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XIV. СЕДНИЦЛ 

ЗАК0Н0ДАВНОГ ОДБОРА^ 
НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ 

КРАЉЕђИНЕ 
OPIJA, ХГВАТА II ('.HHlKllAlLA 

држапа i. октобра  1921; год. у Београду. 

Председавао Потпредседтп; др, Светислав 
Поповић. 

IJpimi дужноСт секретара Света Михајловић. 
Присутан je господив Министар за Аграрпу 

Реформу. 
(Почетак у 9 часова. i 

Потпредседник др. Светислав Поповић: Отва- 
рам .\l\'. седницу Законодавног  Одбора.  Молим 
господина секретара, да  прочита  Записник  про 
1лле седнице. 

Вршиоц дужности секретара Света Михај- 
ловић чита Записник XIII. седнице Законодав- 
иог Одбора, 

[Тотпредседнпк др. Светислав Поповић: Има 
ли   нриговора   на   прочитани   Записпик?   (Нема.)' 
Приговора нема. Објављујем, да je Записнт; »ро- 
m.ir седнице примљен. 

Прелази се IUI. Д11евнн ред. Ha дневном редз' 
je иродужеше претреса o нзвештају \'. секције За- 
конодавног Одбора. Нмалн бисмо'да решавамо 
Уредбе Министарства Пољопривреде и Вода, Ми- 
нистарства Шума и Руда и мицистарства зо 
Лграрну Реформу. Пошто je од господе Хшниста^а 
ових ресора присутав само Министар ta Аграрну 
Реформу, ia бих молио да сврпшмо ггатања, која 
се iii'iv .\1||1тста.рства за Аграрлу Р^)орму. Рсч 
има господин нзвестилац. 

Известилац др. Славко Шећеров чпта изве- 
штај секције o уредбама за Министарство Аграрне 
Реформе. (Види  ХП!. седницу, тачку б, Мшш- 

i.!]ii i!;n M, .\r[)ii|)!t\- Реформу, нзвепгааја, страва 
115.) 

Потпредседник др. Светислав Попоаић: Има 
реч господив Министар за Атрарну Реформу. 

Министар Aip.ipiir РеформЈе Крста Милетић: 
Господо, M.ian 130. Устава врло je јаоан. Он каже 
да п; (мт привременн закони, Уредбе привремени 
Правилници н решеља Министарског Савета за- 
конског значаја, који се гичу аграрних односа у 
земљи, могу иењати само законодавнтл путем. 
Према rane, моје je митљење, да će Законодавнн 
Одбор не може да упушта у мењање ових уре- 
даба, воје je издало Министарство за Аграрну 
Реформу. Једпна Уредба, o којој може бити дис- 
кусије, то je Уредба o устројству Министарства 
за Аграриу Реформу и нзменама и допувама исте 
Уредбе. Ja стојии ва томе гледишту и то гледиштс 
и Устав бранл и npi иа томе налазим, да одбор нп 
једну од ових уредаба ue може мењати. Д&ље на- 
лазим, ;I.I. се аграрни одаос може сматратв п у 
ужем и у ишрем смислу, алп саме П^етходће Од 
редбе обухватило су аграрне оддоо у најширем 
смислу. Прома томе, оне СЈПгже iiao ба ia за све 
оетале Уре ine o arpapiroj реформи. Mu морамо, го- 
глодо, остатн доследни тим Претходним Одрв^а 
бама и третирати такб, да се оио односи na 
аграрне односе у  аа,јпшрем смислу  речи, To  je 

иоје гледивгее и ja мислим, да ће оаконодаваи 
Одбор u сам извргаити саму ту констатацију и 
прећи на даљи дневни ред. 

ПотпредседоШк др. Светислав Поповић: Има 
реч господип Пора Марковић. 

Пера Марковић : Господо, ja iu'ii.\' niopirni 
тачност гледишта гослодина Министра за Аграрну 
Реформу што се тиче тога, да ли греба мењати 
Уредбу o аграрним рдносима. Али има јвдна друга 
ствар, која се сад пред nar истиче, a то je o над- 
ЛеЖНОСТИ   Закоиолапио!'   O.inupa.   Да   ;III   :!aia)iui- 
давнв Одбор треба ia разматра све Уредбе na' и 
Уредбу 6 iirpapniiM односима, разуме се да води 
рачуна o уставним прописима, да cie оне ие могу 
мењати. По MOMI

1
 мишљењу, Законодавпв Одбор 

има iipana n дужности да разматра све овс 
Уредбо, na макар će оне однбсиле и na аграрне 
односе, и према томе, секдија je добро урадила, 
turo je иашла да греба извесне Уредбе разматрати, 
a за то нам je несумњив доказ уставни пропис, јер 
'i.ian 130. Устава говори: да сви привременв за 
конн ii уредбе важе све докле се ne промене. Зато, 
Влада je дужна била у року од месец дана иод- 
нети све привремене ^редбе. Ja нарочито nar.ia- 
шавам ту реч >?све . a подноси п.\ затОј да их :).-i- 
конодавпн Одбор нма да размотри. Зашто je Уста 
встворац то урадио? Jep je хтео да више вема 
Уредаба. Jep оне Уредбе, које Законрдавнн Одбор 
усвоји, one постају вакони n после XQra нема 
више Уредаба. To се хтело да укине и то je араво 
било, да се укине, jep je велика повика била, да 
не буде ииии' урсдапа. Иосло доиошсн.а Устава, 
више Уредаба пема, jep морају проћи кроз :!акиио- 
давни Одбор и имају бити Закрни. Дакле, ja на- 
лазим, да све Уредбе за аграрне одиосе и 0(;тал(; 
Уредбе треба да прођу кроа Законодавни Одбор и 
on треба да их проглави те да на тај начив добију 
законску силј . 

Разуме се, да je Законодавни Одбор дужан 
водити рачупа o уставним продисима. o том ие 
може бити спора. To je једна mi ma спага, и он сс 
Ffaoj мора поклонити. Само има уредаба, које he и 
m сле пет месецн остати Уредбе. To су оне Уредбе, 
које Зак. Одбор не буде размотрио, Усха^о^ворац 
je хтео да то буде једна казна за законодавно 
тело. кбје niiji' '■MIIVIO да размотри и те Уредбе, и 
зато му je казало: Од сада hein и даље трпехи 
Уредбе. ако не свршид! свој посао иа време. 

Ha основу свега овога, ja налазим, да сек- 
пија треба да размотрв све Урвдбе. Разуме се, да 
се, са обзиром на наведени пропцс Устава, ове Eje 
иогу мењатп. Дужност je nama, да само дамо 
своју реч D п.пма. na после те оечА да се прикло- 
нимо овом уставном пропису. Ha основу трга, ja 
бих молпо. да се цео овај предлбг врати у секцвју 
те да секција каже свОје глвдиштб o УредбаАт o 
Аграрним односима, na да ии донесемо б њима 
riugV pcmeu.i'. i;aK(> nii и Оне МОГЛО поетатп за- 
коном. 
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Др. Грегор Жерјав: Допустите мн да отво- 
рено изнесрм мотивб зашто сам у одсеКу био за 
овај предлог, који je изнео госиодии нзвестилац. 
Kao јуриста п посланик, који je суделовао код 
Устава, ja бих могао бранити нстоврбмено п једио 
п друго гледиште, nomro je аграрни рдаос такО 
нејасан појам, да бих могао рећи, да су аграрни 
односн сЈамо очш кметски одпосв. који су у Босни, 
u ni да су то само гштања оиих великих поседа у 
Војводини, Хрватској и Словенији. 

Морам призцати, да сам се код гласања дао 
руководнтн само са гледншта опортун;итета. Ja 
морам цризнати, да je мало непријатно да распра- 
вљамо o Уредбама, које се TIIMV само једне покра- 
јвне, a да издвајамо целе друге покрајине, као 
што je na пр. Босна и Јужна Србија. li ако бв 
ствар ишла no мојој жељи, ja мислим; да би било 
[{ајбоље, да ми цело аграрнб питање третирамо 
заједно. Ja сал) гласао за прбдлогј који je изнесеп 
овде од стране секције само зато, да изазовем при- 
тисак na Владу, да што npe изађе са аграрнии за- 
коном. 

Пошто и у Словенији има великих и важних 
цитан»а аграрне реформе -- то су великн шумскв 
[Јоседи — ja износим иишљење људи, који кажу 
да се аграрпа piM/iopM,! urlie ццкад im ироиссти. 
Велико-поседниди кажу: држава попушта и ми 
Кеџо се решити својих обавеза, a сељацн опет 
пису сиЈурни, да ли he што добити нли неће. Због 
те несигурпости пастају многе неприлшсе, a нај- 
већа je да продудција опада, пошто иико ne зна, 

;i ni he ra будућа содина затећн na земЉтпту 
Пли iiche. Ради тог;! ja иислим, да свкцнја што npe 
треба да реши: да лц he се и како ће се спровести 
аграриа реформа. Ja сам, као што рекох, гласао na 
овај предлог секције, ца изазовем пртисак na 
Владу, да што npe цзађе na законом o аграрној 
реформи, којв in'. важити за целу земљу, na, да 
се иосле опецијализира за поједине покрајине. 

Jia бих био за то. да мп одложимо решаваЈБе 
0 поједивим Уредбама, пошто налазим, да je мало 
пезгоднб, да иожда дођемо до других принципа за 

1 ловепију него за коју цругу покрајину, ако би 
господин Министар иогао дати стриктно обећаље, 
да he доћи нацрт закона, који he доћи пред цео 
Парламеват. -Ta бих гласао за то, да ми одложимо 
решавање o овим Уредбама. 

Мивистар за Аграрну Реформу Крста Миле- 
тић: Господо, IIITO се тиче питања доношења це- 
финитивних закона, ja могу да изјавим ово: ja 
сам r.cii наредио, да се прикупи цео материјал, 
који he обухватити материЈал за ликвидаЦиЈу ве- 
ликих поседаи за ре1улисање 1И)лонатских односа 
у Далмацији. Остаје мн још да прикупим мате- 
ријал за јужну Србију и онда ћемо имати дефшш- 
гивво регулисано цело аграрно питање у целој 
Краљевипи. Ja се надам, да ћу још у овом месецу 
моћв образовати комисију за израду прва два за- 
копа и одмах затим образоватв комисију за 
Јужну Србију те he na тај начив Законодавва 
Скупштина имати у првом заседању те законе на 
ретпавањо пред собом. 

Потпредседпик др. Светислав Поповић:  l'ci 
има господин Јовав Јрвановић, 

Јован Јовановић: Господо, ja се сла^кем са 
господивом Марковићем, да су све уредбе без ра- 
злике гоебале да дођу да nx прегледа З^коно- 
laBHB O (бор п да их прегледа прво ona секција. 
Члап 130, Устава nfi завртетку гласи овако: »Свв 

привремени закони, уредбе, правидниди и решења 
Министарског Савета законског звачаја, који сс 
тичу аграрних одпоса, могу се меЈватн само зако- 
нодавним путем«. To значи, да се могу прегле- 
дати, a да се ne иОгу мењати. Кад бисмо примили 
баш ii ово туцаЧењв, које je господнн Минцстар за 
Аграрну Реформу дао, ja мислвм ннак да бисмо 
MH Mor.iii u требали темељно све ге свтарв да [ipo- 
учимо, прегледамр, и евевтуално можемо их ne 
нзменвтВ. Господо, Устав сам je тако pehu рд јуче, 
;i m Устаг, mije и не uoske бити само једно мртво 
слово, Устав не цорт регулисаватп л&вот, on м je 
регулисао за врло кратко вромс. Међутим, госпо- 
див MiMiiicT.-ip за Аграрну Рефррму-сигурио зва 
и има! извештаја као и мл сви, [& je пнтање o 
аграрним одаосима у Боснн и Херцеговици, Дал- 
иацији, Бојводини, Оловенијн, ХрватскоЈ свуда 
изазвало и нзазива непрекидш хрзавице. (Фехим 
Курбеговић: Пашпм хушкаљом ;i агиЈОвањем.) Да 
има u тога, алв са ваше страпе, 

Због тига ja MiiciiiM. да бв MiM била дужност 
да све ове Уредбе прегледам a у н.има са своје 
стране припомопшмо колико можемо, да се тв од- 
»оси уређују и да се евертуалро том приликом 
можда помогне nam рвом послу, крји господин 
Мивистар за ^грарпу Реформу жели. Он je казао, 
\iia.i,; му. IHTO нам je капао, ми земљорадшгцв 
пмамо специјалво да му захвалимо, што нам ji1 

увек излазио na сусрет у овим питањима у Босни 
na исалбе наЈпихљуди у Босни итрудиосеувекда 
помогне. Ja мислим, да би господив Министар и 
свима [шма n земљорадничком сталежу и великим 
поседпицима и свима онвма r^ojn очекују добро 
од регулисања тих односа, миого помогао, да ое 
iriTo npe п mro брже донесе једап заков o аграрвој 
реформи, којц he те оДносе регулисати што npe - i 
тога namiru иного да се што npe коисолидују уну- 
тратње наше прилике a и ii< [итичке; C тога ja 
мислнм, да треба сви да станемо na то гледтнте, 
да ове уредбе, које се тнчу аграрне реформе, н ако 
.i'1 тако стриктан чл. Ii30. Устава, дођу у Законо- 
давни Одбор, да nx on прегл ђе и про.цка.-утујс. 

-   Потпредседник др. Светислав Поповић: Реч 
TIM i господип Boja Лазић. 

Војислав Лазић: Господо, мени je мило и ča 
■; вољством Morv да копстатујем, да после трв 
месеца о^д кад je Устав ступно на спагу опв исти 
тулл. i.'ojn су Устап долбсилв II за њега гласали, 
тумаче тај Устав двомислепо. Једни га тумаче 
овако, ,, [руги ra тумаче онако. Господа члановв 
о&ко11одавног Одоора. који се сада бупе протвв 
члана (30. Устава, требали су опда отварати очи 
u мало боље протумачитв ima je влада хтела са 
овашш предлогол! члапа 130. Устава. Влада je 
vrc.ia да заштитн погодбу са Муслимапвма, ona je 
хтела ;ia аграрио пвтаље, Evoje je спрове ta na 
своју руку a ua штсту сељачке масе, обезбедв 
тако. ца то аграрио питаље и Закоподавни Одбор 
ne може такнути. Оад се поједива грспода у Зако- 
нодаввом Одбору буне против таквога ^еђења, 
против такве одредбе члава 130. Устава, a опн су 

[асали за такву одредбу Устава и ne само гла- 
'■•■'■iii, иего j" u створили. 

Ja палазим, господо, да je гледиште one го- 
оподе, која се бупе против овога члава 130. 
Устава шгак правилво, и да ono гледиште, којб je 
\ . секција прсд,Ј1ожила, треба прихватитп п да ne 

ове уредбе, uoje je ona овде нстакла, треба да 
изађу пред Закоподавпи Одбор, него треба да иза- 
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1)У пред Законодавни Одбор све Уредбе уопште, 
којо се односе на аграрпо питање и да се баш на 
тај начип утврди KOVIIIKO нма тих аграрних уре- 
даба, које су и на што се односе, тб да це би доби- 
јали уредбе доцније које нам и сад долазе. Mu 
смо видели масу уредаба одштампаних у »Слу- 
жбеним Новииама' . a да ли су оне написане баш 
прије Устава, то се није" могло утврдити. Ha 
страну то како je влада радила са уредбама a 
како их je спроводила, ja заступам то мишљење н 
то становиште, да све уредбе o аграрној реформи 
треба да нзиђу пред ЗакоНодални Одбор, да их 
Законодађнн Одбор проучи и да види колико то 
дозвољава чл, 180, Устава да се упусти у њихово 
расматрање бнло да их мења нлл остави без нз- 
мене, .im главна je ствар, да све то уредбе o аграр- 
ној рефррми треба да прођу кроз Законодавни 
рдбор. 

Милосав Рајчсвић : Господо, једно од тежих 
гштања, једно, ако хоћете болесно место код iiac, 
хо je питање аграрних односа. Једно питаае од 
хеашх iiiiTan.ii. које će не да преломити тако лако, 
једно iiiiT.ni.t! које треба да се регулише, али које 
треба ii проучаваља и знања. До кога je ^ривица, 
[UTO овп arpapiiii бдноси нису до сада регулисани и 
јесу .m могли riiiTii реЈгулисЈани, то je jivnro пи- 
таље. Ai;o би ре хтело да један другоме предбацу- 
ji ло, онда онолшуо псто колико земљорадпици 
могу предбацивати нама, ja мислим толико исто 
мбжемо предбацивати и ми њима, захпто они нису 
■KMuiMn да ово питање буде регулисано н решено 
колико толико боље пего што jf1 сад. 

Али, као што рекох, то јесте болесно место, 
које није употребљено искрено, да се ono реши, 
него je употребљено у циљу агитације, Разуме се, 
'mM бисмо џочели да претресамо то питаље, мн 
биомо дошли до онога до чега QMO долазили при- 
.iiiKOM претресања уставиих одредаба у Уставнрм 
Одбору. Да тога нс буде, законодавац односно 
уставртворац, допео je члан 130. н ja мислим тума- 
чећи тај M.ian. ,ia tiena iiiii;ai;r" двбјбе, да нема 
Ешкакве сумае. Ту еу предвиђенн свп приврем§нп 
законн п уредбе као и правилпици да морају битв 
поднесени Законодавном Одбору. а.ш. i:ao'iiiTO v 

i ваком правилу има нзузетака! то je учипЈвно v 
овде, и TU изузеци су тачно казати у другом 
оде и;у где се (салге: м иривремени закони, све 
уредбе, јер бво! све односн се na све доЦније 
уредбе, - уредбе, сви правилпици п решења Mii- 
кистарског Савета законског значаја, који се 
тпчу аграрних оДноса n т. д.. могу се мењатл само 
законодавшш путем«. Да.кле Eie ка^кв се, да те 
уредбе ne долазе пред Законодавни Одбор, али се 
гсаже да Закоиодавни Одбор npeiMa њима liem ono 
гграво, које има према остаЛим уредбама, дакле 
Значи да Законодавнн Одбор не може улазити v 
мењање ових уредаба. Mu пх можемо ћрегледати 
или' само регистрирати п казати које уредбе у 
аграрним односима постоје, али ми нх не мол^емо 
иењати. Такав je смисао Угтана. Taj се члан само 
тако моке разумети, према ономе како се радило 
у Уставотворном Одбору. 

To гштање се не може решити у Законодав- 
ном Одбору, јер овај Одбор je само за то, да ,\ не- 
[;олико преглеДа no стаље п да то стање благо- 
слови, ur улазећи у односе аграрне, којн су ^ешки 
и где i'ni имале многв отвари да с.е иешају. Кад би 
тако радили, ии бисмо дошли до тога. да то пи- 

тање ис можемо да решимо и с трга je nam уста- 
творац у чл. 130. Устава и донео изузетак, који се 
садржн у другом одел.ку тога члана. Према то.мг. 
господб, ja Miir.uiM. дв o томе пема двојбе, да се 
ове уредбе не иогј иењати. Датсле, ми можемо 
ирегледати које су то уредбе, али у њихово ме- 

i .iii.i' ио МОЖемо v.ia.an и. 
Потпредседник др. Светислав Попови!): Има 

ргч господин Курбеговић. 
Фехим Курбеговић : Меви Ji' зачудо да ова 

ствар долазн данас у питање, кад je приликом нз- 
гласавања Устава o томо ч.таиу дебатовано и тај 
члан pomoli у ономе омислу како je то мало tipe 
изложио гогподин Рајчевић. Заиста ЗаБОнодавш! 
Одбор нема пикакве компетенције да o овим урел 
бама што решава, него мма самр да констатЈ';је 
које су то Уре [бе, за које on иијс иадлежан, да b 
п.има рвшава. M.i. 130. Устава он je тако јасан, да 
o n.'му ис може бити никакве двојбе у томе no- 
гледу, >' овоме члану tcajKe се: »Приврвмени за- 
laaiii. уредбе, правилници и pemeiLa Министарскбг 
Савета и друга акта, п одлуке са одређеним роком 
грајања, законског значаја, взданв у времену од 
i. децембра 1918. год. до даиа ароглашења овога 
Устава, валге и даље као закон«. Дакл«, оне важт; 
i.'ao закон. Даље се овде предвиђа у овоме члану 
na који се начин те уредбе имају да мењају, да 
нримају ii.iii одбацују. За једне je дата компетеи- 
ција Законодавном Одбору да o јњима одлучи, 
да их оставп, измени или укиие. За друге je дата 
опет компетенција Законодавном Одбору да дођу 
ирод п.ега и да се краћом ироцедуром сврше. A,m 
за све уредбе, које се гичу а,грарних односа, р,ечено 
je, да со могу само редовитпм заколодавним путем 
.\aTi.aTii ii ми рвде пемамо ништа другр, негр да 
констатујемо које су те уредбе, a. ono и да.т.о остају 
п ако се желе мењати, ono се могу мељати само 
редрвитим ваконодавним  путем. 

Мепи je за чудог да господа земфораДници, 
који се не баве земљорадњом, нису ни данас уви- 
дели каква се неправда учинила према Муслима- 
иима нз Босне и Херцеговине и оваквим решење^ 
аграрног пихава. Менв je жао, што ппоам могао 

ети реч у спвцијалној дебати, кад je било на 
аневном реду arpapko [гатаље, јер je претрес o 
томе био прекинут. Ja 6]ix та ia изложло ca исто- 
ријског и правпог гледишта каква je неправда 
учиљена Муслиманима, a ca социјално-економског 
гледишта .mioitao бих, да оиакио решење аграрнрг 
итања i.ai.i'.ii lin заступате, no одговара цравцч- 

иости и ооцпја.тппм [Јринцнпима. Нама je одузето 
ii.v. земље, a и онај оотатак отима се муслимап 
OKOM сељаку хушкањем n подбадањем, 

Да наведем само један пример. Ajco сам Ja 
99. године у јануару купио у Босни 20 дунума 
земље, a aico je господнн Недељко Дивац купио 
i' i Београда 100 хкт. na ако je on ту земљу не- 
престано давао сељацима у обрађивање, a ja исто 
тако у Босни, ja гуопм задњих својнх 20 дунума, 
a Дивац остаје у поседу своје земље. Ето какврм 
се правичношћу решава аграрно питал.г. Кад би 
господа земљорадници хтели у Босни да иду од 
моста до моста n да попптаЈу како оо n аади.п ко- 
мад аомл.о одуапма муслиманском сељаку, ОНИ би 
видели^ [срлика je то неправда, али onu немају те 
савести. 

Кад je 'i.i. 130. Устава овако недвоуман и 
овако Jaoan, онда мп пма.мо само да констатујемо, 
да су то уредбе, које се имају посматратн са гле- 
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дишта изложеног у задњој алинеји овога члама. 
li немамо ништа o њтш да решавамо, већ пмамо 
да то питање скинемо са дневног реда. 

Јован М. Јовановић : Росподин Курбеговић 
je држао један говор и ja мислим, да je цео његов 
говор у прилог овога што ja кажем. Ако су то' 
такве неправде како on тврди, ово je баш згодна 
ii|iii,im;a да се то измели. Ja бих хтео само још 
једцо да кшкем, да овакво тумачење чл. iao. 
Устава, какво износи госВодин КурбеговиН, није 
тачно, no моме мишљењу. Јер, господо, у члану 
130. Устава исто тако се јасно каже; »У року од 
месец дапа од проглашеља Устава влада je дужна 
спровести сдс прнвромепе затсопе, уредбо, правил- 
иике n pi'iiicii.ii мшшстаррког ('аг.гтл п друга акта 
ii одлукс ča одређћиим роцргл трајаља закопског 
оиачаја Законодавном Одбору na преглед.« Све 
боз разлике влада je дужпа спровеСти, a ове доле 
ne Mor.v če, мешати. To сам хтбо да каЈкем! 

Др. Анте Дулибић: Ja мислим, да сам факт. 
да су ове уредбе дошле пред Закбнодавнв Одбор, 
уаврђује n.croi'.v компетенцију и дужиост да no. 
Законодавни Одбор с њима бави. Начин како ће 
то учпиити. то je друго питаше и o томо се може 
дискутовати, алн да се Законодавнв Одбор с њима 
ima бавити, ja мислим. да je то ја,сно Beh no 
томе, IHTO еу те Уредбе дошл^ пред овај Одбор. 
Ja желим, да ваб упозорим иа једпу чиљеницу, 
где јсдаи члап Устава говорл o решењима и 
Уредбама; изданим од Шшистарског Оавета; 
AKO рогледате све ове Уредбе, наћи here да 
UMU неколико п.их које су издане од Министар- 
ског Оавета, али и\ пма п безброј Уредаба, које 
ипсу биле, нити и^глвда да су биле издаие од Ми- 
иистарског Оавета, Eiero их je издао Мииистар за 
Аррарпу Реформу. Јамш-лнм. да то треба ппак pa- 
зликовати и да, што се тиче Уредаба које пису 
нздане од Миниотарског Савета, свахсојако a без 
двојбе њихово претресање треба да припадне За- 
коаодавном Одбору у холико "у коликр су ono 
збиља постале закони и у колико one и даиас 
важе. 

Морам jom yiio;i()|)imi на једну чињеницу, да 
поргд ових Уредаба које се тпчу аграрне ре^орме 
nalili here ii na другом месту такође истих Уре- 
даба које некаЛо стоје у вези, Тако на пример има 
Уредба Мшшстароког Оавета.по крјој се обустав- 
љају парнице у Далмацији. Зато сам мишљева, 
да све ове Уредбе мора!.ју бити враћене Народној 
Скупштини, да их ona проучи и да видн, icoje су 
од тих Урбдаба издане од Миниотарског Савета, 
a које нису. 

ПотЈЈредседник др. Свотислав Поповић: Реч 
IIM;I г. ЈБуба Јовановиа. 

Љуба Јовановић: Пре него што пређем на 
ову ствар, да каЈкем неколико речн аоводом овога, 
niTO je tcaaao г. Дулибић. Ja мислим да r. Ду.ти- 
бић погрешно везује речи Министарског Саветаза 
■х редбе. привремене законе и правилнике. 

Уредбе су Краљеве са потписима једнога или 
оЕију Министара, дакле Министарског Савета. 
Прагилипцп тако исто могу бити издани одстраис 
једнога Министра и uo џравилу једав Мшшстар 
их и изд&је, a самО no изузетку, и не знам no ка- 
квом изузетву, да цео МиНистарски Савет издаје 
"еке правилнике. To je споредна ствар. 

Хтео сам да к^же^м сада рвоје мишљењо o 
главној ствари; [Тре свега, мислим да je сасвим 
norpeiiiaif onaj аргуменат, којим се хоНе да важс 

да je и ona уставна одредба na n цео Устав рђав 
зато, IHTO се људи и политичари ne слажу у ту- 
мачењшла н>еговим. 

Грсподо, то тчмагпп.г може имати сасвим 
другн разлог, a ne у pijanoj одредби, na чак ne ini 
у њеној рђавој стилизацији. Ja бих могао фак- 
ти.ма доказати да су исти гоВорници, који су у 
Скупштини критиковалн Устав, придавали њсго- 
гпм одредбама оида једпо мишњеље, a сада кал 
су те бдредб« [фимљене дају истим одредбама 
противно мшпљење. Тумачење одредаба зависи 
ne само од онога iiiTO je пацисано, uero врло мпо- 
io зависи од onora ко тумачи ono што je папи- 
cinio. Уставпе одрсдбе резултатп ћу много чега 
као n .закопске одредбе и што je onaj чл. 130. 
овако iianiiriin има много узрока. Сви тп узроцп 
пама су познати. Зпа се врло добро како je Устап 
уопште постао ка'о и то ко je све суделовао v n.c- 
говом изграђивању, затим .зашто je овако или 
оиако naiinoano. ко je учествовао, ko nnjc хтео 
учествовати, na зато ona. господа, која нису уЧе- 
ствовала у позитивиом израђивању Устава, ona 
су за много штошта примила највећу одговорност, 
ако Устав nr одгопара и.ихоппм жељама. To врло 
добро знају многа господа и са левице и са дес- 
нице, na u na центра onora дома. 

Сад je питање, зашто je уставотворав; резер- 
висао оа.мо за Народну Скупштипу ono Уредбе, o 
којима ronopn другп став onora уставнога члапа, 
a то су Уредбе, привремени закони, правилници n 
решеља Миннстарског Савета законског значаја, 
KOJU се тпчу: аграрних односа у земљи, Народне 
Ванке, ликвидадије мораторног стаља. ликви (a 
цпјо npaniKH- стања CTBOpeuor ратом n пакпадо 
пгтете ратом причињене п УреДба o зајму и o убр- 
зап.у рада код судова. Зашто их je, господо,- ре- 
зервисао Народној Скупштинн? Па, господо, то 
сви врло добро знамо, јер их nnjo хтео да првери 
Законодавибм ОДбору. To je таста ствар. Ту ком- 
петенцију није му хтео дати n из њђгове компе- 
теиције уст^вотворад je изузео one уредбе, при- 
времепе законе n решења. To je право остављепо 
оамо Народној Скупштини, Законрдавном пле- 
цуму Уставотворад je дао врло регшку компетен- 
цп.ју Закоиодавном Одбору, али му није хтео датп 
сву компетенцију, шч-о je нешто ограпичпо. бешто 
изузео. A Шта je изузео? Изузео je ono, господо, 
IHTO je ca обзиром na односе у самој Уставотвор- 
noj СкупшТИНН ИЛИ оамо ио себи on.io од napo- 
чите велике важности n звачаја. Такав je ono при- 
временн закон o Народној банци, na пису хтели 
л.удп, који оу сарађивали na изради onora члапа 
130., прпстатп да Пак-оподаиип Одбор иоже у npn- 
временом закопу пггогод  мењати.   11  онако" исто, 
као IHTO тп л.удп ппсу хтели пристати, так STO n 
други људн иису хтели пристати да се штогод у 
уредбама o аграрним  одкосима   може  мењати  у 
Макоподаппом Одоору. 11 затб je onaj Други СТав 
namican. To СВИ апамо ДОбро, a.in хоћомо друк- 
чијо да говОримо, ог.до се иоже згодпо рећи, да 
говоримо n онако како није, 

Сада да се запитамОј зашто je речено, да he 
če све Јфедбе поднетн Законодавном Одбору? To 
с,у већ ио.ка господа говорници, na првом иесту 
господив Рајчевић, изнели, те допустите и мени, 
да кажем, како ja схватам улогу ^аконодавног 
Одбора у опомс случају. 

Ja се слаигем даклс са опима, који кажу, да 
су гце уредбе, na дакле n уредбе o аграрним од- 
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иоснма в привревени закои p Народцој банцн 
имале бнти упућопе Законодавном Одбору. Ту се 
слаЈкем и мислим, да оу Министри правилно ло- 
ступпли, када су те уредбе и привремене законе 
Закоподавиом Одбору упутшш. Али, госпоио, нгга 
мн Јвгамо с њима да раднмо? Зашто су све уредбе 
нама упућсне од устаиотБорца? lio момс мшпљењу 
оне су упућене нама зато, да се овоме 'ОДбору 
остави право, да on каже којо уредбе имају као 
onoj предмет аграрне односе; Народпу банку п 
онв остале предмоте, a ниру хтсли то право оста- 

■ јзитп Мтшстрима, да они за једну уредбу кажу: 
да уредба расправл.а аграрис одпосе и ona се вас 
iie тиде. Даклс, менн je. господо, јасно, да су зато 
one пама упућене и да je nama дужност иа првоме 
мгсту секције н овога [Шенума, да се утврди ;!а 
све поднешене уредбе да ли спадају у нашу над- 
лелшост. (Јован Ђоновић: ТПта би било да их нису 
поднели?) Moje je мЈппљење, да ба њих посекао 
onaj члаи пли пропис, који i-onopir o неподцетим 
уредбама и прппремспим законима. Ono што не би 
било поднето у року од месец дана, само би пало. 
(Јован Ђоновић: II заков o Народвој бапци није 
иодиет и може се сматрати да je пао.) Ja чујем, 
да je поднет. (Јован Ђоновић: Ja мислим, да.није- 
поднет.) To ви знате иајбоље, јер сте вн за то 
одређени. 

;!ато. ккмк.до. ja MIICIHM. да секција има да 
каже које уредбе спадају у нашу компетенцију a 
noje ne, тс IH'MO оне које спадају у нашу компетен- 
цију и радити и оне ne бити проглапгене као за- 
Konii. Оад, акобпсмо, господо, друкчије поступили, 
a овде liiiM се управ предлажу два друга пи- 
тан.а, no момс иишљењу mije добро-ни јрдио ил 
друго. Једав господин предлаже, да ми расмо- 
тримо и оне уредбе o аграрним оДносима, алв да 
ne доносимо репшње пего да поводом тога расма- 
трања искажемо пеке жел>е, неке представке 
влади. Ja; господо, сматрам, да то не само ие би 
била наша улога него да нам то не би доликовало. 
To би no MOMI! схватању бнла пека врста дегради- 
paii.a улоге Законодавног Одбора; Mu нисмо једав 
савет, једна делегацнја, као што нма саветодавних 
тела по колонијама неких! европских држава, na 
да чекамо предлог и молбе, као што су неки зе- 
маљскв сабори били у стара времена ограничеин 
да могу чииити неке представке. Ми имамо у 
клубу све надлежности потпуно самостално да 
решавамо. 

Предлаже иам се други иут a то je, да уз- 
мемо и трвшимо и раслравимо сами те аграрне 
уредбе. To би била, гослодо опет једна узурпација 
власти Народне Скупштине, која нам je Уставом 
лзрично забрањена и на коју ja ни у ком случају 
не бих био рад да иаиђемо. Чини ми се, да би се 
пргрешило ч.п; м са гледишта оних, који се желе 
овде бранити, п са гледшпта з'емљорадничког да 
му у један мах дамо бесправно na да после дође 
пеки старијв од нас и да им то одузме. Мислим, 
ta би пехотично то било играње са великим инте- 
ресима земљорадника u да Законодавни Одбор 
гтутем таквих играња ne треба да иде. 

Moje je мишљење, да се мп ограпичимо, да 
утврдимо, ii да у томе смислу очекујемо од črpa- 
ne г. известиоца обавештење, које су уредбе 
аграрне у иашој компетенцији a које irnoy, na, 
пре.ма томе, да наше одлуке доћесемо. 

Потаредседшп; др, Светислав Поповић: Има 
pi"! г, известнлап. 

Нзвестилац др. Славко Шећеров: Господо, 
гледшпте, г. Мипистра за Аграрну Реформу са- 
свим je тачно у колико се односи na мењање 
аграрних уредаба, одиосио уредаба. које се тпчу 
аграрних одпоса. Међутим, као што су већ миогв 
предговорницв рекли, Закоподавни Одбор има 
дужност да прегледа и да расмотри ове уредбе. 
Ово je ирло лепр казао г. ЈБуба Јовановић. Ако 
копстатујемо. да се уредбе тичу аграрних односа, 
онда да их елиминишемр са оградом, да се ne 
могу мењати и према трме да важе као закоп. 
Beh из тога факта, да je влада спровеЛа све те 
уредбе n na решењ« Закоподавпом Одбору јасно 
je, да Закоподавпи Одбор треба да нх прегледа и 
да према последњој алинеји чл, 130. Устава 
створн своје pciiicii.r. llera, секција je стварно npe- 
гледала те уредбе и, предлаже вам своје миш- 
љење, које се састојд у овоме: да се уредбе у 
списку број i. 7. s. d, KI. зо II 46 које се тичу 
аграрних односа npeiia последњој алинејн чл, 130. 
Устава, ие могу се иењати. Према томе, господо, 
'• тим мп бисмо свршили, са проглатељсм да су 
зџконп према члану 130. Устава. 

Ja бих стога ставио предлог, да Закоподавни 
Одбор створи решење, да се o Уредбама ,\ списку 
број т. 8, 9, 10, 30 n 46 ne сматра Егадлежгаш, да 
нх нема и да их према томе према последњој али- 
nejn члана 130. Устава узме у рад. 

Мтил>ен>е г. Мпнистра за Аграрну Реформу 
v главном je ово, да Законодавпи Одбор ne треба 
да узима у расправу и преглед ona друга решења 
n оне лруге уредбе које се односе na колопиза; 

цију u Деобу велпкпх поседа, Господо. ja сам 
мишљења, да je потребно да се те Уредбе размотре. 
Ево зашто: узмимо основу ове Уредбе, »Прет- 
\"me Одредбо за припрему аграрне реформе«.1 У 
нпша ;■. каже у чл, з., да досадашњи власници, 
are, добијају за рдузе1у аемљу оштету, поју им га- 
рактује држава Међутим, кад држава гараптује 
оштету, ne зпачн да ona и плаћа. Међутим, Vio 
уредби o ликвпдацијв аграрних односа у Боспии 
Херцеговини држава се об.авеиује n примпла je 
псилату оштете na себе, л no Уставу ono je и одо- 
брепо. По чл. 32., односпо 42. jacno je речено да 
сопственици сами ne плаћају оштеау. Међутим nrt 
ове стилизације могло бп се закл>учити, да кме- 
тови п гаћају оштету, a да he држава само гаран- 
товати оттету власпидима. Таквих незгода у де- 
таљима нма врло много, и због тога je потребно да 
се II ове лруге уредбе прегледају. 

Даљи рад l,e показати, да лн треба извеспе 
ставове мељатн. Алв сама та чињенида, што je у 
ОВОМ оспоттом пптап.у o оипетп друкчиј^ речено 
у Уставу, друкчије у Уредби o' ликвидацији 
аграрних одпоса за Босну и Херцеговину, a друк- 
чпје у Претходшш Одредбама, мислим, да дока- 
зује ( правданост жеље да се \федбе и иаредбе 
подвргпу прегледу. ^Фехим Курбсговић: Све?) He 
све него само one. које су изузете. Тпме he се no- 
казатн да нма извеспих уредаба, као што су под 
i.« 7.. s., o., lo.. 30.. 46. n т. д.. ca којима ne треба 
да ce бавимо. Ja бих молио г. Мтгастра, да при- 
стапе да се овај пред-шг. i.-ao n предлог форма.чпи 
г. Петра Марковића ii да ce упути Закопрдавпом 
Одбору, да onaj остатаи уредаба прегледа. Г. Ми- 
пистар моћиће прв том преглоду нзразити своје 
noivi'Vii' o нлша. Свакакр да ce све уредбе nehe 
MI'II-ITII. али међу п.пма има n таквих, које ce ne 
Mur.v |1одт!остн под   појам   аграрно   роформе   n.in 
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аграрних одооса. Узмимо само рсшг.ц.с за аграриу 
реформу o длиању бесплатних жељезничких ка- 
рата. Молим вас какве везе TOI решење има са 
агра,рним рддосима?! ll.ni узмш1'о даље решењс 
Министарског Савета o позајмицама нз држашшх 
средотава и т. д. Молим eaci io би спада.по у ком- 
itiiTcimnjv Министра [1ољопривреде п Вода п 
имало бн iv pciiiimi \ везн са овом ур(^дб6л1 o др- 
жавним позајмицама. Има таквих многих pomela, 
noja немају цепосредне игаикве всзс са ликввда- 
цијом аграрпих односа. 

llaiiic, je становиште у овоме, да one уредбе 
ii решења министарског Савета; ivoje ликвидирају 
појвдџне аграрне одпосе, као што су аграрни од- 
Tiocii у Босни ii Хорцсгог.тп;. да те уредбе не 
треба даље да претресамо. To je ваш предлог, и 
ja, бих молио. да у овоме смислу створите решењс, 
да cei оне прогласе као закони у Одбору. A за 
друге lir.Mo видетн кој<в cei уредбе тичу аграрних 
односа, a које се но тнчу. 

Потпредседник др. Светислав Поповић: Има 
реч i'. Министар за Аграрну Реформу. 

Министар за Arpapiij' Реформз Крста Мк- 
летић: Ja, господо, примам ггрви део извештаја 
цотпунр да се уредбе под l., 7., s.. 9,, 10., 30. и 46. 
имају сматрати као неприкосновене, т. ј. да се :ia- 
[сонодавнн Одбор не може у љихова мењања упу- 
штати. Ilira се тиче другог дела извештаја, у ком 
нредлаже, да се ове уредбе могу прфпустити Зако- 
нодавном одбору да ш прегледа', ja такођер Ехемам 
ништа противу тога; јер то би имало за циљ да се 
утврди, које од тих уредаба обухватају аграрно 
односе, a које не. Црбма томе he имати секц^ја да 
upe испита које од љих обухватају аграрне од- 
носе, a које не. Onu. koje бн обухватале аграрнб од- 
noce, пећемо меЈватн, a 0 опима другпма ћемО 
дискутовати. 

Потпредседник др. Светислав Поповић: За 
роч се пријавио г. Курбеговић. 

Фехим Курбеговић: Имам да изјавим, да са- 
дање тумачсње г. Шоћороиа и г. Министра за 
аграрну реформу примам, јер треба да се конста- 
тује, да то уредбе не спадају пред Законодавни 
Одбор, a оне друго да се могу узети у преглед н 
констатовати, да ли jom које међу њима ne спа- 
дају прод Законодавни Одбор. 

Потпредсодншс др. Светислав Поповнћ: За 
реч се пријавио г, Љуба Јовановић. 

Љуба Јовановић: Господб, ово je детаљ је- 
дан, o коме сада хоћу да говорим. Једна од ових 
уредаба првв врсто, које не бисмо мењали, није 
објавл.сиа. To je ona под бр. M). Мени бн иезгодно 
Гшло да гласам за Eiem-ro, што нисам могао да 
ирочптам. За друге могу рећи, да сам нх прочи- 
тао. алн ова je необјављена, a сигурио да их има 
jom таковпх. Ja за то не бих могао за п.у да гла- 
сам и оотало би да се ona откуца и подели међу 
wac, и да се онда решава b њој. (Др. Шећеров: Она 
je беспредметна.) Ja то говорим из принципа, јер 
мислим, да нпјо лепо да ми гласамо o нечему што 
no познајемО; Према томе предлажем, да o тој 30. 
уредби одлрлшмо решење, a 0 овим другима да 
примимо како су казали г. нзвестилац и г. мини- 
отар. 

Потпредседник др. Светислав Поповић: Ja 
мислп.м. да je посве оправдан приговор г. Љубе 
Ловаповнћа и ja ii.v одредити, да се све уредбе и 
|)oni(!if,a, |која нису рубликовапа. одгатампају в 

разделе. Пошто je ова уредба аршшчио кратка мо- 
i'.ni би ју сада овде прочитати. Молим г, Шсће- 
рова да je прочита. 

Кувестилац др. Славно Шсћеров чпта уредбу 
бр. 30. 

Нотпредседник др. Светислап Попсвић: За 
реч o«! iipiijaiiiio iiocuainii; г. др. Грегор Жерјав. 

Др. Грегор Жерјав: ["ослодо. ja hy гласати за 
овај иредлог, како га je нзнео г. известилац, по- 
niTO je то мање него сам ja тражио. 

Uho се 'nm' ОНИХ уродаба. којо се тичу бо- 
санско-мацедонских аграрних одвоса, тражим, да 
их елиминирамо. Што ре пак тиче других уре- 
даба, које се односе на Словевију, Војводану и 
Хрватску, остаће ртворено питање, je ли то ре- 
гулација агдарних односаили није. Секција je 
роитла. да TO НИЈе рогулација аграрпих односа, 
jioiiiTO je мишљења,' да тамо нема вишв тако 
званцх патриархалпих аграрних одпоса., пошто 
je у TiiM ;!омл,а.\1а. peuieHO аграрно питање. Али 
нмамо тамо аграрно ггитање у другдм смислу, 
a то jo nnT.iii.o велепоседа, пошто тамо нвмамо 
више патриархалвих односа као што у Воснн 
ii Мацедонији. Ту je био Одсек мишљења, да 
го niic.v аграрни односи. Дакле се ja слажем, да 
Одсок jom јодаи ii.vi промисли ту ствар n да ДО- 
несе ирод lor. Међутим he Влада донети аредлог4, 
да со унифицирају све уредбе, које се тичу рвога 
дела аграрног питања. 

Потпредседник др. Светислав Поповић: За 
реч сс mije пријавио нико. Ja бих молпо једио 
објашњбње радн глаоања. Колико сам могао раза- 
брати из расправе, гослода су се сагласила у то- 
мо. да je Законодавии Одбор надлежав да доцесе 
одлуку o уредбама, само ne може да их мења. Ale- 
b.vTiiM. предлог одборски чинн ми се да изгледа 
друкчнје л 110 томе предлогу Законодавни Одбор 
није надлежан. (Пера Марковић: Надлелшн је.али 
их no мења.) Ja мислпм, да бп било ЕЈајзгодније да 
ое предлог формулира, како he Одбор те уредбе 
примити. (Псра Марковић: Прима пх без икакве 
мотниације.) 

Рсч има г. посланик Boja .7!a;;iili. 
Војислав Лазић: Господо", Одбор je иодељен 

у секције и чланови из V. секције IIOTII.\IIO су упу- 
l.cmi у стиар u знају, na гпто ое односе ове уредбе 
бр. i.. 7.. 8., 9,, 10., зо. и.46. Остала господа чла 
immi нису могли бити довољно улућепи, na IPTO 
се односе те уредбе и mre садрнтвају. Ja нала- 
зим, да би требало, да известилац пре гласања на- 
гласи, па IHTO се односе те уредбе. (Глас: Има у 
iiiiio[;y.) Списак je код Секције. (Глас: Сви су до- 
г-пли и свуда je наиодеи садрисај.) To je друга 
ствар. Ja сам добио само за секцију, у којој сам 
ja. a, 110 за другс. 

Потдредседник др. Сввтислав Поповић: Мо- 
лнм p. известиоца, да протата предлог. 

Извјвстилац др. Славко Шећеров чита Гфед- 
лог, којн гласи; »-V. одсек предлаже Законодав- 
ном Одбору, да оо обзиром na чл. 130. Устава по- 
следља алинеја, Уредбе у списку под бр. i. 7. s. 
9, 10, .".o u 46 прогласе законима«. (Љуба Јова- 
новић: Да се прио гласа p овоме.) 

Потнредседник др. Светислав ПоповиЦ: Гла- 
i-alio ge р предлргу секције. KP [грима предлрг cok- 
ције, нека изврли седети, a кр je прртив нека пз- 
воли дићи руку. (Всћина седл.) Предлог секције 
je npini.i.cii. молим друш отав. 




