјете и 
такође да je потребно да организују сељ'аке. у се- 
љачке Совјете. Према томе Совјети самн no себи 
шп-у страпша ствар. To je један технички термип. 
Ми знамо пр.то добро, да су Совјети у Русији та- 
кође oii.in у рукама некада еоцијалпп.ч револуцдо- 
napa a доцппје мењшевика, и да су тек доцшгје 
npom.m у руке бољшевика, тек онда када су мен>- 
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шсвнди, 1сад je ситни буржуаска демократија за 
јеДно са социјоЈШстима баикротирала u није моглп 
да одри:и власх у својим рукама. Госпрдо, према 
хоме »Совјет«; није страшна ствар, као што ЕШје 
страшна ствар mi диктатура, im социјалпа рево 
луција. To нису страшне стварн и нису тако кр- 
ваве као што je r. Прибићевип то хтео да пред- 
стани. (Један глас из цеитрума: Нем^те мислити, 
г. Новаковићуј да смо тако напини. Цризнајте Вн 
иашу диктаТуру. кад мислите, да диктатура иије 
страшна стваЈ).) Ai;o l!ii сматрат!'. да rv сс одиоси 
у друштву сада тако затегнули, да треба једна 
класа даузме диктатуру у cspje руке, мн сматрамо 
још мањг. да je ово стање такво, даје близу до 
грађапскога рата, илн да je близу сам грађански 
рат. као IHTO je рекао г. Jby6a Јовановић, ми ие 
сматрамо исто тако да je ono стање затегнуто то- 
лико, да једна [uiaca треба да узме диктатуру у 
своје руке, 1!II хо најбоље видите no томе и no 
свему овоме mro се депшва у земљи. Може бити 
речв u диктатури једне странке, када дођу сукоби 
.маса. кад дође i:c.im;a ai;nii,ja маса. Онда IVI; молге 
oiiTii речи o томе, да се из тих сукоба породи по- 
треба да једна класа узме диктатуру у своје pjite. 
.\Iri)vriiM. I!II ие можете рећи, да постоје сукоби 
маса пгго су нзвршена два атентата. To су појаво, 
које су за осуду и које штете како представницнма 
данашњег поретка и њиховој Земљи, тако нсто, a 
може OIITII п iiajiaimr штете организованој борби 
радшгаке класе. II ми њих не само да ne желимо, 
пего ми iiai>c свим силама морамо сузбијати. Али je 
пптап.с да лисмо ми v могућностн да то ура [цио 
л да ли можемо да урадимо у овоме момеиту. 
Да ,iii можда нема кога и од пас коме je 
гЛава у опасности као и код вас? Mu само 
пећемо са ојзим да излазимо и да се поносимб, алв 
можда пскоме и од пас прете исте усијане главе 
аато, пггп ИОЖДа СМатрају, да omi 'inih' ДОбро, a ,i;i 
ми чпнимо рђаво. 

Господо, ми никаданисмо хтелв пи гу крваву 
револудпју, o којој ее говорн сваке седнице. To за- 
виси од тога како Ум*, će развитв name друштво ,\ 
Југрславији, какр he се развитв радничка класа, 
какр he ona стицатв снаге да збиља може за (р 
жати у себн све елементе, који су потребнв да се 
дође до покушаја да се узме власт у своје руке. У 
своме програму мн омо показалн u јасно дали до 
каза o томе, кад ми можемо приступити извршењу 
свога крајњег циља, a свб дотле имамо да pa тмп. 

Да .m су хе наше радничке масе организо 
ване п спремне да воде Једну акцију? Да пи ми 
имамо нзражену вољу вишне народа, na да мо- 
жемо iipiin.vMimi извршењу свога циља? (Чује се: 
A Леп.шГ.') I.'a.i je реч p Леп.ппу и o Рутјп. могу 
вам pelin само толико, a друтом приликом, ако 
Д<|1)(' до ПЈи-грсса, литсриелацпја o Гушјп. онда би 
моглв говорити оппшрније. За сада hy pehu оамо 
рволико, колико ви свакако знате: да оу бољ1ие- 
иицп upe октобарске револуције говррили мен>и1е- 
lanuiMa н револуционарним социјалистима, да не- 
мају Ешкакве намерв да узму власт у своје рукр 
и ,i.i he бити само лојална опозиција, a да остав 
љају социјалиотима, револуционарима и мењш^- 
вицима да самн образују владу. 

Дакле, видите да бољшевндв нису журили и 
нису тако јурили да узму власт у своје руке, зна- 
J\liii ca колнко тешкоћа имају да се боре. Револу- 
ционарни соцпјалнстп и меи.шеепци обећали су, 
да сами образују вла u. Међутим.онн je нисусами 

образоваЛн, Bfcb су поновр увукЛв у владу в бур- 
жоаскс елемевте, што пх je, разуме се, н сруцЈило. 
II on i.i je пастала совјетска револуција; у којој су 
бољшевици добнлп солпдпу већилу од неколико 
гласова npeko половине n ba том већином ослања- 
јући се na ту мрралну снагу, бољшевици су били 
у гтању да прихвате све власти у своје руке свесни 
тога, да je могу кроз кратко време пз руку прново 
нзгубити. II (nm су збиља толико пута у току вре- 
мена говорилн, да he дотле, док су на власти, ра- 
inin \ духу својих идсја трудећи со, да радничка 
класа kao п] зводна снага и сел>ачкв елеменат 
r.Mi Егајглавнвја снага једне државс нмајз кајвећв 
утнцај у руковању државним п6слов1ша. (Љуба 
Јовановић: ЕСолико гр^фана у Русији нмају право 
r.iaca?) Ми ис мислимо, да постизавамо јурише на 
свој циљ п врло смо 'ICCTO пута показали, да смо 
\\icpciiii H да смо врло разборвти, кад се тиче хога, 
M се појединн сукоби, делимичнв парцелви су- 
коби, ne изазову између нас n државне власти. ja 
ne ai.iM. грсПОДО, a.iu iieiai \iii п ca другс страпе 

(окажу супротно. Ja самр тврдим, да нигде рад 
nirii.ii покрет, да ИИГДе nama, партпја mije u ta 
звала im један пуч,пи једав сукоб ca властима, већ 
су сс бви песто пута повуклв нспред напада др- 
/Кавннх власти. Господш! Прибићевић BIMIO добро 
ana. да мп псмамо никакврг удс.ia у iivav Субо- 
тнчком ii да смо се мв трудили, да такве елемспте, 
i.n.iii хоћс да нзазивају пучеве, нз своје napinje 
ući: i.vniiMd. a nno micMii vciicin да TO потпупо 
ураднмо, ana се врло добро због чега je то. Због 
пратаога времева n због иередовних прилика, којс 

<■> владале у Војводини приликом рбуставе рада 
н радвичких ррганизација. A/m ипак, грсподо, мо 
исемо pclm. да омо мп. што се тиче Србије; Б&сне n 
Хорцеговвне, Хрватске, na ако хоћете и Далма 
nnjc, учнднли, да све те елементе искљушмр, a ja 
бих мого pdiii n ca много више урпеха смо ми ro 
учипили, im mro je то учинила демркратска пар- 
Tiija.  нека   мс  госпрда   нзвине-  Они   врло добрр 
инају, да су у њиној партији наш, рибежиш^а 
многв елементи, који су били криви за много штр 
шта за времб проишнх режима, urni je сасвим ра- 
зумљиво I.I људв траже'прибелјнште у оној пар 
ulju. где Moi'.v да га, иађу. MiKu-n су л.удппш.у 
|палв n код nac .ia iialjN прибежнште, алв су бдлв 
одбијени; ГоспоДо, у Боснн n Керцеговини, у Хр- 
ватској, na n у Србији пема im једнрга прокаЈкев« 
ттш у пашој паргиЈв. Чак га, пема nn у Далма- 
imjii. liani K'.-i.vo у тпмс noric iv стоји најбоље, јер 
у п.сму iiM'i 45 чистих Шумадиваца. (Чује сс из 
Цсптра:  lla  жаЛОСТ.) 

Господо, im ne можете тражнтв од једие пар- 
тпје. да за тако кратко време рчисхв апсолухно све 
оло, шхоје 10лидво. To'je немогућвучидихи. lla 
ма то предбацују цедхрумаши. Један je господин 
^ак рекао, да сам ja био у Брснв n Херцеговиви. 
Био сам. господо, no пархијском послу n може 
niiTii ia hy тамо осхахв целог свога живрха. Kao 
i'o i nno r.n хражихе своје занимање као Адвркат 
n.in чрвек које друге професије, исхо сам хако н 
ja хамо охишао да радим своје пархвјске послове 
са којвма сам се упозвао. цепхрумашв мв доба 
цују. ia у r.ocim n Херцеговиди мв нмамо франко- 
l;,|'li;r и лругс елеменхе n т. д. Али, roči i   ja 
wory   i.i  Вам кажем, да аорле Вуковарског l.'o'n- 
1 i""'1 код nac mije прпма.сц цц јеДан рд хих елеме- 
паха оспм оних, KOJU су до хад били првм i 
центрумапга. Taj прекор, nojn пам omi упућују, 

5 



н4 t [теногр. белршкС 

вреди иото холикб, колико a прекор, који Ви уиу- 
li.vjtnc овде. Ми знамо врло добро, да се у једну 
партију Morv увући несолиднн елементи, оли je 
иартија дужна да те елемвн1:е чисти, u само кад сс 
не смета томе чишћењу, оно će може ировести, a 
,11,(1 се у опгате праве ма какве сметње у томе no- 
гледу, онда се оцемогућава да ми партију поста- 
BUMO па основу, на каквој смо ми желелв да опп 
|.;I;UI. у ономе правцу и са рним л»удима, са ко- 
јпма смс MU желели да радимо. 

Да бисмо обезбедили партију оД тих не- 
срећних елемената, мн смо нашнм статутом аред 
виделн, Да једнр лице можсј постати нуирправни 
M.iiin uauie партије тек после три месеца пспитп- 
пиња, које се врпга пад и.им од стране члапова п 
ид страпе оргацизације. Према томе, ви иам нс 
можете нребацивати, да су иаши чланови песолн- 
цнији иего .m namii зато, iflio су некн од наших 
■гланова могли да нзврше опакве глупости, да из- 
врше оиаква дела", и то само затО што ми ннсмо 
nii.m \ могућнокгн да у току ових седам месеци 
вришмо IIIMM.T.V коитролу иад њима. II ти анархи- 
стнчки елсментп пртхрањиваци су овим стап.|ЈМ, 
ićoj(! je било владало у току ових седаи месеци, т. 
Ј, гоп.сп.см радничких оргапизација na све \i(»r,vlic 
[шчинс. To loii.rn.c наших рргаппзација утица.по 
ji na те младићс, иоји су се одметнули од нартиј- 
ског водства n цаволо нх иа те кораке, noju оу 
уиинилн много више штсте партији, иегр ли вама, 
v'iiiim.in Miicm више гптете uero што су опи мп- 
iMii.m. да he v'imnmi користи. Господо, ваша пар- 
Tiijii. иао што сам малочас казао, није [1учистптаа. 
Ми не MinMiiMo. да ca неколшсб хиљада људи на- 
'iimiiMo јуриш na државне властн. Мп смО увек у 
iianiiiM програмима и у нашим стотутима писали 
у томе смислу, Ево, ja hy вам n прочитати шта смо 
\iii у TOJ* правцу писали; Развој борбе ne мора 
niiTii у формп« п т. д. Ha <•(■ ту дал.е рсдају слике 
гптпих сопственик) сталих раденика, који су у 
отш груиама радпбга иарОда, од којих запиоп 
привредпи развој једпе земље. 

1Тад je тако, господо, 01гда бв требало при до- 
immcii.v овога закона ооврнути се na то и ne до- 
iincimi jiMaii 3aic6ii против једне класе, која пред- 
daiM.a соцпјалпо теЈКље, и која представља једн.у 
класно ii принцшгајелио тоганизовану борбу. 
Онда ее противу ње не треба служнтн оваким 
(редствима п оглашаватн je за терористичку opra- 
гшзацију п анархистичку само због тога, mro се у 
ii.cimj средхши и.m крај ље natoo елемената, који 
су II противу њене воље, затши противу воЛ)е ње- 
пога водства пореметилн мир в ред у земљи. 

Г^оспбдО) nami' држање и у Скулштшш, name 
iji.L.iii.c према влади и с поља није тако као што 
№ хоће да представи овде. Ми смр дојплн у Скуп- 
ппмпу. показали ćMP да смр дршли ради тога, што 
нмамр интереса у пввесним прслбвима те Скуп- 
ттппе, у нзвеспим, пајглавнијим послоцима те 
('i,\ iiiirriiih' при ,iiiiu)iiirii,y Устава, при доноДхењу 
оснбвтк закопа o грађанскт! аравима и слрбр- 
дама, ii дрнршељу Baitpna социјалних и економ- 
ских, који су пртрббнл радиичкој Euiacu за пра- 
вилнр развијан>е њепе борбе, дре je капитали- 
стичка држава јака ради пскррш11ћивац>а парла 
иептарне борбе за  опште   правб  гласа, за   прли- 
ni'iKa iipaca. ;ia учепЉе у ПЗбРрЈШа. Mu СМР таКР 
радИЛИ ДР гада, u pa.iiiiicMd n у будуће. 

Гбврр грспрдина Јрђанрвића у нме радикал1 

нрг клуба, i.'njii je бир врлр смишљен, врлр умереп, 

крји се je грудир да рбјективнр посматра ствари. 
мрже нпак да претрпи многе корекције, које he 
nam r.iiTii у интересу правилног донршен>& закљу' 
чака седпица закрнодавноц одбрра. Грспрдин Јр- 
вановић r.f m да терористичка акција, која се на- 
ставља у земљи; да je та террристичка акција ne- 
HUP нзузетнр рд рнрга, штр се дешава у другим 
земљама, гДе се ствара једна терористичка ррга- 
»изација за извршеље дела, na било да успе или 
да ne успе рна се растура. Грсподо, не прстоје пека 
наррчита правила за террристичку акцију у једнрј 
аомљн, pua за IB рд релшма, који влада у тој 
земљи, има специјалан задатак да уклрнв једну 
лпчпрст ii.in једну групу личнрстн и ralja и ако 
иогоди, њена je акција завршена, a ако ne погоди, 
сматра се, да.је побеђена. У Русији терористи^ке 
( ргапизације створили су социјалисте-реврлуцир- 
пари. који су врдили радпичку партију, али ne пр 
марксистичкрј террији. Никада брљшевичка пар- 
■inja није ствараЛа террристичх^е рргапијзације у 
Русији, тр he и грспрдин Јрваирвив кар појалаа 
[трртпвник 1фиднати, Никада ннје брл.шевичка 
ппртија иикрме саветрвала да води терористичку 
агсцију и да приређује атентате. Госнодо, кад je 
убијеп Ллбкиехт и Роза ЛухЈсембург, бољшевичка 
партија mnvpiiaui але препоручивала je радни- 
иима немачким, да апсоЛутно' рдустаиу од сваке 
асшутс. ii тсрорпгтмчкс акцијг као одгопор иа уГ.и- 
ство Ррзе . l.vKiTMnvpr п Либкнехта. Ja hy вам јрш 
pehu и Рво, да je крмунистичка партија rpehe ин- 
терпаццонале стигла да да сврј суд чав n P атен- 
тату na Престолонаследника и да га je ona naj- 
енершчније осудила н пзјавила, да he предузети 
кораке против свих оних, који буду нашли уто- 
читтау Руспји и крји су рр^низовалитајатентат. 
I in here, грспрдо, нмати могућпости и да се уве- 
рите o томе шта je трећа интернационала пре- 
дузела. (Добацивање: Je лн др. Сима Mapi.-onnh 
ухапшен?) Госпрдр, Сима Маркрвиђ je бир тај. 
који je тражир да се предумзму пајенергичиије 
мере прртив рних, који буду дршли у Русију, a 
laijii су nii.iii умешанв у атентат. 

Грспрдип Јрвапрвић зпа врлр дрбрр, м акр je 
Русија затвррена, нпак нма путева да и влада 
(a;aia мнрге ствари, које се дешавају у Русији, да 
пошље своје курире да c'e обавепиава o свима пи- 
тан.пма. Господии Лзуба -lonaiuir.iih многе ствари 
боље зна, пего други зато, штр je приступачнијн 
тпм стпарпма. Ирс.ма то.мс ки-цодо. .vl'.vriijii таКве 
акције ne мрже бити. Ja ne верујем, да би се рва 
аиција могла да пррдужи. Могла би се пррдужити 
свмо рнда, кад би биле прилике tcao у царистичкрј 
Руснји. To се ne може рећи; да су данаппве при- 
лике у Југрславији као у апсрлутистичкој и ua- 
pinrii'iiai.i Гуспјп. далеко су рд тога господр. Ме- 
I),\III\I рвр je једна психрза, једна брлесна пснхрза 
прртив рмладинаца и тих типова, којн су со од- 
метнули од цартије, и та психбза иош трајати 
цратко, a можда je neh и своју кризу прешла. Ja 
сдмп.ам. да he ти л.удп бити у стању да пркушају 
такве слпчпе ствари да даље раДе, кад внде ono 
tiiTP пза трга дрлази и ако имајуи мало пвести м 
aiai пмају и малр додира са радпичиом tuiacoir, 
onu lic увидети, даби радиичкој [;ласи мпого вншс 
unciii.ni. којој x(>li(' тобрж да прмргпу, у крјој су 
цскада nii.iii na ir'.am.iii НЗ п.г. 

lio iiamcM уверењу, мн мислимо, да пма na- 
'iiiiia. да се терористичка акција, ако бп се баш n 



V.  (■(•.umna ZO,   iv.ia   LOil. 

»родужила. до ce сузбије a овај иачип,   cojn   cc 
иредлазке, апсолутно пије TUJ иачпи. 

Даље, госиодип Јоваиовић долази аа идеју 
п иита со, да лн TU терористн имају везе са кому 
imi-Tirii.oM иартијом, ii налази да нмају везе са ito- 
м\||||:;мом. јер свп onu иалгу, да су комуинсте. 
Нека би ce н веровало да чино uao иомуписте. HR 
моЈкс [гомупнстичка партијб носити одговориост 
;;а та дела mi no своме јавноме раду, јер ишсади 
она [inje то цр^оповедћ ta, iiero je на протвв осуђи 
na.ia. lic може I'IIITII комујшстичка партија одго- 
ворна зато, што ce у свести једнога човека рефлек- 
TV.J\ идеје tia друш пачип. него што бива иод 
једнога паметног н разборитог човека. To може 
бити јвдна жалосна прјава, једна немила појава, за 
саму партију оувише непријатод али шшго je pa- 
;;v.\l.l,lir.lljr   заТО,   ШТО   СЈ'   ТИ   (ЧгМсНТИ   nll.lll    ВрЛО 
мало под iiamiiM утицајем, u ако ce ти атентатори 
иазивају члановв комунистичке партије, onu су 
били врло иало чланови партије. За тога Стејпћп 
чуо сам чак, да je неписмрн човек, да ннје нро- 
'iinad mi једну KiMirv. im једне новинр, да ннје 
[фатио комупистички аокрет и да си je бам у сво- 
јој r.iar.n tnsopiIO i;(iM,viiii;;aM и ирсма томс KOMV- 

иизму у сгојој глави радио само бомбом и пушколг. 
У великии организацијама, партијама, господнне 
•idi'.aiKMuili.v. дешавају ce често такве стварл што 
саме организације неби игелеле. Тако ce je деша 
вало то и у вашој партији влного тто шта, inxo 
neon требало да ce деси. Господа демократи x()liy 
да пређу преко тога, да у њиховој партији нема 
компромитованих личноств нз прошлих релшма 
mi Маџарона, im Немаца, im јеврејских елемената. 

Љуба Давидовић; lin смећете главну ствар 
са ума. д,ч j(im није нико никога убио, то je главиа 
ствар. Кад бих ja све то веровао, што ви сад у го- 
вору износите; ja бих ce уписао у комунистнчпу 
партију. Ja вас не могу да разум.ем. 

Коста Новаковић: II треба да иам верујете и 
оида верујте, да ne би нмали потребе да устајете 
нротив пас и ne i'ui било сукоба против нас, Нама 
ce пребацује да комупистичка партија ннје imima 
учинила, IIOIIITO су искрсли атентати и да иије-до- 
вољпо осудила те атентате. Одмах сутра дав о^дс 
у ("K.vimmiim nama партија дала je довољно нзра- 
жаја o томе п осудила догађаје, али ако сматрате, 
да |""г >осудити« треба аонављатв непрекидно и у 
свима iiamiiM говорима у Скупштини, ja држим, 
да je билр довољно na и сувише осуда с иаше 
страпе, a MU uii ту осуду могли да потврдимо na 
шгрго ndTiii Maunu, да ce можсмо да разрачупамо 
са тш олемептима, онако како ми знамо, 

Mu сматрамо, да једав социјалнв токрет, itoju 
пма услове за развој, ne треба сметати. 

Иесумњиво je, да папитализам рађа комуни- 
• ;a.\i и радпиЧку иласу п ла je ona љегов ггротив- 
mii;. A.in je несумњиво, да je радничка [гласа \ 
ličio време u [вегов савезник у друштвеном раз- 
r.im;y. Мемнповпо je у иЈггЈересу капитализма, 
да има једпу добро организовану радничку 1сласу, 
lioja he за своје политичке поступке да одго- 
вара преко својих представника и која uehe Mohii 
да lipnm поједине иопаде, који могу да ремете 
саме основе ,\ друштву n целокупно устројство у 
друштву. (' тога капитализам мора да јача ту рад- 
вичку класу и мора да чини немшшв}1е устуикс! 
радничкој класи. У трме je дијалектика раавитаа 
буржоаскога друштва, да буржоазија сама рађа u 

иомаже овога противника, јер тиме помаже себе и 
папредује n развија će сама. 

Господо, нарочита ствар, na icbjy су ударплп 
гг, Миппстар УнутраипБИХ Дела a г. Јовановић, 
јесте рад илегалпих организација, као и она rpeha 
Ta'ii;a услова под i.ojn.M je комунистичка партија 
примљена у иптернационалу. li ако nama партија 
(|i(ipMa.ino imjf na конгресу усвојила -\ тачку, алв 
ce je ona сложила с том 21. тачком n опа-јр то 
enoje слагање na свој пампп доставила комуни- 
i-nrinoj ннтернациоиали, na he зато слобрднс н 
отворепо изаћи на јавност и пред јавни суд. 

Господо, код нас нису постојале никакве 
нлегалпе организације, n ако г. Јовановић вели, дп 
трећа тачка то налазке, нису постојале због тога, 
mro мп сматрамо докле год ce иоже радитн ^ле- 
гално; као што смо радили до »0бзна,не«, дотле 
ђемо n радити, сматрајући да je тај рад за нас 
доврљан. 

llame оргаиизације раде легално, a не иле- 
ra.ino, H далекр оу рд тога да радб у духу теро- 
ристичких ррганизација, што ce xbhe да потурп 
naniiiM легалним организацијама, које су раније 
постојале и што he свакако судска нстрага нзпети 
na виделв. 

Ja не знам чега nanie оргалшзације нмају за- 
једнишсог ća терористрчком организацијом. Међу- 
TUM, mi их imai; све увршћујете у терори.стичкс 
организације, llamc организације, у колико су пр- 
стоја.п1. може rt- рећи, да су постојале до »Обзна- 
пе«, a рд »Обзнане« не може ce pehn, да смр пмали 
организација. Mn смо само са патпм члановпма 
одржавали мале састаике, na којима смо ce тру- 
jii.iii. да подрлшмо дух код иаших 'мапопа. да 
ne nion.v ii радили смо прглавито na TONU; n у 
Скушптини n свуда, Да nam noKpiiei легализујвмо. 

Господо, господив Јовановић каже: зашто 
смо Mn после »Обзпане« долазили тамо? Зато, го- 
оподо, niTo смо n раиије тамо долазили и што смо 
ип.ш рдређени na појвдипнм адмипистративним 
дужпостима наше партије. Такр, ja сам ono EUIO ce- 
liperap name партије у Сарајеву, na сам n даље 
гамо радир, зато што мп je то била дужност да n 
даље раДим на истоме месту, na коме еам одређеи. 
Радио еам ca људима то што ваи сад оидр рекох 
т. ј. одржавао сам везу са пој^динцима и r.ieiai.. 
да створим боље уверење код наших чланова, да 
he nama аартија MojiaTii ускоро Да ce .iera.Timy.je n 
m дух наших чланова не клоне, да ce omi морално 
одрже n да иас n даље потпомогпу у нашем рпду 
na .lera.iimor.an.N   name партије. 

Ono. mro сам ja тамо [ШДНО, ja г.ер\јем. да je 
n сарајевска полиција зпала и пема пичега дру- 
гога, тто би ce мргло да пребаци било мсјпј бнло 
\ia коме МОМе Другу, јер on то еиакако mimn.io na 
ГПДе.Ш. A ono. UITO емо раДП.Ш lioe.le On:!liaiie . 
ono je само једап СТРТИ ДСО ОД опога легалпора 
рада. крји смо Mn радили upe. докле су оргапиза- 
nnje nn.ie pTBopene, Ha обичним састанцима, поиа- 
пљам, одржавали смо иорал код Егаших члаиова и 
радили na томе. да ce синдикалне организацијс 
попово отворо. Циркуларе, noje je ноВодом тога 
упућивала партија, весумшиво да нма истражна 
пласт у епојпм р\|;ама. na he ое то папетп пред 
еуд n видеће ce nna omi садрже, Једаи такав nnp 
|.,\лар. \iiie.iii.\i. да je (injaiiT.eii у буржоаским .111- 
стовима, пад ja пнсам ono овде n у њему говорено 
je o нашем гледишту na (чгг.хацпју. п ако хопете 
да будете .loja.nm. видећете да они ne садрлсе mi- 
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чега, mid .тчи ва тајни илегални рад, a да су 
циркулари далеко од тога да личе na какву терр 
|ii;cTii4i;y акцију. 

Kao што je наш Друг Милојковик јуче казао, 
ja то данас понављам, да мн ниомр казали, да ej 
атвнтати били фингирани, измишљени, нама то 
не треба протурати, на рротив, атентати су се де- 
сили. .\i;i> збиља нстражна власт) утврди, да no 
отрјв терористичка оргавдзација, онда romrre те 

■тгроршггичкг организације. Ми, међутим, овде ор 
лучно изјављуЈемо, да тв ^ерориститше opraiqi3a- 
ipije алсолутно пикакве везе нису имале са покре- 
том imiiiiiM. да MU imi;;u;i 6д како прстојн наша 
цартија mi.-N10 стваралн терорџстичке оргапиза- 
unjr. иего смо 'im; л напротив били рдлучни про- 
Tiir.iiiiiui сваке терористичке акције. 

Нека се, господо, утврди," да ,jii Ковачевић 
крив, na онда иека on п Рдговара за то, алп се nu- 
како онда ne Hir могло то набацити делој tiaprajtf. 
(Чује će: Што га пиоте нскључили?) Кад je Кова 
uciuili полазио у затвор, 6н je иама дао иЗјаву, кад 
омб га питали, да ли у опште прзпаје и зна за те 
терористи^ше организације. On je то апсолутпо 
одбио и казао, да их не познаје. Међутим ако пх 
ов поздаје, онда ов сам може да uncu одговорност, 
без обвира na то што je комунистичх« послапик, 
jr| в у томе олучају IM,nm caw na своју руку, 
iura зато нр треба казна да постигне саму вартију, 

Продссдипк др. Момчило Нинчић: Госпрдипе 
посланиче, имате да говбрите још свега два 
минута. 

Коста Новаковић: МоЛим јРш само за пет ил 
иута. 

Председ ; др. Момчило Нинчић: Ви стР ис- 
iipmi.iii ci'.o cr.ojc i!])i'M(i: ;;;ii;(>ir je јачи И ОД Мвне H 
p,i вас, rocnp iiiiir noc ганиче. 

Коста Новаковић: Допустите ми. да говорим 
Ј01П само пет MimvTir. 

Господо, то везв, које смо мн рдржавали са 
3. ннтернацијоналрм, оне су толико jamre. да o 
томе ве греба говорпти. II пашн делегати, који су 
отишли у Русију, — вели се, затто су отишли без 
пасоша, ртишлб ру због тога, што nama влада ne 
дајо nacoiiio као што друге владе дају п као штр 
друге владо шаљу делегате ма којих странака из 
евоје земље вли a саме државпе функционере, да 
će увере b стању, којо сада влада у Рурији. Русија 
je иудпла. Mit смо то доставили влади, Да иаша 
влада пошаље неколико човека из name партије 
који бтг со уверили o стању, које сада у Русији 
влада. Ми смо сами хтели да пошљемо пз cunji' 
картпјо неколико човека, којн би го упознали са 
стањем у Русији, jop то je и у интересу ра^внтка 
комунистичке партије и у шггересу сређивања u 
разчишћавања свију појмова. Господо, није пами 
идеал стаи.о. које je у Русији даиас. Нами je идеал 
комуиизам. Mir ne желимо, да у mojoj борбв про- 
IH'MO кроз овако велике тешкоће, кроз које су 
прогали они, ми ћемо се са њиховш! искустврм по- 
служити и глеДаћемо, да нзбегнемо те тешкрће, и 
laTo je nii.m потребно да наши другови оДу у 
Русију. 

Видите, гбсподо, пцко пије већи крптичар 
руских прнлика у бољшевичкој Русији од самнх 
бољгаевика. Е1икада трже критике иије пало roio 
ав гређем коигресу. Mu смо комуиисте п na крају 
крајева ми сви морамо симпатисати режим, i;ora 
полс |I.I iiimiu [i сељапн. a no onaj режпм, у icouc 

влада буржоазија, и ми .\[орпмо тожптп да свс ono. 
што ne ваља у томе режиму исправимо, јср ми смо 
мпого позванији нсго буржоазија даугих зомал>а 
да се мотамо у паше прилике. 

Гооподо. TO везе према томе no MOIT нас mi у 
коме погледу компромитовати, јер су то интерна: 
ционалне везе парода; и све што со ту ради мрже 
се зпатн врлр лакОј јер со воде стенографске бе- 
лешко na конгресу, и пишу опгаирпи и тачпи из- 
вештаји, и Ви их можете читати и видети. У оста- 
лом мене чуди држаае појединих каших полити- 
чара, који ооуђују nanio другово. a нарочито нас 
због веза са l'vcnjnM. II господив Љуба Јовановић 
ii влада више пута су изјавили, да ми немамР ви- 
каквих непријатељских г.сгл са Руспјом. n према 
гоме да je Русија једна памп пријатељски располр- 
жвпа земља. Наше везе са једпом интернацијонал 
ном заједницом не могу да компромитују нити да 
отсжајЈ наш прложај, ргго би хтер госпрдин ии- 
ипстар упутратп.пх дела да учтт у оиомо цоглвду 
л/иимт-и.см ni:nr,i закрна. To апсолутнр ne може 
бити. Господин Јовановић je заврпшо једшш ма- 
лпм позиврм na ii.im.v странку, велећи, Да je na 
ппми. да ne страдају невини поред кривих и да се 
нагаа комупистичка лађа склони у неко туђе при- 
стаништс. -Ta. господо, иислим, ла смо ми својим 
држањем довољно показалн да комунистичка пар- 
Tiijii ne може ништа одговаратп sa ове вспаде, којп 
су се десили. Ми. господо, стављамо Ламп да про- 
иађетв пачпп ... 

Мшшстар Упутрапт.пх Дела Светозар Приби- 
ћевић: Најбоље je: Bn пшпта ио зпато! 

Коста Новаковић: Ja сам. господине ГГриби- 
ћевићу, објективно признао све ono. што се мора 
признати, то јсст. колико се може уписати једној 
партији v кривицу, што има такве чланове, a-nn 
партија no може пооптп одговорност ва ono акте, 
које цпјо учинила, na које никога n ппкада пијо 
подстицала, којн су nponmnn ibomiM принцшшма, 
n.onoj тактици и који се противе целом љеном 
раду од i;.i4.i ona постојп. Да no говорпм o томе, да 
се противи п људима, који су у n.oj водили прву 
реч. 

Према гоме може битв реч o томе да се су- 
збије та терористичка организација, коју ja ве гле- 
дам тако страшншЈ очима као што je гледате ви, 
за то nno рматрам, да je то резултат поједвнаца и 
да lio тп појодпици питп сузбијени, na може Пптп 
да he се и рни самв тргнути, кад виде колико 
niTOTo наносе радничкој класи. 

Ирслсслпш; др. Момчило Нинчић: Молим 
Вас, господине посланиче, да завршитв. 

Коста Новаковић: A за то jo и једини пачлп, 
да се радничкој класв омогућв да води легалну 
борбу путем сшјпх органиранија. ГрспРдин Мдни- 
стар УнутрапиБИх Дела и Влада су проппсалп 
границе тих организахода n оне се иорају кретатл 
у TiiM границама. Ако je дошло једир писмо или 
два из \ путр.птг.огтп. господо, no може били то 
разлог, да се укину оргализације. Врло се добро 
зна n ne треба затворити очи пред гам фактом* да 
су Mimni члаиови синдикалних брганизација били 
чланови комЈгпистичке партије и да onu желе, да 
се она понова распостави n стави na noro. Ви сте 
сами |i"i;.-iii. да после буре иора настати тише ста 
п,с. да комупистичка партија uopa да [тдстави свој 
рид у nniiM приликама, границама n форми, т;ојо 
пајбољс одговарају ситуацији, у, којој се комуни- 
t'lIIMi.a  иартпји  iia.ia;in, Прсмл  тпмс. гпсцодо, npo 
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скрибирати комунисхичку партију, гошшг саму 
комуниетичку идсју, тто се хоће да уради овим 
законом, то може да сс учини, алл изузе^ио ао 
углсду иа Хортпјеву Мађарску и na Ру.муиију. Је- 
дипи jo излаз да се омогући слободан рад синди- 
калипх оргквизација, да се омогући комуиистич- 
кој партијн легална борба и акција и само тада 
Md-.i.c oim iipii.MUTii iiviiv моралпу одговорпост ■■',л 
своје чланове, којо може држатн под сталном кон- 
тролом, па ако би-било каквпх вспада. знаће се 
онда тачнОј ко je то извршио и моћа ће се онда 
тпчио устврдити орговориоот појединих криваца. 
To je, госиодо, једини начин, na којп сс може ре- 
HIIITII ово пптаи.п. Ииачо. гађати ;!Г)Ог овога ц<му 
комунистичку паујтпју. ;шачи д^кларирати се као 
отеорени противншс радничке класе, која ђе тако 
схватити тај напад, да he он бити препет и на њих 
n na сипдикалпе организације, као што сс у овомс 
иомеиту п дешава, јер, ви хоћетв! да ставите рад- 
пичку класу у јсдав изузетаи положај према оста- 
.iii.M грађанима, n ако ви кажете, да као демократи 
то пепете и да за то Егасте имали намеру. 

Ja завршујем оћш упозоравајући Bać na то, 
да од Вашо одлуке зазисв то хоће лн наступити 
стап.о. које ми жблимо, хоће ли се средити при- 
лике, n.iii ћете учинити један поступак, којим се 
постизава супротан резултат бноме, воји ви жб- 
лите n хоћете. 

Председшгк др. Момчило Нинчић: Дискусија 
je закључена. Сад ћемо приступитн решењу. Цо- 

IIIM господина Секретара, да заузме своје место. 
Госиодо. немамо пословника, na je сада пи- 

таи.е. како ћемо гласати: џоименично, илн седењем 
и устајањем. Устав смо примили у начелу поиме- 
ничпш! гласан.ом. Молпм иас да сада то питаље 
решимо. (Гласови: Поименично да гласамр.) Ако 
хоћете да чујбте моје мишљење, пошто je ово у 
стварв Закоподавна Скупштшга, a и пракса je увек 
била, да1 се у начелу и нри копачиом гласању o 
пријему закоиа гласа поименичпо држим, да би н 
овде било саветно да се n овде гласа поимеиично. 
(Гласовп: Да гласамо поименичио.) Онда ћемо при- 
(ТуИЧТИ   ГЛаСаН>У ПОИМСИИЧИОМ. 

Молим господина секретара, да изволи про- 
зивати господу послаЈЕШке. 

Секретар др. Љуба Поповић прозива аосла- 
цике, да гласају и они гласају OBai;o: 

l. Др. Mo.MMir.To Нинчић, оредседник: за; '2. 
Др. Жарко Миладиновић (одсутан); 3. ЈБуба Јо- 
вановић; за; 4. Наотас Петровић: зк; .'>. Миша Три- 
фуновиК: за; 6. Pajđ Филиповић; за; 7. Милорад 
Вујичић: за; 8. Др. Јовав l'a/ioimli: за; 9. Веља Ву- 
i;ii4i4inh ('одгутаи); 10. Муфтија Мехмед Алија (рд- 
бутан); п. Др. Љуба Попрвић: за; 12. Др. Љуба 
Дмидовић; за; 13. Др. Boja Вељковић (одсутан); 
1-1. Др. Грсгор '/l^cpjai;: ;!а; 15. Др. Boja Маринко- 
вић: за; 16, Др. Илија Шуменковић (одсутан); 17. 
Лр. Иавле АЈфеЈгић: за; is. Др. Светислав Попо- 
mili (одсутан); 19. Љуба Трапдах^иловић: rta; 20. 
Јован Маговчевић: за; 21. Михајло Жи^ковнћ: за; 
^j. Сретен Вукосављевић: за; 23. Фехим Курбего- 
i'.iili: за; 24. Хамзалија Ајаловић: за; 25. Ибра,хим 
Маглајић: за; 26. Етбин Крис^ан (одсутан); 27. 
Јован Ђоиовић (одсутан); 28. Сима Миљуш; про- 
тив; 20. Tpiinia [{ацлеровнћ; против; 30. Ла iap Пте 
сановић: против; 31. Коста Новаковпћ: tip тнв; 32, 
Милопј ТребиЈБац: прбтив; 33, Жнвота Милој}со- 
r.nli: (тротив; 34. Живојив Цвстпови!!; нротив; 35. 

Јоваи Јовановић: за; 36. Др. Урут Стајић: na; 37. 
Милан П. Бошковић (одсутан); 38. Јосип Дрофе- 
ник: за; 39. Лнтои Сутипк (одсутан); 40. Др. 
Матко Лагиња (одсутан); 41. Др. Анте Дулибш! 
(одсутан) в 42. Др. Јаико Ши^рак (одсутан). 

(После гласања.) 
Председник др. Момчило Нинчић: ЕТзволите 

чути резултат гласањд. Гласа.то je »8%« 22, a »про- 
TiiB« 7. Према томе објављујем, да je овај закон- 
ски предлог примљен у начелу. 

Господо, сад ћемо орећв на специјалпу дс- 
бату. Молим госиодина сскретара, да прочпта прг.и 
члаи. 

Секретар др. Љуба Поповић чита члаи l. 
(Ииди сеДНИЦу 3. na страии 7. n s.) 

Председник :цк Момчило Нинчић: Господо, 
да nii се споразу^ели o редакцијп члана i. дајем 
четврт часа одмора. 

(Настаје одмор. — После одмора.) 
Председник Др. Момчило Нинчић: Господо, 

настављамо седннцу. 
Чу.тн стс члаи i. Јавља пи се ко за реч код 

члапа i.? 
Фехим Кур6егови11: Молим за реч. 
Председник др. Момчило Нинчић: Има реч 

господив Фехии Курбеговић. 
Фехим Курбеговић: Ja преддажем, да се у 

ч,|. i. у ставу i., где се говори; »Свако оргатвш- 
вање, iM|iy-,k4ii;aii,(' пли продаганда, којима се иде 
im то. да се проузрокује војна побуна, метеж или 
цезадовољсхво код војиика или да се грађапи илн 
војиици не одапивају својим војппм дужностима 
или да се смета, отежава илп ограничи про- 
изводњцу поправка или пренос војног материјала 
ii.nr снабдеваље војске за н.епо иотребе, као и у 
опште свака антимилитаристнчка илји антидр- 
жавна пропаганда, као и оват;а припрема и т. д.« 
измене рвчи »као и у олште свака аитимилнта- 
ристичка nли антддржавна пропаганда« тако да 
иесто и.пх дође: »као и у ошито свака пропагапда 
против устаиове војске«, и оида да се настави да- 
л.г. »као и у оцште свака орипрема, пскушај, или 
извршење у циљу да се порушо или пониште 
објекти, i;oju служе јавном саобраћају, јавним ин- 
гта.тацијама n потребама«. 

.Мппистар Унутрашљих Дела Светозар При- 
бићевић: I\ai;.o би онда гласила четврта алппеја? 

Фехим Курбеговић: ГласилЈа би овако; »Овако, 
прјлткјоваи.е. здруживање, или пропаганда, Ko- 
jima, се иде na то. да се проупрокујс војна побупа, 
метеж в.ти незадовољство код војпика или да се 
грађани или војници не рдазивају овојлм војним 
луллгогтима или да ce смета. отежа и.пг ограничи 
производња, поправка пли' пренос војног матери- 
јала или снабдеваља BOJCEC за њене потребе, кар и 
у опште свака пропаганда против установе врјске, 
као ir свака припрема, покушај нли извршење у 
циљу, да ce поруше шга уништв објекти. који 
служе јавном саобраћају, јавчпм инсталацијама и 
потребама«. 

Председгап? др. Момчило Нинчић: Има реч 
господип Министар Правде. 

Мгагастар Правде Марко Ђуричић: Овај прс- 
длог господипа Курбеговииа влада прима. On jo 
i,.! :.4ii. i;; сг место речн »свака аптиштлгатаристичка 
плп аптилржавна пропаганда« стари »као и у 
општс свака пропаганда против устаноде војске . 
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•lii бих имао да учиним једну стилистичку 
n.'Mciiv код свЕГју оипх тачака _.. •''-.. i., .'i.. 6. и 7. 
Т\ je реч свако имипша, јер се разуме и без љо; 
Зато предлажем, да та реч свако< отпадпе, пошто 
je сасвш) излишпа. 

Председпш! др. Момчило HHHHHII: Пма реч 
госиодив Јоваи Ђоновић, 

Јован Ђоновић: Ja, господо, MIKMIIM. да овај 
члан iiMii две осиовне мане, које мислим да нагла 
сим п да вас замолим, да их исправите. Копсе- 
i.nciiTim оиомс што сам cHHOh рекар мени ое чшш, 
да je jdiii piiiio 11рос1;р11иЈ1[)ат11 иомуииллм i;ii(i 
ндеју, зато треба ИзоставЈии реч »комунистичку 
пре но iiito суд Донесе своју одлуку. Ha T.IJ начнп 
остало (5и да се забрањује: 

»Свака [шсмепа нли усмена анархистнчка и 
кфористичка иропаганда«. Ja мислим, конзе- 
свентнр ономе, min сам рекао*, да би требало до- 
MiTiivin речи; с.вако сепаратистичка пропаганда . 
Il.i raj iiii'imi rpcna.io би додатн првом ставу join 
Јгдиу реченицу, a то je; ■ или да се неки део др- 
жавиог територија одвоји од државе, tipotiiBno 
члаиу 79. Устава«. 

Према гоме члаа l. са мојпм цредлогои гла- 
сио би овако: 

Писан>с, издавање, штампа^Бе, pacTyp'aiiie 
КЈБИга, новина, плаЈшта нли објавЈЈ., нзрађиваљс 
IMII растурива^ње књига, којима се иде na to, да 
се ко подстрекле на насиље Лрема државннм вла- 
(•гпма предвиђеним УставОм или у опиие да се no- 
ремети јавнв мир или доведе у опаоност јавни по- 
редак. Ово важн л за сваку пнсмену или усмепу 
терористичку, анархистичку u. m сепаратистичку 
пропаганду или убеђиван>е других да треба про- 
McniiTii политички ii.'iii екопрмски цоредак у др- 
жави злочином, иасил.см ii.in Mii којбм врстом te- 
ррризма, ii.iii да треба неки део државпе терпто- 
рије одвојити од земље противно члану 79. 
Устава . 

llumro желим, да идем no тачкама a Да учп- 
miM примедбе, да пређем на другу тачку; Ja ми- 
iMiiM. да текст tpe6a пОправити овако. Иза pchi 
удружења, да се додаду речи; »јавна или тајна« п 
да друш став гласи овако: 

»Свако организовање, потпомагање, или по- 
rKijiiii.r чланом каквог удружења јавног или тај- 
ног, које'би нмало за сврху пропаганду анархп- 
:.Mii. тероризма, сепаратизма или удружења ради 
[фипрема ii.in извршеља убиства или у општп 
удружвња за иелегално и iirniip.iiiMcnriipim ири 
грабљавање [»ласти«. 

Ове речи, госћодо, шелегално и Ешиарламев- 
тарно ириграбљавањс власти, налазпм да трсба 
уметнуш овде ради тогЈа, да свн онн, који би m> 
кушали, да će дограбе власти na нелегалап и пе- 
парламентараи памии. зиају да могу бити ного- 
l)ciiii овим законбм^ 

Tiii;i:iix je .ipviiniir.ii било и ранпје, господо, v 
овој .'.I'M.I.II и jii MUC mM да iiN има u даиас. У 
i"M.KIM jiiiaiii je тајпа, да ux има и да Ана може 
бнтп сашају да могу једнога дапа, да се na неле- 
галал пачин дочепају власти. Стбга je потребио, да 
со aiiii ii да знају, ако покушају, да he бити noro- 
IM mi oi'.iiKiaiM једним за!коном. 

У четвртој •iii'iim. господо, ja бих учинио je- 
.liin додатак. Кад се пча рп o војеци, кад ое говорп 
o ii]tonaran;ui међу оојаком ;ш panopanaine војскс 
ii m o агитацији у IBOJ опди ja мнслим, господо. 
,ia je потрббио рвде роћи  и то, да je забрап»епа 

свака тајиа или јавна оргализација војних лица ti 
д« се то сматра у сш1слупла11а i. icao злочин. Да 
|;ам m парочнтО образложавам, мислим, да немам 
потребе. Такве организацпје постојале су до сада, 
ii пострје a сада јавпа je тајпа да постоје u 
ja мислим, да ii.N овакав закоп треба да погодп, 
јсрвоЈска може да се разори како [фопагапдои 
одоздо, тако и тајном организадијом вшпнх војних 
.uma одозго. 

Затим, господо, пошто овај први члан nuje 
iii.iiivii. зато mro lin погађа све непријатеље др- 
a.aia'. liiiu што сам и оиноћ говорио, MiirniM. да 
треба два пова става додати, 3. и 9. Ha нме: 8. 
Свако аканарисаље или пагомллаваше животних 

нотргГм са un.i.i'M повећања цена. Свђ сиекулације, 
[соје чду na to, да оштете чланове пли једаи ред. 
цело друштво ii.in државу, ради паглог обогаћа 
i'iin.i; iiaii.Tiihiir.aii.r ннтереса, такса илн провизпја 
iiii m!;,ajM.M'iin (говац, a које пноу закоиом доиу- 
ттсне«. 

OKU треба донети с roni. Да се внди, да др- 
исава rouu све OJIC, којн ремете соиијални нореда!; 
u. m екђпомски строј дрнгаве. To су хајдуци у 
фраку, које треба погодитн зајсдпо са хајдуцнма 
v чшсишрама. Joru једиа, девета тачка, греба да се 
лода:, ii то je: »Примање мита државиих ii само^ 
\iipiiiaiiix службвнш;а. Овако пасиље и злоупо- 
треба одродаба овога закопа 6д стране дрлсавних ti 
самоуиравних органа у односу na грађапска 
Miiiii . Поснодо, један оД пеиријатеља, војн разо- 

piinii.jv државу^ који 'iiiini да je народ познаје no 
phaiaiM странама, то je корумиирано и necuoco- 
пно чиновништво и то je непријатељ ове државе 
lino тако, Kiio и omi. који узму иушку nm јатагап 
ii одметну се у шуму. Ja мислим, кад се говори o 
пепријатољнма Државе, да na овоме месту треба u 
n niiiMii. који руше државу, рећи пешто, треба 
pehu. да je корхиција чиповннка забран»ена u ita- 
жљива, да je злочин и да he се каливавати онако 
ifCTO i.iio п сви деликти no овом законзт. Једиовре- 
монр, као гаранција да иеће овај за^он бити зло- 
употребљава}!. пек се рече, да се свако пасиље н 
злочшг, који учпни државна власт, сматра uao 
i'.ic'iiiii. Зпате, да пема im јеДног закопа; који ne 
\i(ii-y рђави људи учинптп, MiiKiip да je ои n добар, 
рђавим. Tiii.n псто u овај закон^ Сви зпамо, да 
иаше чиповтпптво nuje онако како треба; н ако 
томе чииотгаттву дамо оват«ав једаи пож у руке. 
u ne дамо грађанима пикакве одбрапе, опда hc 
гваки rpaljiiimn осетити, да пијс сшурап да може 
i'aiTJi погођен. Стога, ради Miip;i грађаца, радн њв- 
хове заштитс од коруиције и песпособиог »шнов- 
iiiiiiiTiiii. треба унотн сашсДијс за шшсов naoiiai; м 
pljiii; рад. као и за рђаво примењлвањс иарочито 

i Rora закона. To сам нмао да приметим н да вам 
предлозким. Ja вас молим, да io у иитерссу рсда n 
коретка у државп примите. 

Председник др.  Момчило  Нинчић:  Има  реч 
гссподип Министар Унутрашљих Дела. 

Мипистар Унутрашњих Дела Светозар При- 
бићсвић: IloiiiTo je господип Ђоновић изпео више 
арсдлога, изгуби се целина. Што се тиче првог 
предлога господина Ђоновића у колико се оећам. 

1,1 се свака гепаратистичка пропаганда казпи, ja 
бих Moiiio [фнстати na тај пре^лот;, али пз разлога. 
ivojo je пзисо господни Стајић, то je једаи еласти- 
hau пзраз, то се молсе гфименити na свакога и MU 
r.iiiM. „i,ii m' i'ni било опортуно, да се taj пред^ог 
гооподииа Ђоиовића прими. Но иоме мшпљеи.у, то 
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je сепаратизам, кад се граже особене државоправнв 
посебности. Mu не можемо једаи систем уређења 
државног iipur.uicuTK као закондт. Израз сепара- 
тистдчка пропаганда тако je еластичан, да се 
молге na i-i;i!i;y rjivn.v применити и мо?ке uhu но 
еваку струју, која не конвенира државцој властн. 
McljVTiiM идеја државна je сшурна и зато ције no 
требна законска заштита. Ja млслим, дакле, да то 
не би требало унети у закон. 

Ulio ci' тичс другог оредлога одвајања тери- 
торија пмам ово да каисеМ ... (Јован Ђоновић: Се- 
ааратизам треба схваЛпи у логичном смисЛу 
речи: одвојити територију од државе, сепарер 
значн одвојити.) За напад на дрлсабну територију, 
то je предвиђеио у кривичном закону и то се 
казш! нсто тако као IIITO je предвиђено и у овом 
закрну. 

IIITO се тиче приграбљавања власти нелегал- 
HUM ii непарламеитарним путем, то би влада могла 
да прими, самб се ради o томе, како ke да се 
стилизује. 

Председник др. Момчило Нинчић: Ја hy ста- 
n.nii na гласа11>е чл. i. no предлогу владином саиз 
.viiiiM.i госп, Курбеговића јг госп, Ђоновића, на 
i;oje je влада пристала. Господа, која су за то, да 
сс M.iiin i. upiiMii са изменама, на које je вдада 
ггристала, нека изволе сеДети, а господа, која су 
против, нека изволе устати. (Већииа седн.) Bohinja 
седи, према томе рбјављујем, да je члан први no 
владином предлогу са овим измепама, ira које je 
i;.ui,4;i пр&сгала, примљен. 

ИзввСТИЛац др. Љуба Поповић Mina м.i. -l. 
гсоји гласи. (Видн седрицу III. стр. 8.) 

Председник др. Момчило Нинчић: Има реч 
r. Курбеговић. 'ч. 

Фехим Курбеговић: Ja бих предложио, да če 
imaj ч,1. 2. надопуни овако:... 

Јован Ђоновић: Мошм вас, гбоподо, ви већ 
[фелазите ак чл. 2. a још нисмо свршили са чл. i.? 

Настас Петровић: Чл. 1. je примљеп, a и nam 
je предлог c њим примљен. 

Јован Ђоновић: Ja сам само хтео да кажем 
две три речи за гачку i. чл. i. и хтсо сам да со ту 
дода. да Ji' свако тајно или јавно орг^пиз6ван.е у 
ВОЈСЦИ ;!aupaii,i'iii). 

Настас Петровић: To je Beh оредвиђено зако- 
IIIIM п уређењу војске и пема смисла да се то овде 
уипги. 

Јован Ђоновић: lla молим вас, господо, тако 
iicTO, no iiamiiM закоцима, забрањен je анархи^ам 
II тгроршам na се опет то уноси,- 

Министар Унутрапш>их Дела Светозар При- 
бићевић: Mu CMC тај ваш предлог. г. Ћоновшгу, 
iipiiMii.nr само у другој стилизацији. Ви сте тра- 

■.Kii.m. да се све илегалне радње државних и дру- 
гпх власти кажњавају, Kaio што се 1«1жп>ава и 
свака друга окција, која се спроводи у овом чл. i. 

Овде се у чл. i. ne каже само да се за пеле 
la.in.v u цепарламентарну акцију ne смеду opranu 
;10вати само цппилпа лпца nerc то вииси у општс 
:ш гг.а лица na била ХО цпии.ша ii.in војна  itao n 
ri;a. друга. 

Јован Ђоновић: Ja сам хтео само да кажем 
да се овде дбда у чл. i. тачки i., да te војна лица 
no смеју im тајио mi јавно оргашмоиати. To je 
ncTiiiia. казапо у зако&у o устројству војске, алн 
lio томе закону то je врло хешко доказпвати, јер no 

n.i'Mv требђ за то формалних доказа, које je хешко 
добавити, међутим ми знамо да су та војиа лида 
вршила један тајпп притисак, који je ipajao деце; 
ипјама. Зато ja желим, да сг то унесе у овај закон, 
те да се тв ствари доказују na лакшн иачин. Зато 
on требало да се каже, да je уопште свако тајпо 
организовање војпнх лица кажњиво. рво се тражи 
ради поступка прл суђењу. 

МинИстар УнутрашЈвих Дела Светозар При- 
бићевић: По сваком по.јпом закопу ne само код нас 
пего n у другом свету то je забрапЈено. (Ј. Ђоновић: 
Јесте г. MiiniicT|ir. алв мп овде тражимо само 
други погтупак.) Ja гам иам већ казао, да je свако 
јавно n.m тајпо организоваље војних лица рако- 
пом забралђено, међутим друга je ствар да лв др- 
жавне власти то толерпрају. Ако толерирају, значи 
да ne поштују закои. Дакле ono што рте вн хтелн 
постићи, a то je да се забрани организбвање Boj- 
nice лица у јавне n.m тајне дружине п.нта.тпм 
путем, ви сте то већ прстигли, јер je влада na тр 
Гфистала. Према томе ja мислим, да онда одпада 
onaj другп nam прбДЛОГ. MI'IJ.VTIIM n тај nam пред- 
лог ni'h постоји у законЈ' o устројству војске, гдесе 
кажњава свако организоваље војннх лица у јавЈГС 
n.m тајпе дружине. Према томе вад je оргапизо- 
ваље војних лица законом забрашено, п кад се то 
парочито кажњава емрћу, онда тај nam предлог г. 
Боповићу отпада. 

Јован Ђоновић: Ja сам хтео да се овај мој 
цредлог уиесе радн тога, да бн се измепио посту- 
mu; у суђењу, те Да за такве деликте суд суди no 
своме уверешу, као и за све остале кривице npt'vt- 
ппђене овим законом, a ne no форма.пшм дока- 
зима, као mro je то предвиђено no кривичпом no- 
пупку liojnoM n грађанском. Даклс, стога гам то 
x!i n да се унесе у тачку 4., чл. i., да бп се за такве 
кривице сУдило no уверењу, a ne no закону p 
устројству војске као што каже госп. Миниртар. 

Председник др. Момчило Нинчић: Ja hy ета- 
miTii na гласање предлог г, Ђрповића. Госдода, 
која ру за то, да će onaj предлог прими, нека из- 
воле устати, a која су против, пека извРЛе седети. 
(IJoliima rivui.) Објап.пујгм. да jn onaj предлог ве- 
liimoM гласова одбачен! 

l'n'i пма г. Ђоновић, 
Јован Ђоновић: Ilira je било ca два пова до- 

датка, тачком 8. ti, 9.? Ja рматрам, да onaj M.ian 
nnji' потпуп. Он греба да има још две гачке и тб 
v ii 9. Осма on тачка гласила овако: Свако акапа- 
рисање n.in пагомилавање животних пртребас ци- 
л>ем повећавања цена. Све спекуладије, које иду 
na то. да оштете чланове n.m једаи друштв(ени ред, 
цело друштво нли државу, ради личног обог&а- 
i;ama: наллаћнвање ннтереса, такса ила провизија 
na   iionaJM.i.i'im   non.an. a   којв nnr.v  закОНОМ ДОПу- 
ттепе«. 

To Trn била тачка 8. Дакле, хоћете ли да 
нДемо no тачгсама редом? 

Председпш; др. Момчило  Нинчић:  Има  реч 
Mniimnip Правде. 

Мвнистар   Правдо   Марко  Ђуричић: Ja  Ми 
'• :пм. im подо. да нема   nnnora ОВДв,   ROJH   би   ono 
riporiiB предлога. који je пррчитао r. Ђоновић. On 
je тако уместан и бсећамо да има мпого тога што 
nnjr   к nii.ni ny\naliimo iiamiiM iiaKOHOM. И мп TO 
митпупп признајемо, a.m im треба да стварамо рд 
овога закоиа један кригломерат. У овај закон то ne 
долази. To je једпо зло, које треба лечитиј али то 
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uc можемо примити овде. Хвала i\ Ђоновићу и ше- 
гова je мисар иришмпт, na ћемр ми b томе водити 
luiMvna. 

Председник др. Момчило Нинчић: Стављам 
iia гласан.е предлог г. ЋоновЉа. Гбспода, која су 
;ui то, да се oiiiij иредлог прими, нека изволе 
устати, u која су против, нека изволе седети. (Ве- 
иина седи.). Објављујем, да je овај предлог одба- 
чен. (Ј. Ђоновић: ЛепО, леио.) Да пређемо на члан 
9. Реч има госиодин Ђоиовн!!. 

Јован Ђоновић: Ево да вам прочитам и тачку 
9. Ja жалим у опште што нису овим аакоиом по- 
гођени ајдуцн у фраку, али свеједпо ja за то mi- 
сам одговоран. Овом законском предлогу мпслим 
да трсба учиинтп joni и овај додатак, који би 
oiuiKo гласно: »Примање мнта државпнх и само- 
управних.чииовника. Свако насиље или злоупо- 
треба одредаба овога закона од стране државних 
и самоуиравних oprana у односу иа грађанска 
лица«. Дакле, да се и ово сматра као злочив и да 
се казни no овом закопу. (Глас; Пма у казисиом 
аакоиу. — Светозар Прибићевић: 111та значн 
свака злоупотреба? Објасните то.) Ама видите, го- 
сподо моја, ja знам да je нашим кривичним зако- 
ном Лредвиђено, да се казне чиновници, који при- 
мају мпто. алп ви знате, да псма ниједнога чинов- 
иика, који je кажн.ев, јер je TIUIIKO доказати, a no 
овом закову суд he судвти no уверењу и биће нх 
сигурно кажњених. (Глас: Зато што ne he нико да 
тужи.) 

Председник др. Момчило Нинчић: Отављам 
на гласање предлог г. Ђоновића. Господа, која су 
за то, да се овај предлог примн, иека изволе 
устатп, a која су иротпв, нека изволе седети. (Ве- 
hiina седи.) Објављујем, да je и овај иредлог од- 
бачеи. 

Попгго нема новнх предлрга изволите чути 
ч ian 2. Молим г. секретара, да прочита члан 2. 

Секретар др. Љуба Поповић чита члаи 2., који 
гласи: (Видв 3. седницу, стр. 8.) 

Фехим Курбеговић: Госиодо, у кривнчиом 
праву je принцип no готову код зло.чина, да се нма 
казнити становита злочпиачка делатиост. Али нма 
деликата, злочина, где интерес друштвени и др- 
жавнв изискује, да се и бама пасивност кадни. Ha 
пме ве смеју грађапп да, остану паћивни према по- 
јединим догађајима, него им се ставља у дужвост 
да помажу друштво и државу у спрећавању тих 
злочина; lio досадашњем искуству то су понај- 
Biime били omi деликти, који су против друштве- 
ног поретка и државног витегритета. Оиај je за- 
коис;кн предлог од смппептпе важностИ п мозке сс 
сматрати, да ои иде за тим, да бранв лт-штг.спх- 
зајбдницу n државии питегрптет. У члаиу 2, no 
Владином предлогу предвиђено je, да се иоједипци 
кажњавају само за дела. Међутпм, ja држим, да je 
потребно, да ce грађаиима стави у дужпост, да, 
ако им ce пружи могућност ва време, првјаве све 
оне акције, које су у стању. да државни интегри- 
тет и народну заједницу пониште. C тога предла- 
жем, да ce у члаву 2. као иов став дода ово: »Опи. 
којп зпају, да ce припремају злочини изложенн у 
чл. 1., па o томе на време ne известе државпу 
власт, казниће ce робијом од 20 годпиа«. 

Овдс je једна врлс важна ствар остављена na 
пресуђиваље суду, Наиме суд he одредити; да ли 
je поједипац био у могућпостн да учини прнјаву 
на време или mije n да лп je знао за дело да га 

може пријавити или  mije.  0 тога  лредлажвм, да 
ce обај нови предлог прими. 

Мнистар Правде Марко Ђуричић: ррсподб, 
од овога IHTO предлаже господип Kyp6eroBHh за 
пријављиваље кривичних дела има нечега у кри- 
вичном закону ироиисано. али само за Друга 
дела, за атентат на Владаоца и т. д.. a за ono iim> 
господин Курбеговић предлаже нема; Господо, кар 
што впдпте, овај je предложспп SaKOH потекао 
отуда, IHTO ce ми налазимо у једпом тешк'ом злу, 
дакоје ми сматрамо да траба и да мора да ce лечи. 
Господо, ми смо видели, да je у Новом Саду rip- 
стојала једиа оргатшација n једиа огромна мно- 
жина лпца превратника, који су набављалн 
бомбе, експлозиве и припремали атеитате, дакле, 
да je .пбстојала једиа бапда злрчинаца и услед 
тога апсолутно ce не може зампслптп, да није 
било доста лнца, која су морала знати да таква. 
јсдпа банда постоји. Међутпм, власт нцје имала 
пикаква сазиаи.а o тој банди. Свако, ко je за њу 
зиао, mije сматрао зај своју дужиост, да извести 
власт, a у кривичном закону mije предвнђено да 
je то кажњиво, већ je предвиђено само за атеитат 
na Владаоца n то у врло благој казни. Сада ce од 
слране господииа К'урб(!говпћа предлаже зиатио 
тежа казна. Разуме ce, ако би дело било незнатније, 
да. ce власт ne би известила, то ne бп било од ве- 
ликог значаја n само дело и onaj, којн je, за то 
д«.IO знао, дошло бп до блаже казце. Господин 
КурбеговпН. впдим, предлаже максимум казв:е, 
робпју од 20 година. Међутим, noniTo ce Рдредбе 
општег дела крпвнчиог закоппка прпмају, увек 
кад има олакшапе околности, моЖе ce казна спу- 
стши na затвор. 

He бп имало бојазни, да he omi, који за пеко 
дело зиају, a ne прокажу ra, одмах п1ш na робпју. 
Јер on може до1ш и na казну затвора. Ja мислим, 
да ce рвај предлог може прпмитп. 

Председник др. Момчило Нинчић: Господо, 
noniTo ce ппко ne јавља вшпе за рс^ч, ja ћу овај 
предлог ставитн na гласање са овом допуном го- 
сподина Курбеговића, na коју je и влада цристала. 

Господа, која су за то, пека пзволе седетп, ко 
je противап нека нзволп устатп. (Reliiina ссди.) 
Објављујем, да je овај члаи 2. са овом допупом 
примљен. (Јован Маговчевић: Ио то.ме ne сме муж 
да прокаже жепу, син оца n све тако Даље до 4. 
степепа у побоЧној лпппјп.) Ja сам пптао, да ли 
ce јавл.а ко за реч, a ви међутим говорите прили- 
ком гласања, 

Мпппстар Правде Марко Ђуричић: Тр остај(! 
mio im тражпте, господппе Маговчевп11,\г. 

Председпик др. Момчило Нинчиђ: Нопова 
ставЛвам иа гласање; ко je за то, да ce прими овај 
члап са предлогом господппа Kyp6eroBHha; na 
KOJU je влада прпстала, пека пзволп седетп, a ко 
je протпвап, нека пзволп устати. (Behnna сбди.) 
Објављујем, да je члан 2. примљен. 

Изволите чутп члан 85. 
Секретар др. Љуба Поповић тата члан 3., 

који гласи: (Види седницу 'л., страну 8.) 
Цредседник др. Момчило Нинчић: Стављам 

овај члан 3. na гласаше. 1\о je за то, да ce овај 
члап прпми, нека пзволи седети, a ко je цротив, 
нека изволи устати. (Behnna седн.) Објавл.ујем. да 
je члап з. примљен. 

Изволпте чути члап -i. 
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Сокретар др. Љуба Поповић чита ч.ши 1. 
< Видн седнш^ 111. страиу 8.). 

Председник др. Момчило Нинчић: Имо реч 
господин КурОеговић. 

Фехим Курбеговић: Овде, господо, ja cu dOT- 
пуно слааЈем ca овим чланом, само држим, да je 
нскако опћенита стилизација. Овде ее каже: А.ко 
се v какву општину или срез пошаље војока усле i 
угрожене безбедности, онда he становништво те 
општине односно cpe:!)i бити лумпо да и;ј (војих 
( редстава и r. д. хриии п сиабдева војску«. Ja гам 
увек био за то, да ако у једном селу mia побуне 
ii.iu се догађају разни злочини, да то село сносп и 
{сонтрибудију и да roia становите теретв, да би се 
ii:\i .;.i(i'mim\i.-i стало na. пут. Само из ове отилиза- 
ције jioate се схватити то, да ако то село и вије 
криво, a војска je дошла тамо, оио опет има ga 
( цосн терех око издржавања војске. (Министар 
ll|iai;,!,c Марко Ђуричић: 111та би ДОШЛа г-ојска. 
ако село није криво.) Може војска да буде v ао- 
крету, na да опет то село сноен тбрете. Ja бих само 
толико imao да приметим, 

Председник др. Момчило Нинчић: 11ма реч го- 
сподин Ђоновић. 

« Јован Ђоновић: Ja; гбсподо, мислим, да у 
oiiOM закону пма, одродаба, koje нису добре, алн 
једна, која je за иарод најтежа и најгора, то je ова. 
Кажите ви мени, господо, no чему може да одго- 
пара једна ошптина, која има 1000 пореских 
глава,'a има 10 хајдука? Она je разоружапа a не 
MU-.I.-I' да их гони. Дође војска и она има да сноси 
троипшве. Или једаи среа 6д 3 штина, ако је- 

' дна или две општине јатакују са хајдуцима, no 
чеМу je тај срез дужав да издржава војску, која 
дође да их гони? 

Господо, то IHTO ви радите, то je по± оштар са 
две страџе, on ђе да погоди и народ и сиротшБз п 
ja бих само казао, да би ви требали у нптересу 
ржаве, у иатересу становништва a доброг распо- 

ЈфЖења парода према државд, да овакву одредбу 
нзбапнте. Онај, ко je крив, треба да трпп. али tia- 
товарити кривицу и тсрете на сроз и бпштину то. 
господо, нема смисла. Jk ка^ем, да то не треба да 
учините, a ако то учините, верујте, нисте учинилр 
кОрирти mi држави im друштву. 

Председник др. Момчило Нинчић: 11ма реч 
господин Јован Маговчевић. 

Јован Маговчевић: Господо, ja еам хтео да го- 
i;(])ii\i у истом смислу и да ii|»iixr,a[iiM разлоге го- 
сподина Ђоновића: да зато што су криви појо- 
.uniuii. не треба да одговарају цела села, ошптина 
n.iii цео срез. A затим, господо, ова je стилизација 
незгодна и због тога, тто војска у потери може 
да пређе из једнога среза у други, у коме нема од- 
метника, na да н овај срез арема onoj стилизацији 
im крив mi дужав мора да спосн све намете. 

(Триша Кацлеровић: Века, пека остане тако!) 
ПредседниК др. Момчило Нинчић : Има рсч 

господив Настас Петров^ћ. 
Настас Петровић: Гооподб, крд nac постоји 

једно в&лико и тешко зло у облику хајдучаје. To 
зло морамр ciiii да лечимо. Мл смо га досада ле- 
"'n.iii јсдпом мером, противу које сам ja увек био, 
када Je ona у Србији била деримењивана, дакле 
противу мере расељавања породица n фамилија. 
rIV мере, господо, ипкад нису могле да помогву ле- 
чењу тога зла, пгго су na протт; само MO поја- 
чавале. Међутим, нико од вас mije хтео да устане 
против те мере n да од владе тражи, да са тим 

(•■ipamnnM иерама, са којима се nninra досада пијс 
могло да iioi-uiine. прекиие. 

Међутим, Mu морамо јеДаипут наћн мвре, којс 
he п.тдп' noMoliii да истреби што npe злтфвце, не- 
ваљале људе, разбојцвке nin  качаке u  хајдукс. 
I,,i,i,-  вп разгОварате са једннм честиткм n no- 
птмшм  предсеДииком општиве, on  he вам увец 
казати ово, a ja сам4те рааговоре водио толико 
мхта за 20 годшш мога политичкога рада. Један 
[естит председник казаће пам. да нема првдсе.п 

г{ика бпштиле, ко.јп не зна uo у његовом  селу 
;раде nii.uihe. Сг.акп  продседиик општине ana   i.c 
селу краде. a. m ко крадљивце крије? Крију га 

мештани од^кле je и тај неваљалац. Њих, ме 
ттапс. треба  натерати, да тога   иевал.алца   иро- 
кежу. Iv'ao што сам мало upe казао, са мером nn- 
хернирања фамилија зликоваца onu се не могу ис- 
требити, јер се том иером изазива озлојеђење и под- 
млатке и саме фамилије DITO се уклан>ају са свога 
огњишта. 

Ова мера, међутим, која je у овоме нацрту 
закоцском, nnje законска, јер ona само погађа no 
кеси one. који ne he да прокажу зликовце, и с tora 
je оваква мера сасвим na свом месту. Оваква Me- 
na биће једина, која he дати добрг резултате, јер 
je on.i била једина, која je у продџлости имала 

[06pi резултате. Молећи вас, да ову меру у овоме 
нацрту изволите примити, јер nac je иу&да na то 
цатерала, да je усвајамо, ja вас уједнр мо.шм. да 
једанпуг обуставите интерниран>е породица и вра- 
тите nx ii;i своје цесто. 

Затим каже се, Да потера може да naulje из 
једног срез^ у други, n да абог тога onaj други 
срез нв треба до cnooia новчаив терете. Да, господо, 
a.ni ако су се зликовци скрили ,v тај други срез, 
опда нека плаћа, jep и иначе знате| да бликовци 
не могу из једног среза побећи у други, a да их 
тамо неко ие скрије. Када бисте јиг. господо, na 
m.in иеку трећу меру, Etoja би била боља, ja бих je 
одмах npiiMiio. jep je/Вајзад и ona мера врло 
оштра, n roroi'.o драконска. 

AKO Ви нађете какву другу нлн трећу меру 
ja li.v je радо поздравити. Али мп сада тарве мере 
немкмо. Ko je био кшнистар унутрашњих дела, он 
;;na све те мере n зна u то колико n какве у одште 
резултате те мере могу да даду. Шшаква Друга 
мера се није могла пррпаЉл. Е^ада зло достетне те 
размере да je потребно улотр1ебит11 војскуј опда 
они грађани, који крију неваљале љуДе, нмају да 
n.iahaj.v трошкове око издржавања војске. Мало je 
олакшање у томе, ако се пронађе крппац и ако се 
осуди, онда се из његовог имања има да олакшају 
сељанима трбшкОви у погледу тџх коптрибуција* 
које кмају да даду. Ja молим, да се ово прпмп' a 
молим владу, да прекине са ћнтерпнраЈвем поро- 
дица и да вх вр.гш својим кућама. 

Председник др. Момчило Нинчић : Има реч 
грсподин Министар Унутрашњих Дела. 

Мицистар Унуграшвих Дела Светозар   При- 
бићевић: 'l.ian i. треба чптатп n у вези са чланом 
3., којп je i'.i'li пршцвен, ji^p се у п.гму всаже, да he 
државна џолитичка власт тражити од најближег 
командалта војску рјзди одржања .j.naic безбедно- 
CTII. кадгод се покаже да у којем конкрегном  r'e 
жем г.|ум,|ју иису за го довољни њенн opranu лп- 
чне n имовне 6e36egH6qTH. M lan L предвиђа, да ее 
у томе случају, када државаи органи   нису   io 
вољни, a војска се употрбеи eeh no члану 3., да ej 
ов M општине n срезови, којв су изрзвали угро 
жен>е јавве безбедности, дужцн подносити трош- 
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кове око издржавања војске; Ja бих молир зако- 
нодавии. Одбор, до прзши 4. ч.кт. јер Министар 
5гнутрашњих Дела не би могао да в] зоју ду- 
жност, ако сс то не прими. Te су мере улотребљене 
v свима другим земљама, где je било хајдучије и 
одметпиштва.  11  uo познај*!  ш-горијат одмгппп;! 
тва ii хајдучи.јг. on ■ma. да су те uepe једии ри- 
каске. Чак ,\ цојединим крајевтаа наше дрлгавс 
one још \i;i'i; могу бити примрк.ене и постојн мо- 
r\hil<irT. да седржавна BJiaci послужи тим мерама. 
Н.матс у Хрватској na иример случај, ja само упо- 
зоравам na iro господииа Ђоновића, да један учи- 
тг.1, v селу ne може да вриш своју д.у:кност због 
тога.'гато га село хера, јер ов учи децЈ' o краљу 
Иетру п <> Hi >,i iioBOj држави. Државна власт je 
послала врјску na село и ог.а.ј учитеЉ после icra 
Mi гао je да ври1и своју дужност. Мера драстичва, 
или врло корисна. 11 ja иокрекр кажем, ацо се ona 
rie прими. ja ne пих могао јамчдти, да ce може 
јцвиа безбедцост у драгави успоставвтв и зато ne 
Сих могао iiocniB одговорност. 

Председиик др. Момчило Нинчић : Ihia рзч 
господии 11.\ јпчић. 

Јован Ђоновић: Ja caw  MOJ  за реч, rociio- 
iimi' председаиче, само ради једпог обавештења. 

Цредовднии др. Момчило Нинчић: Ви зпате. 
госпбдиие Ђоновцћу, ако одбор одобри добићете je. 

Има реч господии Вујичић. 
Милорад Вујичић: Ове одредбе, које ce вред- 

виђају M.ianoM i., већ постоје у наитем закопо- 
давству; У Закону o ха.јдуКијп . у Закону o 
јавној безбеднрсти и o злонамернии паљевинама, 
bBO je предвиђено UITđ има и овде. По Закону o 
злонамершш iia.i.fnimnMa- ооуђују цело село, ако 
ce деси паљезина, кад нзгори сламај кућа; сено a 
ne зна ce кривац, онДа je цело село дужно да 
плати пакнадЈ' [итете, која ce одреди. 

Ове овде одредбе су либералније од паптх 
одредаба, које постојс у пашпм закошша. Овде ce, 
господо, предвиђа, да влада ^шже пакнадити 
штете, да влада може ретитп да пакнади штете, 
icoje пеком селу буд^' учињене због издржавања 
Bojeve. Тиме ce icohe да ce стави у дужност селимб,, 
m она морају хранити војску, кад државна власт 
пије у стању онога fiaca да спремн Сву абтребну 
х1>апУ за војску, него je na тај пачин пребацује na 
села; Ако ре тако село обрати влади са молбом за 
накнаду штете, онда влада! може да реши да ce та 
штета иакиади. To je слободоумније него .у пре- 
liaimi.iiM законима. Оем тога овдс ce каже: Акр ce 
ухва,те omi. којв су криви за взазване мере, OHII 
ne бити осуђеии да накнаде било селу, билр др- 
a.aiai ону штету, која je учнњена прилшсрм из- 
ласка војске. .'leno je казао господин Министар 
Hpiioiilicniili. да ce војска не he улотребљаватЈ! у 
свакн час, него тек бнда кад државна власт nd 
може оама да поврати ред п поредак. Тек у том 
случају ona he ce обраћати војсци. Ннко ce не hc 
титрати са војрком и позивати je и онда кад нема 
потребе :!а то, iiero само да Hia.nece иекоме селу 
штете. Зато сам ja. да ce ова бДредба примв овака 
како je предложона, a иислим да ne кете нитта 
i!oi|iriiiin'ii mi mi. ако будете ва њу гласаЛи. 

Председник др. Момчило Нинчић ; Ihia реч 
госпОдин Павле АнђЈелић. 

Павле Анђелић: Ja бам хтео да кажем неко- 
nuai р^чи поиодом oiiora што je иапоменуо roćno- 
дпи Настас Tlcrpop.iil-i: да он од пре 25 година зна 

и да ce осведочио, Да оваки кмет односно пред- 
седник v селу зна свакога, кбји je учинио вакву 
кршату. (Настас Петровић: fle који je учшшо 
кривицу, него да ce у Јвегоиом CCIN оаип хајдукд 
Ja сам први пут био председнКк општине upe 29 
година и нз нскуства, којесам стекао председиику- 
jvh'i! могу рећи, да господии Петровић донекле 
има право да кмет зна то, али из нскуства тту да 
кажем и то. да државне власти често сметају кме- 
товима да они учине ono што m наре^ује ду- 
Јклоот савесног човека. Hana; полхјтичке страсти 
бнле су pauHje тако развијене, да сам ja у пбје- 
дпппм случајевима uo^ao интервстшсахи код 
окруиашг пачелника и молити га, да нареди по- 
лицијском писару, да споразумпо са мном води 
нстрагу, n TIM; 1.ад je овај то учинио, онда je успех 
1!Остигиут. Сећам če врло добро једног таквог слу- 
чаја.  Полицшск] cap био je радикал, али че 
стт човек. (Гласови: Што he вам то али ? Зар 
ако je радикал, sie тже бпти честит човек?) Кад 
смо заједно џочели да водимо истрагу, онда смо 
I.JUO брзо дот.ш до резултата. Ja као председпик 
често пуга писам смер да ce поверавам оргаппмо 
полицијске власти, јер мџоги рд п.пх ne дају га- 
рантнје да he правплно водпти истраг^', n Да Eithć 
подказати. 

Постојп jom нешто. Постојн једпо старо обн- 
чајпо право, ако хоНете и традиционално правр у 
пашем народу: кад je кмет у селу рђав na слулЈби, 
опда да му ce запали ceno за казпу. To je једпо 
право пародно. To право валги једпака, и ono ce 
u дан дапас практикује. Због тог прећутног права. 
n прпстала je народна скупШтииа a народ je n 
аоздјравио онај закон p заједничком плаћању 
штете учињене злонамерјшм паљевипом. Ja ce ce- 
li;iM. да je тај закрн ono допет IS90. године. Ja 
тада niiniM био у Скупттини, a.in глм оратио 
ствари n сећам ce, да je народ ту ствар Лрихватио 
због тога. niTo хоће да na тај пачип казпн свога 
кмета, na ма га то u коштало. Зато сваки je сељак 
пристар n сам да плати enoj део, али je платпо и 
кмет, n on je натај начии кажњен. II зато no моме 
Miiin.i.fii.N село in; he иматп пишта против, кад ce 
пошаље војска да поврати nopeMehenu ред и по- 
редак. 

Ja дакле пемам птпта противу тога, да ce 
onaj 'i.ian iipiiMii n чак иалазим, да вЛасти не могу 
учтппп nnnna, за одржан>е безбедпости, ако nw 
ce ne пружв законска могућност да стапу na аут 
onii\i;i. којп знају где je крпвац, a ne laj да га 
прокажу. 

Једнај je ствар добра, UITO je господив Гл- 
јичић уочио у oi'.oM законском предлогу: да ce 
селу мргу накнадити трошкови око нздржаваља 
војске, л ja бнх само молио господипа Мтгастра 
Унуарашњих Дела, да стрРго води рачупа o npn- 
Miiin овог закона, te да ne буду моралн плаћатв 
ове трошјхове.и pira, који нису криви, нли ако под- 
несу трошкове, да пм ce пакнадпо исплате. 

Председник др. Момчило Нинчић: Јавилп ce 
no други пут за реч г. "Бопрвић n г. Maix)B4eBHh. 
Je ли одбор iio;i„iii да пм одобри? (Вољап je.) Има 
реч r. Ђоновић. 

Јован Ђоновић: Ja сам хтео иоводом onora 
mio ј'' казао г. Настас Петровнћ: »Дајте нам друге 
иеро, примиТгемо их, ове heMo одбити«, да вам 
нспричам једап случај. ПРсле, ви сами трагките хе 
друге мере и нађите их. Ви сте чулн за одметника 
Азем ВвЈту. Место да тога одметника држава гони, 
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uii.ui му je олредила плату. Уместо да окружнн 
пачелник тога одметника ухвати и гоин иде му на 
свадбу ii то ca пародним послациком нз тога 
краја. Е, na .loiio. ?во г.ам друге мере! Нцкога 
глава Finje забслела, што се шурије са одметни- 
IUIMJI. II што '■•■ с ii.iiMu постула KUKU се ки под 
Оултаном Хампдоћом владавипом није чинило. 
Место да се уинштавај.У и гоне, одметницима се 
iii.iv плате да чувају нароД! Ево вам те друге мере! 

Председџш; лр. Момчило Нинчић: Има реч i'. 
Ma|(i|;'|i'i;iili. 

Јован Маго; чевић: [Пто ^ене боли и пече, 
iijijioMiiTii na Косозу пека се не љуте браћа Му- 
с.тмапп. io je ово. Тамо су рдметници Муслимани 
n Арпаути и ii.iiM.i ne смеју да јатакују Срби. 
Huni А.рнаутск11 одметпкци смбју доћи код Ср- 
Пипа imui im Срби јатакују. Срби сваког дана 
илу у потеру. Нарочнто сада када су цајвећи 
[{ољски пос.710ви. Срби се ломе no плаиднама! no 
неколико дана у потерама a сада je незгодно [п 
плаћају кад нису примали одм1гтнпкс Beh су сс 
борнли против одметника. Овде се предвшђа y;iii- 
мањо храпе у патури од стаповништва a предви- 
l),ijv се п другп трошкови. '-'^ друге трршкове 
предвиђа се, да може Мтдшстарски Савет тај на- 
род ослободити, да их не плаћа. Ja бих предло- 
жно, да се Дода и Да им се накнади рно, што им je 
војска у патури узела и ако се утврди, да до ста- 
гговништва није кривица. Ha пример: Потера, 
г;ојо иде из среза ораховачЈсрг потера одметнике 
\ срез грачанички п je ли сада цраво, да тај срез 
плати, 1сад ту пема одметпика? 

Председпик др. Момчило Нинчић: Има реч г, 
!';. косављевић. 

Сретен Вукосављевић: Ими у Јужпој Србији 
целлх Rpajeisa, у којима су краљевски чииог.иици. 
који носе краљевску уииформу u мајорске опо- 
лете, и под заштитом качака и под бессм добијају 
од качака дозволу да путују, Има места где отво- 
рено кажу окружни начелнпци^ да ne смеју во- 
дпти борбу ii|i(iTi!i; качака зато, што се боје од њих 
;;;i enoj дгивот. Кад сам ја-дбшао овамо. дошао 
сам са 15 оружалгах сељака кроз С^нџак, Томе злу 
се мора стати иа пут. 

Морају се уочити нзвеспе ствари, да je то 
зло upi' свега иодитичко. Јер у Саиџаку, где no- 
отоје две злочилачке дружипе. где mm врло иало 
пљачка и онрлико чианова, г^олико нма у тим 
удружењима ншсад се m би могли издржавати са 
пљачком miTii бц им се пљачка ренифала, нсго 
je акција чисто политичка уперена са страџе из 
Албаније протнв naine државе и акција уперена 
против једЈгог дела становпишЈва. До сада im je- 
даи MvciiiNmiiiiii није погинуо од качака ннти су 
Муслиманп i'iii-m злостављашг. (Фехим Курбего-. 
вић: (I MU смо прртив качака>) Не говорим вама n 
пемојте да примнте то fia crni'. У joj лкип.ји мог^ 
се уачити бве стварн; да гипу čaiifo правосладлп. 
да се rone само православни и да će у прследње 
време иле ,\ првом реДу против кметова и пред- 
седитсд. Ла i," rc може уочптн ова ствар: да у 
оним крајевнма, у којнма нма муслиманског ii 
(травославпог отановпишт^ва. само у тим itpaje- 
(шма нма качака. a у оним гфајевпма, где je гсом 
пактпо  хришћанско становЈшштво. качака  нема. 

Госиодо. joni пеке ствари уочити, то би било 
i.vi" да i;a\i d томс говорим. na rcojc '''II се моглп 
пзвссти заккучпп, да je ова акција по^и.шггка  п 

да су масе арраутског стаиовништва умешане у 
ову акцију директно, оне ća сшиштпјама прате 
овај покрет. Лнс.т Хакт . који излази у Скрпљу 
још нпједанпут iinje савекшо мир и послушност 
својим с^ерницима, im једаппут није световао, 
да се иачаци предају, илн да се умире, a пепре- 
отапо говори o качачким породицама, које се ии- 
торпирају. У једнрм селу птпца ne може да прође, 
,i м се ne пбзна; no трагу, no роси, no псима, крји 
оу пролајали, зна се од прилике куда je и колика 
чета прошла, гдс he бити на лаиошшку н села са 
оимпатијама прате те Пбкрете и пам^рно искрећу 
акцпју власти и 01гда ćy села колективно одго- 
ворна. Постоји крлективна одговорност свих села 
;;,i акцију и ако то ne нагласите, онда ^ожете 1;роз 
маглу лутати. Још за толико време im један качак 
пије vniijcii', iiinii ухваћен, mmi се знају њихова 
имена сем пмепа даа трм чбвека, и с тога села мо- 
рају да поое колективну одговорнрст. ГСад пх уда- 
рите no lavu опда he више воДитп рачунЈа и мро- 
казиваће, 

Друго, iiiTi' će тиче иитерпира11>а, ово nuje 
блла једпа ефикасна uepa, пије то зато што je то 
само no себи мера, која ne иоже да буде ефикасла: 
пего зато што се пије рационалио примјељивала. 
Зна се ко je руковао, и ко je држао кРнгрес у Де- 
бру и зна '■'■ п дапас ко рукује акцијом против ове 
државе, na imai; руковаоци посталн су недир- 
мутп. државна власт niije смела да иасрне na и.их 
пего na л.улг. којл су другога и трећега реда у i;a- 
чашхом погледу. Интерниратђе савесно, ne обзи 
рући се im лево mi десно било би погодно и ja сам 
ОјДлучно за ту меру, која je врло добра и 1фло 
гфактична, само нека се изводи како треба. 

Предсодник др. Момчило Нинчић: Има реч 
i'. Мпистар Правде. 

Мтшстар Правде Марко Ђуричић: Onaj 
цредлрг, који je изпео г. послшшк Маговчевић, 
који С(з однбси na то ла сг може иакпадити, да te 
може платити ссљанима оно mro су за војску 
дали, кад миппртарски Савет пађе да je умесно, 
да пнје било у итвари кривпце до сел>аиа. влада 
I;I прима n онда би се додалр, после последље 
речп Државна ttaca«: као n да се станрђништвд 
платп eno mro je ha војску дало< дакле то се 
прима. 

ГГредседпш; др. Момчило Нинчић: M.mn че- 
тврти ставл>а\1 na гласаље са нзменама, које je 
предложио г. Маговчевић, a im које Влада при- 
етаје. 

Гоопода, Koja су аа. нека изволе седети. (Ве 
I mm седи.) Објављујем, да je примљен onnj 
члан. Изволите чути дал>е. 

Секретар др. Љуба Поповић чита члан 5. 
i Види седплцу 111., страна 8.). 

Председиик др, Момчило Нинчић: Ihm реч 
г, Павле Апђелић. 

Павлс Анђелић: Ja усвајам OBQ, mro се 
каже у члану ■>. само бих желео, да се дода и да 
се 1;а',кт: потребан број официра и војиика . јер 
»капдарми nm-.v довол>но шпачовани п упућени у 
nocao, n ai;o on потреба изпскпвала, да сс пошље 
ппвесан број рфпцира. 

Председппк др. Момчило Нинчић: Има реч 
Mnnm тар llpan.'U'. 

Мнпистар Правде Марко Ђуричић; Штр се 
тнче потрсбс офицнра, то ое може решнти на другп 
na'imi a ОВДС (T гог.орц CIMI, O појттпма  n  ттт 
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се призиаје рок у војсцн. За офицнрс то he влада 
саш учииити. 

Председник др. Момчило Нинчић: Отављам 
II;I гласаље члан 5. како je влада предложилЈа. Vo- 
ćnom, Roja су ва то, да се члан 5. прими no пред- 
киу владипом, нека нзволе редети, a господа 
која су против иека нзволе устати. (Cirn седе.) 
Објављујем, да je члан 5. примљен. Изволите чути 
члан 6. 

Секретар др. Љуба Поповић чпта члан 6., 
који гласи: (Види -TT!. седница, страна 8'.). 

Председник др. Момчило Нинчић: ЕИико qe не 
јавља за реч, (Јован Ђоновић: Немрјте ово доно- 
cimi. то je ужаона ствар.) 

Господа, кбја су за то, да ce члан 6. ирими. 
иека изволе сецвти, a господа, која су против, 
нека изволе устати. (Већина седи.) ОбјављуЈем; да 
je члан б. BolunroM гласова примљен;. Изволите 
чути ч.ппг 7. 

Секретар др! Љуба Поповић чита члан "., 
Kojii  гласи: (BiiATr ТТТ. седницу; страна  8.). 

Председшш др, Момчило Нинчић: Прцма ли 
Одбор овај члан? (Прима). Објављујем да je onaj 
'i.'ian 7. гЈримл>ен. Изволите чути члан 8. 

Секретар др. Љуба Поповић чита члаи S., 
који r.iarii: (Види ITT. седницу, страна 8i). 

Цредседник ;ii>. Момчило Нинчић: Прима ли 
Одбор члаи 8. (ПримаЛ Објављујем, да F члаи 8. 
ијтмл^ч!. Цдволите чути члан 9. 

Секретар др. Љуба Поповић ччта члан 9.. 
коли гЛаои: (Види ТТТ. оедниду, страна 8. и 9.). 

Председвик лп. Момчило Нинчић: TTpmta лв 
бдбор бвај члан? (Прима;) Објављујем, да je члаи 
9.  ирпм i.rii.  ИзвОЛИТе MVTir члап  10. 

Секретар др, Љуба Поповић чита члан io., 
који гласи: (Види Тп. седпица, страна 9."). 

Предс^дник др. Момчило Нинчић: Има роч 
госпбдии др. Владимир Андрић; 

Др. Владимир Андрић: Ja оих молио, да ep. 
ко ; друге алинеје прпмтг onaj додатак: 

»Истом казном казниће ce и ona пица, која 
саботажбм или пасивном резистешџгјом <рметају 
правилап ток поверене им службе или рада«. 

Мпппстар Правде Марко Ђуричић: Ja при- 
мам onaj предлог i'. др. Лидрића. 

ГГредседник др. Момчило Нинчић: Прима лл 
Одбор члан 10. са изменом, коју je предложио г. 
др. Андрић? (Прима.) Објављујем, да je onaj члан 
примљен са изменом коју je предложио гогподтт 
Апдрић, 

Изволите чути члан 11. 
Сскретар др. Љуба Поповић чита 'r.fair li.. 

којн гласи: (Види ТТТ. седпицу, сТрана 9.У 
ПредседниЋ др.  Момчило  Нинчић: ТТма  реч 

г. Ti'vpocronili), 

Фехим Курбеговић: Господо, у чл. io. уста- 
иовљава со т;ао npiiHUHiii да чпновници песмсју 
[птрајкрвати a у члапу 11. каже ce, ако лпца ko- 
јпма imjo штрајк забраљеп покушају да спрече 
лруга лица да pa [е и т. д. Из овога го може разу- 
моттг да чипошшко. који покушају да спрече 
лруга лица да радо. пеће спгћи никаква казпа. -Ta 
бих пгредлржио. да ro овако каже: пнца; која по- 
кушају пв спрсче друга лица да раде, казпиће ce 
законом до шест иесеци, ако њлхова радљл ne 
прелази у какво г-риппчпо дело. 

Мииистар Правдс Марко Ђуричић: Го- 
сподб, ja не видим да je ово нејасно. Овде смо 
ималл у виду оне, који спречавају штрајхбрехере 
да раде. Радошцимо иије забраљено да штрајкују. 
Радивди икају арава да штрајкују, али тако исто 
][ радници, K'OJII хоће да раде, нмају право да 
радб. Овде ce дакле предвиђа, да ти радници, који 
гатрајкују и долазе да спречавају рне, крји хрпс 
да раде, да ce Рни кажњавају затврррм 6д 6 ме- 
гсцп. Дакле ja не видим, да je ту вешто нејасно: 

Милорад Вујичић: Ja мислим, гбсподо, да je 
ona стилизаццја апсолутно јасна. Ви знате да по 
закоиу o радњама радници имају право штрајка. 
C fora J«1 њихово npano признато чак и Уст.п^м. 
У томе нема право нико да пх спречава, али нсто 
тако тп радници, који имају право штрајка, имају 
npano n да ce одрекну тога штрајка и да не штрај- 
i;\ ју nnmo. И према трме рни радници, који штрај- 
кују немају права н њима ce забраљује да cnpe^ 
чавају оне, ррјв хрће да раде, Ja, знаМј господо, 
n.; [факсв, ла jo то најнесавеспије злоупотребља: 
вапо. I.'.M једна фракцнја радника хоће да штрај- 
кује, ona нека шјрајкује, алн кад друга фракција 
nehe да штрајкује, ona нма npano да ради, иваче 
то би бнло једно насиље над грађанством и то ce 
oraiM чланрм спречава. 

Фехим Курбеговић: Дакле мрј 6и предлрг 
гласир рвакр: Лица, крја пркугаају спречавати 
лруга лТпш да раде, казниће ce затврром кро:'. 
шест месеци ако њихова радња не пређе какр 
теже кривично дело«. 

Министар ПравДе Марко Ђуричић: Ja усва- 
јам onaj предлог r. Курбегрвића. 

Председник др, Момчило Нинчић: Г. Мипп- 
стар je примир предлрг г. Курбеговића, Гтога 
стављан на гласање. Прима лп Одбрр onaj члан no 
предлргу г. Курбегрвића? (ПримаО Објављујем, да 
je MI. 11, примљен. 

Нзвестилац лр. Љуба Поповић чита чл. 12., 
крјн гласи: (Види ТП. седницу, сфава 9.), 

Председник др. Момчило Нинчић: ТТошто no 
IIIIKO не јавља за реч'питам рдбрр, прима ли чл. 
12.? (Прима.) Објављујем, да je чл. 12. примљен. 

Известилац др. Љуба Поповић чита чл. 13., 
кбји гласи: (Види ТТТ. седниду, страна 9.). 

Јован Ђоновић: Мрже ni ее ronopimr о чл. 
t2.?) (Чује со: Taj je члан свргаен. Мржете грвр- 
ртпчг o ч.т. 13.) 

Председпик др. Момчило Нинчић: ТТошто ce 
ггако ii" јавља да говори o чл. 13., ггатам рдбрр, 
прпма ли чл. 13.? (Прима.) Објављујем, да je чл. 
13. примљен. 

Известилац др. Љуба Поповић чита чл. 14., 
којп гласи: (Видл ПТ. седвиду, страна 9.). 

Председник др. Момчило Нинчић: ТТошто со. 
miKo тго јавља да говори o чл. 14., питам Одбрр, 
пртаа ли пррчитани чл, 14.? (ПриМа.) Објављујем, 
да Je чл. 14. примљен. 

Оекретат) др. Љуба Поповић чита чл, 15., 
крји гласи: (Видн ТТТ. седницу, страпа 9.У 

Председник др. Момчило Нинчић: Грспрдр. 
nn сте сада чули onaj члан. Реч има г. Ђрнрвић. 

Јован Ђоновић; Додуше, не вредн много го 
ворити. а.тп сам хтео да училим једну напомену. 
Кад сте дали npano властима. да ce жале Ffaca- 
nnonoM Оуду na решење ТГрпогттоцор Гуда. онда 
треба ла дозволите и другој страни. да ce иожс да 
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жали ii да има то право. (Глас: Свака страна има 
ча се жали.) Овде ifflje тако, према OBOJ стилиза 
miju јер се само власт иожо жалити. C трга Tp "■| 
ту ■{■.{ nvp- сви равиоправшг. (Мпнистар Правде 
Марко Ђуричић: Добро, добро прецизираћемо. - 
J. Јовановић: Шта je ово п.ш друга«, шта оо ту 
подразумева? Мшшстар Унут. Дела Светозар 
Прибићевић: Подразумева се MauiEip какво лру- 
niTiu). које je имало одобрена правила, na je про- 
менило свој циљ.) 

Министар Правде Марко Ђуричић: Ja при- 
MiiM ову напомену и арема томе став 2. имао би 
гласитл овако': »Против овога решеља o растурању 
v фу^кења кегови законски представипци имају 
право жалбе у року од три дапа ПрвостопеЛом 
СУду. Против решења Првостепеиог Суда може >■>- 
уистом року изјавитл жалба Калацибиом Су,ту«. 

Председник лр. Момчило Нинчић: Према 
томе стављам овај члаи 15. на гласање. Да ли 
прима Одбор овај члав са изменом, коју je пред- 
ложио г. Ђонсвић a усвојио г. Министар Пр^вде? 
(Прима.) Објавл>уј1М, да je ог.а.ј члав аримљеп ca 
овом изменом. 

Молим г. секретара, да прочита чл. 16. fJo- 
ван Ђоновић: Oir je нејасан.) Роч има г. Митсистар 
Цравде." 

Министар Правде Марко Ђуричић: У закону^о 
штампи су предвЕД)ена 1фивична дела, a овђе je 
казато, ;i.i li" će казнити само nun дела, која су 
овђе оболежена у овоме закону. a за друга дела 
ваЈкиће кривични закон. (Јован ЂоновиТ!: Ова сти- 
лизац^ја iraje јасна. Министар Светозар При- 
бићовић: Јасна je сасвимО 

Председћик   др.   Момчило   Нинчић;-Попгго 
огај члал iraje јасан, да пређемо даље, док се m 
iciifce  јапшја   стилизација.   Господо,   изволите 

'■i.vTir мл'. i:. Молим г. секретара, да изволи npo- 
татати мл. 17. 

Оекретав др. Љуба Поповић чита члап 17.. 
који iviacii: (Видн седницу TlT.. страпа 9.). 

Председшге др. Момчило Нинчић: Прела- 
зпмо na гласање. Пртгаа ли Одбор протитага! 
M.i.m? Шрима.) Објављујем, да je примљен. ТТзбо- 
лпте чутп члап is. 

Секретал др, Љуба Поповић чита план 18., 
е:оЈи гласи: (Видп седнлда ТТТ.. страп^ 9.); 

Јован Ђоновић: ГоспоДине предоедниче, молим 
Вас, да Tio решавамо o овом члану, јер ji1 у вези 
га чланом 16. 

Председник др. Момчило Нинчић: Опда да 
прођемо тта члан 19. Изволлте чутв г. секретара. 

Секретат) др. Љуба Поповић чита члан 19., 
који гласи: (Види седница ТТТ.. страна 9,). 

Павле Анћелић: ^осподо, ja сам противан. 
да <"о народтш посланидима може ааконом оду- 
зети.манлат. јер то no моме мишљеву ne одгрвара 
Уставу. To je једно. Друго, кад je Beli реч o чи- 
повшпџша ir службеництЈа лач го разрешавају 
дужноста због кбмунистичких пдеја. опда бих вао 

■ja молио, TIOIMTO већ у чл. 1. нијо примл.оп пред« 
лог г. Ђоповнћа. да се сада прими onaj део na ла 
се за »свакб иасиље или з гоупотребу одредаба 
овога закона од стране државних н самоуправиих 
органа у односу na грађанска сгаца« — ти opranu 
разрешују од дужпости као и сви други, којп 
припадају комуиистима, иЈга који 6у се изјаснилп 
за комупистичку идсју, По,стоји нстина овде je (на 

примедба, која ми јо лоГтчспа одапдо (с лова). i.i 
постоји разлшса nrsMcb.v идсје и ai;uiijf. IHIM.VIHI 
зам не може се..оу8бијатн као идеја, a ja отжим 
„i ргм г. Министра, који je овде казао, да he се 
овим законом гонити само акција a нс п идета, ]ер 
сс ндеја комунизма види jom ir у науци Исуса 
Назаренчанина као и у деЛима Светозара Марко- 
вића, највећега нашега социолрга. (Ј. Маговчевић: 
On тсПс не raba идејама него бомбама.) Ja то и не 
каЈкем, да OIMIM законом треба гађати идеалисте, 
иего само' one, који су збиља крипи, који гађају 
револверима в бомбама - који су терористе, A 
затим и онај чиновник, који уиотрсби насиЈБе a 
злоупотреби i>r.;ij закон, треба да се кажљава и on, 
no овоме закопу, као год и чинрвник комуниста. 

Председнш! др. Момчило Нинчић: Има реч 
г. Ј. Ђоновић. 

Јован Ђоновић: Ja сам и синоћ казао, a iio- 
сле овога што je казаог. Апђелп!). имам да поно- 
внм, да ja im у ком сЛучају не иогу бити за то, да 
пародни i ланици   могу   престати   бити   посла- 
iinun самР na основу једнога закона, који je до- 
niiio ток погато су народнл посланици одавно у 
својој функцији. A затим, ne могу одобрити, да 
народџи послапици могу престатв бити народни 
посланидв п (оме  закрлу и   због тога. што je 
пародпн досланик нзабраник целога народа, a 
traje посланик једне партајр, a тако се и поУставу 
a сматра. lin народноме посланику ne можете 
одузетр мандат, jop бисте тим поступком погазили 
сам Устав. Господо, ja вам то пикако no бих саве- 
п вао. Ви, господо, можете пррскрибовати идеју и 
забранити комунизам, али онима, којп су im- 
ррдпи посланици, мандат no можете уништити, 
ако no LOTO да газите Устав! Молир бих вас. да то 
no учините, јер то nehe бити у интересу угледа 
овога чома. n nolie ntra nr. na то. да ce наррд увери 
ja Уотав тррба поттоватп. Ако мп почнемо газити 
Устав олмах чим смо га донелн и то у оваквим 
i'ininiM одредбама његовим, опда ja полпам ca ка- 
i.iMM правом тражите да га други наррд поштује? 

Председпик др. Момчило Нинчић: ТТма реч 
г. Ј. Јовановић. 

Јован Јовановић: Ja бих имао да замерим 
дво ствари овоме чл. in. овога нацрта. Прпо je, 
[UTO ce овим чла.пом одузцмају мандати послаг 
ника, i.djn су r.oli intaopann u што jo апсолутно 
противно чл. 69. n чч. Уотапа. Ja сам мшпљева 
као и моји другови гг. предговорници Анђелић TI 
Ђоновић, да će јолппм законом тго могу одузети 
мандати људима и посланшцша, крје парод иза- 
бере. Посланички мандат може да оо одузме само 
путем иаррда и путем народног суда. Само^народ, 
који je тпм послантпгама дао иандате, може им nx 
n о!цузети. a ако су опи заиота учиштпи гатогод у 
пооледњим атентатима a г. ЛТинистар Унутр.' Дела 
каже да има и доказа да јесу, док omi напротив 
говоре, да иемају никакве везе ca атептатима, 
онда he суд казати. да лв су заиста криви и да 
m су н»ихове намере збиља терористичке и анар- 
хистичке кар гпто ie овде нзнесено. Оуд нма да до- 
песе Tv одлуку.   Гооподо, народни   посланици  из 
комупИстичког влуба и пар^иј де су. ми омо 
такођс ојвде n ако ce пађе у току истрагс, да су 
(.im доиста \'irrir.di;,! m у њима, суд he бд нао 
тражити да их предамо суду a na нама je, да пх 
у томе случају одма,х и rrpe i IMO суду, 

C друге страпе n ja мислим, да ce ндоје n(> 

могу проскрибовати, Мн сцо овим закопом ство- 
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pii.ni једаи дел1шт комунистички. Ha оонов.у 
оного суд можс viin; да суди п ца осуђује онога 
коЈи проиоведа комуннстичко начело. Али да ии 
једним laKonoM проскрибујемо ндеју, то ne иожс 
да буде, то iraje иапредно и овак^ Eia страии !•.•■ 
ипм сс у тпм погледу нећу да к&жем омејатн. 

,i,m iM'liii. да смо после доношења једпога ова 
квога Устава дошли до рушењаУставаизаконап 
да смо дошли уиазад. Баш je у интересу саме ов( 
ствари ii претреса дагг. посланицн из комунистнч^ 
ког клуба седе и даље овде. Лакше кемо умирити 
покрет, којп je толико захватио и ']уџт и севврнн 
део, и целу нашу зомјбу. Ja мислим, да he онн 
онда кад ć^ овде с нама заједно бити под нагаом 
коптролом те тако иоћи мпого лакше (a утичемо 
na оне масе, за које кажу гг. послацици комуш!- 
стички да гу охишле исиод њиховог утицаја и да 
врше »звесне деликтс, које они no могу виите да 
спрочавају, нити рад маса да коптролишу. Због 
гога вас ja м.олим и позивам, да из овога злаиа 
i'.i. нзбаците ову одредбу т. ј. да речи: Иити битп 
ггародпи носланиди, пити часници са^оулравиих 
тг.1,-1 if т. .1. избаците из текста. Закои ne може 
јоднога пароднога поеланика лишити његове no- 
сланичке дул^ности, Послант:ц можс разреитти 
само Устав нли гул. 

Друга замерка моја јесте штс) држим, да je 
ова реченвца »Чиновници и .јавни службеници, 
којп би са овога разлога били .разр^тепи од д\"- 
жности, могу се противу рептеља \1инистррвог 
жалити Државпом Савету^ иепотребиа; јер према 
^§ Td.. 09. и 70. законика o чиновницчма граЈ)ан- 
( ubi реда сваки министар ими права да отпусти 
II.m пензионише чиновтгака; . nora хоће, тако да 
■Шновник има права да се жали Државном Савету. 
a Министрово решење je одмах извршно; 

Пррдседник др. Момчило Нинчић ; Има реч 
господин -Тоспф Дрофентс. 

Јосиф Дрофеник: Mu. који смо пз почстка 
рратили рад ове Уставотворне Скулштнце и го- 
ncipe нарочито поелапика [гОмЈчшствчких; ми гмо 
(лушали п.ихоиг нзјаве, соје Пису остаие ca>io у 
окбј сали, пего су одмах врло журпо биле проту- 
рене преко љпхових повина у народ: He морамо 
г( чудити што je iini\,i TII\ људи под таквом теп- 
денцијозпом пропогаЛдом na зборовима, a подза- 
штитом нмулИтета створила ове жалосне догађаје. 

Видели сМо, да су комунисте у овој високбј 
i.\hii ii ca ове високе трибуне сталпо истицали 
свој програм и парочито наглашавалп потребу кр- 
ваве и.IVI,'' и крваве социјалџе рсвол>тџ!је и 6а 
OI.OM идејом крвавс социјалпе револу^ије они оу 
imi.iu у парод н утврђивалн у пароду увереље, да 
се до повога поретка у друштву може једиио и 
лако доћи само (сроз црвепу револуцпју. Потреб.^ 
револуције парочнто je пстицао и довољно јасно 
лр, Сима Марковнћ, који се сада палази у првеној 
Mi ■■Lun. a чије изјаве оада пориче господ Тршпа 
li';iU.ii'|in|iilli. 

Такав прогрпм нлје више идејнн; тако звани 
[Јомушгстички. irero je чвсто и просто анархн- 
(пички, na je п г1]>аведио, да се као такав у нашој 
;|i,i,;irii и забранн. Атшрхија пије пикаква ндеја 
културе, зато nuje nu потребита, да 6j (е засту- 
n.iiia. у овој внсокој i;yiiii. када су се комунисте 
мпого пуi,! јаоло len.iapuca m. да више пис.д 
ово.'гуционо прстигпуће г-војих циљева, него да je 
јодинв '-nar само у дпитатурп пролетарнјата, која 

се диктатура даје обтварити једино и само кроз 
крвавг црвепу револуцију. Зато ja и моји другови 
отојимо na станови-шту, да су то просто анархиств, 
i,i'jr њихова група ггросто аиархистичка група, са 

i м као поштепв сељаци u држав ванл иећемо 
више да седимо заједио у овој високој кући, којј 
с; хтелн заједно са свима нама бомбама да баце у 
i аздух са oiie галерије. 

Треба помислити na то, nna o томе мисле 
lijimn [гоштени и добри грађани, којн су сс бо- 
M ,m ;м ово уједињење и водећи o томе рач^ na 
треба пајенергичније и брзо заштптити иашу др- 
жаву и nac саме, те зато ne треба дати внше места, 
no треба дозволити, да таква апархистич!^ пар- 
тија п даље iimpii свој разорпи рад пол ваштитом 
послапишшх имунитета, ue треба дозволити, да сс 
п -la.',!' злоупотребљују висоЈ;е фулкције пародпнх 
noć;) 1ника. Tu људи заразили су својим разорпнм 
пдејама  п  ироповедама  младс људе, да  пије  mi 

i. M се пашло гаквих зликоваца. којн су ■■'<^- 
iiii.iii бомбу ini нашега силнога Регента Длс 
кгапдра хвала Богу да атентат nuie успео м 
na народнога првоборца, милог naw Драшковпћа 
п in црпд очЈПга псвпне дечицс; 

Зато молим гроноду посланико. да П1)пхвате 
■ i ;ij чMU 19., пако je предложен, jop се ona nap 
;I:J;'I довол>но o јасно декларирала i:ao теро- 
pncTH'oca II анархистичка! no само no своме npo- 
Г] |.му м ne само no утицају, крји je вршила na 
м i.i ir ■ \ ir својим анархистичким бссеДама и pa- 
зорним писањем iro иовинама a не само иримањем 

■a чланове партије Fiaure пајвеће непријатеље др- 
жаве nao Немце, Маџаре, Бугаре и Арнауте, него 
je та паргпја и делом показала, да je анар- 
хистичка. Ми нисмо противу идеје, али смо против 
тероризма и анархизма, који се као такав у кому: 
пистичкој партији приказао. 

Председшн; др. Момчило Нинчић : Има реч 
['осподин  Појии  Вркић. 

Војин Бркић: Господо. ja и ако писам имао 
псследњих дапа иикакве всзе са мојим друговима 
у клубу. гала кад сам видео текст овога закона и 

LM да Вам пеке ствари овде папомепем. Ви у 
[iy ni. Овог наирта кажете, да ее посланш^и, 

i.ojn припадају комунистич1«)ј партији, разрета- 
I;II|\ овоје (осадашље дулгности. Међутим, као 
mre je познато, комушгстпчка партија сада Beh ne 
постоји u пема je више од како je Обзнана сту 
пила на шагу. П6 њиховнм правилима онај, који 
pie плаћа нзвесно време rtapiHjcKH порез, престаје 
r.imi чланом те цартије. Према томе, no овоме 
члаиу, Ви ne иожете разрешити оД дужности го- 
споду комунистичке посланике, јер су они \\\»' 
rra.ni nuni члановима комунистичке Партије 
Југоолавије. 

Ja сам чуо mmiuiiiia Јовановића и остале 
предп Bopnipce п мислнм и cav, да би било врло 
гшасно. да 6е усвајањем овога члапа погази Устав, 
lipe nu се сложио с тиме", да će ona господа кому- 
пистички посланици, за које имате доказа, да су 
криви. да се ћредаду суду, na ако су нмали какве 
везе са терористима п атентаторима, neifa се pcj ic 
u оив he онда самом осудом престати бити na 
родпп mciaiiiiun. A.iii с тпм. ла re једна дсла 
rpvira псслапнка c једним законом разреши своје 
ос гаппчкс дужЈГости, ja се никако нс могу оло- 

1КНТИ. 
ЦредседнИ!; др,  Момчило Нинчи^ :   Пма  реч 

liiillii.UIII   гГрИ1Па   li'ail h'p'ir.llli. 
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Триша Кацлеровић: Госдодо, ОД дана Обзш  
комунистичко партија no закону ке постоји. 
Друго, члан 88. Устава гласи: »Без овлашћења Ha- 
родне Скупштине 1Безиш1 чланови не могу се за 
кривице Viii.io i;ai;.i!c врсте узимати iia рдговор- 
noći. iiiiTii у ма којем слу^ају, иити од ма uoje 
власти ,iiimirni сЈЈрбоде док траје ебихов мандат, 
осим кад се затеку1 иа самом делу злочина«. Ja 
ништа друго нисам хтео да кажем, него само да 
црочитам овај члан и да^оставим савести Законо- 
давнога Одбора, хоће липримити рвакав члан 19., 
i:.m he иоштовати члаи 88. Устава. 

Председник др. Момчило Нинчић :   Има реч 
господин Министар Правде. 

Мшкистар Правде Марко Ђуричић: Ha ири- 
медбе, i;()j(! се овде чине од страие иеке господе 
посланика поводом овог члана 19., ja вам [сажем; 
да се са рвим закоиом и овим чланом изИшлојавно 
л отворено. Ово je борба аротиву комунизма. 
Влада je стала на гледишту, a то ju јавно иска 
зала и у рвоме пројекту, да je комунистичр opra- 
ннзација истр што и анархистична и Да би боље 
обележила ту oa^ap и да ue би било шшакве tto 
Mcni.f. ово jo nape'iHO ставл>ено у пројекат овога 
закона. 

Mu смо, господо, видели атентат иввршеи uu 
Регента и убијство noirojHora Драшковипа. Сви 
чланови тербристичке организације у Нбвоме Саду 
јесу члановВ комуниртичке партије, како они 
ciiMji веле. I)ii.i,i комупистичка партија растурена 
ii.iii пс. чланови ii.fiiii данас ухваћени ,\ овим зло- 
'пшичким делима, изјављују да арипадају комј 
нистичкој вартији. Mu стављамо у овоме вакон- 
(ком џррјекту, да се сматра као злбчин rfpiina- 
дање комунистичкој партнји. Да ли ми можемо, 
када смо стали на ово гледиште, казати, да чн- 
новник, ke може битл онај, који припада кому 
нистичкој партији, Само припадање казнв се 
као злрчип. A народни џосланици кади би 
припадаил комудиотичкој партији, то би била 
једна немогућност. Народни посланици, icoju 
се иалазе у Скупштини, биранн на листама I.OM.V- 
пистичке партије морају да, повуку исте крнсе- 
гсвенце, које се овде износе и за сва остала лпца. 

Одредба ова, господо, mije лака, ja признајом. 
Ona, nuji- лака, onu je допша као лргична порло 
дица целог овог закрна. Једадшут кад се стане на 
глсднттс na основу овога, што je истрагом утвр- 
ђено, да je црипадање комуВистичкој органи^а- 
цији злочин, онда ае можемо доћи до другог за- 
кључка иего да onaj. који припада комунистичкој 
iiajiTiijn. не ирже бити иародил посланик. Према 
томе влада je нашла да се мора донетн једап ова- 
i;ai! 'i.ian у оиом закону, који у onime ие додво- 
љава јавно функционирање пи једноме, који прп- 
пада оиој iiapTiijii. коју je ona огласила да je анар- 
xiicTii4!;a, na основу арибраних доказа у доса- 
дашњој истрази. Да ли he то бити прнмЉено или 
ire, то je Dama, ствар, главно je, да je гледиште 
кладе овако. 

Нредседиик др. Момчило Нинчић :   Пма  реч 
господин Министар Унутрагањих Дела. 

Министар >'nyT|iaiiiii,iix Дела Светозар При- 
бићевић: Треба, господо, хладпо да расправимо 
ствар. Немојмо мн тако формулисати, да се опим 
хоће да прогоне идеје комунизма. Да .m су идеје 
Исуса Христа идеје комунизма или не, хо препу 
стимо оргаиима пркве, да они fo расправљају. ja 

li\ овде да кажем ово, да се овде прргања кому- 
[тстичка акдија и пропаганда, која иде за на 
ni/inoM ароменом друштвеног поретка и да комј 
mii-Tii'ii.a партдја иде за тпм, то ju несумњиво. 
Нами су познати, целој кући, услови под којима 
се прима, у трећу интернацијоналу и због којих 
услова арави и нскрени ооцијалисти иису хтели 
да приђу трећој ићтернацијонали; (Триша Нацле- 
ровић: Крнгрес name партије, којн je меродаван 
„ то, пије још с TOMU решавар.) Један од услова 
je, да комунистичка аартија поред легалннх орга- 
низација иора да подржава n илегалн^ и да се 
поред легалних иетода служи n нелегалн^м мето- 
дама. Тенденција je овога закона та, да се п(?годи 
i вака акција, свако проповедмБе таквих нелегал- 
ппх метода у политичкрм амгеоту. To j" пре свега, 
('ада да идемо даљ.е. 

4,ian 69., na који се позива господиц -Iona 
Јовановић, иема ишсакве везе са овим предметбм. 
To je 'i.ian. који се одноои na будућу скупшттшу, 
која lir трајатв i године и која се бира тако, Да 
na сваких 40.000 становпика долазв no једав на- 
родни mic.iiiniiK. a не да се члан 09. устава односн 
na, ову ствар. 'Lian ss.. na који će иозива ročno- 
.um Кацлеровић, говорн само 6 [сомуннзму. Aico се 
npiiMii onaj ;iai;oii no KOMU UU ставља иомунистичка 
[[артија. Koja иде за пасилиом ироменом друштве 
nor поредка, као тмига.та. онда кад се примени 
овај зшсон, ne ^лази случај ни no члану 09., im 
no 'i.ian.v 08. Устава, негр долазн само под случај 
miK'oMiiaTnoii.iiijc.jiL као год nrm би један ио- 
сланик нзтубио мандат, ако je у везв са каквим 
предузећем државцим нли je починио какве злр- 
чине. Питп je такав случај грсподе комунистичких 
послапика, јер кад ве постојн комунистички клуб 
,\ Народиој ('купптшп. опда после доношеша 
ОВОга .'.акопа. nu мржв UOOTOJaTH KoMvnni'i'ii'iKii 
клуб na im комуппитпчкп поилаппцп. л ту ju 
случај ннкомпатибилитета, a не случај иа члава 
89. n.in 69. Устава. 

Триша Кацлеровић: Господа Прибићевић и 
ЈБуба ЛопапоипК позивали су се na, -л. условј који 
ju трећа цнтернацијонала ставила свакој кому- 
niiuTiiMi.-oj партпјп за n.un прпјим \ трећу пптср- 
пијопату. 

IIITO се Timu комуппппчки партије Југосла- 
nnju. пмам да najaiiiiM ono: .lom пре 10 ДО II ми- 
сицп omi су услови oii.in рбјављени.'Наша партија 
ju сазнала за те услове и добила их je у м^сецЈ 
септембру. Ми смо онда on.m у великој пзборвој 
борби. Xoliu ли јодиа партпја да оуди примл.ипа 
У Tpuli\ 11пти|)пац11јо11алу. 'да, уииоји те n.unu 
услове - o томеима да pumu кошрес. Због из- 
борне борбе, у крјој смо тада билв авгажовани, ми 
гада miuMo били у могућвости да ća меррдавног 
форума цзјавимо, хоћемо ли примити те уолове 
nm nu huMo, и према томо тврђење, да je nama 
партија те услове прп.мпла. пОсве je питачпо, na jo 
зато n нетачно и то, да je nama партнја n при- 
мкла то. Да he со блужити и нелег1Еи1ном борбом 
fia оспоВу ти 21. тачке. Остајем ипак прн TOMU. да 
liu n законодаваи одбор, a преко њега и НароДнр 
' купттппа погазити u Устав n vininnn једно ne- 
чувенс дело, ако буду усвојили то, Да се одузи- 
маи.гм   ма11,1,ата   каЈКЊавају л.удп.  i;ojii  НИсу учи- 
нили пикакво [сривично дело, за које бар са меро- 
давног форума није таква pun пала. Према TOMU ja 
сматрам, ако Народна Скупштииа и Законодавни 
Пдбор усвоје овај члап  19., ла  he TO бити  једаи 
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уникум no сами за Југославију, него уннкум прод 
којим he цео цивилизованн свех статп запре- 
icmihcii. Господин Прибићевић, којп сс често ио- 
зива na, Запад, не може иавести ипједпу државу, 
да je no] иила мандате  комунистичких посла- 
iiiii;a. 

Председник др. Момчило Нинчић : Има реч 
господив Министар Унутраипвих Дела. 

Министар Унутрашњих Дела Светозар При- 
бићевић: Гооподо, менн се ч  да Je господин 
др. CiiMti Марковић нзјавио овде усред Скуп- 
niTiiiic. да се поноси тиме што je комунистичка 
партија Југославије прва прихватила услове 
•ipclio пптсриацијоиа.к'. 

Триша Кацлеровић: Mu смо НзјаВИЛИ, да с.мо 
ириступилв   трећој   интерна^ионЈали.   Мосвва   je 
ПОСТаВИЛа 21 VC.KMI. али je тс vc.ioiH.' ii|)\ia npil- 

.шкама у моједиипм др/Кавама редуцирала. Тако 
;;а 11сма,чку Је.поставила 10, за Францускусрега 
м хачака. Наш меродавни конгрес није решио, 
да .m орима услове rpehe ннтернацијонале, сву 
•ii тачку. Можда (»п то ис би прпмио. 

Јован Маговчевић:   Ja бих  код, овога  члаиа 
предложио, да се у првоме ставу дода још и рво; 
Ово ri' ОДНОСВ п na службвнике приг.атиих устп- 
пог.а. koje имају извесне нарочите повластице од 
државе, ii који:припадају комунистичкој странци.« 

Минрстар Унутрашњих Дела  Светозар При- 
бићевић: Ja прихиатам овај Гхредлог у име владе. 

Председннк др. Момчило Нинчић :   Стављам 
na гласање onaj члаи no продлогу владе, са изме-' 
иом, коју je аредлолсио господин Маговчевић, na 
коју je влада пристала. (Павле Анђелић: Je лн 
влада MOJ аредлог цримила?,) Влада je нзјавила, 
да џе прима nam предлог. 

Господа, која су за то, да се прими овај члав 
mi предлогу владе са шшоиом господииа Магов- 
nciiiilia. tieita изволе седети; a која су против, Eiena 
кзволе \статп. (Manama устаје.) Објављујем, да 
je onaj члаи приМљен. 

Изврлите чути нову редакцију члапа IG. 
Има роч господин Министар Ирапдо- 
Мииистар Правде Марко Ђуричић:  Била je 

погрепша  пргошком   израђивања;   међутим   члав 
in. гласи овако: 

Остала злочинства и цреступи из опште ка- 
зпеног заковдка учињена путем штампе и јавним 
зборрвима n удружеЉима казниће се no Општем 
Казненом Законику у колико су његове калне 
строже. 

Блаже одредбо разних покрајинских закона 
o штампи и o јавцим збрровима n удружејвима у 
погледу појединих кривпчтшх дела пресхају ва- 
жити у колико се тичу ових дела«. 

ИјиМссдппк л!». Момчило Нинчић : Пма реч 
господин Јрвав Ђоновић. 

Јован Ђоновић: Мим je остало, да »остала 
злрчинства ii престули нз Ошптег Казненрг Закр- 
iniKa учИаена путем штампе, да се казне no 
OimiTOM Ka;!iieiiOM У;и;ои11ку«. значи да нема за 
копа o штампи, ш&ча да се штампарске кривице 
казне no ршитем кривичнрм закрну. (Министар 
Унутрапппих Дела Светозар Прибићевић: За ona 
дела.Ј Ие каже ос за рва дела, иегр за рстала злр: 

чииства. Ви кажете »рстала злрчинства ini Опште 
Казненрг Закрника«. Кажите из рвбга за^рпа, a 
ne na ршитег Казненрг Закрна. Злачн, да се кри- 
пице из Општег Казненрг Закрна, учињене путем 

штампе, суде no Киапеиом Закои.у, a не no закону 
0 игашпи. Донесвмо кривични закри na да видите 
шта сте урадшш. Ja сам прочитао привичил закри 
u uo, овоме, какр стр вв стилизрвали овај члап. 
црвине ne мргу напаств критику nn једнрг адми- 
1гастративног акта. 

Председник др. Момчило Нинчић: Прекидам 
седпицу за 5 минутн дрк се нрва стилизација не 
наћрави. 

(Прсле 11рекида.) 
Потпредседтп; др. Грегор Жерјав: Реч пма 

грсподин Министар Правде. 
Мшгастар Правде Марко Ђуричић: После 

објашн>ен>а члан 16. отпада сасвим. 
Моли.м. госпрдине Ђрнрвићу, прочитајте члав 

1 s. ca  naniiiM  додатком. 
Јован Ђоновић; »t1 обзиром na наређење 

члана 21. овог закона, има се у будуће сматрати, 
да су наређеАа члана 58..рдељка арврг српскрг 
заррна o пиампп. кар и аокрајииских закона p 
штампи, престала важити у кодико се односе na 
кривице no OBOU закрну«. 

Потпредседник др. Грегор Жерјав: Прима ли 
одбор члав 18. са додатком грсподана Ђоновића? 
(Ирима.) Објављујем, да je примљен. Молим, да će 
пррчита члан 20. 

Секретар др. Љубомир Поповић чита члав 
20. (I'n ui nvinnn.v  111.. стрлпу 9.). 

Фехим Курбегвоић: Господо. ja бих пред- 
дожио, да се овај члав дрпуни рвакр: »За све кри- 
вице no овомс закову оудиће редовш! судови no 
слободном судијском уверењу и то као зттне 
пјм^дмете пре свих других кривичвих дејга«. 

Миша Трифуновић: Ja предла5Кб5Ј оћу До- 
цуну: ll.v. изузетно од § 58. кривичнрг закрца за 
Краљевину Орбију кривац ће се MOIUI рсудитн na 
смрт за злрчине учињене по рврме закрну, ако у 
времену учињеног дела има пуних 18 година 
живбта. 

Пртпредседник др. Грегор Жерјав: Реч нма 
господиа Ђрнрвић. 

Јован Ђоновић: Ja сс ne слалкем с тиме.да сс 
смањују грдине за пунрлетствр^ Пуврлетствр ее 
рачуна са 21. грдином и тако треба да останђ, 
зашто да га смањујемо? 

AKO га смањујемр за one кривице, смањимо 
пуполстство у рпште за све кривице, за све слу- 
чајгг.г n ;;а (Ч!(! одпосе. Ja сам  upOTllB првДЛОГа  ГО- 
спрдина Трифунрвића. 

Јован Јовановић: Ja се гфидружујем примед- 
бама грспрдина Ђрнрвића, да не хреба смањитв 
број грдина за пунрлетствр. 

Потпредеедпик др. Грегор Жерјав: Прима   ui 
Одбор члан 20. у стшгазаЈрји измен>енрј рд стране 
посланика, госцодива Курбеговића и господина 
Милоша Трифуновића, крјв je две измене примир 
гогцодпп   Мпппста])  Прае.де.   Господа.  која су   na 
члак 20. са ог.пм двема изменама, нека изврле се- 
дети, a господа. која 6у против, нека изволе 
устати. (Ilehinia седп.) Крнстатујвм, да je члаи '20. 
примљев већином гласова. Изволите чути члав 21. 

Секретар др. Љуба Поповић чпта члаи 21., 
7;ojii гласи: (Види седницу TTL. отрану 9.). 

Потпрвдседник др. Грегор Жерјав: Прштр се 
niih'o ne јанч.а, за реч, стављам ва глаеаше. Прима 
.m рдбрр члав 21.? (Прима.) Крнстатујемј да je 
'i lan 21. примљен. 




