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Приоутни г. r. Министри: Претседник Министарског савета Никола Т. Узуновић, Миниотар просвете др.
Ц.чија Шумешсовић, Министар фивичког васпитан.а карода др. Будисаав^Гргур Анђелиповић, Мипистар
трговине и иидустрпје Јура] Деметровић, Министар грађввнна др. (Угјепав СрвуЉ) Министар унутрашњих
послова JKiiiiojmi Jhttiili, Мпшптар соцпја.ик! ислитпи«' u народнОГ Вдрављв др. Фрап Иоиак, Мпиистар

шума п рудника др. 31ii.iaii Улманоки,
ПОЧЕТАК У 10.15 ЧАСОВА

C A Д P Ж A .1 :
Ilpc дневног рсда: I
Читање и усвајање записника
XLVI jif ■.oinior састанка.
2 - ■ Саопштење да Министар финансија прлноси
Скупштини na одобрење решење Министарског савета озабрани извоза орахоиог стабла изузеп оиог којс je као enoсобмо за ссчу обележено од стране надлежног пољопривредног среског референта у вајвд.ш1ци са дотичним шумарскам референтои;
3 — Саопштење извештаја o захтеву Министра праидс за продужење кривичног поступка против народних noсланика;
4 — Саопштење o подношењу законских предлога;
o конвенцији између Краљевине Југославије, Републике
Аустрије, Крал>евине Мађарске, Краљевине Румуније и Републике Чехословачке, којом се одобрава Правилник o надлежности н раду сталне техничке комисије режима вода
Дунава од стране Мииистара саобраћаја и иностраних
послова;
5 — Саопштење o подношењу извештаја Имунитетног одбора од 3 јула 1934 године O издапап.у суду народнмх посланика;
6 — Сарпштење o конституисању Одбора за' проучавање законског предлога o иувеЈииа;

7 — Саопштење o подношењу интерпелација народии.ч посланика; ,'lp. Миколс КсшсљсипКа na Прстседпика
Министарског савета и Министре финансија, пољопривреде
и правде o изигравању Закона o заштити земљорадника од
cipaue Народне банке Краљевине Југославије и других
новчаних завода; др. Николе Ксшсљевића на Мппистрн
унутрашњих iioc.'ioiia o полицијским иерама на зборовииа
Југословенске народне страикс и усвајање првенства;
8 — Молбс и жалбе.
Говориици: Мниистар унЈтрадш»их послова Живсјвн
.'la.jnii.

Дмеиии ред: Претрес извештаја одбора за проуча«
вање законског предлога o градским општинама.
Гоиориици: Министар унутрашњих послова Живојин
Лазић, известилац већине др, Милослав Стојадиновић, изшх-тилац мањипс др. Стјспап Бачић, Фердо Шега, др. linan
Лончаревић, др. Милаи Метикош, Милниојс Перић, др, ilnкола Кешел>евић, Јосип Стажић, др, Мирко Ивандекић —
Ивковић.

Претседникцу, Коста КумаиудигОтварам MAH

редовни

саотаиак

Пародцс

CKVIIIUTIIIM'.

чути ваписшш претходног састанка.
Секретар Милал Мрапл.о арочита
XLVI рсдовцог састаика.

Ивволнте

aajuKjiiu,-
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XLVII РЕДОВНИ САСТЛНЛК — 5 ЈУЛА 1934 ГОД.

IJpcnicediniK др. Коста Ку.маиудн: Има пи ко
кпкиу примедбу на прочитани ваписник? (Псма).
Ii[)iiMo/(ii6;i вема, ваписник јо примљен.
Ивволите чути саошптења.
Сбкрета^МпланМравље (са(ЈШРтава): Г. Миристар
финансија, на основу ал. 13 пррдлога вакопа o општој царшккој тарифи, подноси Скушптини на
одобрење решен>е Министарског савета o ;iii6])aiiii
иввова орахово!' стаГша пзузсв onor којс јо као способцо за с(!чу обележено од страве надлежног аољопривредвог среског рсфсрента у ваједвици са
дотичним шумарским реферевтом.
Прстссдпт; др, li'ot'Tji Кумавудн: рвр рехвење
Минвстарског савета упућује се Финавсијском одбору. Изиолитс чути вахтеве за издавањс пославика
суду.
Секретар Милап Мравље (саопд»тава): Г. Министар правде тражи oiuiiiiiilicn.e за продужои.о
крввпчвог поступка протвв вародног послашша
г. др. Јулија Рорбахора ва доло из § 301 Каз. вак.
Прегиседник др. Коста Кумануди: Onaj захтсп
Г. Мтпитра ирапдо, yuy]iyje се Имушггстиом одГ)ОЈ)у. Ивволитс чути закопскп прсдлогв.
Секретар ЈМнлап М1»а1!Л>с (саоиштава): Г.г. ATviНИСтар (■aoGj)aliaja ii Мшшстар ипостраиих послова
подиосс Скуиштшт na ргшеп.о предлог вакова
o коввенцијв ивмеђу К1)аЛ)ОВ11ис Југославије, Републике Аустрије, Крељсвине Мађарске, Крал>евиие Румунијо и Републике Чехословачкв којом
со одобрава правилник o вадлежности и раду сталве
техвичкекомисије рожпмавода Дугпва. (Види прилог).
Прстссдиик др. Коста Кумануди: Овај ваконски
предлог упућује гс одбору KOJU проучава ваковске
предлоге o међувародвим уговорима.
Изволите чути одборско пзвсштајо.
Секретар Мнаав Мравље (саопштава): ИмуniiTCTini одоој) подиосп Cityi:iUTiimi na рсшење свој
иввсвггај од .'i јула 1934 годиве o ивдавав>у суду
вародних посланика. (Види прилог).
Прстссдтп: дј). Коста Кумавуди: Овај ле će
извсштај штампати, равдати г.г. народвим послаиицима и ставити na двевни род кад то Народва скупiKTima одлучи. Ивволите чутп коистптуисапе одбора.
Секретар Милав Мравље (гаопштава): Одбор
ва ироучаваи.о ваковског продлога o музејпма иввештава да će ковствтуисао 4 јула т. г. и ивабрао ва
вр1етоедника г. Стевава Ћирвћа, за потвретседвика
г. др. Миловава Грбу и ва секретара г. Салиха Баљвћа.
Прстседник др. Коста Кзшавуди: Овај иввелтгај
првма се na зкап.с.
Ивволите чути интерпелације.
Секретар Милап Мравље (саолвггава): Г. др.
Никола Krmeji.i'BiiL, вародви пославик, упућујв
интерпелацију na г.г. Претседвина Мивистарсиог
савета, Мивистра фивавсија, Мивистра пољопривредс u Мпппстра ИЈЈавдс o пзпгравашу Закопа o ваттити вемл>орбдвива од страве Пародпо бапко Краљеввне Југославвје o другпх повчаппх вавода и тра;i;ii да joj со вривва првопство. (Види прнлог).
Претеедник др. Коота Кумавудн: Од интерпелнсаиих гл\ Мнпистара пи један инје присутан да
се изјасни o траженом прпеиству. Изволите чути
другу интерпелацију.
СекретарЖтаа Мравље(саопштава): Г. Ннкола
Кешељевић, народни посланик, yiiyiiyje интерпелацију na г. Министра унутрашњих послова o полицијским мерама на зборовима Југословевске народне

странке и тражи да joj се прнзпа првенство. (Види
iipiuior).
Претседнпк др. Коста Куу.апудп: Има рсч г.
Миввстар упутрашп.пх послова да се ввјасвв o тражепом врвевству.
Мшшстар упутрашњих иослова Жпиојпп Лавић: Примам тражево првевство за пву ивтерпелаЦИЈУПретседник др. 1»оста Кумануди: Г. Мвнистар
јо прпмпо лрвевство. Прима лт Народва скулвггова
захтов г. пптсрпслапта o npnoiK тву ? (llj)iiMa.) ITj)BcncTBo jo врвмљево. Прочитане ивтераелације упуTiilio со вадлежппм i\r. Мпшитрпма. Изволптс чутп
молбо и жалбс.
СскрпЋар Милав Мравље саопвлава «io;(ciio
молбс n жалбо: Лазара Јовавоввћа, Босиљке Ђ.
Благојевић, Параскеве Ристиђ, Иваве Баралић,
Аделе Јурвшић, Марка Вукслп^а, Стјепана Вукслића, Радииле Р. Павловп!!, Mape Велоње, Милорада
Веселицовића^ Двмитрија 11. Авђелковвћа, Марпје
Дурмап — Ипватовић, Knlio Хуковвћа, Ивана Цсранвћа, МавДе Вукојевић, Катариве Ритер' Ђорђа
Ђ. Крстића, Ппколс Дувовића, Јовава Лавовтаа,
Милеве Jojnli, Давице Михајловић, Аграрве ваједвицв, Светозара Милетића, Авђелка Нешвћа, Станка
Флого, Милава Р. Степавовића.
Прстссдник др. Коста Кунануди: Ирочптанс
молбе н жалбо упућују со Одбору за молбе n жалбс.
Прелаввмо na дпевпп ред. Ha дповпом je реду.
Иротрес иввеШтаја одбора за проучавање ваковског
предлога o градским овпггинама. Иввестиоци су гл'.
Др. Мплослав Стојадтшоввћ и др. Стјспап Бачвћ.Иввештаји већиве n мап.ппс штампапи су и раздел.епи
г. г. пародшш поолаппцпма, и с тога , са пристацком
Народве скувштине, сматрам да nnjo вооребво да
сс овп шпиЖтајп прочптају. Ирима лп IIay)oj(iia
скувШтива овај предпог? (Прима.) ПоШто јо Народиа скувдггива примила вредлог да се no прочитају
пзвоштајп, дајем реч г. Мивистру упутрглпп.пх noолова г. Живојиву Лавићу. (Извештаји штампани
у прилогу).
Министар унутрашњих посмва Живојин Лавић: Господо вародвв послав11Ци,у правцу иввршеn.a уставвих одредаба o самоувравама n п.пховој
цвлвсходвој ])0(j:o]iMii ваководавац јо допсо прошло
годиве Заков o оввшшама, којим јо ивједвачево
дотадап.о равволико општивско ваководавство за
сеоско n мал.с варошке оввшше.
Прод вама со гогподо, сада, валави пројокат
вакова o другом делу општинских самоуправа —
o градским оппгтппама. И onaj вавовокв пројекат,
као n onaj први, има задатак, да с једве стране одстрани iiiapcniuio досадањег посебвог ваководавства
o томе u градску самоуправу постави na јединствеву
освову, a с друге стране да постојеће ваководавство
учиви савремевим и доводс у склад са врилвкама и
потребама садаввшце.
Да бп со одговорпло томе вадатку ва оопову
пројокта nnjo се могао узоти im јодап од годам noсббвих вакова, који сс no раввим крајеввма државе
одвосе na ову маторпју, noh je пројокат иврађев пз
оспова, увимајући пз покрајввских врописа сво ono
turo со показало као добјш, искорвшћујући истовремено п искуства ваководавства стравих држава, где
су то сродпс прилике допушталс.
Koje lio сс градске опШтппе урсдптп посебшш
закопом одређево je § 136 Закова o општивама. По
том ваковском врОпису за овај Закоп p градсквм

СТЕНОГРЛФСКВ ППЛЕШКЕ
општпппма остале су: црестоница, содпшта банских
Упрапа, градске ошптине које су ncli пмалс карактор
»рвдова и, гајзад, грпдолп н вароши са BCIIIIM броЈем стаповппШтиа n паразитим градсшш карактсром — укупио 74 града.
Тпмо Што су градови no6j)OJaiiii у самом aai{0)iy
0
Apc])eiio je, да со у буду^с град може установити
Са
мо ваконом. За прелавно вромс од три годппе
^осле ступаЈг.а na снагу овога вакона омогућено je,
Да сс Краљовим укавом поједини градовп no ивра'ifonoj Јкељи могу вратпти под Звкон o ошптинама.
Ово олакшано иступа&е пз реда ^радова irpojir.u'Јеио je нарочито вбог оних градова, који до сада
Чнсу били под особешш рсжпмом и који lie IMOIIH да
0
Длучују o томе пошто се упоаиаду пс само са прав
нма, Beli п ca дужиостима u теретима које lie имати
"o овоме вакону.
Иваче спстем овога ааиона je сличан оиоме no
"Јакопу o општинама. Многе одредбе су пстоветис
11
У једиом n у другом аакопу, a псшовл.еие су п у
Иовоме ради лакШег руковања ваконом и да се ne
би морало упуРппшти na pannjn закоп.
Важиије одредбе njiojeitTa су one o оргаппзаЦчјц градске ошптвне, које внатније одгтупоју од
РДговарајућих одредаба Закона o овштинама.
Одлучујући оргав, градско Behe састојп се,
ирема броју стапоштка, од 27 до 72 већвика, од i?o]нх се дво Tpeliime бпрају пропорцвовално, no Дои*овом систему, опхптим, једнаким, непосредним
и јавппм гласашем. Једну трећину већника постављ
а надворна власт na Ј)еда лица упућених у комуВалва пооловап.а, иако бп се у градском Beliy стручSa пптац.а што бол>е n цеЈпиходппје рсшавала.
Ihinpntim opran je само 11Ј)етсодппк В не и управа
^ао код осталпх ошптппа, јер овде протссдппку
(
'тоји na расположеп.у стручни чппоиппчки апарат,
с
којим lie oi' Mohn бр}ке n целпсходипје отправл.ати
Опсежније и важппје послове градова п no сопстве"ом и no пренесеном државвом делонругу.
Претседвик се бпра пепосрсдпо, аајодпо са већ^ицпма, no вап овпх, п ставља се na чело лпсто као
такав. Onaj непосредни пачпп бпрап.а претседвика
Усвојен je и у Закону o ошптинама, где се on као
Добар показао и у крајевима у којпма nnje бпо позЧат. Ссм тога on je уобпчајеп n у валиком долу др!1
?аве, a добро je n ca других равлога да бирачи унаирвд зиају no lie бптп глава општппе n руководити
Комуналним пословпма.
Лко се, међутим, у току ивборног периода уђразпп место претседппка опда lie повог претседника
^- да бп се пзбеглс поновне ивборне трвавице —
бирати
nclie na своје средине — вачин повваз у друг
ом делу државе.
Пројекат предвиђа да град осим претседннка
"ма n потпретседника, чија je улога огравичепа
'•a ваступању претседника вад овај nnje na дужиости
Или га пома. ]iy градови пЈ)еко 50.000 становника
Могу статутом одредптп n потпретседвика са опреДел.опом падлсжпош^у. У овом случају иотпрстс
едник се бира као n претседник.
Делокруг рада мпого je обимнијп вего лп onaj
0
сталих omuTiina. Поред Швроких самруправних
^оолова и послова државне управе које врше остало
Рпштинв, градовхша су поверени n најважнвји noСј
>ош1 опште управне властп првог степена, дакле
с
реских пачелстава, вабројанв у § 89 пројскта, na
11
прско овпх овде пабројаппх послова OHBITC управ^е власти првог стспепа, градоввма се одлуком Ми-
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вистра унутрашњих поолова у саглагпости са po
eopi HM мвввстрвма, могу додол.пватп п другп noолоии превешевог делокруга за воје се покаже да
пх град можс отправљати без повог матсрпјалпог
onTepcheii.a a у складу са циљевима државве управо,
као што се na истп вачив nojejjiiiin пословп те врсте
могу n одузпмати од градова n препосптп na падлсжие државве власти. Еластичвост ово одредбс одреIjena je тако радп тога, да би се прсма прплпкама n
могу^шостина сходпо могла примеввтв na поједппс
градово.
Има, као што зпатс, господо, градова ivojii су
поглове onnlre уиравпе власти првог (тспепа n до
сада вршпле, a има nx, n то у BCIICM делу земл.е,
гдс вису. И najiicliii део овпх последњих градова
n ие жели те почасти, воје за градове представљају
п једпу дужпост п једап терет. Градовп су, према
гоме, у MoryliiiocTii да прпмс ополпко од послова
ове npeneceno надлежности, itojinuo пх могу прсма
својој оргаппзацпјп n екопомској свави, прпхватптп
n подпетп, a што ne прпме Bjmmlie вадлежве државпе
влагтп, које за то и ппаче пмпју стручве рефсрептс
n сходву оргаппзацпју. У овом случају где једпп
opranu врШе те пословс и за рачун срсза и грода,
где со, дакле, остапе npn једпом колосску, ту ћс,
пссумп.пво, за толшјо бптп мап.п комупалпп теретп.
У поглсду опште дслатпостп градова пројекат
пм обевбеђује швроку вадпежвост в самосталвост.
Уредбодавва власт градова — допошеп.с статута,
уредаба, правилппка — пеокрп.епа je. Иадзорпа власт
цспп оамо њихову закопптост n то у кратко остављевом року, после кога one погтају вввроше. Само
ва апстрактве гевералве прописе фшавсвјске ррироде мора се прпбавптп пристанак Министра финавсвја.
Иадзор je уопште сведеп na пеопходпу меру,
мада бп сс n љегов јачп стснеп логао нравдатп градоввма поверевим пословвма државве уп])авс и
прплпкама у гвету, a n одредбом чл. 84 Устава.
0 градсквм службевицима пројбкат продimlia само аачелве одредбе, a подробноств су остављепе аа градскп статут, којпм сс опрсдсљујо н која
he службеввчка места бптп везапа са праиом службвппка na попзпју. Службеви одпоси градсквх службеника у велвкој мерп су првближвп оппх државвих
службеника, да a плате, док додатпи Moiy бпти већи
од додатака државних службевика.
Дпсцпшшткп рудовв no пројекту су тако састављевп, да с једие страге вајемчују род у службв
n праввлво вршење псте, a с друге страве да гарантују службепицпма објсктивпост n заиЈтпту.
G обзпром na зпачај градоквх службсипка за
добру градску n onutre управву адмвнвстрацију,
као и вапредав градова и њихових предувећа, пројекат ce стара, и поред садан>их тсшкпх екопомских
прилика n потребе за штедњрм свуда, na и no самоуправама, да им ce вајемчв повољна и садашњица
u будућвост, како би ce без 6j)iire n ca већом вољом
одали савесвом вршеп.у повереис пм дужпости.
Onen.yjylin праввлвоввачај градрва у свакоме,
na n патем народу, пројекат омогућуј"е градоввма
песмстапо развпјап.е n папредовап.е у вајшврем
обпму, да бп што боље одгрворили својвм ввачајнвм
и ивогобројввм комупалппм задацпма, a истовремепо као жарпште n матерпјалпе u духовпе културе
допринели n оиштсм напретку namera па])Ода.
CiiojiiM одредбама пројекат води рачува u o
n; m imaj noj MiKiijn Јтредова, којв ca сврјим najiu>
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преднијим и најпросвећенијим делом нашега народа
представлају нооиоце и првоборце оотваранв идеје
вароднога јединства у ослобођеној и уједшћеној Јуrocjuunijii, номс сс Ц11л.у пма да иодродп снани други
интерес и смер.
Пројекат су, господо, у Министарству дуго npoучавалп u сш тплл.али ирпвнати и теоријски и практични струч1Баци, проучавали су га и првмедбе
чипи.чи сви бавови, у:)ота су у обвир и мвшљења и
сугестије Савева гЈ)адпБа, претресан je и у министарском савоту, a u сада у више дугих седиица од Bar
ивабравог одбора аа iheroBO проучење, те мислим
да je дато што со у садањим приликама најбоље
дати могл.о.
C оГширсш na досадал.с iioccuiio важен>е вакон
ских прописа у поједицим крајевима наше земљс
као u извесие традиције u навике у бсзп са тпм
могу Вам, господо, иоиоке одредбе пројекта ивгледати iicouu'iiio ii нескладне, али то тако в мора бити
за upnu мах кад се од ссдам ])a,,)iiiix вакона прелави
na јсдан. Тако je то Гшло н ca Заноиом o рпШтинама
којп се ла праксн покааао као ир.к) добар и ни с којс
страпе му се пс чине приговори!
И ja, у HMt! Јхрал.сиске Иладс, y;i noao.'i.no мпШЛ>ен>е Од()0])а прспоручујсм Вашој ианш.и иредлоjKciin пројекат и молим да ra ивволите усвојити,
то да се таио ваврШи ивградња цолокуипо оиштппско
самоуираве, да би се иосле могло прећи u иа реформу
витв — бановиноке самоуправе. (Одобравање и
пљескање).
Прегпседиик др. Коста Кумапудп: Има |)еч
иввестилац већине народни посланик г. др. Милослав Стојадиновић,
Ижстилац eehune др. Милослав Стојадвновић:
ГрСПОДО пародип
послаиицм, допошељем
аакоиа o градовима ми спроводимо и други део самоуправне реформо, после успешно иаведеног пјшог
дела оппггег вакона o опп^тинама, који je примљеи
иодавцо у Иародиој скупштипи п ио комо су воК
усиеито изнршени изборн у целој Крељевини Југославији. Ми, радећи овај посао, одужујемо се
свомс волпном иозиву u народним иотреоама које су
иарочпто ивражене у Беседи II). В. Краља, где се
иарочпто подвлачи и дословно вели, да «у систематcuoiM раду na ивграђивању нашег унутргшњег уређ(Ч1.а IKK Tai'.ha се na дисчпт ред Иародног првТставнвштва и дефинитивна оргавивација општинских
u бановинских самоуправа, тих најважвијих јединица пародиог жввота. Крал>евска влада he спремиm потребне ваконске проЈекте и предложиће их llaродном претставшштву на рсшавање. Нигде није
тако згодио, тако лепо, тако јасно истакнута важност
самоуправе у животу једног народа, као што je то
учпњепо у речи II>. В. Краља, где се, то oiteT подвлачим, пзрпком напошиве вначај „тих најважнијпх једпипца пародпог ипшота". Да су oite вајважmije , то je иоказала нсдапиа ш торпја iu шог народа,
то je показала садашњица iu шег народа, a надам се
да he TO поназатп n iu ша будућностј будућцост
нашег парода која остаје тесио везапа за (■амоуи])аве
м која Iie upiicTii користи, снагу истваралеп^гвокоје
долаве са те стране. Ilapo/pio претставнЕШтво у оиом
одгопору танође je истакло да сшо мповдравља са
радош11у даљс уређев>е IKUIO државе и ивграђивање
самоуправа, в прихватиће иницијативу Краљевске
владе да се самоупраио усаи] ше и утирде дефивиTiiimoM оргацивацијом". Обавева коју je на себе jr])iiмило Народно претставв! Штио, u Сиупштпла и Селат,

истичући je спечаио у својој Адреси тиме je исп^
њена. Уводећи у живот и други део самоуправв?
реформе ми ивграђујемо и употпуњујемо дефинИ'
тивну органивацију повс ошптинске caMoviipi'110'
ва коју верујемо да he убрвати процес вашег увУ
TpiiiBi.er препорода, Ja сам у неколико маховв
истицао да je код нао OJ штпна са својом самоупр^*
вом једива чиста и потпрта саиоуправа, јер су ба*
новине и управне и самоуправне јединице. ПрвМ8
тсме, ii3Hoj;eliii onaj други доо самоуираииих рефО"
рама које цпл.ају ua m шо градоио, MU фантпчки усв'
л] ufmaMo u уиотиуи.ујсмо реформе којо се одноСв
na ОЕШтине као na јсдипе чиств самоупрапо.
Господо, ronopel.ii b градовима, чију орган^
вацвју тежпмо овог пута да < проведемо, ми no cMtмо опом приликом да губимо из вида ону велику улогу
коју су градови ималв ne само у историји нашех*
народа пего n у ncTopiijn свих културних народ?
света. Госиодо, ja iiy мало да се удаљим, пре комеитарисања самога пројекта вакова и иввештаја воhime, да Giix само са неколико речи ивнео велики зиачај и улогу градова, iiauocclin и one главне тевдеВ"
ције које се испољавају у вдвијем градском животуMu, господо. внамо да je целокупна културв
чак II старог античког света била веаана за градове
n за градску културу у опШте. Друштаа која нису
имала градове и градску културу вису репревевто;
вала nmii су могла репрезеитонати иултурпа дрУ
Штва. У старом Вавилону и Асирском царству.
чији je iiajiiolm град био Вахшлоп, a према Херодоту
који га описује оа зпдом од близу 80 километара и
внатнвм тековинама, целокупна култура усредсрвђује сс у томе граду. У старом Египту, Риму, Грчној u евуда впдпмо да су културпа жарпшта копцеитрисана у грвдовима , a тамо где неиа градова, ту
нема mi културног полета ни цввилиааци]е уопштеИмперија римска чији градРим има преко 2ш1лиона
( тановника*, била je у пварп копфедерацпја варсШЧ,
a m то тако je било n у осталом старом свету, иао v
Грчкој, где су градовп Гшли оличеп.е државе и фаК'
тпчкп восиоци културе и напретка. Пропаст РпМ'
скога царства иде упоредо са пропашћу градоиа,
онако m то као BITO се и њихов напредак такође всзујс ва напредав градова. Нема ви једног периода
у људсном друштву где цивиливација напредује •'
развија св no заношша еволуције, a да се у том истОМ
времепу ne утврђује И полет градова. Иочетак етварања цпнплпзације всзује се за почетак стварањв
градсне иултуре a општс оиадап.с идс са опадап.ем
градске културе. Ta међусобна узрочпа веза ие да го
оспорити. Ha живом пр&меру Совјетске Русијв
утврђујемо поја.ве које иду потпуно у прилог гледиШту које се овде застуиа. Пад општп државе n дру"
штва повлачи за собом пад градова. Првв дани рв"
во.туцпје пмају аа последпцу (траховптп пад градова,
умањенв број ставовввпггва, ековомскв вастој "
културво раеуло. Градскв живот готово je угаппч!
a ca n.iiM u жпиот села као n друштпа уопште. '1°
су жпвп примери послератног периода, које налавиио n na другпм странама. Ja сам уаео Русију st[прпме]) IIOIIITO je on исома поучап. Упојјодо са lio
степешш стабиливацијом Руспје са идејом сважев>в
државе; са сређнвањем прилика у6пште,са савВрањеМ
и снажењем поједипих главвих грава друштвспог ЖЧ"
вота, напослетку са иовеснви проспервтетом, који иДв
упоредо са враћањем да не кажем на старо, али ипа*
ua усвајаи.е оиих облпка који пмају своју традицИ'

СТЕНОГРАФСКЕ ПЕЛЕШКЕ
опалпу иродпост у друштвеиој равнотежи и органивоваиој држави без обзира na и.ои ближи састав , ми впДи.мо да re у тој Русији опет јављају градови itao носп0
ци културе ii да тамо, у новије време, достижу полет
I!
ojii ивненађујв. У факту да јо тако,треба гледати
спољии зпак преокрета за који сви иозујомо надв
Да ho Русију одностп na пут јодис онолуцијо снажвог
'■ стварног препорода. Ja ово нарочито истичем
o са равлога игто јо у социјалистичким расправама
Сило спорно да ли су градови као такпп специфична
одлика друштва, које се навива капвталистичким
ч да ли he omi Moliu да остаиу плп lio ce пзјодиаЧити потпуио однос сола п града иа короиитпм ćo'uija.iimM променама за којо социјадивам пледира.
Социјализам присваја себи васлугу п всли да онога
Двна кад со укиио капиталистички систем да lic шичоаиути потпуно свака равлика ивмеђу градова п
села.
Господо вародни посланици, кад je ј)сч O насеД>има n односу ивмеђу градова и ссла, што чини
чиачо јвдну интересаптну социолошку тому, ио смоМо заборавпти, да je у питању одпос који јо вочито
Променљив, у iKTOjmju свста, одпос који сс вечио
Мен>а са структуром друштва, и да ивмена одиоса
ГЈЈада u села на бол>е у свротаном смислу тп речи
nujo иопгго IHTO je одлика система капиталистичког,
Нешто само и.ему својствоно, него je то ишчевавање
ваоштреног односа града и села, нешто што je својс-твоио модерном друштву, a што сс види и иа примеру обраде насеља новог перирда као и све јаче
Духовие и материјалле везе града u села.
Mu видимо да еволуција чде све вишо у правцу
Шичезаваи.а разлике ивмеђу градова a села, Ту ne
Мислим (;амо na ono полчтичко иивелисаље које je
истакнуто у Француској револуцији усвајањем принЦииа аотпуне политичке једнакости градских u геоСких општица, пего мислим и na све one окопомскс
ч културне равлике, које су тесно пезапе за општп
прогрес друШтвеног развитка. To je битност nouor
rpaljancHor поретка тако, да та еволуција ( ве вшпе
Пружа гарапцпје да 1>смо доћи na једној < трапп до
једпог новог облпка људскпх пассл^а na иградских,
Ha другој страпн пак n до ишчевавања ^растичних
равлика иамеђу градова и села itojo одлпкују чроШлост. Отуда можемо да ивведемо п политички вакључак, да некаквО] GopGn пзмеђу села n града
апоолутпо нема месга под данашњим околностима.
Но то je једпа тема иоја заслужује нарочпту пажњу,
п може бптп предмет дугкег равговора na другом
месту.
Иоред старог ацтичког света,.средњи век покааује појаву и велшш просперитет градова, нарочито
Двапаестп n тринаести век, где ce њетова култура,
'beroii папредаи у сг.пма правцпма рада n жпвота
Вевују за подивање градовп у то време, И no само
Да су градовп у то време бплп иокоришћени као жарпште културе n као сретства да човечанство доПцје НОВ полет n пово спаге, пего впдпмо ;ia re искоришћују n за друге национално-колониваторске
сврхе. Тако су Германи у то доба са једпом спретвом
колоппзацпопом полптпком уеповалп да германиВацију ('проведу у чпота словенска насеља, napoчпто у 11ол.ској n oKOJinnii Данцига, n да na тај naчпп у јачој морп пзвршо гермаппзацпју чисто словопског жпвља.
Преко градова ce зпачп усповало да ce дођо до
јачег утицаја na село n ссл.ака.
Друштвепа исторвја пспољава ce у Једпом посво
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логичпом роду стварп C обзпром па постанак n разBiiTOK пасоља. Ja hv со вратити са још поколпко рочп на прошлост градова, да бис.мо посло извели лакim поко закључке, који су са матерпјом овога закопа у тесиој веви , усл.ед чега ми je потрсбпо, радп
употпуп.еп.а слпке и пратипки ти закл.учака које
желпм да пзведем, да jom за један момеват одступим
од непосрсдиог ивлагатва самог иввештаја.
Развптак друштва пружа убедљиве докаве, господо, да пзвеспп облпцп пропзводп.е, лова, сточарства и пол.опрпвреде одређују у псторпјп човечап(тпа n одговарајуће облике пасоља. Тамо гдо naроди лутају, где живе номадским животом, ne само
да нису (Tnapann градови, пего со нису могла noja
вптп nn села у формп сталппх 11асел>а. Тек онда
када je човек прсшао са сточарства na пољопрпвреду,
када je on бпо јаче прикован за вемљу, тек тада су
ce могла иојавптп n сталпа паасол.а у облпку сола.
Много доцније, после једне дуге сволуцпјо рада n
борбе, јавл.ају со n градовп са потпупо повпм сталежима којпх уопшто раније mije било. Према томе,
аио бт мо истраживали старешивство оба дела насоља u одређввалп га o обвпром na историјско порскло сола према градовпма luni сел.ака прома варсшанима, онда би преимућство припало селу.
A ако 6II(MO то Вреимућство одређпвали према самом
пореклу иултуре n културној превластп у општо,
опда би та преимућства прппала градовпма. 11 господар света, Рпм постао je од латппскпх сел.ака.
11)егово полптичко n културпо paaBiilio пвражоно je
у 6I)3OM процесу урбанивацијв, помоћу чега je култура државе постала емппептпо варошка култура.
Госпбдо народни послаппцп! За nac je врло
важно да су за појаву градова, за п.пхов раввптак
n полет бплп пресудни тп економски моменти, n
да je поред тога, увек појава, опстапак n раввој
градова Gno условл.еп, поред глапппх оковомских
чиниоца, jom n потребпом социјалном равпотежом,
која пружа сво спгурпе услове за раввиће п п|)()сперитет друштва n градова. Ти момевти су најважimjn n Mii o њима морамо водитв рачуна кад говоримо o овоме вакону, којим ce установљује нова политичка органивација градске општине. Нова органивација општиве ма колпко иначе важна као добра
подлога за рад општипе, mije ппак од пресудног
утицаја за дал.и раввитак, опстанак, просперитет
пли пад наших градова, што Ие вависити у цргшм
реду ne толпко од ваконског реглементпсап.а ствари
колпко од даљег раввоја економске снаге name
земл.о, од тога да лп IICMO успетп да очувамо социјалпу равнотежу, мир и поредак у вемљи, да омогућимо Belin полет својих националних спага, a тек
у везп свих тих nanojta n сам аакоп послужиће нам
веома згодпо да дођсмо до one радне градске самоуправе, радпе у екопомском и културпом смислу
речи, иоја ће одговаратп у пупом смпслу и традпцији градова.
Иород тпх главних ековомских нма n других
момената који су од утицаја na појаву града. Моменти географски, климатски n други имају такође
necyMn>iiny важвост; Има n објашп.еп.а која појаву
града своде na одпос завпспостп према облпку ПОлитичке владавине. Нико мап.п nero велпкп грчки
филовоф Лрпстотоло одређује спстем владавипе нао
бптпп услов за иојаиу једпог града. On дословпо
вели; «Једпа варош подигнута na вису одговара
мопархпјп n олигархпји, демократпја даје irpenмућство варошпма у рашшци. Аристокрација одбпја
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п јодце и друге, ona тражи само утврђепе впсове.»
Има доста ne случајног, него истииитог у оиоме.
Али, господо, iiiiTii су географске околиос ти у толикој
мојји, ии к.ииматско, Aia колико со o и.има ипачо
мора да води рачуна, које су једини предуслови да
се град појави, цити je облик владавипе иретежан,
ма колпко пиаче важаи, да би се осетио искључпви
утпцај са то страие ua развој градова, колико су
важаи и меродавни економски момоити, који омогућавају да један град дођо до пуног ивражаја
ci!oj(3 снаге. Јсдио сличио погрепшр oCjaiuibciijo,
цалавимо и код нашег уваженог професора пок.
Цвијића, којп иојаву градова у иашој вемљц oGjaши.ава вишо психолошким увроцима. Цвијић иа пмо
воли: шостоји једар фоиомеи тесно вевав аа аоио
цивиливације, a донекле и аа нарактер балканске
популације. Становници, који живе ua северу и
северо-источио од Ниша п то у вишо патрпјархалшш
односвма претпостављају ссло варсшима>. Ja мислим да je ттш уважспи п велики иаучнпк Цвијић
био Muoro бдижи luTiiiiu објашњавајући, да се
Косовска Митровица иочсла иагло да раввија оида
кад je увсдеиа железиичка пруга, која je дала могућности да Bapoui Јшбпјс иеколико хиљада становника liiiuie. Велим да je блвже истиви због тога,
што iioK. ироф. Цвијпћ овде и иехотичио дајс
велики зиачај економским факторима у појави и
раввитку једцога града. Мз овог вшпе оубјективног
тумачен>а поникле су многе ваблудв које су имало
п својих иолитпчкпх реперкусија, једна тема окојој
сс да roBopiiTii, oniiiiipiiiije иа другом месту. Ja мислим да je логичније говорити o утицају варрши на
менталитет CpGa, него обратно, као што je чинио
пок. UBUJUII, o утицају менталитета Срба иа фо])мацпју варошп. Према иодацпма које пружа МилиIseimli у својој KII>II3II «l^iic?KeBiiiia Cp6iija» у почстку
XIX столећа у Београду се говорило сваким другим
јевикрм, али се најмањв говорило српски. Варош je
бпла подложиа утицају Левантиског живља. У ii,oj
се чује грчки, турски u сваки други језин, a српски
сс врло мало чује, оиако исто иао што су и миоги
други градови иашп, нарочито у Србији, билиподложипутпцају Левантиског и стравог живља, јодиа
тсма која васлужује нарочиту иашу па»ш>у. Код нас
разлика ивмеђу града u свла пружа нешто сцецифичио паше. Ta равлика je na страни социјалноиолитичка и екоаомска доклс je код uac за BJIOMO
домицације стравих вавојевача остала нациовална
равлика. Код Срба je село остало члсто српско,
град бпо иретежио туреки леваитиискп. Отуда je
ironiiKJia u историјски равумљива мржн>а нашог
човска против града, која mije урођоиа мржи^а
нашега варода према граду, као што се то погрешно
узима, пего je историјски продукт живота у коме
се палазио паш парод, ио само уСрбији, него, више
маље и у другим крајотима ваШе 1\Ј)аљсв11ие. Ta
мржња npoTiiB града вграла je вваче вватву улогу
у вашем вароду. Прва војава радвкалввма, ако
хо1;етс и социјализма Светозара Маркрввћа, добрвм
дслом црпела je сиагу из тога чвсто псвхолошког
момсита, из то мржп.е, из тс пецаклоиости uautora
ссљака врема Baj)oiuaiiiiuy u граду у комс je гледао
вретставввке вевародве владаввве, вего вретотавиике ОЛВГархвје п.ему иотиуио страио.

влађввање вашег жпвља na n у рввм градоввма
којп оу освајапп од Грка u орталвх суседа. Ha тај
вачвв развплп су се и заиатп са нашим обележјоМ,
којп су вмапи tBojj7 оргаввзацвју слвчву оиој иа
заиаду. Захваљујући тој развијоиости вавшх заиата
могла се je u иојавити паша уметиост у сввма в>ввиЈЈ
миого-струним гравама, a и.епс традицпје чувају сс
и давас варочвто ва нашом иласичпом Југу.
У средњевековвој Србвјв валаввмо вв само о(ч
таткс градске културе старо Вввавтвје, иего впдимо
да je та градска култура под утвцајем пашог духа
била na великом стуиц.у Јјазвитка. За време Чарвојеввћа вавхв људи вродвру са Југа иа Север a
достижу у Иешту и даље до Бсча, njm чому вграј|
опу велику улогу, коју су нскада игралв културпи
Хугеиоти у Номачкој. Omi су вретставввцв есиафа
у Будиму, оргаиизатори заиатског рада, иипцијатори миогих иотхвата и пмају једаи деликатац положај у друштву. ГОСВОДО u иријатол.и, то у читавом нпзу других творевииа иаших иоиазује ne
мање да смо мп парод аавпдие културе u да немамр
разлога да се ствдвмо своје pače, јер смо вотомци
иаЈЈОда са тако великом iipoiBiioiuliy, ca једном ироШиошћу ua темел.у које можемо градити далоко
већу u <jajmijy будућвост. (Бурво иљеекаи.е.)
Помевута иржв>а врема граду ne само да je
вскорввАавава кров читаво деценвје iij)oiujior столе^а у борби вротвв града који јо ове више добвјао
нациопалпо обележје, пего je у формп борбе вротвв
кадута ства})а11 читав пдоолсшкп систем na со je
та борба очувала у животу све до ироиишх даиа.
Ja нећу тиме да дисквалвфвкујем mi једац иолптички иокрет, али било je и таквих који су чак u у
uoimjo време тсжшш да со првблвже сељаку, сејућв
ову м])жд.у, да га учиио ввструмевтрм enoje уже
полвтвке, вскорввЉавајућв ово расположење, auтаговввам в мржл.у која првпада даввој прошлости, a којој иема места у садавш>оств под иотпуио вромењеввм врвлвкама. (Jjypiio вљескање.)
Mu смо усвелв, госводр вародвв вославвцв, н
то je једва вцачајва рсволуцпја којом ео одлвкује
uaiu вародвв жпвот, да иоиуладију градску, која
je била иотиуио иеиациоиалиа иотиснемо иотчињавајући градове своме утицају. Mu СМО то могли учшигги
зато jej) смо иарод сељака, варод pacuii, здрав u
снажав. У васлову ua те увек живе сиаге створвлв
смо своју иациоиалиу државу, са својом BJiauiliy,
(војпм сталежвма u соиствеиом градском културом,
ноја je тек ua иуту изражаја иуие cuare. Жвлаввм
иаиорима иаших вредака дугујемо да СМО уеиели
да иотиуио иотисиемо страии елемоиат u да у градово уведемо uaiu вацвовалвв жвваљ. (Сложвв
увввцв: Тако jel) Taj ироцее mije со од11Г])ао само у
Шумадији, иего u у свпма другвм врајеввма иашо
др/каве, води се oroj)4eua борба да би се вввршвло
иацпоиализоваи.е градова, да би се отоли од туђипа u иотчииили иашом вацвовадвом утииају. У
иашпм cjajmiM далматввсквм градоввма, које смо
ту скоро имали ирилике да глсдамо u да се дивимо
и.иховпм тековииама u славвмо победу и.ихово
мучие борбе, коју су имали у вшрењу иадиоиализма,
успело се једиом жилавом оиагом да иотисде исиацпоиалии живал.. Градови дпвиог Првморја, од
Сушака до ушћа Бојаие у плави Јадраи, KJIB су иаше
Иротурске кајозде п у иае je град иочео пагло крви u дух nauior оиштог вацвовалвог духа. Mu
да се развпја у колвко je било ковцевтрацвје заиата, томо имамо да захвалимо што смо ua коифероицији
трговвве, рударотва и радииости у опште. Шта впшо Mii)ia могли с иравом да истакиемо да je Далмацвја
у градоввма оредшег века пбта&е востеввво ирео- ваша цацвоналва вемља, a Јадраи и ваше море, да

СТЕНОГРАФСКЕ БЕЛЕШКЕ
у ii.oj исма страиог ишвља ци утицаја, иего да ту
живи nam народ, који he бити вечпп чувар паших
обала. Велика борба uaiuer ссљачког народа, ото
успова да са ILOMC својственом дурашношћу потпспо
сво ono што je пенародио и да васнује своју сопстввну
културу тако вавидне BIICUUO. Господо, ja no бих
МОгао да сс упуштам даље у oiimii]>iio излагањо
ових проблема п догађаја који испуњавају влатне
страницв наше историје, ма да je сво то у тесној вези
са Законом o градовпма. Развој друштвепог живота
}ia овој страни mije могао иа жалост да нам oMoryl.ii
коптииуптет градске културс, до којо су други
иароди света дошпи, вахваљујући своме повољнпјем
положају. Турска најевда mije вначила, као што се
то norpoiuiio узпма од иашпх историчара, само псчевавање племства, што je несумњиво такођо једав
крупац догађај историски, нвго турска најевда значила je аа иаш народ исчевавање и градских сталожа,
који су почелп да сс формирају у градовпма средњег
века, п који би у даљем коитипуитсту рада u борбе
успсли да створе далеко ширу базу паше иародио
културе. Доцичјс иошто je град био уппШтеи, препоси се све иа село, које успева да и под тим спецпфичио нашим приликама очува коитицуитет националвог и државиог живота и мисли и да иосп високо
барјак народног ослобођсља. Само у некојим крајевима иашим, градови успевају да сс одржо, a поједицц међу л.има, иарочито ДуПроштн, достижу
завпдпу виоину рада и славс.
Ja се, гбсподо, ие Могу овога путаупуштати
у опширнија излагал.а али кад сам их се веЈгдотакао п кад je реч o културиој превласти са којом со
тако олако иарадира да Gn сс омаловажпо _ ш ш
народ u каша paca, што се чпии са разлогом, јер у
колико се усие да се културно омаловажи јодаи
иарод у толикб со у спољцој пблитици и у међупародиом жпвоту мац.е призиају и.егова права, —
опда je право да MU ca сврЈв стране сталпо истичемо иаше осрбине u TO не само one којо сс всзују за
namer сељака, исго -и oue које je доиео иош град
са својпм културним животрм у свима најлешшш
облвцима свестраног рада и стваралаштва.
Ja Giix узео за пример само ono што je иајлепше у пашој давној прошлости, и; ш Дуброввик,
који je 1350 године помпсзио дочекао Цара Душана,
нзазвао љсгово дивљои.с дубровачкнх устаиова n
oGcliao да ће послатп младиће u дсвојке ii3_ Србије
да се школују у Дуброввику. Дубровник je имао
гимиазију која може да слави де неколико десеTiiua годииа, иего која за собом вма пуиих шсст
ввкова. Дубровник je у XV веку имао 300 всликих
бродова, који су проносили привреду и културу
града широм целог света. Кад je реч o комуналniiM вадатцима, видимо да Дубровиик има neli 1438
године и једаи потпуио модерно yiieljcii водовод.
1416 годинв вабрацио je трговину робљом, што
други народи нису ни помиШљали у то време. 1317
годппе отворио je прву апотеку, која je друга у
Европи-спорно je да ли je прва, али je иозитпвио
ДЦ јо друга. To су све, госиодо, заслуге које припадају иашом иароду. Иочетком XV века Дубровник
отвара болницу и находипгге. 1724 године ваводи
калемљвао против богии.а. Крајем XVII века укида
тортуру, што je иаша иријател.ица Француска учиНила тек посло 100 годииа. Дубровник даје u прво
позоршите, a од XV до XIX стоЛећа on воси KJI.Uжевкп жпвот вашега варода. Одвело би мс далеко
ако бих иабрајао тековиие осталвх 1'радова сада
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простране Југославије, чији бплаис културпог papa
употиуљује општу културиу сллку Југословеиа.
1I)1I.\OBII жилави iiano})ii ne race сс mi под вајтежим
околиостпма да бп се дапас слили у пуву хармопију
братсквх iiiiTejieca n теиш.а.
Господо иародии послаппцп, iii.ulu гЈ.адовп,
било да су у Хрватској n Словевији, било na територијп Србије, дали су макспмум у својим иапори.ма, n као што je био тежак прелаз после Римске
iiMiicpnje, да се из доба феудалпзма споптаио пређе
na формацију градова средшег века, исто тако бпо
je тежак прелаз namer парода да после турске
најевде и осталих вавојевача, после пропасти мпогих градова n градске културе, n после слабљеља
n пшчезавалЈа сталежа који су испвели у градовима,
— na рушевицама свега тога заспује спецвфичво
своју градску културу и да joj да пацпопалпо обелен?је. Ми впдпмо да су nanopn пашпх градова у
томо процесу жплавог рада и борбе потпупо успелп
парочпто у току 19 столећа. Слободпа Југославпја
пма давас пртпуне вационалне градове, који ско
више вспољавају своју Moli n којп су na путу да
дрђу до вајјачег ивражаја својо cnare, свага која
lio да оплоди ueo паш парод са бевброј стварппх nmiцијатива. И зато што су пашп градови такви, што
п.пма ПЈпшада волпка ПудуЈашст у жпвоту namera
народа, за то je важап n овај пројекат o комо мч
давас дискутујемо, јер Ko пружити градовима Југославпје шире услове рада n аолета.
Господо пародпп пославици, појава градова n
градске културе mije детто специфичво nanio. Ja
сам у почотку иагласио да то одликује живот сваког
народа којп напредује и да се цаџредак друштва
С110л.а маппфестује у т. зи. процосу урбаппзацпје
т. ј. у иомерап.у односа спага између града u села,
гдо велини део сољака све ituurc! u више пде у град^
где валави ухлебља n даје тпм прплпиом сцага
Morylino( тнграду да со развпје a да просперира. Друго
je пптап.о, o коме neliOMO за сада говорити, да ли u
у колико оо ианифестује тежша у вовије време да
со врши обрнути процес у правцу насељавања
градоке популације тј. враћев>е пз града na ссло.
Проблеив ове врсте већ се постављају са пупом
актуелношћу у поједивим ивдустријским државама
вапада. Иомачка n;i вример вршв јодпу децевтралпзацпју већу pelin градова вего једног доброг
дела градског пролетаријата, који ие можо впше да
нађе упослеп.а у препасељеппм Baj)omiiMa. Хптлероп режим са п>ому овојствевим мотодама уопео
je да впше хил.ада раднвка трансфррмира од варошана у сељаио, којима je додвљева вемља и улога
повпх вемЈБорадвика. Овај експерименат иалази дслимичву примону и код других варода и у пунрј je
вависвости од даљс ковстелације привредних прилика
\ свету. Једап пјјоОлсм KOJU се код i'ac ис вамеће
у овој ооцијалво] оштриви n далско je одтога да
узме оШтро фојјме као што je то случај у Енглеској
пПомачкој, алп који he, можда, с обзиррм na дуго
трајав>е криве као u na протераио пасељавап.с noједивих вароши псто тако n с обзпром na саму композпцпју ставовввштва учинити вужним да и nama
држава мора једнрга даца да приступм иввесним
Aiej)aMa и да решава питап.о како lio огромпо становвиштво, које со цагомилалр у градовима у доба
ироснерптота, моКи Gap једппм дслом да со врати
na село. Јер, MU, хвала Богу, имамо и вемље u могуКиости за јодпу пролазпу ujni ограничеву децептрализацију варошн у томо смислу, рспособљавајуви
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човека варошанина да може да сс нрати опст иа ооло.
Мислим у првом реду на оиог варошанина-сељака
i{ojii јо у граду стално боа посла. lloim прОсперитет
градова nclic niiTii пиунолико паустапл.ои ако со
једном дслу градског становш штва иружи ухлобљо
на onaj цачин, јер he се увек, на случај Лотребе,
омогућптп iionu ирп. ии. To ие вначи,господо, да
омо ушли у фаау развијаља, где градовима и градској
култури иома Biiine места, далеко од свега тога,
алп промењене прилике у свету, после рата иарочпто и <• обвиром na спотску кризу намећу потребу
иввесних мера и стара1ва које раније нису биле
нужне. Смисао јавпог старан>а мора се тражити у
сталном и браом саобрвжаван>у активности новим
потребама широких народнпх маса.
Стпарап.с јакпх агломсрацпја л.удсцих na рслаTiuiiu) малим iip()(T()]uiMa у облпку вароши није,
дакло, ништа специфично нетпе него такав раввитак
друштва одлпкује живот свих народа света који се
спол.а манифестује у формирању градова скоро
фантастичних изгледа. Ja бих учинио само пеколпко
напомена у томе смислу IK^ хотећи ипак да злоупотребл>авам вашу паЖњу дугим ивлагањем појава ове
врсте. При томе само неколико цифара које no могу
битп na одмот. Лондон, који je почетком 19 столека
имао око 100.000 (Taiioinmna Проји данас бливу
S.ооо.ооо станбвника, У ппталл' je, вначи, једна
варош која има два пута вишс становника noro
mro jo имала иродратиа Cponja. Порлпи има ■'i,000.000
отаиоштка, Парив ЗјбОО.ООО, Мос«ва 3,000.000 град
који jo на путу, no речпма Фраицуаа Ипктора Бороа,
да буде najnoiiii град на свету. To je внак иввесног
просиорптота КОЈИ со оглода u у томвј у стпараљу
no само иотиуцо попих градова у Русијп, него п у
иаглом уволичаиаи.у градског становниШтва, кррв
сво јачо стабиливовање државе и cnajKoiho социјалне
раввотеже, која пород спојих диамотралио суиротиих попииа, imjo Jimiiciia im иокутаја ираћап.а na
обли^е традиционалне енаге државе. Посматрав n
ca те стране иввесних конвервативних тенденција
руски пример oorajo интересантан na н поучав ва
ono којн теже да ивбегну пспотроопо окспјшмоиго.
— Прома подацима еиглеске статистике ив 1020
год. остали градови покавују следоће кретан>е < таковништва: Петроград (Лењинград) 1,170.000, Беч
l.SOO.()(!(), Будимпешта 1,200.000, Глоогов 1,100.000,
Хамбург 1,100.000, Варшава 1,800.000, Поапољ
1,050.000, Вермингхам 1,020.000. Десетамериканских
вароши иду овим редом: Њујорк 6,100.000, Чикаго
.4,200.000, Филаделфија 2,100.000, Дотројит l/i00.000,
Лос Апголос 1,200,000, Г.остои 1,100.000,Сен Луј
1,100.00 Бооиоо Аирес 2.100.000, Рио де Женеро
1,700.000;Утоменвивостајуниградови А8ије,нарочито
.laiiana, чпја градска култура до( тиже вавидпу висину
спаго и експанвије. Број становника Осахе ивносп
2,300.000 Токио 1,500.000, Шангај 1,500.000, Хаикау 1/јОО.ООО, Калиута 1,300.000, Бомбај 1,200.000,
Пекинг 1,200.000, Кантон 1,100.000 и т. д.
Ilantu градовн показују воликп полот после
ослобођења, које je било услов за њихов просперитет.
Београд, Пагроб, Jl>yoa.aiia као и мпоги другп градопи
никада нису дошци до оне својс снаго у поглоду
Проја стацбвника и иптоиаивиосп! унутрашњих функцпја као аа ono HJIOMO enojo иадионалпе слободо.
Из тога закл.учак да lio и у будуће тако бити, алп
такО што n nama иупа вера у градове Југославије
да ii(> чувати скупо плаћене тековине јединства
н радпти na снажол.у кародне долиле којој једино

захвалЈују за своју спагу и воллчппу. Тиме се прибллжујомо главлом плтаи.у nono оргђнвввцијо нашлх градсклх omirnuia ла Пазп у( иој(Ч1ог TOKI та
којл вам je предложен од страие одбора у форми
noli сарппггецог иввештаја,
Мл (мо omiM ваконом u гргдош.ма нвдвојили
овега 75 градова односно 7/i лопгго се сад Зомул
сматра као саставнн део Београда. Многи he се запптатв откуда долази ово ивдвајање овако малог
обима л канвпм смо се мерилом руководллл да баш
ових 75 градова лздвојимо. lipu томо ллјо важно
којо je мерилр било одлучно да се овл градовл лздвојо лого јо битно у свому да лл смо пропустпли
да издвојимо једно место које иначе има сва
градгка обележја и које би в no своме вцачају и
склолу морало доћи лод удар опога заиола. Мп
смо сва места која лмају градокл карактер етавлли
лод удар овога закола o градовима тако да со o то
главно правило пиомо огрсшили. Од тога броја су
9 банрвинских места, Београд долави као престоница са Земуном, 30 градова су раније вршили
лоолове опШте управло властл лрвог отепена a 34
су варс mil с претежпо градским кара[ктером, овога
75 градова.
AKO бл се no класичпом Питагорином правилу
емиоао ствари могао да тражи у бррју, дошли Gn
смо л лехотичло до закл.учка o лодрођолој важлости
овога вакона с обвиром ла веома малл број 75. Алл
ако бисмо, олот ло исгол! лравплу, дубл>11 смлоао
ствари тражили такођер у броју y3iiMajyliii за ословицу, лород олШтог воллког злачаја л Прој стаповништва тих градова, онда нам тај број дајо једлу
сасвим друкчлју слику, Ових 75 градова лмалл су
ла дал 31 децембра 1921 годлло 1,398.4б0 душа ллл
10.07% свега становциштва неше државе. Мођутлм
31 марта 1931 годлло тај Gpoj сс neibc ла 1,841.011
дуПха ii.iin 13,2%, mro вцачи да јо Gjioj становништва
ових градова покавао пораст за лола милиона душа.
To je, гоолодо, нормалла лојава у цоломо своту,
то je одллка данашњега модернога друштва и тај
лалродак становш штва у градовима као што рокох,
imjo једна специфично nema појава, него одликујо
/K'iiiuiT силх иултурклх лаЈ)ода свста.
Mu ćMO paimjo ud. ивдвојпли 134 града који
су дсшлл лод ЗаКон o опШтинама, што чини са овпх
75 свега 209 градова. Mu не MOJKOMO, гоглодо, roBopuTii o л; iiiiiM градовима u градској култури
увимајући у обвир само ових 75 градова, jop су сви
овл градовл у своме укуллом броју, л раллјо и далас,
лгралл важлу улогу у нашој држави, na lio ту улогу
одиграти u ладал.е без обаира да лл су дсшпл лод
закол o градовима или под omifni закол o олпггилама. AKO би се поједишша ив ове друге групе тај
оквлр локазао сувпшо малл, ллтта лм ло стојл ua
луту да у току својо сволуцијо isoja fin их одвола
стал.у јачег напретка дођу лод рожлм вакона o градовпма, оамо то оо нма учиннти путем вакопа, нначе
томо не стоје na путу пикакве друге тешкоће. /K'oлстл јо да таквих градова ускоро будо што више
jop jo то у свестраном интересу. За оада се вадовољавамо бројем 75 градова. — Ако бл омо узсли у
обвир све градове иа оквира оба вакона o општинама,
то утврђујомо, да су omi имали 1921 годилс 1,912.827
становвика тј. 15,9% од укуллога броја сталовлиштваукеШој вемљи, a 1931 годллс сви овл градовл
(200 ла броју) укулло лмају 2,585.812 дулш ллл
18,5%. AKO блсмо лрл томс узолп у обзлр став становциштва л друглх раввијених л1оста a нарочито
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оцај део и.егов који има чисте градоке атрибутв рода. Сваки прибвгава онои политичвои систеиу
као што су ванатлије, трговци и други слични ста- нојп даје пајјаче гарапцпје аа ВГВИСТенцију, ред и
лежи, који жиш! у нешим напредним вароШицама полет једпога парода и томе глаппом цпл.у no
и селима, као mro их имамо н. пр. у Војводшга са правилу иотчпп.ава ce форма.
Кад говорпмо 0 овоме закопу спецпјалпо треба
преко'10.000 до 20.000 становника, онда долабимо
до оанључка, mi мало прдтвраног, да наша држава да пренесемо тежиште пптап.а na опште друштвене
има око 20% варошана a, 80% оу сељаци, што вначи факторе, непадајући у ваивно тумачеље сгвари, као
да je сваки пети Југословен варошанин. Ono вначи да hc само ове формуле бити од пскл.учпвог утпцаја
да ваншост Закона није иаражена толико у самом na раввитак највих градова; To не стоји. Ila.na je
броју градова, чији се односи теже да регулишу, дужност, то опет поДвлачим, да радимо na ошптем
него пре свега у самом огјшмиом Проју стаиоши nmta, раанпјал.у привредних, екоиомских, социјалних и
којо чини 20% целокуцне нбше популације. Кад тако другпх друштвених снага, онда ће ив тога ошктег
ствар стоји, онда je равумљиво, да овом Закону друштвеног полета да ce створн Morylino(r n иолет
иорамо поклонвти особиту пажњу. Ми нисмо до- ва раввијаке градова и градске културе. Да вакони
стигли степен раввитка јаког дифереицирања населл томе раввитку не смеју бити i иетња nel. да je п.пхов
да би смо BchoM лакоћом могли приступити и и.ихо- цил. да тај процео убраају — crna]) je која ce no себи
DOiM тачном ивдвајању. Напоменуо сам да смо ивдво- равуме.
јили оио шго je нвсумњиво град, што се може сматрати
Иако, велим, nam Устав допутта MoryliiiofT
као град с обвиром na све околности пЈитррдмо, одступап.а од пачела самоуираве, мп смо у ОДбОру
социјалне, културне и друге толвриравуЈи при са аодовол^твом ко}1статовал11, a држим и ви, да je
томо и саме жеље градова. Због сличности мвтерије Крал.ев(ка влада добро учинила, што je тој одредби
и потребе чуван>а једнообравности код главних Устава дала тумачел.е да <е u градске опШтине
основних одредаба, ватим сличности ивборног си- све беа равлике пмају оргавивовати na начелу (астема, вавичајности итд. onaj се Закон не равликује моуправе. 11 nel. у § 1 наћићете одредбу: ♦Градскв
много од Закона o овштинама, али i е ипак равликује, општине —градови су самоуправва тела, и правна
п то само у онолико колико jt; билр диктрвано ствар- лица no јавпом n прпватиом прову». 'Го апачи,
noM потребои градова да би се могли несметано да да je ( амоуправа aarajiaiiTOBana аа ( ne градове без
раввијају у оквиру онога, mro пх no №иховој при- л.пхопог ивдвајајва, које je иначе ивгледало да
родн ивдваја од других места.
ii|ieT. Tan.i.a једпну n пајбол.у ' олуцпју a чпја Ćy Св
ETO у толико jn учињено одктупање од општег iipeiiMvin тпа штпцала <а пекпх (трапа.
вакоиа o оптгипама. У Веви тога била je дискусија
У § 2 набрајамо таксатирно 75 градова. Можда
cui убацивањем шггања, да пи je требало правити би nx бпло и nnme да mije било (траховап.а са и.пхопе
допунски вакон ва градове или један потпуно нов стране да he вршев>е општв управве власти првог
готопо потпупо невависно од Закона o општинама. (Tcncna п|)оуаропопат11 велике иадатке тамо где они
Напослетку je одлучено да се ствар реши на овај ову влагт до сада кпсу ималп. Ив страха од оптеначин п Добро јо што je тако поступљено с обвиром терећења миога грвдбви нису хтели да истакну
na важност градова и њихове прилике уопште. тежн>у да дођу под удар овога вакона, и ако су имали
Ja liv одмах орећи на краћв коментарисав>е могућнос! ва то. Али то није спорно ни важно јер
иеких важнијих одреДаба опога вакона. У чл. 84 (im градови, који i у то хтели, могли оу и накпадно,
Устава каже се, да he оиттиие битп opraimaonaiie готово све до овога часа да ce користв. Г111Л0 je меna бави самоуправе, али се одмах додаје да поједпни ђутим cnopno да ли поједини градови који пмају
градови могу бити n друкчије органивовани. Значи своје парочите традиције, нечега специфично грћду самом уставу истакнута je норма, да ne мора бнтп cicor у npom loi TU могу да очувају фо|)мално ту СВОЈу
органивација појединих градова спроведена у внаку традици]у. Mn смо били n ту предусретљиви и дочувања начела сам(Јуправв1 Од тога ее, дакле, можо пустили fMO месту, која ce зове град, да то пме носн
да одстуии бпло за појединв градовв, било ва комвлвко n даље без права na органивацију овштине у смислу
градоиа. Ila тога реаултира u могућнОСТ да се ва овога вакоца. Onu дакле, тптулу могу да вадрже
поједине градово могу да донесу посебни вакони, и дал.е. Место Брод na (lanu добпло je naann Славонрецимо ва Ееоград један, na Загреб други и т. д. ски Брод, n то je једина пвмена у § 2.
Параграфл 3, 4, 5 a 6 остали су скоро идентични
a тако исто била би ва њих могућа naučena одступан>а
п у оквиру једпог аакопа. Mn со миримо да je овако са одредбама .Чакопа o ошптппама, јер ce у Одбору
поступљено т. ј. једнообравно и сматрамо да у томе ni nno да пс.ма равлога да ce ивого отступи од тога
оквиру грвДОВИ могу ne«мстапо да се раавпјају ваконп,
У колико ce тпчс § 10 ов садржи наређење да
чуваЈући u своје локаЛне индивидуалпости, чему
пде па руку п допотеп.е посебних (татута. Mojiasio свакн град мора употребллвати печат, na коме ће
привнатп да lie будућност и просперитет градова у средтш битп држввни грб, a уиаоколо пме града.
aannciiTii впше од општих економских n социјалвих Сматрам ва дужност да напоменеи да je у Одбору
услова, ОД равиотеже n полета ошпте друштвоних покренуто n пптап.е да ли градови могу поред дрепага, мира n социјалне равнотеже но од поједпних жаввога грба да ставе и свој (Tajni уобпчајепп грб.
ваконских регула које уколико се и покажу у току Ja nehy да улазпм у апалиау права једних nдругпх,
еволуције живота као недовољнв, могу лако да ce онпх који (у ва ri)6 или против таквог грба. — Са
меп.ају. Важвост ових главних фактора покавује ce поједпппх страпа ininocii ce мптл.еп.е да je грб остаiina примеруда су ce градови раввијали " у истори- так феудалног доба, да je дакле феудалног порекла
ским париодама којп пш-у имали демократско оГк;- n спмбол иотчпп.епостп, чему би ce na супрот могло
лежје онано исто као што су ce раввијали п у демо- да истакне и гледивгге да ру градовп ииали cnoje
кратијама. Cnop o томе Гшо би ивлишан онако m то 'борбе n да грб може да ce у поједпппм случајеппма
као mro би била деиласпрапа иолемпка o томе uojn тумачп n као спмбол слободе. Ие улавећи даље у
апализу овога пптап.а аадовол.авам ее копгтатациполитичкп рсжим условљује културу једиога na
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јом ј\и смо мп у Одбору овој стварп поклоиили пуиу
пажи.у. Овај вако}! ne забраи.ујо улотребу грба.
Закои само кажо да град лшра употребљавати печат иа комо lio па средшш бити дргкашш грб, али imjo
противно вакону да оваки град можо y]ioTi)c6iiTii
u свој rj)6 за рврхе репрезентативне, за повивнице,
рааиа приређивања, у својим предузећима, као
етикете и слично, свугдв где он то за сходно нађе.
To je наше тумачењс којо сам сматрао за дуЈкиост
да овдс иарочито штакиом. Mu смо у Одбору сматрали, a с тим сс je сложио r. Министар, да такво
тумачел.е mije у сукобу са одродбом овог вакона.
Друга глава, господо, ronoj)!! O члаиоткма п
становницима града, Ona je окоро идентичца са одредбама Закона O оишгишша. Mu ии овога пута нисмо
хтели да стварамо ошдтине завмчајника. него опiiiTiiue становника. To je у осталом једпо потиуио
модерно u оиравдапо гледпште, које je у иупој доследиостп ваглашено и у овом ваконском предлогу.
Ираиа (таиовника у једиоме граду морају бпти
одређева саобразпо аотребама савременог доба н
с рбвиром ua oKOJiuocT да се у оквиру градског стаиошшштиа врше иомераи.а нзазваиа чишшцима који
пису увек у ji.eroiuij Molai. TO парочито важи код
пашпх градова који су у периоду свога развијап.а.
Можда бп обзири п иввесне политичке целисходности диктовали потребу уво1)еи.а општине члаиова
— завичајиика али се иретпогтавља јача исподударност тога вачела са друшгвеним потребама, и
то je било пресудно, да се рстане код ове организације.
Иачело општине становника спроведено je, даКЛв, u кррв овај закои. Одлука o прнмал.у у члацство једне опШтпке врло je важпа. Ona сс допоси
оида ако je пеко провео пајмаи.о пет годшш као naстад>ен у тој ошптини, a ако je био настањен 10 годпна, ои аутоматски добија ираво члаиства. Одбор
je промепио онај став којп гласи да чланови опшгине
који осиромаше и ие могу приврвђивати, имају
право ua издр-жаваи.е; докле je садањи текст да
имају права иа помоћ од градске оиштине у границама буџетом одоброиих кредита, IUTO сс BCII и IIO
себи разуме.
У § 20 била je одрсдба да je градска опШтииа
дужна уисти у евој списак све своје становнике.
Мп смо то ивмевили тако да je општииа дужна водити списак ставовкика који су у њој стално настав>ени, a бдврјено сиисак својих чланова, иошто iroJiiiHMJiHti власт води већ u сама евиденцију стаповника, Верујем да смо тиме шшго олакшали ошптииама, јер lio водитп no овоме евпдеицију само за сталne становвике a ue за све.
Код треће главе која говори o оргапизацији
ошитина, ми смо, видели сте, учшшлп ту само једиу
малу пзмену сличиу onoj у Закоку o општпиама
тако да ее u у градовпма број градских већипка
одрођеп закоиом, може смаи.ити вајввшв за J u то
градокии статутом. Ову Moryliiio(T смал.пвап.а броја
Bel.iiiiKa ми СМО уиели без обзира ua вероватноћу Дђ lio
се том одредбом мцоги користити. Важно je да je моryliiio(;T измеие иружеиа. Код сеоских оиштппа
олична одредба иашиа je врло малу ирпмеиу. Ту
смо нашшга аа сличну, парадокоалцу ситуацију
onoj, која je поникла у веви одредбе o стваран>у
већих општииа. 11ј)во су je сви желслп докле у праксп
сам иарод коизервативио чува своје општиие макар*
п малс прибвгавајуки тешко спаја&у. Иарод je траншо од иас великс општине ради растерећења a

сада пе одступа лако од малих. Из тога закључак
да се вчшо пута мора рдступати од обвира сентименталпостп баш у интереоу јаче в?штите народних
интереса.
Тако je сада и овде дата могу1шост да општине
могу уман>ит11 број својих већника, a да ли lie one
то своје право искористити, то je њихова ствар.
§ 23 предвиђа избор иротседшша и % градских
већника, који се бирају општим, једнаким и непосреднтл јавнпм гласаљем. To je задрЈкаио и овдо као
и код Закоиа o оишпшама. Једну трсћпиу градских
већника иоставл>а Бан, a за градове Београд и Панчево Мпиистар унутрашњих послова, увек ив реда
лица посвећеиих у питал.а комуиалпе политике.
Ова мера да једиу трећину рдборвика у градским
BehiiMa иоставља Баи пли Мвнистар унутрашњих
послова, uaiuiia je своју примену и у другпм вемљама. Тако и Чехооловачка, наша савевница, има
ваков no комо ое једиа троћида градских већника
имопујо. Мислило се на то да со у току раввоја иопитичких борби, ако би иаотупило noite пегатпвио
промене тако да у току само еволуцијо иолптичког
жпвота преовлада јачи утицај других елемспата уз
потиуио iiOTiioKiiitaibo ri)ajtci;iix сталежа, да коиструкTiiiiiiii оломоитп, заиатлијо, трговци и onu који стварно привређују буду запоотављопп у тој борбч, иарочито када оу у питању градови услед чога би и то
наименовање имало да служи као вгодан коректив,
као пзвесиа солекција, и да бп се могао да обозбоди
избор оиоообиих, позваипх и стручипх ЛјУди. Из
тумачења претставника Краљевоке владе видимо
да се отварио пде за тим да сс подпгие квалптет воћа
отуда п смисао одредбе да се iiMoiioBaibe пма врпгати
ua родова поовоћеиих у комупалиа питаља. Мп се
падамо да ОД тога no можо бити злоуиотроба. Ile
можомо да протпоставимо да hc један Мшшстар и
пород пзрочаог иарсђод.а у закоиу, да ће ое и та трсћина одборцика постављати пз jiojui људи IIOCBOIIOиих у комунална питања, дакле стварно стручних,
прибећи иеком проиввољнрм тумачоп.у и поотављати
неспособве, неповване и иепоовоћеие. Ова одредба
тако схваћена могла би да ое прими. Одбор се такођо
за и.у изјаошш верујуЈш да цвће бпти na штету развитка наших градова.
Huje рсчеио пз којих ое родова узпмају таквп
већници. To je отвар здраво и правилпе оцеис властп приликом iiaiiMononaiba. Лли дата јо довољиа
пидикација да ту могу бити застунљоии стручн.аци
из редова сталсжа тако да lio исоуми.иво квалитет
одборника бити иа тај иачии побољшаи, што he све
окуиа доприисти стваран>у радне градске ошптине,
која сс ne можо замиолитп боз стручиих људи u без
оиих KOJU оу теспо возапи за живот п рад oiiumuio.
Када ое зка да су дапао ови већцици и цоле ршптвноко управе у градовима именовани опда je n с обвиром на тај одпоо овај прелаз пссуми.иво далоко
бол.и у правцу враћап.а na потиупо иормалпо одиоос у uiiipoM политпчком смислу речи.
Господо, код § 24 истакнуто јо иачоло да за претседника градскрг Bolia може бптп постављеи onaj
члаи KOJU има бирачко право u који je цаврошо
30 година. Ту омо одотупили од §27 Закона o бшптииама, који одређује 25 годива за претседнвка, Имало
je разлога да се ово учини и o обвиром ua специјалне
upiuuiKo које владају у градовима.
Маидат аретседникв u градског већника Ti)ajo
4 годинв.
To оу главие одредбо чију оам особиту важиост

СГЕНОГРЛФСКЕ БЕЛИШКЕ
гкелзо да истакием комевтар] iuyliu краће овај доо
закоиа.
IIITO се тичо самог nnfiopa вадржан јо иртоветаи систем који je уводоп и код Закова o општинама.
И докле год пемамо једаи закон o ивборном реду
ми смо принуђени, сво и овом приликом, дауносимо
у све закоис довол.ио одродбс o томе како сс spiue
ивбори, na je и овде избор Belia и претседника идентичап са нзбојјцим рсдом у Закону o општииама.
Гогподо, у првббитном § 68 Girjio je вазначсно: Лко je било ввше кандидатских листа
за BeliiiiiKe еу изабрапс две Tpelunie каидндата са
one листе ноја je доснла naJBoliii број гласова.
Ми смо послс свестраве дискусије у одбору л
уз пупу оагласиост и одбора п Крал>свске владп,
која je ииаче карактерисала дсо рад одбора за CIH;
времо, IHTO нарочито желим да нагласим, сложили
се са измепама које су учип.еис у овом параграфу.
Ви те иамене имате у тексту који je пред вама.
Ирема томе шмељени § 58 сада гласи овако:
»AKO je било две или втпо кандидатских листа
већвичка места подоли!^ се кандидатима на овај
пачии: Збпр свих даних гласова поделЈОИ бројем
BeiiiiiiKa колико сс бирају дајс количшш. Листе којо
су добилс маи.и бррј гласова од количника, ие учеСТ
"УЈУ У 11одол.11ваи.у већнпчких места. Бјјој гласова
сваке од осталнх каидчдатеких листа дели се са 1,
са 2, са 3 и тако редом, na сс са листа чији су највећи коЛичници уавма редом до потребног броја
no један веНпик. У случају да два кавдидата ča једнаким количницима no могу да уђу у всће, коцка
ho одлучити којн he од и.их ући".
Ипаче госиодо, као што видпте пз дбстављеног
вам извештаја одбора пема всликпх иамена. Остало
у овом делу нису велике иити од особчте важиости,
да бпсмо се са њима нарочито ваустављали. Упозоравам вас парочито на одредбе o претседнику.
Овај закои ие коис.титуишо оптгинску управу paнпјег Tima ипти у гмислу Закоиа 6 општинама. Псма
оног колегпјалиог решавања, којс je било panuje.
Ha челу опшгине стоји претседвик и ои се бирв
ваједно са гр^д^кпм BoiieM. Ставл>а се као одвојои
кавдидат ва претседника. За претседника je нзабЈ)аи кандидат са најјаче листе,
liii.iio je предвцђево да свака градска општина
пма и једног пошретседника. Ми смо око тога вмали,
nol\y да кажем сиор uero споравум, дошли смо до
јодиог закл.учка који je прсдложси у § 81. Taj закључак гласи овако:
»Градска општина има једног пртпретседника.
Када претседвик mije na дужности или ако јо
п.егово место упражн>ено, замел.ујо ra потпрегседник. Потпретседника вамењује у оваквим случајевпма иаредии nelimiK ca исте листе.
Г[отп])етседт1К je први већник са иајјаче каидидатске листс, односно иаредии, ако се л.егово
место управни".
Дакло потпретседник има само право аамел.ивања претседника у овом случају. On нема другу
влаот miTii другу ширу надлежност.
Али, госиодо, било je истакнуто да у појединим
местима, нарочито BOIHIM, треба дати иввесну ввћу
надлежност и потпретседнику, и ми смо се после
оппшрне дискуоије o томс сложили да се, изузетио
од Tpeiier става, статутом може устаиовити у градовима са Biuue од 50.000 стаиовшша, да потпретседпик
еталио врши поједине послове пз иадлежисх ти прстседтиса градске оиштине, али no и.еговим упут-

279

ствима, Ово важи рамо за omurime преко 50.000
стаповника. У овом случају потпретседник со 6iii)a
на псти вачив као и претседпик. Ииаче je потпретседник, сем ових ивуветвих случајева, irj)Bii одборmiK ca лпсто. Ми смо ивабрали такав систем a ве да
се првп одборвик са каидидатске листе увима било
ва претседника, као што je случај ио Закону o <iriшпшама, плп за потирстуедипка у случајевима где
се н.егова иадлежност 11{1етходцо одређује статутом.
Потпретседшш и кад mije већнив повива се na седнице већа и ов има право говора. Код прелавних
ваређења биће поново j)(!4ii o овоме; Уз то чујем
да су пека господа колеге подиеле иредлог да сс одредба која одређује 50.000 становиика избаци тако
да би će гевералнсала na све градове који би моглп
иа тај вачин имати потпретседника са истом вадлежиош1>у. Ово шггаи.е бпло je ииачо додирпуто п у
самом Одбору.
Госиодо, испољева су била п мишљења да onniTiine, поред потпретседника са овако ограничешш атрибутпма власти могу имати и јбДЦОГ другог
потпретседника. Једио!' у опом случају кад ваступа
претседника a другог са овом надлежвсшћу o којој
ronopii iiii.Mcii.cmi чл. 81. У кратко речено тегкпло се
да добију диа потпретседцика. Ja дајем иврава ne
само расиолоЈкел.у већиве да општине могу имати
само једиог потпрстседшпЈа, иего иодилачпм у исто
времо н зиачај самог текста ио коме градске општиие
имају u могу имати само једног потпретседвика беа
обвира да ли he имати једне или друге атрибуте..
У § 82 кажесе: Лко се место кротседтша управвв
претседвика бира градско веће ив своје средине у
року од једвога месеца. To важи и ва потпретседвика са одређеном вадлежвошћу. Ствар je решева ва
овај иачии да се ne би аиеловало опет na варод.
Привцип ивбора ив средиве градског већа садржан je, ввачи само, у овомо случају.
Господо, бпло je говора u o ваградама потпретседцику u градским веЈтицима, na смо то решили
сличво оиоме како je то решево у Закову o ошитинама. Иретседиику градске општпие може се статутом одредити сталва ваграда за вршеље дужвости
ако je апсорбоваи тим послом иако j (i збпља потребuo да буде награђев. Ha градским већима je да то
сама одлуче upu чему сме бити иресудаи једиио imTej)ec целпие a ne поједппца.
Господо, у § 86 каже се: Статутом се може одредити да ее цослови no поједипим гранама градске
самоуправе привредве и социјалво-култзфве природе или надв.ор вад њима, или вршзње поједивог
посла, може поверитв посебиим управвим одбррима,
у које се могу бпратп n лица која вису чланови
градског већа. Ови одбори раде no упутствима в
под одговоршш^у претседвика градске огшгине.
Тражепо je да сс увсде спстем кметова, у место тога
овде имате могућност да се власт делегира na поједвne одборвике, BelimiKe, који ће моћв да ијШ! вввесне
послове сем оппх којп су ивричво ревервисапв ва
градска већа и ва претседвика> Истр тако § 87 предвиђа да претседвик мрже нослове пз својо падлежпо(ти npcnociiTii u na појодипе градске чпповппке. II
ona мера као n предња, одгрвара систему органивације пове градске овштиве. За време докле сам a
сам учествовао у управи престоничке omurime видео сам n све пшлоће којо емо имали у одсуству
сличвих одредаба. Тако ј(! na пример бпло na стоTiiiu! уверења o томе да пи je пеко вемљорадввк или
mije a noja смо моралп да потппсујомо ми, као прет-
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седништво, докло го после mijo успвло да то пренесе
на чиновнике.
Кад сс воћ ствара муниципација другог облица,
иего што je била до сада, равумљива je тежња да сс
статутом можв одредити које послове градске ошптина
na своје надлежности може поверити појединим чиновиицпма, и у томе случају одређеш! чиновници врш^
ове послово no упутствима претседнпка. Ja внам uajПоље ив сопственог искуства колика јо невоља ако
се ошагинска управа цела мора да аигажује у иотписиваи.у и рсппвању свих аката na и опих подреl)oiii!Jor аначаја. Право долегираи.а пзвесних иослова
у смнглу §§ 86 u 87 na одГшрс, у нојс могу улаћити
u стручн>аци ван Bolia, као п на чинрвнике овначава
напредак и брљу органнв^цију градске општине
у смислу овога заиопа.
Глава \V говори o делокругу рада. C обвиром
на BCVI протекло време, ja ио бих нарочито коментарисао ову главу, алн Гтх семо напоменуо да со овдо
радп « питал.има воома важпим која су била предмет живо дискусије како у одбору тако пгто у претходпој KOMiicujii na u у самрј јавнбсти. Рвч je o пословима omitre управне власти првог степена. 11aпомонуо сам да од 75 градова, или од 7/1 ако увмете
да je Земун спојен са Београдом, 30 градова увршћеHii у овај ваков јесу таквн који су вен имали опшгу
управиу власт првог степена, чиме се и објашњава
ibiixoB став када су у питању те прврогативе. Госиодо, овим § 89 дата je мог^гност, да omi пмају те
послове, али пс баш свс које имају срески начелници. Но и ту je нађена еластичпа могућвост да Министар унутрашњих послова може, у споравуму са
pecopmiM министрима, уредбом преносити надлежност града и иа друге послове опште управе. On,
тако ncTO, може u одузпмати поједине послојк; те
врсте парочпто sa ona места која пх до сада нису
пмала, a то ho се свакако чинити и no H>IIXOBHM жељама. Одредба, аиачи, можб да буде 6д обостране
користи. При овоме д])?к11м да солуција! mije рђава
да градови, који pamije нису вршили ове послове,
н којима Gn ово вј шод.е нстих тешко пало, да могу
тражити растерећење, a Министар UM га може одобрити, као шго може u пренети нове послове иа те
градове. Захвал>ујући пак наведеној одредби § 149,
неће да паотупе пагле промене и трзавице код градова, noju су имали ту власт, иего ће се ствари уредитп саобравно рбостраним интересима,
Градови могу no § 90 у пословима своје иадле?к
постп доносити ва своје подручјс опште обавевве
статуте. Omi могу тпм уредбама иврицати и кавне
до 500 дипара. Има статута којп подлсгку одобреji.y надворНе вЛасти то су omi главии, важнпјн n
други који рсгулг.шу нитерне односе на оспову закоиа и тих основних статута.
У главн V, где се говори o надлежности градокпх oprana предвиђају се као opranu градске опniTiine Градско nelie н претседник. Затим се у § 95
наређује шта Градско веће ве може препетп na помепуте одПоро nero мора само решавати т.ј. nponiiсује се његова ближа надлежност^ У овом одељку закопа (§ 9^) учинили омо једпу измепу sa равлику
од Закопа o сооским општцнама повисујући суму
коју одобрава Градско веће, без претходпог одобреita надлежних министара, финансија n унутрашњих
послова,
У § 90 каже ее да je претседпик градеке општппе
претставиик града у свпма ПјОГОвпм одпоепма и по-

СЛОвима. On je n изврпши opran Градског nelia n
Шеф целе градске администрације. Надлештво се
зове Градско поглаварство. Ово послсдње важио je
у везп одредбс o печату градске ошитипе тако да he
св na тај пачпи добптп једпообразпост пазпва.
■ Господо, одредбе o градоким службеницима
претрпеле су пзвеспе ивмене.
Te пзмепе које смо спровелп у § 100 овог закопа
биле су важпе. One су у последи.ем гтаву који сеД
гласи: „Рдредбе статута o принадлежвостима ne могу предвидети плате n положајне додатке за градскв
службенике веће од оних које уживају државни
чицовници одговарајућег положаја." Одбор je, вначи, онемогућио градовима да дају плате n положзјне
додатке градским чиновницима веће од оних које
уживају државни чиновници сличног положаја.
Остале дринадпежнрсти градови могу да цовећавају према своме нахођењу и финансијским гретствима, a ивнад свега према стварним потребама
које диктују иввес^а одступања од нормв noje се
поставл.ају за дож ише чиновннке. Мислим na саму
природу посла и Воложаја градског службеника.
TOM ивменом ворујем, ивменили ( мо етва]) na бол.е
ивлавећи на сусрет умеревим п оправданнм вахтевима општинских службеника, тих вредних пионвра
комуналног напрет|{а.
Нема, господо, бојазпи да lie градовп чинити
злоупотребе од тога евога права п да he великим
оступап>ем чиппти нужним интервенције којпма
би се долазило пррредно до финансијског ефекта
који се теж:! да постигпе и који би био диктовап,
као mro je то истдцано са многих страна, постојаЈћем кризе n ошптпм социјалнвм невољама, ne само
Н8Ш.Ш, nero и свима другим државама. Јер мп впдммо пз статистичких података којс пмам при руци,
да су градови и до сада водплп рачупа o томе. Према
TiiM подацима имамо свега G градова где су плате
градских чиновника веће од државних, ^ града имају
iielio плате само код випшх чвновника, 29 градова
нмају плато приближно исте са онима којо имају
дпкавпп чиновници, докде 36 градова попазују
уопШте мап.е плате. Ови су подаци важпп за оцену
Стварв n пду у n])iuior nantoj пзмеи.епој одпуци.
Mn, го(подо, no можемо овога нута да се упшутамо
у полемику o томе чпја je служба тежа, да ли државпог чиновника или отитипског. Обе су вежпе a деликатпе. Ипак ne смемо губптп пз вида да државни
чиновници уживају равне бенефиције у вожњи
жељезппцом, у бац.ама, n летовалипЈтима, у позориштима и слично, имају разпе комисије које neмају ошптипснп службеници, могућност даљег напредовап.а итд. док градоки чпповпицп свега тога
немају. Из!ед11ачеп>а градских чиновника <'а државmiM помогуИе je, зато што градски чиновник ne само
niTo ne можо имати опу каријеру коју има државни
чиновник, nero no може имати mi положаје сличве
врето. Док, рецимо, пижпп.ер као државни чпповник можо бити n помоћник Министра, дотле њсгов
колега шшшп.ер у градекој служби no правилу
ne може даље ићи од шефа једног отсока. C обвиром
na то што су у нптап.у два равна оргапизма a noju се
не могу у евему ивједначити, шго je немогуће шаблонско нивелисаЈве ствари, напоодетку и с обвиррм
na околпост да можомо пматп пупу Bei»y у ппшо rjiaдове н у градеке чпповтшо мп смо се сложилп у
овим пзмепама чпјп ревултати могу бптп све друго
само ne шгетпи. Ствар je еад градских статута да
ове одпосе ближе регулишу, a градови he то чтштп
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прсма својим покалним приликама увек ('BOCIIII интереса ваједнице чија им je всштита поверена.
Господо, у § 104 |)C4ciio je да одредбе ва државне
службенике b oimaiM условима аа пријем у службу,
o ii|)iLiejby службених дужности, o прсстаику службе, o пенвијама, као и o дигцпшпшеној одгонориости, имају се сходно смислу примењивати и на градскс службенике, у колпко оиим ваконом није друкчије одређено.
Kao што видите, овде ce не каже, да сс те одредбе, ноје важе ва државне службвнике, морају у свому u стриктно ирпмеЈмшатп п na градско службоHIIHC, нсго ce тежнште npenocu na ono «сходно смислу", чпмс je дата могућност да ту ствар сваки град
статутом урвђује према својим прнликама, a тај
осповпп захтен o статуту истакнут je и од Санезо.
градова и од Савева орЈанивација службеника
градских и сеоских општика.
Господо, мењајући делимично одредбе o градCKiiM службеницпма na боље, ми смо ге руководнли
начелом да ни једна напредна општина не може да
постоји без напредцог чиновнвштва, a ссм тога руноподплп смо ce иарочпто и TIIM(! utro ce у иадлсжиости градских чиновника налави и велики дсо
важних послова пренесеног делокруга који су ва
миоге потпупо nonii, као u то да претседник општине
може и све осталс деликатне дужиостп сходно § 87
да преиоси на својс чииовпике чиме су u п.ихова
улога n одговориост далено јачс наглашени.
За TiiM долазо одредбо o градскпм финансијама
у глави VII, иоје су било иредмст дуге цискусије у
одбору абог њихове особпте важности. C обвиром
na Заког; o опШтинама, и овде нису учпи.еие битие
измепе, веК су одредбс BI ше мап.е пдеитичие. Зиачајио je код овпх одредаба да ce градовнма ие даје
MorvliiiocT да пмају u самосталис неиосредпс порозе
иего у главном само иосродпе. Ипак да би ce избегли
поремећаји похшо градови већ имаЈу и те врсте порсза у прслазиим наређењима овог вакона дата je
MoryliiiocT да градови код тога свога права могу остати и на даље доклс сс без трзавица нс створп ново
стањв. Mu још иемамо закои o фпшшсирал.у самоуправа, ноји ]\о те односе мо1ч1 правилно да регулиiue кано код сеоских тако и код градских oiiiiiTima.
Ире.ма нзјави r. MiiiiiiCT])a фпиаисија пзгледа да nrIICMO дуго чскати na тај закои, KOJOM lie ce прилпком
регулисати то важно питање са свима одросима који
условљују правилност r|ia;;cKiix финансија. У
образложои.у којпм je пропраћен пројекат Краљ.
влаДе истиче ce да пеиосредии порези „пису no TRMI m
за градсне oiiimiine потто су режијпкн трбшкови
за и.их несравмерно високи". Mu смо ce задобољили,
као тто рекох, да то имтап.е за сада рђгулишемо
прелавцим нвређењем, које у најмању руку иснључује трзавпце у финансијама градова где постоји
упућеност на ту врсту прихода nj)!! чему полажемо
наде на закои o финансирању самоуправних тела,
којп lie специјално и ускоро регулиоати све те
односе.
Одредбе које говоре o надвору државце управе
танође су слпчпе ооновним одредбама које су садржапе и у вакону o општмиама4. Kao што сте примстили у иввештају одбора код § 131 ивбацилп смо оиај
став где ce говори да претставник надворне власти
има право да приоуствуЈе седницама већа n да има
право да гопори, тако je остало само право претставника надворне власти да присуствује содницама
градског Bclia.
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У глави IX говори ce Q иравппм сретствима која
ce могу употребити противу одлука градских воћа,
претсодника градске општине и градоких oprana.
У прелазним наређешима главе X овога вакона
речено je ene ono што у прелавном отању има да уиотпуни вакон и да обезбедп правнлио функционисање
апарата градских општппа. Ове су одредбе од особоте важвооти.
У § 148 пажо ce да noitii градокп већа у року од
године даиа имају донети протшсане статуте \\ уредбе о органивацији н прођести нову организацију
no овом закону.
Ту je ваншо наређоње, да не градске општппе,
noje могу имати претседии^а, a то с.у one за koje
смо кавали да имају прско 50.000 становника, донвтм у року од мессц дана одлуку o томе да ли lie со
установити стална надлежност претседника.
Господо, ne можс ce чспати да ce прво обавв
изборц na да омда одлучује ono питап.е нојо условл.авамо претходном одлупом, пего ће ona садања
градска већа, onu градски одбори, донети no ступаn,y na снагу овога закона, одмах o томе свОју одпуку,
да лп x()lie да пмају п.претседпика са сталном падлежношћу илп ce остаје при устапови зпап.а п.претседника one ограппчспе падлежпости. To je цосве
правплпо, jop би ce и тај п.претседник имао да бира
слично избору самог претседпика. У складу са том
ивменом дошио je n одговарајуће прелазно napeђсп,е no опом вакбну. Прелазно na])eljoibe овога закоиа, господо, врло je важно код § 149, noju говорп
o пословању општс управе које су до сада врпшли
градопп са прапом општс управпе властп, првога
степена, да u надаље остају у њиховом делокругу,
док со n у колпко no одредбама § 89 овог закопа ne
пренесу у делокруг државно-управних власти. To
je једпо наређење чију сам важност воћ нагласио,
a ono овако паглашопо na опом меету 11есумп.11во олакii[ i ва ситуацију, jop омргућава поступпост измене у једпом или другом правцу, имајући увек у виду само one
oiniiTo државне и комуналне пптсресе. § 150 важан je
у толико IHTO уређује односе да оио општине којо
no овом закоиу постају градспе, могу у рону од дпе
године ставпти предлог допосоп са % заноисног броја
већника, да буду ивузете испрд закона o градским
општинама u подведене под закоп o опшгппама.
Одлука o томе допосп ce Краљсвим укавом иа предлог Министра умутраши.пх послова.
Било je речи o томе да ce na слпчап начип Кра.i>eniiM указон и општипе које немају градс.ки парактер могу уврстити у градове, али то je пономпатибилио са чланом 84 Устава којп пажс да ce oprannзација градова уређује ваконом. Можда je мало и
iiai)aj(OKca,iiiio, бар на upnu поглед, да сс насеља
вишег panra, ако ми je допуштоио то упоређење,
укавом могу ивједначити са сеоским и маловарошким
насељима, докле ова посрсдп^т за пзмепу своје органивације траже посебап вакон. У оваком случају
прописалн би ce истоветни уолови ва оба случаја
да mije уставно одредбе noja правилно ва места впшег panra тражи закоп. Господо, додатак je у § 150
да места noja су до сада посила пазив града a не
потпадају ПОД овај закбн, могу задржати досадап.и
назив. Kano lio ce ono примењпвати било je за пеко
( nopiio, али, господо, за nac je jacno да je у питам.у
само јодпа титула без икакпих већих npana noja со
добпјају само ваконом. Шта пише танне ошптпп«!
iieli(> Molui mi у своме печату да пагласс опу тптулу
поју за градове вормира овај вакоп у одЈ)е1)опој
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форми § 10. Стпар je даљсг тумачења како lio се доћи
до тога да се ивбвгау разполика тумачои.а и сачупа
једнообравност таквих тптулајјцих градова у noглоду и.пхопог навива града на ivi>,if' и на даље имају
права. Пошто noh има таквих места која су имала
ту титулу п желе до je и на дал,е вадрже, ми смо
сматралп да иас no кошта итита да пм ту тпгулу
остаппмо п падаље. У § 156 ми смо пјши стап измеипли
тако да сада глапг. »Градсип статуш, урсдбо и правдлници. у колико иису у противности са OBTiM вакоиом, остају na снави док се пе памеие," додавши
томо: »7I,() сада важећн прописи o градским ражбииама остају на скави док се ii<> ивмене." Ту смо миCJIIUIU pa иокс облике порвва који ttocioje у поједиi'ii.M крајевима у иплу непосредне пореве, тако да у
тс ствари ие дирамо док со го FO ивмени на начии
noju be обујетити свакн поремећај у градским фчнансијама иначе погоршаним с обзиром па постојаи.е oiiiirm лрппродпо —фпиаиспјско нризе. Господо,
§ 159 je нрло важаи у веви са § tOO, jop говори споцијално o градским служ0еницима и њиховим пранпма — јодио иитањс чији јо ороПитч вначај истакнут
са свих страра. Став први § 159 Одбор јо оставио неii3Mcii,cir, али je став други претрпео ивмену сподсаи
CMiicao призиатпх ирава у есзи BOIS измоп.сиог § 100
Kiao п § 104.
Цривната права која су у гфотпшшоти г,а одредбама § 100 u UM cifomlio со дакло сходио тпм одредбама. Како je 5 100 шгаои.еи у сиоме глапком
делу тако да je отиало пуиа иденгичност у поглсду
регулисавања права и дужности држашшг и општинског службеццка, то јо та околпогт no Maii>c диктовала и ивмену овог параграфа 159. Грсподо, окрвћем
Вам пажи.у u на нзмору коју je Одбор усвојио код
§ 159 тако да ће Министар унутратњих послова у
споразуму са Мттстром фиианспја уродитп привремено до допошои.а .ошитпискпх статута којем звап.у
п положају државног службеника одговара звап.о
гралског службеника. Претпоставка je да he на тај
начи}< моћи Jiaiviiio да се регулгапу ови односи, ако
томе раду прстходо одлуко ове врсте; a oi'e lie сс
донстп no свестраној одеип гтап.а градских олужбеника.
§ 1G0 који je пстпцао начело да ho сви градскн
службенвци које овај закои затекпо у служби, 6nvii
стављеип иа расиолоЈКсп.о, сад je отпао, a иа место
тога доппа je потпуио иова одредба која гласи:
»Градски службоиик onlie уклоњеп из службе кад
то ca важиих државиих питерсса захтева иалзорпа
власт, иојом приликом lio се донети и одлука no §
159."
Чл. 161 такође je измеи.он у смислу захтева којп
су истпцани у оравх^у јаче заштмте опттиискпх
службо! ика као иажипх функциовера у пословима
градских општина. Са ивмењеним § 100 овог Закона
ствара се једиа бол>а осиова за жирот и рад градских
службеника, при чему верујемо да be и omi гамп и
иадал.е. битп шк трумепат једие добре n здраве комуналћб политике, и да be својо радне способиости
посветити како напретку својих ужпх заједиииа
тако исто u оиих ширпх, опште народних u државиих.
§ 1G2 пз.меи.еи je у толико, што Закон ступа ua
скагу шесдесетог дана no обнародовању.
To би, гоеподо, бпло у главиом вајкраће објашп.ен.с овога закона. Ja сам се дотакао само иокпх
главиих одредаба пошто сте и вв сами neb имали
прилпке да ваков прручитв као и извештај одбора.
Mu сс надамо да be п Народна окушптина огромном

већином да прихвати овај ваконски рредрог оиако,
како je он ивашао ш одбора са општом вером да се
иа темељу овога закоиа врши позитивап преокрет из
(тап.а пмсиовапих управа И одборнина у гтаи.е изабраппх u иретседиика и Beba, u да ua тај начш MOжемо створити бољу градску опшпшу.
Ja бпх, господо, при крају, иарочпто истакао
момеиат, који сам иа^јочиго подвукао n у почетку
свога излагаи.а a na пме да смо, поред важнооти ових
регуло, којо садржи овај закои, a који несумњиво
претсгавља једну велику кулгурну тековпну нашу,
самим тим што смо напустили ово стаже разиоликоети у органивацији najnnz градских општика,
омогућили једиу нову комуиалпу политпку градових
оиштииа у једној u иеделишој цржави пашој. Госчодо, закои посматран као такав, као једиа културna и вационалва тевоввва, која ввједвачује разиолико и давас раокомадавр uamo вавоводавство в
којп ствара једвообравве вроввсе, омогућава у IKTO
времо да ne равввју свв облввв валредвог рада и
угталова уз толерираи.о ввдиввдуалНОСТВ сваког
града и са даваљем вувв могућврств pa се дође до
тога цил.а путем градсквх статута, бвло оиих који
подлегку одобреи.у вадворве впаств влв статута
који 1)егул11шу чпсто иитерио одиосс градскв. Закоп ие искључујо вв једиу ковструктввву вввцвјатпву градова, UUTH и.ихову ввдвввдуалвост нвти
полет у колико je овај условљеи закоиским iiponnсима. Градови, тако всто могу u вадаље чуватп
коитииуитет ore своје локалие ввдвввдуалвооти и
тавмвчвтв се међусобво аа култуЈжо-стваралачком
пољу до милс вол,е што je у автересу в и.иховом в
општо вацвовалвом.
Посматраи са ге оишто тачкс гледпшта овај
ваков послужвће, вав сваке суми.с, као jioGpa оовова за даљи прслород в ввграђвванзв комувалвог
жпвота name зсмл.е. 13сз обзира иа поједиис одредбе
којима се стављају вамеркв, оиако исто као што се
могу стављатв свакој друцггвећој творввввв, овде
je важиа у првом реду целвва, ■— важаи je иозптиваи
преокрет којв je иаступио лвкввдврањвм и другог
дсла самоуправие рефррме, важпо je попослетку
да iMO успели, iipmi пут посло рслобођења, да разиолико закокодавство вамеввмо једним закоиодавством
и да na шост разиих вавоводавввх подручја ствоpiiMO једаи комупалии реЈКпм, једап закои o градоквм
опшгпнама.
Mu смо горди што je та мисија иала пама у део
коју mije могао да остварв mi једав иарламеиат npc
вас. To je oua Miicuja која je истакнута у зиачајиој
])e4ii lb. В. Краља као и одговору Иародпог претгтатптлва. Cnj)OBOj(ebii ову важву самоуправву
рефориу мв се твме одужујемо в својој савестп и
оиоме иоверси.у које СМО добили од иарода који од
иас тражв да свроведемо u овај другв ие маи.е важаи део оргавввацвје градсввх •■амоуирава.
Закои o градсквм општввама ствара ошвтвве
ва бази самоуврава, a mije моЈ)ало тако да будс,
јер je Устав доиустпо n друге могућвоств. У толико
je ne маље вревмућство овога закоиа. Иашто ге ii]iiiзиатп ту чпп.оиицу особите важвоств? Ja бих, roсиодо, iioiioBiio ову Mucao коју сам мало upe рекао.
да bo sa даљп развој паших градова, зо шихов onстаиак, за љпхов проспсрптст, за њихову Gy;iybi!oci
уоитте бвтв од прссудипјег зпачаја како be се рааввјатв оиште полвтвчве, соцвјалве в ековРмскв
првлвве земл.о, чвјв бв вегатвввв раввој умаљпо
зиачај и пајбол.их ваковских проввса. Отуда мп

СТЕНОГРАФСКЕ БЕЛЕШКЕ
радеђи истовремено на сшштој стабилиеацији прилвка у зсмљп вршимо једиу свету, рекао Сих најсвеТ11
ЈУ дужност која со само употпуњује OBIIM нашим
активностима ra ваконодавном иољу. Омогу11авањем тог општег напретка зомљс лако ћемо успстп
да поједине одредбе овога вакона мењамр ако п у
колико io будо стварно потрсбпо. Ту лсјки тежшпте
питања у тој националној тежњи да удруженим снагама радтшо да иодигисмо eno иродуктпш-о п стпаралачко спаге нашв зсмл,е, јер на тај пачин моћи lio
и град да дође до јачег ивражаја u своје снаге.
Onaj вакон ма како се пооматрао ни у колико
ne одузпма могућрост стваран>а ono радне општине.
која je потребна да се вацари у граду TI услов за
и.еиу будућност Iln јеДним параграфом, ни једипм
ставом та могућноот imjo одузета. Радна ошптина
у градовима може да се појавп и ona ho се појавити. Ja верујем да ће и она јвдна Tpcliima
именованих одборник)! бити такође добар кпрекTiiB у формираи.у one огштшс која се жоли
с обзирои na прилике садашшице в TO јо та
радна оплтина у најтирем смпслу рочп, уз учош^е
сталожа, којима ће re обезбедити утицај можда у
јачој мери тпме што со пмопујо једна трећива.
{Др. Никола КешељевиП упаде). Ja сам, рраги
колега г. Кешељевићу, у аочетку говора н^гласио
да ja ne могу да верујем да се јодап прппцт] који јо
у закоЈ.у тако јасно истакнут да се узима та једна
Tpcliima која се именује пз редова' nocBelioi пх у
комунална питања, да lio ce неЗт u један Мипистар
у овој земл.и којп ho да игнорише стручпа лица n
сталеже чији утицај иначе тежимо да обевбедимо
и да Jio ce увимати људп нестручни и пепозватт! за
стручпо расправљање комуналних проблома који
траже отручнрст. Ja, драги колсга Кешељевп^у, допустићете ми и ту напомену, ва овс наде вевујем a
пуиу Bei)y да he со обезбедитп утпцај овпх л.уди,
КОЈИ ha да подигну одбор у сваком поглоду n да розвнју У далоко јачој Me])ii п.егову радл.пвост. Јер
кад бпх зпао да то неће бити оида пи ja im моји друговп ne 6u гласали за ту одродбу. Али верујуЈИи до
he то бпти тако као што ми протпоставл.амо, ми,
сто, прпхватамо ову ОДредбу п мпслпмо да je стварпо
јодаи добар короктив ва квалитативпо подизаље
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овога вакона, иоји оргавивује градско општш o na
повој осповп, посумп.пво jo n равумљиво да појсдиио
одредбе iLoroBc дају повода за раашш№ан>а n дискуспју п да HOMO битп пзложенп пападпма од оппх који
nolio да проптту у суштипу ствари И да увиде да со
овпм ваконон стварпо добија, да on вначи један noзптпвап ироокрот у одпосу na садап.о стање, на послотну да je п.егово пзјодпачоп.е пужиост коју дпктује сам раавој догађаја у држави у правцу њене (mште консолидације. Нас no треба да n.naino прокорн
тамо гдо радпмо n где омо уверени да радимо ошпте
користан народни посао, — Еволуција напредног
градског живота покавује, да ce jo on раввијао иевависно од појодпппх ваконских одредаба, и да беJIOJKII пун папредак само опда n опдо гдо су датп
oniinn условп да ce можо успешно раввијати. Тежиште пптап.а, дакпе, пежи у јодпом општем друштвеnoM нрогресу KOJU je једина гаравдија за раввиће
паших градова. Овај закоп y6p3alio nporpce развптна пашпх граЈгова ако сви будомо свим силама ii[)orпулп да увеличамо n те општо услове. Te две ствари,
вначи, допуп.ују сс међусобно;

Господо, ja ce падам да he пз оврга пзјодпачсп.а
вакова o градоппма са закопом o опШтппама, у смислу ne само закопсне уппфпкацпје noro n међусрбппх права n дужпости у општо, да he то ивједначење
потпупо одговорпти модерној тенденцији у раввитку
naluora друштва a паиме, да lio ce тпмо успотп да
nocTiirneono што ce манифестујетолико у животународа целога света a то je: приближавање сел.ака варошанима и варошана сељацима. Л то вначи взчеаавање
п последшег антагонивма пзмеђу града n сола. Господо, зпа ce да су у пајповпје време и cao6pahajna
средства n сама природа екопомскога жпвота народа
управл.опп ка томо зблпжавап.у. У nonnjo време
npntu со децентраливација градова: Арједине градско
ивдустрије и колрвије радничке иду eno даље од
центра. Иова мррерна техника омргућава да ce та
травсфррмација градова данас мвого бол.е може
пзвршитп noro pamijo. Mn ворујомо да he nanin градовп с обзпром na стапбспо потрсбо, na својо шпроко
окопомско потрсбо, потробо ппдустрпјо, ваната n
грговппе, успетп у рсжпму овога закопа да спроводу
свестрапу комупалпу оргаппзацпју ne ваостајући
Belia.
Ми зпамо да je пре краћег вромопа и сам г. у томо nn у колнко ива папродппх градова другпх
Руавслт казао у вози са оамоуправним реформама, вемаља. Верујемо ne у пазадовање псго onnmt naкојима on придаје пупу валпшст, да he гве допде iil.n прсдак градова, која nac je мисао и водпла да дамо
ca TiiM реформама и ca смои.пвап.ом нестручних у овај закоп. Папослетку верујемо и у човитивнију,
ошптинама док no (;твор1г онакву општппу која r.'e бол.у пзмопу у међусобним одпоспма града a сола
да обевбеди правилноот г.ослова. A акр нас n тп нови чпја мржња прип.ада прошлости. — Случајно ми јо
људп проваро, вели Рузвелт, ми ћемо у томо даље При руцп јодап првмерак «1Тољопривредних новива"
nlin n моп.атп пх док no добпјомо опакву управу иначе jojmor добро уређеног стручног листа. Жеља
која lio бити корпспа no оплто интдресе и само- MU je да ncKopncTiiM пеколпко цптата пз последп.ог
управа n државе. (Др. Никола Кешељсвић: Само броја тога Листа да бпх побио једну ваблуду која
со сталпо појавл.ујо у пптап.у одпоса ивмејју града
noliOTC то бити вп којп IIOTO нх мољатп!)
n сола. У том лпсту говорп једап од пајвишпх дрJa ne дчскутујем 1штан.в ко he да nx моша. Менето жавпих чиновника, сада пецзиопер, o историјској
чак n ne интвресује. Ми ce no бавимо пророчанствима улозп сола n града, a пзмеђу осталога BCJMI дословпо
пптп имамо пот|)обо да ор паћамо тпх мало вавидних n ono: »Иол.опрппуједппк постајо паједаред свостап
заппмап.а. Сво што бих ja желео то je да судбппа n свога позпва, свога рада n својпх права n jumviiuma
државо и народа буде увок у рукама само опога, којп n ano псоргапизовап да памотпо граду своју вол.у"...
вна шта he да мења n којп he прплпком сваке проме- Пошто je у овом члапку, којп noen iia;)in't'»14cT0i)njne увек водитп рачупа o осповппм националним то- ска улога села n града" у псторпјској заблудп пстакковипама, да ce једнпство, да ce држава n нација
путо да село треба да паметпе своју вољу, додаје ce
n n.ono тековппе no сваку цепу очувају — n онра na
крају члапка: »У стварп данао меп.ају ив оспова
ме ce ne тпче, ко Jie да мења. (Пљсскап.е n одобрасвоје првобптпе улоге n соло n град... док je у даввап.о).
noj прошлостп село пзградпло град, дапас су граГосподо, у колико ce специјално тпче одредаба дови човваш? да ивграде село..." Међутпм, господо,
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iniTii je село у том буквалном смислу речи икада
изграђивало град иити оад треба гјјпд да ивграђује
село, нити je у томо смнсао наших дуЈкиости у садашњооти na im у будућности. To j<i једва нолииа
ваблуда. Када je реч o оцносима града и сала у iiuтаи.у су два двла јодиора истог вбликог националног
организиа: пзмеђу њих нема и не може бити никакве
равлике, сем one ноје оу у природи материјалног
диференцирања. Ja мислим да je иајвгоднији моме}1ат када говоримо o закону o градским општиначд,
да утврдимо и ову истину; да између грара n седа
нема ии пационалне mi цолитичкб mnii ма какве
друге разлике која би дапала повода за антагонигам,
иржњу и борбу, i'oro да изиеђу њих чостоји иуиа
хармовија интерсса, да je интерес града да се сцажи
свло онако исто као шго je u интврсо рвла да се град
развија. Mu внамо да овом органивацијом наших
градских ошгтина мп нећемо MOIUI да тшешшо одмах и екоиомску < труктуру наших градоваг; ми рмо
овесни тога да ступањем на снагу онога вакрна неће
Mo'in бпти релиена дацалхња економока крива, али ми
иерујемо да lieMO доиошењем онога закона ставитм
naii'e градско организације на једну иопу осиопу
нојом lieMn створити једну у истини радцу опхцтину,
icoja he пак успешно деловати и на рошавање свих
економских питања, na n дбпрннооитп оувбијаи>у
данашње економскв кризе. V свима тп^! вдравим
рјапорима град има ва гобом село, као што и село
нма град ва собом у иастојапиша да će припредпо
обнови.
.lep градовн не могу да се дезинтврвоују првма
гудшпш села u сељака. Садашњица иупа je цримсра
крји иам Јјечито говоре да ако ироиада иаш градскп
сталеж, то бива зато, што je проиала купопна моћ
иашег есљака, јср сел.ак je лишеп могућности да
се јави иао добар купац и да у градовима иодмпрује
своје иотребе, у обпму u на iiauini као IUTO TO чшш
у доба благостаи.а. И зато je сто интерес града да
разуме село, као што n селр има интереса да се етворе
напредии и слободни градовп са великом иницијативом, шпроком нултуром и велмким раввојем снага на
екопомеиом 11()л.у. Taj напредак града залога je за
напредак села п сељака, Село и град у пуиој хармоimjn евих иницијатива и тежња треба да пам дају
снажну националну ваједницу. Између града и села
пема аитагонизма. Taj антагонивам, виделпсмо, припада npouiTiocTii, a свани onaj ко би хтео цанас да
васнива ма какве успехе na и политичке na антагорпвму града и села, баца своје наде na једну noćne
несигурну карту.
Mn смо ималп у naiuoj шторијп дур појјпод да
je град бпо турскп n туђинскп услед, чега je и разлика
ивмеђу села и града билв чисто национална равлика.
Ja сам као примвр наводио оличну разлику Париаа,
Лрндона, Бвча, Верлина, Рлма u других градова,
алп one ппсу бплс оцанве , иакве су биле у историји
naufera парода, one еу биле сие друго само ne пацпопалпе. У Шумадпјп јо град био посплац плагти n
TvliimcHe OXO.4O;TII, носилац стране олпгархпје, a село
носилац нациовалие борбе и мисли. Од онога момента
кад je ова раалпиа пзчеала ne само код Г.рба него
тано исто и код паше браће Хрвата и СловеЦаца, n
кад i'e усполо да се створи чисто пационална ррадска
популација оа својом ропственом цационалном културом n сталежима, од тога иомента настаје пуиа,
здрава равнотежа ивмеђу градова и села, тако да со
ОД еада ne МОЖО n ne еме говорити o пеком аптагоппзму града n седа, нити се na томе могу васнивати

ма Kamin успвси, na тој noćne лажпој псторпјској
калкулацпјп.
llainn градовп, ГОСПОДО, који еу одпгралп у
ncTopnjn namera парода једпу позпгпвпу револуциоварну улогу, који су n ако под оасвим равним
околностшла — и они под Турцима, и omi под АустрИ'
јанцима и omi под вевецијанском влашћу — видимр,
да еу радили у једном истом правцу; да их oenoje
од туђинских утицаја и да пм даду чиото национално
обелеЈкје. Процео нациовализирања градова npinn ep,
вначи, n под туђинском влашђу. Mn смо у томе бп.ш
браћа n онда када бејасмо равједињени. Дожпвелп
смо да пх све видимо у једној држави слободних и
вечпо уједпп.еппх Југословепа где им ое тежње сливвју У јадну вол.у ва колективну борбу чувања државе и јединства. Ja верујем да je и овај вакон велика тековина наша јер смо у томе правцу успели
да разбијемо разноликост ваконодавну и да сво
гр.адове, којп нмају исте тежае и иптв инторесв,
удружимо n да пх упутпмо na иоти правац рада,
борбе и елаве, којп ће наћп у пупом раввоју ових
комуналних иницпјатива, у опШтем полету и градова n дрЖавв, у једпој n педељпвој Југослаппјп.
(Бурно пљеокајве).
/["тпрстссдпик n\\. Koota Поповић: Рвч има пзвестплац мап.ппе r. др. Бачпћ.
Извссппиац маштс др. Отјепан Вачоћ: ГоспоДО пародпп посланици, мојп другови пз Југоеловепеке пародпе странке И ja бплп омо omi, којп еу у
духу Устава од 1931 год., у духу обећања Лдресе
Народног претстаппппггва n у духу Краљбвске Бесаде од 1011 годипе пшчп ватим, да ее у ЖИВОТ спроведу omi прлитичко-управки закони, који су no речпма и Адросе Народпог прстставппштва n no рвчима Краљевске Беседе пмалп за сврху нормализацију полптпчкпх одвоса у вемљи, враћањо једном
демократском парламептарпом спгтему. И у ппзу
тих закопо, noio емо мп еталпо по/иурппалч, Краљевска Влада n Иародпо претставшпптво допосплп
еу разпе закопе, na еад n Заков 0 градовпма , али ми
.впдпмо да се ни onu досадашп.п вакопн, a nn onaj
давас ne приближавају и нису се приближили nnкако том великом узвпШепом цпљу т.ј. враћању
нормалпзације политпчких односп у вемљи, враћашу
у једап демократскр-парламентајрни оистем, већ видимо iianpoTiin да се сви 'ni вакоци, II onaj O општпнама, n omi други управнн ваиони, на n вакон o
ивборима пародппх посланика и највад n овај Закон
o градовима, све виШе удал.ују од очекивања, noje
je бпло no.iiarano у ono Иародпо претставништво.
Ja еам г. предговорппку захвалап na две отвари,
n TO na врло докумептопапом пстппап.у важнооти
градопа као цевтара екопомснпх, цпвплпзацпје n
културе n вахвалан сам му и ва другу констотацију, да onaj ваков садржи n одредбе које су такве
природе, да ее могу n морају пзмепптп.
Гооподо, г. предговорннк je тако пепо образло/iv'no важност градова да liy ja у своме ronojiv7 окраTiiTii ene ono Што je ои neli рекао. Опште je цозпата
ствар да оу градови као центар гушће популацијв,
nao центар раввијања културв n других односа били
они, око којпх се окрвтао цео живот n бплп предуслов диференцијације рада, поделе рада n поделе
функција, оргаппзацпје одпоса ивмеђу л>уди n Организација дру1птвене заједкице такр, да ес можо
кавати да оу били у културвом смислу прртатчишс/в
културе n раввитка човечацства. Г. предговорник
јо ренао да данас у пашој нациовалној држави ве

СТЕНОГРЛФСКЕ БЕЛЕШКЕ
постојп антагонивам градова п пела и да грар нијо
експонент туђв олигархије као и то да ннје анациоиалан, али баш ва то иије требао да заборави да
то обелсжје градови трсбају и даље да вадрже г.ј.
да буду n далзо носиоци иапрстка н културо. .Icp im
овоме иројокту вакои им no подељује дво најсввтија
права, a то су право политичкизг слобода н Сфаво
самоуправе у поглеАу екопомском и финансијском.
Највад морам напоменути " трећу ствар да onaj Заков садржи толико одредаба o упревним властима
којс ирпк! нвдвор иад градским самоуправама, DO
којим ]б одредбама надворшш политичким властима
увок остало ираво да градскв самоуправе касирају
no својој вољи, из нвјасних, неодрођених мотппа и no
иејасиој стилизацији. У другом поглоду г. првдгоiiopiiiii; остао ј(! дужан одговора на слоју ишктатацију да onaj ваконски предлог садржп поједине
нозгодио устаповс. \\ ja со иптам, зашто скуиттписка већина Југословенске националне странке, која
нма могућнрст ;ia створи један модорап u напредан
закоп, нијв до сада, кад сс тај закоп uoli доноси,
створила и донела то рдредбе, Koje бп омогућиле
градско р.амоуправе и гарантовале градовима једаи
снажан папрсдак. иего сад гомо иагопештапа изпосно
кбректуре у Закону које lio се мо])ат11 ускоро изп])IIIIITII.

Ja мислим да jn сасвим нелогично сада, када со
onaj вакон ствара, прелавити прекотиходредаба, јер
he со доцније тражити коронтура свих тпх одредаба
којс су ва коректуру. Зато јо сада најлепше и најсврсиеходније да се то још гада иввршн.
Господо, кад проматрамо ono одредбвј којс јо
м сам иредгопорппк опширно ивложио, онда морамо
одмах onaj вакон овначити онако каио га јо наша janиост озиачи.па и окарактерисала са огорчењем и
протостом, т.ј. да je скроз реакционаран и да неиокупљује оио обећање које je дато Народној скупшгинн o томо вакрку. Стога смо ja u моји другови
били присиљени да рдвојимо мишљење у рним одредбама цојо сматрамо да je потребно крптивирата и
са којима се нисмо моглн сложитп, прихваћајући
иначе унификацију тих равиих ваконодавстава u
пропнса o градовима као добродошлу, јер фактички
данас, после 15 година нашег вајодничког живота-,
било ј(! иотробио да се onaj закоп створн. Мм сви
увиђамо да јо пррцес урбанивма ухватио кореиа
п да су iiaimi градови од преврата na до сада постиглн
пелпко уопвхо впаститом иницијативом у погледу
културпог напретка u у погледу броја пучјанс.тва,
као и у свему другом што обухвата појан урбанивма.
Ja иећу сада да говорим o томо н да ивлажвм увроке
који су дрвели до тога процеса урбанивације. Onu
су услопл.спи културним ii тохнцчким напретком,
већим II иодосиим прометом ит.д., али баш ])ад11
тога jop су ти увети били, jop постоје и данас и јоп
ho и у будућноотн постојати, баш ради тога тробало
јо том унификацијом дати градовима право да на
осиопу самРРПрсдол.ои.а, na оспопу самоуирапо u у
пуаој политичкој слободи, прошире то enojo токопилс и ивградо iix na корист државне ваједниде целога
народа. Стога смо ми, господо, подврглл критици
иодиоти иам законски иројокат и првДЛОЖИЛИ у
њему ивмвне којс би имале ва сврху да вадоврље
nanio јашш мпшљси.с да сс створи јодаи iiou мрдеран
и олободоумаи заггои o градовима. Te устаиопо icojo
смо мп предложили тичу со, у и|)пом роду lipoillica O
ивбору градскпх претставшшггва, дакле градског
вастулства u претставника града као носиоца листе,
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даклс градског начелника, T.J. претставиика градске
општнне. Закрнска оснРва предвџђа олободие листе
које моЖв поставити код ^радских ивбора свако лице,
Mn смо, доследни својим принципима да јо опасно
допустити да оваки пбједиИац боз контролс њогових
поглода na жппот п na иолитичко, екоиомско и ДЈ)уштвено уређење може наотупити као носилац листо,
Mii C.MO захтсналп да само иолитичке парчпјо закоnoM одобрене. буду нооиоци оних политичких фактора који In; истицати mojo листе n бити носиоци
јасних погледа no само на друштвено уређење noro
u na eno еконрмске пробломо КОЈИ обухпатају градопе.
Mu с.мо сматрали да je у данашњој крпзп n код великог кевадовољства у народу опасно допустити
сваком.е појединцу да, са Bor зпа Јсаквпм мотивима
n каквпм сретствима, демагошки паступа као noonлац листе и у самоуправу, која jt; само одраз политичког Ж1ШРта, уноси невгрдо n збјжу појмова uojn
}io бптп нослодпца танпог пзборпог спстема. Ma колико сс п.пх борплп прртиву тога да деполитивирамо градске ивборе и општино, ono lio бптп ono што
су биле n догада, т.ј. биће поприште аолитичке
бррбе као што су n досада биле n као што јо то свуда у свету.
Исти ji^ принцип скупштипска већина усвојила
n ва прошле општипско изборо. II шта <,мо впдолп?
Ona je npna била која jo noi таи.ч.а.ча политичке лпсте n noja je истицала политички истакнуте л.удо
na општииским пзборпма n наглашавала прбеду
својнх страначких листа на нвборима. Значв да
аракса nnjo одобрнла гледиште да бп носиоци листа код избора градских били неполитички п>уд11,
noli je пракса увек била таква и 6ii1io увек таква
да he со раввнјати политцчке 6oi)6o n да he иосиоци
раштх листа nliii v борбу ca полПтччкпм пачелпма,
то тако у праксп nnjo бпло разлога да сс то јаспо no
иврече у вакону, да се у том поглоду тај аринцип но
ycBOJii n у овомс закопу.
.lom једна crnap која јо била потребна, јеств
да се прекиие са системом постапл.ап.а листа личних;
публииа, грађани, хоће да внају <■ ким имају посла,
no jo ваступник оних иитереса noju ho у самоуправи
доКп до пзра/паја. Да .in je; то појединац који апсолутно jaiuio nnjo дслрвао, или je то једио лице које
припада нввесној иолитичкој партпјп, ноја nairnija
пма не само у аолитичком погледу него n у економско-политичком погледу јасно ивражене појмове
којп су нвручени n у њеном програму;
Mu смо дакло за то да со поотапл.ају полптпчкоотрацачке листе и сматралп »мо да јо то довоЈвпа
гаранција против сваког покушаја било каквих субвервивних елемената или са десна или са лова,
да ј(! то гаранција стабилитега n сигурности ошптих
дрЈкапппх n пародппх интереса n код самоуправа.
II кад бп се усвојио iaj аринцип како смо мп предлаra.m, онда би отпале све иосимпатичне и противдемократске мере које je onaj ваков морао у ваштиту
државних u пародппх цптсроса да усвОЈИ n КОЈв Делују папрсдпо цеповољно II реакционарно, a io jo
у npnoM реду janno гласање. Ако, папмо, нема нестраначних лиота, рнда нема сврхе n отпада потреба
било какве контроле државце власти над бирачима
аа ноју he се лиоту опредвлити, jop jo програм страначки, a странке којо су добплс одоброп.о Мииистарства довол.па су гарапцпја да поспоцп лпста n л.пхош! прпгтаии' udio излавити us онвира вакона n
niTOTiiTii државне и вародне интересо.
Господо, јавно глаоаљс којо je одрођопо njioiui-
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сом ODora закоиа код градских самоуправа јостс јодаи
потиуио рсакциоиариа одрсдиа која омогућаиа уiipaiimiM n,ia( тшма, ио.чпцијсшш ВЛЕСТИМа, равНИМ
иотеријама, рашт.м другим л.удима да itpuit! кроз
мпоге каиале a у првои роду прииредпо канале. веliiuiOM фппапсијско ИЈтрод«', уплип псдозиол.сп na
рпредеЈћивање слободне воље грађана при ивборима,
вначи негира се слобода савести, негира со најсветпје право човека да да своје попорои.с људица којв
Dii цени. Ta jo одредба ва осуду и вато смо предложили да со на основу страначких листа довволи
апсолутиа слобода конкуренције свима странкаМа
itojc со могу сматрати аа патршпгко, т.ј. у облику
тајнбг гласаи.а.
Одредба b томе да ће једну трећину градских
iieliiiiiiva имоионати Gaii јосте јсдна реакционарна
одредба која се ничим не можо оправдати. Ова одредба, да једну трећхшу градских већника поставља
бап, a за градово БсогЈ)ад и Иаичево Мштстар унутари.пх послова, пз рсда лица упућвних у комуna.me пословс, оправдава се тиме да he се именовати
стручњаци од Gana, с тога да со градски пословп
решавају од што вишо отручних лица. Mn, господо,
сматрамо да imjo то била тенденција овв одродбо,
n да сс ona у пракси неће аокавати ваљаном, joj), je,
као што рскох, роакциопариа. Jop нома пикакио потребе, господо, да ое тај тсрот стручности свали са
лица, као што о.у носиоцп листа u градоки Biijoliiiiiun,
јер сваки посилац листе, a n странка ако жоли добра
('BOMO граду, omi ho у властито.м интвресу пастојати да у корист самоуправе a ваљаног решавања
градских самоуправних послова унесу у својв кандидатске листе u градско BOIIO UITO више стручних
.пша. Несумњиво било би Јкалосио, ако нека странка
no би пмала таивпх л>уди и no би гледала да предложв
такве људе, који ko још више учврстити поворои.о
народа у ту странку. Јасно je, дакле, да lie свака
(трапка n пошлац .илсто моратп бпти ii])iicii,-i.eiiii
да обвиром иа та стручна питања уносе што Bohu
број стручних лица, na онда чему потреба да бап
n yiij)anii(' в.части имопују јодиу троћппу тих гтручних лица. У пракси смо виделн да ona странка
која јо била na властп nujo imuia ca глодпшга отручпостп noro политичког, то jo моје мишљеАе да jo
сврха ово одродбо бпла та, да скушптппској воћппп,
одпоспо Југословенској националној странцв осигура власт у оваком случају. lio ОВОМВ спстому, a
na то со мој претходник nujo обазроо, na било то
под јашпш iviaoajbOM плп под присилом, у случају
да грађанство ивнесе једну листу, која nnjo наклоii.ona владајућој странци, ona be овом одредбои иутем својпх банова n управне власти да делегира у
градско BOIIO јодпу трећину струч№ака и да na тај
пачпп буде у Bcliiinn, n да оо ствари решавају онако
како то жолп режимска странка. To jo јодпа одредба
коју бп ja разумоо са гледишта отрапачкпх пптороса,
али no ca народних n државних. Једна странка која
ужпва noiio;(o.i.(4io nouopon.o парода и Жвли да то
повсрел.о ОСИГура, ona l.o таивсљудо n капдпдпратп
a.in кад у мап.ппп, onaj час кад та страпка no ужива
неподељено поверење народа него јо у ман>ини, опда
je то јодпо паопљс пад савешћу n народом ако се
оваквом одродбом оопгурава јодап период ])ада
градгкпх општппа. To \v бпо у главпом мотпв ове
одродбо, a no стручпост. Са тога глодпшта, jop овом
одјјодбом n nama страпиа nnji^ ( црурпа, то jo n пад
њом учпшспо јодпо 11асил.о, и na то смо ми Снли мпшљоц.а, да со та одредба пзбацп.

Mn смо подјодпано у пашом одвојспом мпшљењу
нвнели n јодап иовум, кога смо у дебатп o Занопу o
општинама само поиенули, a то ji! предложена
рбформа o onniTOM араву гласа u то тако, да то no буде
само јсдпа фраза, noro да со општо, јодпако и тајпо
араво гласа протопк1 n na пашу југословенску Јкоиу
no градовпма.
lio onoj народној погловпцп да жена држи трп
угла куће a мушкарац оамо јодап, мп држпмо да јо
Boh дошло врсмо да Народно протставшшггво опроведс у иппшт ту реформу n то за почетак да ту роформу опроводо само за градске ивборе, како бпомо
впдолп да лп nama жопа заолуЈкујо ono повороп.о,
нојо joj мп na овај пачпп искавујемо, или јо ona то
iiOBopciBO злоупотробпла, no чому бисмо моглп судптп да ли бпсмо то женско право требали или no да
спроведемо n нод соосччпх опттппоипх пзбора.
AKO nama југословенска жена оправда ono добро
Ainm.i.iMi.o n iioi!0|)(4i,o нојо joj пок.иап.амо тпме,
што he ona својо по.чптпчко право глаоа искорКствти
оамо na добробпт самоуправе и грвдбких општина,
онда неиа равлога да се та рвформа, коју предлажемо
у духу модорппх начела демократије, спроведе u у
друго политпчно закопо. Због тога омо сс мп у пашем
пројокту вакона и валожилн ва ово женско араво
гласа.
Ja сматрам, да je југословенска жена довол>но
nml>(i|iMiipaiia n у проовотшш n у прпвредшш n у
■школским питап.пма, у којима ona игра вамашну
УЛОГУ) те да ne бп бп.чо nn праведпо, im полптпчки
одузпматп joj no градовпма ono npaiio гласа. ДослвДnn namiiM начелима <> бирању, ми смо унели неке
коректуре n у тохппчнпм одродбама закопа у поглоду
ивбора. Тако na пример, ми смо унели техничку
одредбу да претставницв листа уједно буду и чланоnn бирачких одбора, јер he na тај начим моћи да сс
прототапппцпма лпста ii|)y/Kii n омогући ona потробпа
иоптрола над рсзултатом пзбора, што до еада nnjo
бпо олучај. Л пракса je показа.иа да оу члаповп бирачкпх одбора чосто пута бплп партиски људи,
људп који нису пмалп интереса да бдпју над правилношћу ивбора n iipaniuiiioM псходу ивбора.
Другп повум у||(!Л11 смо у поглсду претсодшша
бирачких одбора. Иракеа je показала да еу претседппци бпрачкпх одоо])а чоето л>удп пеписмени,
без тколоко cupoMo, којп оу обаиром на малу ппто.чпгенцију, бплп подвргнути уп.пшпма партиским н партијских организација и других аријатеља, тако, даппсу [фужали пупу гаранцију ва објективност. Зато смо
n унелв једап коректив да претседницн бирачких
одбора морају бптп акадо.мскп образоцапп грађапп.
Зашто ? Зато што со у npaniMi viTanoiui. o да оу академони образовапп rpaljann уа политпчку припадпост iinai; духовно пајпезапш nnjn n најкуражнвји,
то да према томс као таквп npy?najy n већу гарапцпју
jia lie ci; пзборп провеотп објоктпппијс! и коректппјо.
У великом ппзу тпх одродаба, иојпма смо желели
да исправимо у неколико одредбе иввесних параграфа, ии смо у параграфу 37 упелп једпу нороктуру
у погледу noTiipljiuuui.a листа. Kano су те листв
noTiipiiiiiianc без npana контроле, омогућено je Ilannona.inoj отранци n свакој другој стравци, noja je
na власти, да вевама n упливом своје власти утиче
na еуд, обзпром na то, што namn судови пнсу неваiiiirnii од ПОЛИТИЧКИХ уплпва, то оо чосто догађало, да
су оудови одбпјалп ппаче саовпм короктпопродтожепс
бпрачке листе n na тај начин О11омогу1хавалп еваиу
другу противничку лпоту. Зоог тога смо н унелп овај
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коректив, да би ииторосоваиа странка, односно листа
и тфотстатшк то листе имао права да у кратком року
од 24 сата подиссе жалбу na виши суд, na Окружпп
суд, и да суд у року од даља два дапа такву листу
илп потврди luni одбије. Оваква гаранција je Giuia
апсолутио iiOTj)eGiia и она сс даје у овом иашом
корситиву. Тиме се стајс na иут (■амовол>11 појединвх
судија, аа којо je устаиовљепо било да су одГшјали
лпсто.
Даљс пма коректура у § 40 и у следећим параграфима у iiauioM одвојеном мишл.ои.у n one со тичу
одредаоа самог спровођења начина пзбора. Обзпром
на то да смо ми продложплп други иаборни систем
и тајно гласање, na супрот владпном пројекту,
ми смо саобразили и све односне одре^бс са тим иаuniM плборццм ирипцпиом, кано би закоп бпо n no
нашем иродлогу једна оргапска цолипа.
У § 89 тражплп смо ne nMajbejbe пего повоИањо упpaBHekOMniBTeiimije, те смо учппплп разлппу пзмеђу
разппх проиипциских г[)адова n градпћа тс градовг,
у којпма су седишта бановина, која ссдптта све више
no својој п управној п политичкој важности, културnoj важпогтп и ноначпо екопомоком папретку којп
се показују у свДИШту баповппа, заслужују BCIUI
обзир, Bolni делокруг самоуправа него досара a с
обзиром на io п п.ихопу важност заелужују n BCIUI
пренесени делокруг т.ј. Beliy управиу компстспцпју
коју држава пренаша на то градбве'. Захтевали смо
да тп градовп у седишту баповипа буду привилегоnanu na тај пачпп, што lie Мпппстру упутраппппх
чела бптп препуштено да доделп у npcncceiiii дслонруг one послове n one компетенције ноје уживају
другостепено управпе впасти, дакле саме бановине.
Јер na onaj пачпп градови који р.у досада пмалп КОМпетенцпју у пренесеном i мпслу, omi ппшта ne добивају, однссно градови којима се те компетенпије
no одлуци Мнвистре унутрашњих дола могу одуветп и сасвпм касирати, ти градови су фактички пзгубплп. Лпсолутпо одузимањем ове номпетенције,
место да пмамо једап плус, један напредак у погледу
градског делокруга, градске компетенције, ми иидпмо у овом ваконском пројскту јсдаи назадак. Ми
смо извршили короктуру у том смислу да се та компетенци]а ииа повећати специјалним законскпм
одредбама у градовима где су седишта бановина.
Ми enio сматрали да je штетва и ванредно незгодва
одредба оиог закона у којој се у § 89 дозврљава и
допушта да шшистар може градовима већ једном
признату компетенцију препесеног делокруга одузотп. Господо, једпа одрбдба која ne само да деградира потпуно градске самоуправе и деградира градове, iHM'o унаша један моменат нестабилчости у
саме градопе n у п.пхову струнтуру, jop eno како:
градови he у случају да су добили пренесенц делокруг
no одредбама Министра упутрашп.пх дела битн прпспл.епп да се саобраза тим компетенцијама да повећају чиновништво, да уподе уредв, да имају издатке за матерпјал за каицелариЈе n за чиновншптво.
У случају да пм сада потцуно одузмемо компетенцију
пренесеног релокруга, onjia настаје нестабплцост,
градови морају да редуцирају своје чпновништво
и да редуцироју евоје уредо. Упаша ге једап момепат
псстабплпостп n n(!(iiryj)noc,Tii у градско газдппство, којп mije потребав n поЈкел.ап.
Копачпо mije jacno речено у§89 под којпм условпма, ПОД којпм увјетпма долазп г. Мпппстар упутрашп.пх послова до тога да одузпма већ једаппут
дапу компотепппју градовима. To je једпа одродба
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потпупо nejacna и самовољпа, која моисо овпспти o
потпупој самовол.и Мпппстра упутрашп.пх послова
и прсма томе једпа одредба koja je прсвшпе onlieппта n ne само да je штетпа пего ouaito формулирана,
дајс огромпу превласт полпцпјекпм органима одnocno Министарству унутрашњих поглова над rj)aдоввма.
Mn смо у § 90, a n/iylin ca гледпшта самоуправе
у § 94, ишли ва тпм у пашом одвојопом мишљвњу,
да повећамо компетепцпју градова у погледу п.пховог упутарп.ег господарства, руковап.а са градсиом
iiMOBiinoM, na мс])у, која одговара стварвим потребама граДова. I Inje доиол.по само пазватп закоп
«caMoynpaiiniiM», nero je потребно ту самоуправу
n свима законским прописима фикспрати. lio овоме
закопском пројекту за свакп мап.п падатак, a no садашп.ем стању паше валуте n самоупраштх послова
за свакп мап.п nocao потробпо je одобреп.е Mimncrpa
упутраиш.их дела одпоспо прстпоставл.епе фппамсијске власти. Ha тај начин кочи се свака инициј^тпва градова у погледу финанспјских операција,
у погледу ековомског реавптка n у поглсду послова
којс пужпо једпа самоуправа цзисвује. II своте које
ста1уира овај закопскп предлог тако су малепе да
бп чак n за сеосне опттппе, noje Јјасполажу ca лтлијонском цпфром биле прсвтне усие и кочиле самоуправу с(!ла a ne само градова.
Зато смо Mii у нашем одиојепом мпшљеп.у предложили знатну аовишицу оввх свота гледе којпх градовп бсз икакве контроле могу располагати слободно
без да се коче разтш одредбама полптпчке и полицпјске прпроде.
У § 111 naine одвојепо Miinuben.e ишло je за тпм,
да се градскпм чпповппцима псходп ne само сталност
која je увјетована тиче nno су памештепп у једпом
граду, ne само стабилност службе nero и изјодначсп.а MaTe|)nja.imiix прпхода. ОдреДба ОВОГВ ваконског предлога да се имаде ojt градскпх чиновника
узииата градски прирев, вначи ne ивједначењв материјалне егзиствнције, ићтеријалних принадлсжnocTii градских чиновника са државнима, nero једно
умац.еп.е, n npoAia томе тчк iij)anan ј(! павод, да je
законскв предлог ишао за тим, да их потпуно ивједначи.
Како знате до сада су градскп чнновницв пмалп
многобројна преимућства. Имали су стан у натури
a затпм пеке ррсте доплата n у мпого елучајева n
nelio плате. С.ада ако се градскпм чпиопппцпма скида n тај тпиак плате и других принадлежности,
које пм се урачунавају у (вихову плату, онда се mije
смело nliii тако далеко )'а пм се cmian плата и принадлбжности испод адекватног дохотка истих itaiei'opnja државног чиновншптва, a то се чини одредбом
гдв се каже да градски чиновници плаћају самоуправне да^сбине док то не плаћају државнв чиновници.
У § 110 пшло je name одвојепо митл.еп.о na TO
да ncnpaun једпу соцпјалпу Вбправду КОЈу тај naраграф увађа, ато ji^ право градова да без ковтроле
одпоспо са пзвеспом коптролом урођују пптап.е
градсчсе трошарппе n то впте na one артпкле n naмпрппце бсз равлике noje Tpoinn малп човек. Ви (тс,
Г0СП0Д0, када ете дошлп у коптакт са народом чули
orjioMiie жалбе сеоског становништва које станује
na перпферпјп ОДНОСНО у суседстпу градбва na n
саму градску сиротиЈву, да су несносне трошаринске дажбвне које с,у мпогп градови увели. Разумљпво je да су гродска Belia n градовп којп су форми-
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|iniiii иа класа капиталистичких. интелектуЕЈ них
a у ваиредно малој размери има претставвика радиог народа, радиика, нижег чировништва, малих
n ситних обртника и трговаца, равумљиво je да су
те градске упраш; imuio затим да градсие тороте и
градскн буџет подмире трршаринским таксама у
мосто директним приревима, To jo ванредно важно
шггаи.о оа тај мали варод. Директншл поревом опто])o]iciiii су сви грађаЈ и сравмерно i војој имовшш,
jep ne тај директвн прир.св №iaha сд рсповне државне
liopciic llpi'Ma томс rjiiiluiiiii Koju су богашји платиће
iiimii' градског прирева и допринеће ввше ва noкрпће самоуцравних ввдатака. Лко се пак сниви
градски irpiij)ey u crni градскп ивдатци преиаце ца
доходак na градске трошарине, онда се носравмерно
oiiTojiclivjo onaj човек који нема im минимума ва
егвистевцију, onaj чоиок који готоио цсо сбој доходан T|IOIIIII на rojili /iviuiOT, a растерећује се Goram
грађавин, фа.брикант. Ja мислим да je ова одредба
апсолутно несоцвјална и она be иваввати ванредно
licmiKO u оштре прогесте у градовима у огромиој
већинн a и селима која су кров те градске трошариве
дошла у ио.иончај да морају услед тога што jv куповна ЦС! a na.ia n услсд тога што onaj r.iianiiii мотрошач јс^ дошао j'u врхунца enojo платвжне могућiiocTii, да морају свивитн цену својим арфмклима.
Ta трошарина неће ићи само na штету градског потрошача него и на штету сељаштва које носи i амирнице у град, jop ћо се та трбшарива равделити uaмеђу потрошача и продуцегта. C топ\ (мо мп продлагалп да сс пишипп пспрапна n да со градсно трошарине могу одређивати сачо na ono живежне иамирппцо ii na луксуапс ajiTiiK.ne, којп сс увове па иностранства, дакло иојо троши ona класа у градрвима која
можо да луксувно живи a да onu најниже социјално
буду поштеђени од тих трошаринских такса н да се
градски торотп [требаце изравно i-a приреве ua државву пореву.
У § 139 предложшш смо јодпу ивмену која jti
ишла ва тим да огравичи прапо Министра унутрашњих поолова pa може самовољно u чнсто у иртересу
ono партпјо која га подржава i«a власти рартурати
градсиа Bolia, скпдатп пЈк^чч^ипшо no јодпој onlioniiToj, врло иеодређопој (jio]iMyjin када on сматра да су
дали ивјавр или нешто урарили против општпх и
државвих интереса.
Гооподо, мп смо пмалп прп.мипо плдотп у пракси
да јо ова лепа фориула Спла увок средствр KOJOM СО
je јодпа владајува партија решавала репоћудних
joj градских Bolia и претседпива ошптира бев нкакве
стварре norjioGe, пмајуип njm томо једино noKpnlio
у овој ваконској формулв. У onoj формулн «да су
omi дали поку ивјвву или нешто учшшли противу
државнога интереса» вема вичега конкретвога, u у
свакој ивјавв која jt^ вепоћудва једвој владајућој
iiajiTiijn моијо дотпчпп управви opran, ОДВОСРО Миппстарство упутрашп.пх поолова, nalili еломопата,
да јо ona иротивпа. OIIIUTIIM државвим интересима!
Мп смо впдолп да дапас владајућа партпја, Југо
слрвевска вациовалва стравка, увима na сабе патент државотворг.тва, да ona иде тако далеко да свакога опога којп nnjo n.on присташа вроглашава amnдржаввш! самим тим UITO сс nnjo уписао у њеву
вартију! Према томе, када ми ввдимо да та партија,
проглашавајућп аптпдргпавппм ове ono којп виоу
п.оие вристаше, a то je, као шго ввамо, огромпа вбliiina nainora варода, опда јо рааумллшо да ое овом
одредбомвде na то да GH се уопело срушпти јбднога

градскога претседвика илм једво грсдсцо BOLO којо
се не желп прилагодити иртеро< има то владајуће
najiTiijo. Кров ору уставову и ову формулу, опа.пма
авсолутву могућвост да преко Мирвстарства упутрашњих поолова разрешп јодпо таиво градско nolio
n смеви цретседвика опвггиве, те на тај вачив у
праксв n сва ошотивска самоуврава доводп сс до
авоурдума.
У § 169 тражвлп смо псто тако ивричва гарантпјо у поглоду
оспгурап.а градскпх чпповппка.
lio владивоме 111)одлогу свп градски чивоввици, који
су давас у служби, стављају оо ва располо^ење в
i татупра се вово прсвођои.е чивоввика који Ise ући
у пову градску службу. Ова рдредба, господо. no
само да jo педомократска noro jo n пехумапа n пружа
опет једпу опћениту формулу, иојом с o дајс; владајуlioj партпјп MorjliiiocT да у тај повп склов градских
чиноввика no уђу свв onu чивовцицм који вису и
дутом n телом ув владајућу варгију. Опет дакле
јодап реакциоварвв принцип који ве зцачи паспље
само пад градскпм чпповппцпма, у чпјо пмо овде n no
говорвм, noro пад целокупвим вашим вародом.
Jep овом одродОом, за ово време прелаза докле се
чшпжппцп no п])оводу у пову градску службу, омогућево je владаЈућој странцв да ове оие чивоввике
за које дрлш да joj вису поуздапп, да их једвоставво
мо/ке отпусгптп. Ово je, господо, као што рекох,
ne само са гледишта градских чивоввика једва актихумава n весоцијална одредба вего je ona и политкчnn вевгодва; To би ввачило да су у досадашп.пм
градскпм уиравама еодслп људп којп су преставл.алп автидржаввв елемеват. И нако je то Morylio
да omi оргави n ona отрапка ноја jo n до сада пмала
пуку власт у својпм рукама вису позвали сво те
чивоввике pa одговорвост pa осврву постојећих закопа ?! Ii ако су onu до оада могли вршиги својо
фупкцпје у градс1;пм управадш, откуда долазп сада
ваједанпут ona одрадба o л.пховој вепоувданости ?
ETO видите, господо, до чвга доводи тај страх
за влашћу, до чега доводи брига да се свуда уведе
коптрола савести, да со свуда уведе апсолутпа при-.
сила, na чак n у градским опттппама да co ирпспло
čun људв да оо ушииу у Нациовалву партију.
Међутим ако je данЈ:е, као што сам рекао, .1угбсловевска пацпопалпа iiaji-nija мпшл.оп.а да у
градским општппама пма слу^кбевика којн су анационалви, вашто nx овда вису no бакону иозвали
na одговорпоот, кад су uoh знали да ипсу нациолалim ? Опда оу (iiMii Kpnini IHTO nx шку позвалп na
одговорвост n што су то вропустилн да учппо 110
вакову.
Господо, ув такво коректуре, каквв смо мојп
другови n ja предложили, добили Gn јодан фактички
модерав ваков o градовима, којп Gn гарантовао пуи
напредак градова у економскомикултурвом поглоду
n омогућилн Gn градовпма да onu слободнмм ohpeдељивањем беа превелико^ туторства и уплива иојодиких партија врше ону велику цивиливаторску
вадаћу, коју су и до сада вршили.
Како у владпшш ваконском пројекту владина
Boliima nnjo прихватила коректуре, тр сматрамо
да je тај ваковскв продлог пазадап и роакцпопарап
у полптпчком поглоду као и у иогледу принцвпа самоупјрава и да lio то доћв до свога изражаја у вароду.
Иока буде свесна владива Boluma, да усвајањем овоra ваковскога пројекта notu одговорвост пред оадашп.пцом n прод бУЛућим понолоп.пма, a пошто
jun ту одговорвсст већемо да сносимо, то ћемо гла-
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сати противу овога ваконскога предлога, a ва оио
коректуре којо су иаиесоие у иашемодвојеноммиШљеn.у. (Пљескање код мањине).
Потпретседник др. Авдо Хасавбеговић: Гогподо, na HfimiM пристанком ja hy седницу сада ripeкинути. (Прима (с). Седницу liPMo наставити данас
у Ki чпсоиа.
(Содичца je преиинута у 13 часова.)
(Наставак рада у 16,10 часова)
Прегпседник др. Коста Кумануди: Господо, иаставл.амо годиицу. Има реч г. Фордо lllera.
Фердо lllera: Господо народнв посланици, нрх
уПавпх грчких горпцах, тим јужним обронцина,
чистим враком, свјежом водом, миомирионом шумнм
и природнии љепотама украшене горе Медведцвђе,
савите тамо пре хиљаду и вито година своја камена гнијонда чесгптп и с.иоСодип rpaljami хрватокога племена, a испод њих на Каптолу подигсше
поносни црквецл кневови i воје утврдо u куле. Једнл
u други да сс Г)|)а}1о од вепријатеља и да буду сигурimjii једни од других.
Иролааилп (у душ ијекови, дојс сс иакои ирианпх борби ur смиршпе та два таимаца и сљубвше у
један град бијбли град Загреб, окрштен праввм
оловсш ким iiMciioM, KoicoBiiM именом налавимо овначена мјеста no сввм широком cjroBeiicKbM свијету,
таио код Пол.ака n Лјужичкпх ('.i>ria: Захреб, Руса;
Загреб, a код Чеха: Захреб.
Загреб je саграђеи на повијесном раскршћу
иутова водећег ив i таре Паноније к мору Јадранском,
Венецији и вијечпом Риму, a ca сјевера од хладне
Гермације преко Балкавава Исток. 11 тај Загреб
на том ивложеном мјесту био јо чувар слободарскога
духа својих ii|iniix синова и свједов вепролавве олаве прсшпих и садвпввих дава, био je увијси уточиште
ирал.сва и погибељи, оједвште краљевића и краљевпма сличиих бавова;
Седам иуиих вјекова, тамо од годиве \2^2 поiiocn će (BojiiM дичипм иааивом <;слрбодви и крал.овСНИ гр:!,Ц». 11 'гу <'иоју крал.овгку слободу л.уПолк^пт
je; чувао с толино досљедноств и толико постојакости, да иикада mi од кога Bilje био освојев. Био je
варобљивав али викада, викада варсбљев.
За то му тај паслов имаде остати за сво вјоково,
ва сва вјремева.
Господо, нема вал.да у Европв греда, који ввје
морао силом отварати i noja врата исшријатол.упобједвику у omiM тмурвим u тамввм даввма среди.счч« и вовог вјека. Само ЗагрсП imjo шшада сагибао своје повосно чело. Кад су била пол>(Ч1а села и
градовп Загребу na исток п аапад, na југ n сјевор,
тај краљевсвв и слободви град остао je слободав,
да будо вјочии симбол слободарсвога духа својега
иарода, noju je у CBOJ главии град, Ппјоли ИагрсП
увирао очп, јер je ввао да у ц.оговпм њедрима бије
вародво брце и да у л.о.му, вародвој глави, брвгу
Приие народип моаак. Што јо Загреб вапочео u учиiiuo, то je добро било, mro je Загреб вокревуо, то
je цијели варод прихватио. Како je Загјреб говојшо,
таио je мислио цијели варод. Сваки вародви глас
na Загрвба валаВИО јо јока u одјека у сиим крајсвпма
п мјестима гдјо год обитава и ншвп дтш0 хрватско
племо.
Гај, Кувуљевић, грофови Дрешковвћи " њнхови Плирци, ipnaji.cKO жртве год. 1845, Јелачвћ
Gan, дивовска борба против Рауха оца, 6свјешћиван>е
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најшврихслојевавародапбвеумрлимвеликаввмаАвтп Старчевићу и Стјећаву Радпћу, свијетлим умоввмб
какове ријетки вјекови роде, очајни вапорв ('једињевв ововицвје против KyeHff; одлучва ббрба Хрватско-срћске коалицвје иротпв Рауха сива, диввв
и виваД iicaaGopaiwi.oiiii Давв ослоПођеп.а г. 1918.
Сви су ти дога1)аји давалп путокаа пародном ипшљењу
u осјеКању, јер вису били друго, ного пбследвца
народввх жеља и цародвих вада и вародвих иапора.
ГоспОдо, ПагрсП град уВвјек je стерао мекаво
криЈЈО својој дјеци n i'BOJiiM прпјатељима, a иримао
je правом словопском гостољубввошћу сваког госта,
милогоста, na макар и ne Gno п.егове крвп. Зато су у
n. долазплп TOJiiiKii стравци писмоввавци, различви
рукотворцп, вјештацп n i тпцалп у п.ему ваввчајвост
n грађаћске вравице. A вривЈБачивост je толика бвла
одувјек у том ДИВВОМ n чудповатом ГЈ)аду, да су
стравцв Прао посталв домаћивп п сл>убилв се са
ЗагреС>ом, pa Загребчавима и са чптавпм хрватским
пародом. У свпјету то аову асвмилацијом, a у Заррсоу je то препорођеп.е.
Зар ne препородпсмо Фухса-Лисивоког, <I)apкаша-ВуиотпповпНа, Шлосера, Хаулпка n толике
праве name домаји! л>уде е туђпм пмеппма ?
Зар Гт Загреб могао вадахвути једвог Шевоу
n Матопис, те двпје естетске и поетске луше да o
п.ему овако пјевају в овако прпчају, као што га onn
опјеваше стпхом u прозом, кад п.пхов рођеви град
.'{arpefi ne бп Ппо n ваљешш својим стплпзоваппм
лицем n упугаЈт.ом иврађевом душом, вриједав
љубавв п п.пхова nepal
Зар mije iMialienOM пздајпцп-Јјааоојппку усахла
рука n гаспуо мозак, кад je вребао na уввишевп
/Ппвот папкч' л.убл.епог Крал.а пред Ио/кпј. ii])Oiii.ie
годиве, кад je диВви nam Загреб вовдравво у својој
средиви својега Краља до тада викад доживљевпм
одушевл.еп.ем, штсиазапом л.убавп n одавошћу,
чувствима која су пооебпа својппа само 3arj)e6a n
ЗагребчВва. Ha вјековвом грбу краљевскога града
Загр^ба отворепа су врата a вад п.пме кула са трп
торп.а: тораи, мудрости, торањ сваге , и тојкш. лепоте. Све обасјапо ппјечпп.м сввјетлом са илирскојугослбвеВском в^ијевдом n мјесецом. Мудрос г управл.а, свага вввађа a љевота века краси дјела
nama. Ојворева су врата оваком СЛОбодвОМ човјеку
добра гласа. Господо, то je предаја namera града,
КОЈу примисмо од дједова u отаца пашпх. llanin
прадедови ватварали су врата оред лрволочппм
Мопголпма n Осмавлијама, подмуклвм Лативима,
похлепппм Гермаппма n бахатпм Мађарвма< Давас
ми морамо затпаратп та в])ата пред господлрск-ом
крввом, бпједом, вевапослевошћу и другпм пороцима дапатп.пх дапа. Ilaum су дједовп пмалп моrj'linocT ватварати тадап.а жељевва врата и бравити
свој град na својим обранбевии видввана, својпм оружјем, Mii дапас пемамо мбгућности да затварамо врата дапашп.ел! овом пепрпјател.у.
Могућвост ову мора цам дати вовв ваков o
градоввиа.
Господо-, кад се довосв ваков o градовима,
мора će водпти рачупа o постанку n зпачају градова,
o п.пхову noBiijeenoM раввитку n њиховом вадатку
у прошлостп n садашњости. Проблем n зпачај градова je куд n камо еложеппји пего je то случај код
сеоских oninTiiiia.
Допошеп.ем закопа o опЈпшама дац je адмпппстратпвии оквпр, у ком je пружева опКппама могуКпост,
да као самоуправве једивице spnie ono дјеловате,
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које jo цотребно аа просвјетни и господарскв ванредак иајолнчце људи, који живе у једној oni,mm.
Равумије се да jo ono дјеловање дгр^ничево
и обвиром im малу 'repnTO[)iijajiJiy надлежвоса1 и обзирош
na равмјздшо мали број опћввара, али су ипаи такоБо ириродс, да од правилвог дјоловал.а тих oni.ima
у великој мерп овиси и просвјетни u господарски
вапредак дотпчпо OIIIIIIIKKO зајодтшс
Кад се доиогп аакоп o градовима, опда се поставља uoii мало тежи и в^мршенији вадатак. Градоliii нијесу гамо ввће вагртање људи, пего редовпо
претстављају просвјетво n господарско средивпге
читавог једвог краја, те ne живе само својим, увутар
градских граппца, ограппчсппдг животом, neh у
њима се усредоточује жчвот свега оаога пучавства,
које живн у oiiImnciniM јединицама око дотичног
града. Према томе аретставља сваки град сам no
себи, обзиром на број својих ставоввИка као и ooanром iia дјолоиап.с, кој(! трооа да врШи у ДОТИЧНОМ
крају, једву пелику јединицу, ва коју не може вриједити исто адмпппстратпшш правило као ва сеоску
опћину, поготово кад ce има na уму, да n градско
пучавство у погледу својега састава може испуп.апатп далеко опсежппјо самоупраппс вадаће него
сеоско опНиве. У градбвнма налазпмо у ирвом реду
напредни средњи грађански i галеж претстављев
no градским трговцима, ванатлијама, ивдустријалцима ii мпогооројппм радницима, no већем броју
слободвих професија као што су инжињери, одвјетвици, лпјочпицп, ватим, валавимо у градовима
средње п високе школе са овојим професорима,
судове са судијама итд. У те градове долави редовво
ссосио пучанство да подмврв равве cnofe потреоо,
да свршава равве своје посло^е, да опамо шаље евоју
дјоцу na uiKOJiouaii.c. ПрЈема томе морају градови
пмати могућпости, да ce онако управл>ају, да абпл.а,
могу испувити ono дјеловање, крје им ва дотпчпи
h-paj прппада, т.ј. да Пуду просвјетна n господарска
средишта ва свој крај. Да то могу постигвути
потребпо je, да ce градовима дајс толина самоуправа,
да уиутар то самоуправе могу у влемевитој утакмици
са осталим градрвима имати могућноет раввити вуау
дјелатпост и иоПуду na сваком водручју просвјетвог
n господарског рада. Ta ce самрулрава ne треба кочптп викаквим сретствима једврга суввшврг и бироиратс ког падаоЈја lu.ii полптпчкпм обварима, no
УЈвдво će мора та самоувреџра ивградити само у
гравицана тпун.авапа просвјетвих, госводарских н
соцпјалппх вадоћа ii у вапред искључити свако скретап.о ва чвето политичко пОдручје, које би могло
претварати опћивска вијећа у ареве стравачкополитпчких борби.
Господо, тко првва nanio градове, тко вва п.пхову ваосталост na ( вим подручјииа урбавистичке
политике, тко вва како оу nainn градови у великош
Gpojy бев каваливације, бев водовбда, беа цеста и
вогоступа, Поа nopniioja, тај мора увидети, да вајвећи
дио пашпх градова све (војо напоре улаже у TO,
Да уреди барем вајпримарвије аотребе градскога
vKiiBOTa. Овда he довста бити вотребво огро?ивих
nanopa ii жртава обвиромва слаба фивансијска врела,
која стоје градовица, у нашој и бвако јошсиромашвоЈ
средппп, na располагање, C друге страве мораће ce
дати Moryl>no(Tii, да градови те своје вадаће шnyњавају у гравицама свошљивости опћивскшс памота,
a нарочпто св мора паапти na TO, да ce повпм ваковом
o градовпма ставе na пут тежкама, које ce све више
11С110л.авају иод поједпппх градова, a које пду аа тпм,

да у спстсму ствараи.а царипскпх ограда путом onЈишских luni т|)ошарппа пли других слпчппх да/Кбива вађу ВЈ)ела и прпходе или стварају ааштпту
;)а овоју лок-алпу прввреду.
Господо, док то начело можс onhcmiTO врпједпти
ва градове, поставља će сасвпм друга задаћа у noглоду ових градова, којп и no својој велпчппп, n
no својем iioBiijociiOM развптку и no својем положају
у душп пашега варода вијесу n no могу бити третпpann као једвоставво адмивпстративве једивице.
Ту миолим на nauiy престовицу БеограД, na другу
пашу престоницу Загрвб и ва средиштв ваше Словеniijo Љубл.ану. Moja jo дужвост као Југословева u
као пославика крал>евског слобоДвог и главпог града
Загреба, слободвон вољом чијега огромвог дијела
пучавства сам дошао у овај шиокп Дом, roBO|)iiTii
и прпка.чати Бам потребу, да ce граду Загребу увутар
паше самоуправве оргавивацвје даје овакав, ае
вјештачки ввуветви, пего вриродво створевв положај, којп му no опом, што jo ЗагроП ва сав nam парод,
ва хрватски дир нашега народа аосебво у народвош,
просвјетвом n гооцодарском поглоду, привада. Загреб je оио жариште, у којем су живјела и умпрала
110кол.еља, у којем je Х[)ватскп парод дао одушка
својим жељама u настојањима, у којем je дошло до
ивражаја овс ono, што je од Хрвата створило ono,
niTO су восталп n што јосу дацас у nanioj пародпој
држави. За свакога Хрвата Загреб je бпо и јест срце
n глава u то треба да буде и у aanioj Југославвји,
у којој Хрвати гледају пспуљопе све пдоале у великом оквпру Југославије, коју су п.озппп вајбољи
сивови жељковалв и o којој су сањали n ва коју су
стварали темеље.
Госводо, овакав Загреб no можо бити само једноставва адмивистративва једивица, јер to не одговара nnTii вародвој, пптп просвјетвој вити nonjecnoj
niiTu господарској улозп Загроба у пашом паЈјодпом
жпвоту. 3ar])eG иора пмати такав иоложај, да дшјко
n у даљвој будућвости бптп и остатп ono, што je no
свбјем повиву, na je стога потребно, да ce граду
Загребу у цијелости и потпуно сачува његоЂЏ рџмо-'
управа, мислим ту у првом реду Bpuiojhe ладложIIO( тп onlio управве власти првог степевд, To je
једводушви аахтјов цијелога грађавства, noje впјековима чува своја традицијом сточопа врава.
Ово jo грађавство своје правнце пзрадпло n сачувало n у пајтожој борби против ту^шикпх влада,
na не би никако аристало да их сада пзгубп или да
ce IKTO окрње у вашој слободвој, Tniyliy годива
чекавој n дочекааој, вародвој држави Југославији.
Господо, Загрјвбу ce иорају осигурауи ona фипапспјска врела која ће му омогуКптп, да у сваком
погледу испуви своју вадаћу. Дандс мсфа Загреб
npcorjiOMiio торото споснти ва баповппу, која волпкп
дчо својих баповпискпх такса, трошарппа, приреаа
птд., 75% баповппског прорачупа, црпи баш пз
Загреба и тиме слаби пореску способпост грађава
ва нвравве IIOTJ)O6O града Загребд, што ce тим теже ос
јеваЈерседалеко претежви'дио баповппскпх прихода
употребљава вав подручја града Загреба. Ево примјера: од 100% убратих такса na бевввв добија држава 00%, бавовива 35%, a град само 5%, али вато
мора градити n повравл>а7В цесте na којима ce троiim тај o(4i3iiii. Пстппа и град Загреб треба довриаети
аотребама бавовиае, али ту ce морају поставити
стаповпто граппцс тако, да со Загребу сачупају
фввавсијске могу1.пости. Загреб бв морао допривијотп вотребама бавовике ставрввту таигопту прома
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броју својега становништва, a с друге стране би др- вакбна оргапизацпја, ОНДа кзко TO да ее међу љешш
жава морала препустити један дио и становџто вј)- члановима налаве од реда све само државни чиновсти својих прпхода бановини као примјерице порев пицп, као HITI) оу r. Велмар Јанковић, г. Велибор
од вемљишта и вгрсда. Само ако će Загребу осигу- .lomili n многи други, и како то да ова, допуштена
рају сва ona финансијска срвтства, која може црп- II.III m'JiiHi.viiiTiMia, оргаипзацпја га др/павппм чппоп(Tii na градскс прпирсд*!, .Moliiilio Пагрсо ИСПунити ницима на челу навива на својим вборовима Красве своје урбашктпчЈчл дуишос ти.
л>в.вске министре лоповииа који су државу толико
Господо, потребно јо стога, да Краљевска влада покрали да се ona ne иоже вшпе im опоравпти. 11
чнм iipni(! предложи вакон o финансирању самоу- ми ее, господо, сада пптамо шта je истина: да ли je
правипх тјс.а, као u заиоп o бановинским самоупра- Југословепека акција одобрена политичка ojiraimвама, TO miji' само ппторсс града ПагрсПа, то јо uii- вација са беаобаирном и педоиуштепом политичком
то})ес и велике државне a нацЈтоналне политике, акцпјои? Исто тако, господо, мисеморамо 1штати,дали
која мора датп иогућност већег ii снажнијег полста јеиотина то да су министри државу и народ покрали
и могућности да сс у пупој бујиости раввије u иро- и oii,4>a4Ka.iiii, како то Југоеловеиека акцијв и n.eim
цвате дух југооловенства, тако да остане краљевски претставници, државни чипоштцп, широм народа
град Загроб и дал.с најлепши алвм-камен у круни слободпо говоре, пли еу TO, господо, иечувепе клевете, које баш државпп чиновници ие смеју векажнашег југословенског Краља<
Господо, прихватом н проведбом овога вакона ji.eno no народу проеииати? Паиокоц, гоеподо, да
надам се, да he се моћи нсправнтп све гријешке, ли jo iicTima да пеполитичко друштво Југоеловеиеку
којв су појединци, i куппис п ( трапке ini ирпјаптих акцпју, са овако безобаирио политичјком сврхом,
стрмпачипх режима нанијели ив иорпстол.уо.Ба, савски бап г. Ileponiili иомаже u да ли je ието тано
неспобобности u невнања у моралном и материјалном нстива да рлично друштво у Дравској бановини, бопогледу. Краљевске владс п Југословеиснс иацио- јоввике, помаже бан г. Марушић. Сво се one полцналне странке дужност je да то сада нсправн, како тичке појаве још маљс могу разумети ако св уважи
je то одлучно вапочео и садањи Клуб веиине .111(1 да ј<! г. Мтпктар унутравдњих дела забрапио поетоуспркос свих вапријека с иввјеснк1х страна, које на- jaii.(! п рад Југословенско-радш^алнр-социјалие u
Југооловвнско-ооцијално-демо.кратскв странке, кад
стоје омстати овај рад п настојање.
Једнодушнм и одлучни je то вахтјев свих rpa- су one ватражиле одобрење, na оу ncite чак u уз учешђана краљевског града Загреба, четврт милијуна be нностранства са великом помпом одржале u свој
Загрепчана, које овдје ваступам и у чије име с,ве конгрео, п те неполнтичке органивације са политичОВО паиашам, rpaliaiu тва, које lu; ммати ПЈИмшкв ком сврхрм, као што je Југословенска акција noмаже п г. Министар унутрашших дела.
да наскоро слободним ивбором ивабере na enoje среИ дал.е ое, господо, пско политичко иојаве у
дине из свнх слојева поштене, неодвисне н несебично
iiamoj
земл.п тсшко могу ехватити и разуметп. Kano
суграђал(', нојима IK; iionjei>nTii у иудуће господарење градском UMOHHIIOAI и правом, ове на добробит TO на нрпмер да г. Мипиетар трговипс и индустрије
п ча( т папич'.4iij(4i()r п д1)агог аа уипјек крал.евскога Јурај Деметровић 17-V1 ове године na евоме вбору
a Беловару ивјављује: «Oim који данас проповедају
п слободпога града Загреба.
Гласујем у начелу за предложени вакон. (Одо- апстиненцију, omi који агитују да парод ne увима
учешћа у политичком животу, то еу најверниЈИ саоравање и пљесак.)
IIрстсгдтт др, ЕСоста КуманудиЈ Пма рвч г. вевници оних који бп хтели да водс политику хегемоније. Tu жвле да Хрвати остану вав учешћа, да
др. Ппап .'loiniapciiiili.
Др. Пваи Лончаревић: Господо народнн посла- остану no страни, да буду Хрвати печпто вависни,
ппци, кад јо na дневиом реду НаррдНе скућштине кад Mii) господо, впамо да после 0 јану^ра 1029 говакбнски предлог ив оримарног политичког ресора, дине n оснЈтка Југословенске националне странке
какавзе pecop Министра унутрашњих пбслова, онда нема впше полптпчке хегемоппје nero je у свима правсу беа карочитог ремећења дневнога рвда на њему цима полптпка пуне равноправности.^
Лли, госиодо, ако после 6 јапуара n оснутка Јуи полптичне nojane, које су са оваквшм ваконом,
какав je заноиски предлог O градскШ! општипама, гословенске националне странке неко ипак неканву
полптпку хегемоније води, ко je тај, господо, нојп ов,
увек у иајтешп.ој вози.
Ми, господо, морамо нскрено привнат)! да се no речима активног краљевског Министра г. Јураја
многе политичке nojane у нашј вемљи нс могу тако Деметровића, yi удио водитн политику хвгвмоније,
лако схватптп im |ia:iv.M('Tii. .'iap со, na П])пмер, мОЖе Хрпате држати ВбЧИТО заппсипма ? Ko je тај, госполано разуметп да се позиато друштво, под имеком до ? Да ли су то Словенци? Или oy то, гооподо, Gpбцјанци, n noju i'
вЈугословбнока акција*, навива иолитпчко-соцпЈер, господо, очито вависни Хрватк, како кажа
јална органивација в да га претседник Југословенско
Националне Стравке и JIJ(;II клуб се^атора и иосла- r. Министар трговинв и индустрије, не могу тек
ника иазииа неполитичким удругнеи.ем, које разипја паспрам кога нвкакву хегемоппју водптп.
политичку делатиост без пкзнве нолитичие одгоAKO напоков у овој вемљи, у супрот извршене
ВОрности? Лко je, господо, Југословсиска акццја политичке реформе, no речима г. Јураја Деметронеполитичко друштво којс раввија подитичку де- вића, има још пекпх мовних хегемониста, noju водв
латност, како то кажв саопштење Претседништва цолитику хегемоније n noju д|)5ке Хрвате вечито заЈугословенске националне странке, онда како то виснима, вашто je онда г. др. Влатко Мачек, шеф
да MiiiincTaj) упутрацш.пх послова, који je пршу- хрватске сел.ачке странкв) upe. уђен na .'i године строствовао седницама претседништва Југослбвенске на- гог ватвора када je, попут Јурја Деметровића истуционалне странке не применн против овога удру- пио протпп политике хегемоиијб и дошао, na т(!/кеп.а еа iij)eijoj)a4ciiiiM статутпим делонЈ)угом санк- мсч.у опог горког искуотва г. Двметровића, до
ције §-а 11 Закона o удружењима, вборовима и до- аакључка да je преко ПОТребно да сс поведе бо])ба
говорпма ? Лко je опст Југословепека акцији III)OTIIU- ii])OTiiny те хегемоппје!
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Још се неке политичке појаве у uaiuoj зсмл.и Сенату 27-IH овс годппе. HaJm партнера, како би то
г. Претседппк владе piMjao, узрок je n овој иолптпчмогу тсшно равумвти.
Како на арииер да ce лако равумв појава да кој појавп као и свима онима које ее у последњем
Иретссдтич J\jia.bcn!'KO н.чадс, г. Никола Увуновић, времену у политпчком животу name земл.е збпвају,
даиа 23 иарта ове годинв, у свомс сенатском говору нао појава Југословеиеке аицпје, појава бојоиппка,
сенатској оповицији ивјађљује да je Југословонска говор г. Деметровића o хегемонијн, na н говор г.
национална странка привукла овојој иолитпцм ми* Претседника владе na партпјекој вечери у «ИмпериЈТОне бирача, да удружоиој оиозпцпји ne f>ii iniKaiciia јалу» . По опоме, господо, што овај вакон партнерима
иелпка ноличииа бпрача остала, a ппак цео ОВО] го- пружа, ja сумњам да ће će циљ постићи.
Koju he ce партнери упустити у борбу са режнвор проткао je поептом да т|)еба државној иолптпцп
баш странка удружене опозицијо из оповиционог мом, KOJU себи одмах - осигурава у оваком случају
блока, пе која друга странка, a цајмање г. Boje једну трећину успеха , са режимом који именује
Јањића или Сввтислава Хођере, каио то г. Цретоед- једну трећину градских ваступника и тако пре борбс осигурава себи једну трвћину бодова како <'е то
imi; владс кажс.
Kako то да je г. Претседник владе у томе овом језпком г. Мпппетра за фивичко ваепптап.е народа
сепатском говору ивјавио да je оповиција била пст каже. Затим, гоеподо, ко нама јемчи да lio господпп
пуппх годпна слободиа као птпца na граии, када су Министар унутрашњих послова поступати у духу
пза тпх пот годппа шефови ОПОВИЦИЈе биле птице у вакона, да lio их поштовати и да их iioiic злоупокавезу, како су И данао, т.ј. у кавезу Мнтровицм требљавати ? Ko јемчи да iie onaj господин поштовати
и na отоку Хвару слободпс. Ако су господа шефовн закоп n да lii! га иввршивати као што треба, кад мп
опозицпје, пасупрот томс што су ПвТ годипа били са иввршењем банских и министарских ваконских
птпце у канему, ппак били иао птице na грапи сло- дужности пмамо псобпчпо pijano искуотво ? Наприбодни, да то mije можДа у омиолу Теревијанв као мер. Поотоји ваконски аропис члана 54 Закона o
фОгел-фрај, слободнв, што на јевику г. Првтсвдника унутрашшој управи који каже: «Градск11 начелиик
je у вршеп.у поелова опште управнц opran упувладе, одговара: Kao птице иа грапц слободпе.
трашње управе са истим односом као срвоки наAKO би no речима г. Претседника владе за na m
државнн по.чптичкп живот било корисно да ce челппк којп одговара дисцнплински no одредбама
створи опозпциопи блок iiaiiiiaj).iiaMeiiTapiie опози- овога закопа.*
lio § 175 истога вакона: «Ако редован суд ставн
дпје као достојаи цартпер Југословенске пациопалие
странке, јер то иије странка г. Boje Jaii.niia и r. Све- службеника у иследни притвор, или га вбог злотислава Хођере, вашто ео онда г. Претседник владе чинства пли преступа ив ночасних робуда отави под
у евоме говору ванпарламентарној оповицији због суд, п.егов lio непосреднц или аосредни старешина
чеетих ирекоморских и еухоземних путоваи.а по- одмах наредити п.егово претходно удал.еп.е од дуждругујс? (Др. Иикола Кешељевпћ: J ep нијв успео погти.*)
lio § 2.'Ш Закопа o чииовницима; «Ан() државни
у преговорима). Зар оу опда, гбоподо, члапови ванслужбеник
будо отављеп у шледпп ирптвор плп збогпарлаиентарне оповиције криви што морају првко
мОра и еухоземпо миого путовати ако хрће у интв- злочппетава п.чп због другог печаспог дела под
ресу дрЖавног п политичког живота опозициони оптужбу, п.егов he непосредни старешина одмах
блон да етворе и вар je, господо, оиет нвка нарочнта нарјадити претходно удаљење 6д дужнооти*.
Госпрдо, кад емо код pacnpan.i.an.a закопгког
заолуга Г. ПретсвДНИћа владе што on na евојс полптпчке разговоре и прсгопоре н бев НвКОГ ДуГОГ предлога o градовима n градским општинамЈа, да
иутоваи.а може зачае из Претседништва владе у видимо како je савоки бан са г. Министром унуIVpvii(h-y V.IIIUV да cTiirnel Док", паимв, Г. ПрвТСеДНИК трашп.их поелова nanpniiio iiMiiejiaTiiBiin nponuc i?
владе у том свом иптерсеаитпом говору тв|)Д11 ДВ 175 Закопа o упутраши.ој управп n !; 2.!() Закона
оваки ноји мислп у овој земл.и ио.читину да водп 0 чиповпицпма, кад ce опим садапш.пм закопекпм
мора даиашњу основиу државну политику еа свима првдлогом o град('К11м ошптппама тралт да пм веп.езтшм копсеткчшпјама да прими, ДОК OH ОПОВИ: рујемо да lie omi радити вакоцито u онда када ce
ЦИЈИ ирпговара у Сепату што миого no мору и еухо- onu сасвим лаио могу иввући нспод ваконске одгоземпо путујуни прбГОВара еа члаповима опозицио- ворности. Да видимо, како je савоки бан оа г. Mnног блока и иекс кбмбинације са пепарламеитарпом ппгтром упутрашп.пх послоиа иввршио закоппту
опозицијом iipami, вашто je, господо, аре нвки дан дужноот када je na пример у пптаи.у градоки начелсувоввмно г. Мретгедппк владе путоиао када je na IIIIK др. Maja Шумановац. Градоки начелник у Винполитичке nperoDope ca г. уКпиом Тајсићем, одрооно ковцииа оптужен je и правоснажно оптужбом Дрг. Ацом Станојевићем ив Претседнвдитва владе у жавног тужиоштва у Осеку стављен под оптужбу
због з.почппетава n преотупа ив § 134 тачка 1—4, §
Крунску улицу oTiimao ?
Док су, господо, тако многе појаве у нашој ввм- 1S1 n § 182 и § 275 због злочппог дкча, jop je као
л.п неохватљиве и неравуиљива, политичка аојава старешина «Сокола» у Винковцима, влоупотребљаовог и ованвог полптпчког вакона рувише je јасна и вајући евоју власт коју je имао над сокодоком наравумљива. Расправ^ајук^ o политичкој прјави раштајком, приморавао Тонку Марас да рристане,
да јо on обљубп, n да му ce пода. Taj градски наOBOI' вакОНСКОГ 11Ј)едлога лорам одмах подвући Дв
ce овај ваконоки пројекат ио доносл вато да ce, no челппк je правоснажно опуужен вбог таквих нвчаречима Г. Министра уиутраши.пх поелова у експрвву, СНИХ побуда да Boh no могу im печасппјо бити. II
nanio iioeTOJehe градско ваконодавство модерппзуЈе, ми сада говоримо o правоснажној оптужби Државалп бпћс истииа министарско тврђење вксдовеа д^ сс ног тужиоштва.
Градокц начелнин правоснажном оптужбом Дровај ваконски предлог џојавио зато да градско ваколодаветво доведе у склад са потребама n зацоппм!' жавџог тужиоштва оптужен je, како видимо. Заков
садашпЈИцо, n TO режпмеке еадашп.пце. Овоме iboroBiiM пепоеродппм n иосродппм старешипама
Ц11л.у управљен je u говор г. Ијјетседпиии Владе у цвлаже да га с места удаље од дужнбсти. Старв:

СТЕНОГРАФСКЕ БЕЛЕШКЕ
ШИна опаквог градског начоЈшика мема ЕШШТа Л«
испитујо. On, гогподо, пма боа икакпог ра8МШШБања
на основу звапичпо доставо Државнрг тугииоца, одiiocno надлежног Суда оваквог град(;ког начелника
с меота да равреши дуншости. (Јодаи глао: Да га
суспоидујо!) РаврбШИ, протходпо удал.и. Л шта je
радио, господо, непосредни старешина грвдоком
начелнику Савски fian госнодип др. Перрвив? Нијв
ништа урадпо. AKO није он радио no закопу, шта je
ондапоореднив најнепоореднији старешина Министвр
упутрашн.их дела no својој законској надлежнооти
урадио ? Господо, опет ништа. И овано, господо, ci);)MOTiio и нвчувено оптужен градо^ш начвлник JOHI
увек Ов Држи иа свомо мссту упркос закоигких npoimca, којс сам {фочитао п обавља дужиост градског
начелника у Винкрвци^а. Ми зиамо, господо; да се
са иама заједпо чудито n питато: да ли je Morylic,
да ии Савскв бап ни Министар упутраши.их двла
ппсу г. Шумаиовца удаљшш од дугкпости градског
начеЈтпка и ано je правоспажпом оптуиптцом због
оваквих дсла злочппа и преступака стављеп под
оптужгтцу. (Др. Глигорпје Taduh: Je ли то јавл^ио
да je ставл.еи цод суд?) Ja ћу Глишо и 0 томо roорпти. Ј^во кад je BOII господвв Глиша Тади]. то
сдоиенуо, зар збил.а mi Савски бап ни Мвнистар
уиутраши.пх дела ne зиају можда као иепооредве
n пооредпе старсчипио да ji; ГЈ)ад"К11 начелнив у
Винковцима правосважиом оптужввцом државног
тужпоца у Осеку овако оптужев ? Исто нао и v.
Глиша Тади], n мв смр питали да ли cTajieinmia
Савскп бан и Министар унутрашн>их дела ис внају
да je випновачнп градски начелник овако страшно
ОПТуЖвН, ДОК Св, ГОСПОДО, ВИСМО у Суду II КОД Д[)жаввог тужиоштва у Осеку гррко равочарали,
Ту смо наиме установили да су свр судске власти
саоју дужпост цо закопу изврпшле u све стареiiiiine обавестпли. Шта BIIUIC, ГОСПОДО, ja сам сс
овпх дапа у Мииистарству унутрашп.их дела увсрио
да je и Министар увутрашв>их дела 6 правоснажној
оптужпици др. Haje Шумаиовца обавештен. Дакле,
и Савеки баи и Мшпи тар упутрапт.пх дела зпају да
je вииковачки градгки пачсппп; ПЈјаноспаЈкно стављеи под оптужвицу вбог зло^ива иа § 275 Кривиччног закоиа, a iinai; im једап га iiiij(! претходно од
дужноотв удаљио. Ми ее, гРсподој са правом пктамо
кано то, да ове врховна старешине наше зсмл.е
овбју ваковсну дужноот не пзвртују. Да можда
Савскв баи, г. Мпиш тар уиутрапт.пх дела, noMohimun, иачелпицп n оста.ие иепосредпе п поередне
етареиише OIK; земл.е na зпају да поотојб аропиои
§§ 56, 175 Заиоиа o увутрашњрј управи п 236 Звкона
o чиновппцпма ?l Данле, гооподо, да у onoj земљп
не знају закона omi иојпма je дужтм т да их другпма
обнародују п да св старају да се тп ваконскв прописи
11зв])шују. Да лп je могуће да Савски бав п г. Миппстар увутрашњих Двла Ив поввају законе?! To
je, господо, сасвпм немогуће п тшо паметап ono
неће вероватп. Ha шта онда na крају може да буде:
да mi Мшшстар im Савоки бан своје закоиске дужиости in; ивврпхују. Може бити,, гоеподо саио то,
да Министар увутрашњих дсла п пепосредпе п по-

оредне и најнепосредввјв, ако хоћете, старешине

знају, n тв како позиају закопе, да добро позпају
ироппсе вакона §§ 56, 176 и 236 Закона o чиновницима али их не пзвршују зато, Што то nehc и што
xoliO да убпју вејју вииновачких грађаиа у правду,
што бољшевизују n дезоргаипзују уираву и UITO
државу пз темеља yii]>oiutmliyjy. Сада када ове две
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еавесие стареШпке, у закоиском предлогу o градCKIIM отИтипама ва себе толику власт трагке, да
ли мп, шоподо иосланици, можемо олако узетп
те стварп. Да ЛИ МИ СМвМО, Ba пример, узети,
да постојп пеки закоиски iiponiie, који одрсђује, кад nemi градски иачелипк, акО по можда
no Ловри Киежеви!^, ИЛВ ПО иеиомс од нас
IKU'O no Државнбм тужпоштву прлвоснажно вбог
злочииства буде оитужеи, да отарешима MOpfi таквог градсиог иачолшша одмах претходпо са дужНОСТИ
удалигги, a тај га старепшна nehe да удаљи, да такав
старешина вије ништа учпиио, и да mije старешпиа
ано се овај ваконсни пропио ие ивврши и поврвди.
AKO on, иопут г. Миииетра уиутрапш.их дола
и СавокОГ бапа, узели, да mije тано страпшо ништа
урађено, ако гу овп вакбнскв прописк повређени,
шта ћемо овда, господо, са занлетвом Мвнистра
yiiyTpaiuii>iix дела и Савбког баиа, иоју су omi ло
Уставу овано пологкили: «3аклип,ем ее Богом, да
liy бпти Крељу всрап и радпти no уставу н закопу.))
Кад no закоиу пиоу радили ti nclie да раде! Да ли
иама, поиут Miiiinc'rpa упутрашп.пх и Савског бапа,
моЈко бити сввједпо, да nemi Мпппстар п Баи иоложе
заклетву, да lie ])a;iiiTii no закопу, na ту заклетву
пРгаве и rio вакову ne ураде?! Шта ће, господо, у
onoj земл.п бити, ако свп omi, који заилетве пблбже,
ставу ваклетве', попут Министра унутрашњих дела
n Савског бапа, газптп ?1 Зар, господо, n Мпппстар
упутрацт.пх де.па n С.апскп бап, ИВ еамога тсиста
заклетве ne впде, да je верпогт Крал>у са радом no
Уставу n закошша cnojena n да, господо, Краљу
НИКО ne можв бптп верап, којп no уставу n закопу
не радп?! Плп, госцодо, Мпппстар упутрашп.пх
дела, noj n се сада у експовеу o овоме ваковском
предчогу највДанпут са домократсшш прппцпппма
почоо да равмеће, мпслп, да нв треба Устав од 3
септемора 1931 годпне, Закоп o упутрашп.ој управи
од 16-V 1-1029 годино n Заков o чиноввицима од 31
марта 1П.Ч! годппе извршапатп, јер НИСу из демократскогдобаи пемају,попут овога н>еговогвакова^
овнаке вправе демократије^, како on то каже.
Неко he, господо. запптатп: Заогго мп ово све
пзпоспмо n Вашто П0 Miiniu тарсцој n Папској савбСТВ
чепркамо. Да лп можда зато, што се падамо, да l.e
Министар упутрапш.их дела, Савскп бап, помоКппци,

начелници n како će свв ти великв аанлетници ne

зову, noi'.'ie опога гоцора пзпрпштп овоју Ввкоћоку
ДуЖНОСТ, коју upe IIIKV ИВВршВЛИ. Mn би, гоеподо,
моралп Гттп веома naiinmi, кад бп овако мпслплп,
да he се Miiiinrrap упутрашп.пх дела n Савскп бап,
после говора макар кога ОД пародмпх ПООЛаника
од владине већвне, или од нас оповвцвје лацнути n
вгроаити, кад се нису лацвули и вгровили пред
ваклвтрм 'војом ваконоком дужношНу и оавешву.
Пзпоспм, гоеподо, то зато, да овдо јавпо у Народпој
окупштиви, позовем r. Мппштра увутрашњих дола
да nopi'i.iit' акр оме n може, да МивистарРтвоуву'
T|iaiiiii.iix дела и Банска управа у Загребу нису
оиавештепп o крпвпчпом ii]>oroiiy n прдвосважвој
оптужбп Haj«! Тумановца радв влочина ив § 276
КривичнОТ вакова. Ието тако, господој да порсче
ако р.мв и можв да no параграфпма 56 n 175 Закопа
6 упутрашп.ој управц n § ЈЈЗр Закопа 0 чпповппцпма
пема < поју императивву дужвост да овог градског пачелппка одмах предходпо са дужноотд
удал.11.
Нзпоспмо то зато, да овде у Иародпој скупштипц приупитаио ue само r. Мптнтра унутраш-
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послова, иего и уважоног г. Претсодиика Краљепске владо, како се овако иезакоиити поступци
Министра уиутраиш.пх послова п Савскога бана
елажу оа, од г. II p o т o o д и п к a Владо у Народној
екупштшт од G марта о. г. na говор r. др. Николе
KomcjBCBiiha, дапом слодећом изјаволг: «11()ка свако
зна п верује да lic свака власт п свако иадлопггво a
Краљевска влада учинити све да Закон према свакоме дође до најпуније примене*, — када Закон o
уиутЈјаит.ој управи n Заков o чиповипцима mije
паспрам др. Haje Шумаиовца im до каквог a пајмањс
до какве пуне njiimene дошао. Ионосим то, господо,
9а то да г. Претседника владе вапитамда ли je у своме
говору г. Бартугу o повом међунаррдном поретку
у коме ho мођународпи Закон бити пад државама
iicTo као што су вакони пад појединим грађанвма,
мисли такав нови поредак п примепу мођуиароднпх закопа, каквупримену г.Савскп баи и Мшшстар
унутрашњих дсла над јаднии вппковачкид! грађађашша вршо. (Тодор Tonuli: To je предмвт инторпелације). Напокон то, грсподо, ивносим за то да
11а])одпо протставништво види какве мп пепосрсдпс
n посродие старешиие имало n зар да таквим старешииама овим ваконсквм прсдлогом једац дио
народне суверевости дамо одоиравајући им да могу
садш трећину градских ваступника да иваберу ?
.Чиајућп добро да na очиглсд чпи.еиица Министар
упутраши.их послова pa Паиовима својо заклете
дужпостп но иввршују, унавред спраи њих мора со
бпти всома скептичан. Млнистар уиутрашил^ послова у експозеу o овомо закоиском иредлогу обоћава,
да lie ова трећина градоких ваступника бити иостављсна пз родова људи посвећена у кбмунална iiiiraiba.
Одмах морам, госиодо, пзјавити да сам у начелу
против тош да овакви министри u баиови поитавл.ају
ма и један iij)o мил, a камо ли једпу трећину градскнх
застуииика. Лли када BOII Краљевска влада са
својом BoliiniOAi гако xolie п можо, онда у истииу no
бп за тај посао могао бити другп п бољп критериј
noro да та лпца iiOMOj)ajy бити посвећена у пптања
комупалпо политико.
Миипстар уиутрашљих дсла <1а Савски.м баиом
ОДмах lio иаиомеиути да со п до сада таио радило
п ако mije бпло озакопЈено и да су сс градскп заступници и до сада поставлЈали ив редова лд-ди иосвеIHMIMX у пптан.а комуналпе политике. Овај ваконоки
предлог, pehu he Мицистар уцутрап1н>их дола са
Савснпм башш, само сада легализујс u до сада
постојс^у добру праксу осигурава да 1>о ее у сваком
случају u далЈО овако добро радити.Да лп је,господо,
досадашпЈа пракса добра и да лп je ona гараицпја
ва будућност видеће се најбоље ив карловачког
цримера*
Кад je у месецу лпстопаду 1932 г. поетављено
ново гра1доко застуиство у Карловцу, није ни оидо
ва поотављање градских ваступника било другог
критервјума, него да тв људи буду посвећевв у
питћња комуиалпе политике. Какви би други моTiimi и моглп бити меродавнв ва то иого да су то
људи којп су посвећени у пптан.а комуиалне политике? У овој пракси у граду Карловцутало се
ригорозио поступало n тако сс далско шпло да су
за градскв ваступвике постарљанв људи који су
бплп толико заузети комуналнвм нптап.ом овога
дивиога града зелеикасто-плаве Коране, да се нису
i моглп никако ОД зграде градскога иачелилка да
удаљо. Заузотп комупалиим ллтап.има, ти су застуипицн билц у зградп градског начелотва И ДО
ILIIX

подпо и послс подпе. n када je у њој бпло градских
вамештеника и када их mije било, л када je блло
уредрвно времс, л каде mije блло. Тл су лово-лостављелл градски застулллци бл.чп комулалллм
иитаи.пма града Карловца толлко заузетл да су л
лајпитлмллје лословс моралл у зградп градскога
лачелства да обављају. 'Гако n. лр. лрвак градског
лачелства у Карловцу, др. Илклца Бадовллац,
одллчал пријатељ г. Јураја Денетровићај Мивиотра
трговине и ллдустрлје, претседвик органивације
Југословелске лацлолалле стралке, бло je толлко
лосвоћел у комулалла ллтал.а, да je лоловллом
ловемиЈ)а 1932 годлло, у суботу после лодпе, када
свл другл којл ллсу толпко бллл заузстл комулалллм ллтал.лма, ллсу бплл у калцсларлјл, ларедло
да једла ллсарлца мора сама доЈш у вграду лачолства
да с ibOM обавл лско комулалле лослове. Ту joj je,
гослодо, овај лоставл>01т a не ивабрани градскв
застуштк, приопћио да je редуцирава пз службе,
— стлд ме je , али морам да кажсм — алл ако му
долустл да je обљубл да he олда слободпо MOUII да
остале ла своме месту. Гослодо, лресуда Среснога
суда у Карловцу од 30 сслтомбра 1933 годлле бр.
855, затлм пресуда Окруллшг суда у Загребу од
27 иовембра 1933 број 1130 л лапокол Стола седморлце у Загребу од 2 марта овс годлле бр. 392-34
колстатује да je др. Никица Бадовллац, посвећев
у комулалла ллтаља града КаЈ)ловца, ову плсарлцу
тога дала у лстллу л обљубло.
Ево, господо, овако лзгледају у лалпш градовлма Карловцу, Вллковцлма л друглм, тл у комулалла ллтал.а посвећени поотављени, a ле лзабраил
лачслллци u ваступници градских оллпчша. A,
гослодо, као лупалари лагледају ла жалост лашл
лреславлл градовл члјлм се пословлма баве др.
Бадовинац, (Пумановац ц мвогв други којо наши
минвстрв л баловл ла то лолон^аје лостављају.
Ja, госчшдо, смем сада да заллтам, кано сада лзгледају тл лашп баловл и мивистри као л r. Јурај ДеМвтровић, ла члју je лреиоруку за застулллка
града Карловца лмеловал овај човон ? II када со
Мпллстар улутралш.лх дела због оваквлх лелрлллка
лрелорл, ол облчло одговара, да <;е ту ле можс лшлта
урадлтл, јср да je ствар «siil) iiidi('e» л то су већ
млога гослода у Скуллпчшп, иако ллсу правници,
заламтллл, да господли Млллстар врло често каже:
ствар je «siil) iiidice», ja ту ле могу ллшта учлллтл.
Гослодо, овдс се овако iiolie Molm ОДбранитВ
л одгово})лтл joj) je ова ствар правослалЈла лресуда
Стола седморице у Загребу долесела ла мораллу и
матерлјаллу штету Др. Нлклце Бадовинца, a ć
л.лме л гл1. Деиетровића, ilcpoBiiIia л Жлко Ј1авића<
rjialjane града Карловца л лас све леоблчло ннтересује, канве he лзговоре г. Млллстар унутрашњих
лослова олет nahn да бл овако iiocBeheiior градсног
заетушшна л даље могао оставлтл у олужби. Докле
г. Млллстар улутрашњпх послова са баловлма с
јсдпе стране тражи од првтставника власт аа постављање оваквих градоких ваступника, дотле je
у евом ексчхозеу o заколу o градским олштллама
са лравом демократвјрм лочео да парадира« Мл
смо леколлко лута бадава прочитали ваконски
предлог, алл нисмо могли nahn правну основицу.
11 далас лс можемо разумстл шта je блло г. Млллстру
унутрашњих лослова кад у занолском предлогу
којл узакол.ује ле бирање градских ваступника no
лароду iiero постављање no властима, види утваре
лраве дембкратије. Кад Министар улут])ашшлх

СТЕНОГРАФСКЕ БЕЛЕШКЕ
послова предлажо Народпом претставништву овакав закон и продлог o градским оиштишша, онда
ГЈи пајбољо уЈ)адио да се мапе праве демократије,
u да je не ивавива, jop лно нојом ncepolio.M својин
експозеом пзазово праву дсмократпју оида треба
да je сигуран, да после и.е neho Сити оваквих ванона,
a mi оваквих банова ни мшшстара. И појавом овог
закоиског предлога, и011авл.ам, господо, Краљевска
влада са Југословенском националном странком
неће nalili iipiiKO потребног партијскрг партнвра.
Л какве су iberOBe одродбе, господо, с правом сумњамо да ће овај закоиски иродлог постићи жсл.е11с
резултато. 11 поред noiiounor позпва Претседника
владс иа партијској вечери у «Импвријалу» да
опозиција треба да пде no земљи, да купи потписе
n да се огледа na слободиим пзборпма, какви се
Bjmio у иашој зсмљи и какви lio се u no овом закопс-ном предлогу o опттипама BjamiTii, остаћс Краљевска влада <а Југословспском пат1,11опалпом страиком осуђена да сама и даље игра (шој партијскополптпчк-ц naciljane.
Mn I.CMO глаеатп протпву овога ваконског
иредлога. (Одобравање na левици).
Претседник др. Коста Кунанудк: Има реч
г. др. Милан MoTiiKom.
Др. Мнлап Метивош: ГоспоДо народни поелашхци, n опет смо дошлп пред један крупан вадатак,
пред решавање једпог крупног политичког проблсма, којп пам je допео пови пројбкат закопа o
градским општппама. Ja сам еаелушао говорпике
владпие већине пз Југословенске нациоиалнс странке
и слушао сам помио иврађене, naiiueaiie и iijioniiTaiie
докумептоване говоре o лепој прошлоетп n o великој важности градова n градских ошптина. И ти
п.пхопп лепо пашкапп, лепо прочитапи и леио
ивговоренв гово])11, чпие na мепе дојам, гледајућп
овај ваконоки иројекат, коме су посветпли те рсчи,
да су они држали стварио надгробпо слово граденој
аутономпјп. 11 omi су потпупо успелп. Кад поглсдато еадап.е етање нашег ваконодавства, o градским
ошптипама, у целој земљи, a nanoco na TepiiTO])iijii
Краљевиие Србпје, видвћете како je овај ваконски
предлог страшно р^акционаран. A реакцирнаран je,
господо, због тога, јер преставља једаи спстем рада,
један план рада, једну реакцвју, да се народу и
оно мало права, тто je до сада пмао, да му ее посве
одузмс. To je заслуга, no г. Министра уиутрапш.пх
послова — ja ћу да корегујем свога г. иредговоршша, то je моје мпшљељо — то je заслуга вае ив
владипо Beliiuic, из Југословспске националне странке. Да но гласате ви, но бп ово постао закоп, али
ви сте га пустпли кроз закоподавии одбор, ви 1>сте га
ивгласати у пленуму и ви ћете за њега да одговарате пред иародом n историјом. Ви само слодите
еистем евога рада, тако ето почели еа Закопом o
пзбору народних послапина, доиели ете га, да омогуЈште гоеиодп ореским поглаварпма, да збрии.авају поиоваи долазак ваш у овај Дом. ДопошеЈБем
Закона p општинаш омогућили сте такав иабор
у општинским самоуправама, да имате тамо иотпуи
утпцај срссних иачелиика, a дапас, донашаЈуви
закоп o градским општинама; дајете пупу власт
г. Министру унутрашњих послова u г. бапу, јер onu
имепују ^g градских ваступника. Осиовну иоту законског прсдлога предали ете управној властп,
да вам ona ствара градске општино. И до сада сте
пмали имеиована градека ааступства п ви стс видели, да су со и та тако имеиовапа градена заступ-
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етва успротпвила ODOM заколеком иредлогу и подиели
СВОЈе образложопо мшшвсшс, против овог закоиског
иредлога, n то ово no вама предложепо, a од властп
пменовапо, градско ваступство протпви се томв
ваконскОм Предлогу.,! a ви унаточ тога гласате ва
овакав ваконс^и предлог и сматрате га добрпм.
Ja зато, господо, кажсм, евостаи n дапатп.ег
момепта, кад ее тај закоп пма да донесе, да ви иистс
довољпо свеспи одговоЈпшети прод народом, јер
внадете да вае народ није ни бирао. И зато бринете,
да томс народу одуамете п ono мало права, ono мало
могућпоети, да ne може никако да утиче na јавпе
послове. Док су били отптински ивбори, срески
поглаварп бринули еу се, да ее проко општипских
службеппка и општинских равних фактора ство])!!
онаква улрава, каква валш треба, a дапае градовчма
ускраћујетв и ono што сте далп ссоскпм onnrniпама. Ссоеким општипама далп сте, npo форма,
да бпрају еве већнике, na гштам вас, где вам je
конвеквенција, кад псто то уекра^ујете градским
општинама што сте далц ссоскпм опппчшама, кад
у ГЈ)адов11ма поетојн пупо фаптора самоуправне
радппоетп? Л зпато зашто ? Ja liy да вам откријем
ту тајпу, јер у селу има 50—75% псппсмеппх, na
се onn могу да уписују у глаеачке сппскове и na
7 дапа pannje. A у градовпма со то ne може, јср
сувише очпју na то гледа, na со cnjieMiio овакав
излаз: да се прво оспгура једна грвћина, која сс,
разуме се, има, да вбрине за Иацпопалпу страпку,
која he глаеатп за овај закоп.
To jo, господо, еамо доказ, како се уопште
мпслпло na one прппцппв, ca којима се у образложепЈу опорпсало, као да су onn мотивп за допошење
овога закопеког предлога. Да ете вп, господо, у
Закоподавпом одбору, ив ваших редова, ставили
предлог г. Министру упутрашп.пх поелова, да се
код градских пзбора кандидатоке листе састављају
према nociojehiiM, no закопу и надлвЈКним пропиоима одобреним, странкама, ne бп бпло страха,
којп ее испол.ава у олучају, када се na томо темел.у
ne постављају кандидатоке листо. Речено je, да
поетојп бојаван, да ho доћи елемептп, који he раворитп градске општппе n да je ,стога, потрсбпо, да
ona једпа Tpeluina имсповаппх одб.орника, буде
јвдна каутела у рукама ир.хоппог oprana адмпппстрације да on то корегира. Међутим, ви сте избеглп
да прпмпте, да се капдпдатснс лпсто могу поставл.атп само од оннх страпака, које оу no вакону
прпзпате. Да i те то примили; опда бп ова бојазап

отпала сама no себи. Али кад би вв то примили,

МОрали би сто у псто време примити n другу копееквепцпју jop пемато чпмо да со браппте заШто отв
протввници општега тајтц-njiana гласа. Bn, господо,
na Југогловепско пацпопалпе странке и пз владине
neliiine, im (те противници тајпога njtana iviaca,
јер се бојпте пародпо љубави, пошто сте na леђима
народним исписали цео програм name страпке,
na се бојпте, да вам парод будо судпја за ваш рад.
Зато се вп бојпте, a да сто у пачслпма, са којима се

овај ваконски предлог обравложава, саглаони, ■—ви

бп гласалп n за тајпо право глаеа n за бнрап.е чптавог одбора, a ne Cn то прпграбплп у ^з бапу n
глодалп, да no еваку цопу само тако оспгурато
себп већину. Алн пемојте, гооподо, заборапптп,
да ее тпм методама npe 30 година елужпо једап
другп Бан у Хрватекој n Славоппјп, али да je јодпога
дана народна евост дошла до пупог ревултата и
ликвидирала те методс. II, будпте уверени, да lie
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те методс дикридиратв и вас, nam ])ад и рад ваше
стринке (Гласовп ii.'i iieliimc: Il»* прпмами .мскције
с ваше стране);
Господо, ne само, да се овпм занопским предлогом одузима грађан1)ма бирање градског ааступстиа у 1/з, сада, када се, тобож, доноси закои, да се
rjialjamiMa pa шира самбуправа no mro je Giuia до
еада Beii се у стварц одуаима и ono мало ca/taibo
компетенције градских опћина и до сада постојвђч
надлежност градских еамоуправа.
To je, господо, докаа систвма реакције, којп ви
носите. Ви га иосите, ви га пзгласавате, вп га одобравате u ва то će у тој форми испољавате.
Оваква сужЈвна градска самоуправа, покопава
градске самоуправе потиуио у свим градовима^ o
којима смо чули овако лепе речп, како су градопи
у прОШЛОСТИ чииили велике услуге у прпвредпом,
социјалиом n просветном погледу те ne могу да своју
самоуправу воде како с.у je до сада водили.
Човек мора да се вапита, каквп су равлови,
да ви данас доноспте овакав вакон, када видите
да je пароду тако тешко, да je тешка приврбдна
дећресија, да je тешка еоцпјална депреоија, када je
уабуђеп.е у свима иародиим редовима до врхуица
и када сте вимус, прп.чиком довршења накнадних
оптерећења видели, да вам je Београд демопстраTiiBiio аатворпо еве своје радп.е у анак протеста.
Bn све то видите и mi иород свега тога глаеате н
доносите овакве прописе, na штету градоке самоуправс Немојте да сс варате ii да миелит^, да вам
nehe то м грађанство ирианати онако n оиолико,
колико сте ааолужпли.
Видпте на пример, у питаи.у самих градгких
цамештеипка, na n градскпх ааступппка, упесене
су устапоие, да ce то све мрже растурити. Овако
ивабрано градско ваотунсгво и на овај качив naaCpano градско пачелство u градокн начедцик, могу
да ее најуре у евако доба. Па имате у ирописима
овога вакона предввђено, да ce могу чиновници,
којп су ОТбКЛИ право na nenanjv, <а 20—30 ГОДВна
фтужбе, ставитв на расположен>е, да ce ca њима
може да постуца no милој вољп, да ce тим људима
оиемогућава да су обеабеђспп.
3Gor тпх раалога вп упашате правпу псспгурноот, mi унашате увнемирење у грађанокии редо>
впма- Разуди' ce, да то nehe остати Gea одјвка«
Ja морам иокрево да кажем, да je жалосио,
да ce у даиашљим ириликама иде аа тим, да ce ne
уважује тешко стање, којс; nocrojn. Mu, ГОСПОДО,
ништа m^ GIICMO ивгубиди, да смо донели један
Либералан вакои o градокии општиваиа, који Gn
oAioryliiio грађанима, да могу да бирају градска
већа онако капо onn хоће. Huje тачпо што je јадав
118 редоиа ВЛаДИНв aeliiine naaao: «11е можсмо т|)петп да пролавни радници у фабрикама пи&Ју
одлучап утпцај na naGoj) градсног ааступстпа. Ип,
ГОСПОДО, TpeGa да апате, да су гласачп далас сви
једнаки. Лко сутра TpeGa да Gpane државу, umi he
ce покааатп где TpeGa n onn he GIITII у IIJIBIIM редовпма, G])anelin своју оччцшипу n enoj па])Од. 11 ueaусловпо jo noTjteGno, да ce o њима води рачупа,
a ne да ce пде у том правцу, Да ce пвпграва права
вол.а парода п да у тој копзеквепцпјп истрајете.
Bn, господо, којп допоеите овакав ааиоп o ГЈ)адcitiiM опттппама, ВИ here отеисатп n комплпковатп
n опано тешке врилике у паплш градскпм општппама n самоуправама. Зато пајавЈвујем ncnpeno
л отворепода ky одлучпо гласатп n у пачелу n у по-

Јсдппоипма протпву овога аакопа, a ип га, ГОСПОДО,
пвгласајте. (Одобраван>е na лввици).
Потрстссдиик др КоСТа Iloiioimli: Реч пма BBродпп пославин r. Миливоје Перић.
Шнлпиоје Ilepuli: Господо пароднп иослапицп,
пројекат аакопа o гјичдскпм општппа.ма јесге природва допупа Закопа o општппама од 24-111-1934
године. Кад овај вројеват будо ивгласан и ступи
na свагу, опда ћемо имати ивједначево целокупно
omiiTiincHo аакоподанство na свима правввм подручјима паше домовппе. Уједначеп npaniin жпвот
иипшх општппа утпцајае na културпо зблпиЈеше n
духовпо ивједначење свнх пашпх грађана. Л духовпо уједињење je права садржина ti смисао једпог
народа; iberon главвм n осповпп елемспат. Без
духоввог уједињења једав иаЈјод као пародпа це.iiina ne може GIITII сматрав. Полптичко уједпњење
GIUIO Gn празап појам ако ce ne би пзвело n духовпо
уједпл.еп.е парода. Овај закоп, да пема nu једве
друге страпе, само no овоме пма велпну важиост.
Пројекат вакова o градоввма почпва na пстовстпом
праввом оспову као n Заков o општинама* Нстоветпа су пачела спроведепа у Закопу o општипама
и та иста пачела палазе ce као Gaaa, осповпца и
овог ваковског пројекта. Пмамо m товетпа поглавља,
пзузев поглавље o деловпма општшш, која су naGpncana пз овог закопа, укпиута; сва остала noглавља, шпх десет na бррју, попављају ce n овде.
Отуда ce може закључптп да je пројепт закона o
градовпма, у највећем делу Gaj), верпа репродукцпја Закопа o општппама. Нма папесппх одступап.а
али су та одступаља пезпатпа n малобројва. Све
кад ce узме, танво стање стварп je омогуКавало
да ce спретпо n подеспо целонунап матоЈ)пјал праввог
уређеља пашпх општпна упесе у један закоп.
Господо, jacno je пспољепа тепдепцпја да ce
створп једаи тпп градоких onuiTiuia. Алп упркоо
ТВКО jacno испољевој тепдепцпји (тварлост je om;MoryliiMia л.езппо рстварвње. Ми heMO лматп градСКИХ ОШВТИва са усталовол! лзaGpaлllx потпретседнпка n градснпх општлла које ту устапову nehe
имати; и вјтш биће градсквх оввггава noje he пматп
iiiii|)ii круг падлежпостп n градпшх општппа noje
he н.матп ужв круг падлежпости. Према томе ове
градске општиве ниоу потпупо постављенв na једпу
аравву оспову. Код п.лх ce валажа иввесва разлпка
КОЈу je сама стварвост паметпула јер Gn ввприроДВО
иило ис видптп рачупа o стиаршш равлнкаиа које
код иаших градскпх onuiTiina постоје. Mn пмамо

градова са ивравито пндустријским карактером и

градова који су Олпже полдшрлвреди, jacno je да
за општпне таио разлпчптог парактера треба пматп
и Moryhiio( TU ва њихово равличито уређењв.
ГОСПОДО, ми у C.pGiijii л.малп с.мо ТИП oniirriina
члапова, садашп.л пјјсдлог закопа o градоипма,
као n Закоп o ошптппама, устаповл.ава опттппу
стаповппка. Вал.а уважаватп оиолпостп icoje су
дпктовале да ce тако поступп. Hama држава je пзразпто пољовривредва. Упослератвом времеву осеlia ce jano naiviauiena тепдепцпја развоЈа na лпдус^^пјалпзацпјп, т.ј. пролаз тто шпрег n што neher
Gpoja радеппка ca пољопрпвреде na ппдустрпју. Тв

радевицв долаве у град да вађу себи аосла. Преиа

томв Градске општппе су капалп, кроз које пЈЈОлазп
n ГДв ce паго.милава Ввлика радеппчка свага пз noљо11])пв])еде. 11Ј)ема томе, господо, mije сада ono
што je бпло раввје. У градовина ce валаве ne само
п.пховп члапови, nerc п велпки број п.иховпх ne-

СТР.НОГРАФСКЕ БЕЛЕШКЕ
члаиова. Зато je и раЕ)умл>1шо да ое o тим нечлано*
вииа, простим житељима, води рачуна и да се a
и.UMU ревервише ираио. Тако je и учињено у ODOM
ваконском пројекту.
Али', господо, ja морам да ое задржпм баш na
оиој примедби, коју \ч поштовани предговорник
учпипо оид(>. Ja мислим равложно да je вева', коју
може да створи једногодишњи боравак таквих
стапоттка града, м лабаиа и мала и да je та мала
веза таниог једног становн1гаа кратнотрајна u upoлавна, те да га и не квалифинује да on може одлучиватв •> битним интересима самога града.
Гоеиодо, градским отатинама има да управљају Градска већа. Дна су органа ва то предвиђена.
Градско Bclie и претседипк ошптпие. Градско Belio
треба да буде одлучујуће тело koje ниа да решава,
a претседник општине je opran који пма да иввршује.
И једап n други бирају се иропорциопалпим cm тгмом. Л тај пропорционални систем има евојих добрих n лошпх cTjiana. IheroBe су добре страпе што
такав систем OMoryliyje да сва мишљењв и расположења у граду дођу до свог ивражаја у Градском
Beliy. Лоше страпе су тога <истема, што се љиме
омогућује и таква ситуација у Градском већу да
оио буде нсспособно за добар и плодоносаи рад.
Душе ваља, резултати оваквих пзбора no npoiioj)ционалном систему, колпномогу имати и лоше стране,
добплп су u корекцију у постављеним одборницима,
већницима. Али ппак има бојавнн, да ивборв могу
датп u такве резултате да коренцпја са постављеппм
Bei>niiniiMa ненв бити довољпа да Градско веће ocnoсоби у такВИм случајевима за шшдоиосап рад.
Господо, бнло je овде речи и b томе, a то je истакао поштовапи г. предговорппк као ирпмедбу, да
mije требало препустптп пасивно право свима грађаппма. Требало je савдр препустити TO право члановима прпапатпх (трапака. Очпгледпо, господо, да
то iiiij(! у складу као вамерка са његовим другпм
захтевом, да би гласање требало да буде тајпо.
Tajno гласан>е <-а једппм .мопополпсаппм пагпиппм
правом ne Gn дало onaj ревултат, a то je да се у
градском већу прикупе u да у њему дођу до ивражаја <ва мшшиеп.а n ena обравложеп.а. У томе случају бп могли бити бирани само једни; a то су onu,
иоји су се удружили у странку и чија je странка
привната. Међутим један велики део, који се налави
ваи прпзпати.х (трапака, тог пасивног ирава ne би
имао. Очпгледпо та контрадпкција показује да naрола која je пзпета са овога места нема никаквог
основа у правој демократији.
ГОСПОДО, добро je тто je претгрдпик- опиггппе
бирани орган градски. Претседннк општине, као
Gnpan, пма мпого nelm ауторитет пего да je одређен
аутократсии од самога градскбга већа, пошто би у
OBOU другом случају on био у вависности од тог

већа. Овако on може у својој делатности да буде
невависан. Ми внамо ив искуотва да свака власт и

Нвосетно naiim.e злоупотребп. Властп које доопјају

свој иввор од народа увајамно ће се контролисати

n та ii.nхопа увајамна поптрола може бити само
ДОбра ва народ. 11]1етседпт< градсие onnrnme пма
право вета и TO апсолугпо и суепепзпвпо ветО na
одлуие градског већа.
Добра je страпа што je предвиђена матерпјалпа

н територијална децентраливација у градсктв оп-

штппама. Мпогол>уд||е градскс општппе добпјају na
тај начин no појединим квартовииа, окрајима властп делегпрапе од иретеедппка oniirnine, које he
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Girni н.пма бливу п као такве Gnlie у иогућности
да боље впде и.пхове потреое n n>iixoB(! певоље.
Једпа разлпка пзмеђу градекпх ошптппа и сеооких
рпштина je у толк; што претседник општине ради
(■а.м, монркратски у градској ошптини, докле прстседник oiiniTime ради колегијално, саветујући се са
члаповпма управе у сеоској општини, Све cTBafin
одлучпвап.а дате оу у исдоБучиву падлежпогт градеког већа. Све ствари нввршења спадају у делокруг рада претседнрка општине. Ллп жпвот оставл.а
n хитне проблеме, ситне проблеме који ne трпе одлагап.е, кбји ne могу чекатп да се градско веће
cai тапе n да o томе донесе одлуку. Зато je овај

ваконски аројенат предвидео установу сталних оп-

одбора uojn пмају да врше n допосе онакву
одлуку какву у ceoĆKOJ општпнп допоеи општипена

пјтппских

управа.

Господо, постоје два падзора: падзо[) правпи,
судскп n иадзор чисто адмпппстратпвпп. Општинска самоуправа je делокруг рада општпнеких oprana.
Може n трсоа да буде тачио повучена дииија демаркацпопа пзмеђу управе n еамоуправе, линија иоја
he да одваја ствара ua надлежности еамоуправе
од ствари из падлсжпости управе. Општипски органн
могу да се крећу само у постављепом кругу. Државпа
управна власт пма да се стара да не допусти самоуправним органима да ивлаве пз постављепога круга.
II ако on onn ивашли, да поступи и тако пранорачење
власти ипс.могуКи. Али са друге стране псто тако
треба да Пуде дрич-авпој властп закраКепа могућност
да иалази из делокруга рада самоуправних oprana.
Самоуправни opranu треба да буду у неку руку суверепи у своме делокругу.
Да оамоуправни opranu ne ивлаве ua круга
своје надлежности има да расправља суд који у
сваном нопкретпом случају којп on се изаавао спо-

ром ивмвђу управе н самоуправе, има да оцени да

.in je тлтупак самоуираве Пио закоппт n.m mije
ваконит, дали се je делатпост самоуправе кретала у
закопом постав.ч.спо.м к|)угу n.iiii ее nuje кретала.
Ллп, гослодо, овај aanoncmi пројекат ii])e;iiiiilja rano
ВваИу адмтпнтратпвпу коптролу. On предввђа моrvliiioi т да се уираппп opranu упуштају n залазе у
делокруг чисте самоуправе и да ту ne испитују
uinne ваконитост гампх аката, самоуправних аката,
udi н.пхову корисност, целисходност и опортуноот,
такан падзор личи потпупо na туторство. To je у
пену руку административно туторство. V приватпом праву мп имамо туторство за лпца која ужпВају особиту заштпгу закоиа, малолетппцп и пеевојевЈкн na лпца. 'l'o <'у лпца којпма треба да г«1 укажеларочита iiOMoli у свртаиап.у п.ихоипх послова.ГоопоДО,
али такву HOMOII грађани наших градова, члановв
градског већа, очиглвдно нити очекују нити трвже.
Onn ту na терену, уповнати са потребама и циљевима
бол>е lii! n спретппј*! да ее спађу иего opranu цептралне управне власти, који o комуналним аотре6aua,
'.матрају, мисле и одлучују алстрактно, кабннетокп и опрократскп. Господо, n ако сам за еудску коптролу, правпу коптролу, m' могу никако да
одобрим ово такозвапо адмиппстратпвпо туторстно.
Сматрам, да naum грађани, да општинонн већници,
којп Пуду no овом пројекту, кад буде закои, изаGpami, такву ко11ТЈ)олу n такву заттиту ne треоају.
Господо, no пројекту, што ae ошптиноких финвнcnja тиче, остаје вве no старом. Ои наговеоггава долазак вакона o комупалппм порезама. Закоп o комуналним порезама јеоте толино важал као и сви
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осталл. Јер, господо, ако сс општписким самоуира- којл су лмалл лскуства еа заколои o градским саиама неда довол.11а слобода у ошптинским фииан- моуправама у Словенији, који je блвша покрајина
сијама, oiij(a he n највеће оамбзгправно овлашћен>'е Аустрија, непријатељока вемља, дала л,сговој лолој
dcTinii Пс;! дсјстиа. Оиттткк-с фппаисије бар код покрајинл, ла кад се лалравл ларалела лзмсђу олога
нас у (^Гтјп неслобрдне су. One имају врела, вакона, који je Аустрија трпела хлљаду година у
која су суфикси државних nopesa. Ниједно њихово Далмацији, који je дала граду Загребу и друглм
врело mij«1 фундирано. (1во зависи од оцепе цен- градовима у Хрватској, који су чак u Мађари тотралне управне власти да ли he n у иолпко be fii/m лерирали у Војводинц, који су хтели да униште
одобрено. Отуда свака делатност на самоуправном сваку еамоулраву, уопште еваку полптлчку жицу,
пол.у у пупој јо иатк IKICTU од цонтралне управне сваки појам лоллтлчког л економског раввитка, г.
ii.iiaiTn. Господо, кадсе ввћ самоупр^вама препустио Мравље, у нашим покрајинама, na оу ти вакони
велпки број послова, онда ju очигледко јасно да ва ипак, ако умете да еравл.ујсте и чнтате, ллл ако
вадовољење и иввршење тих иослова ваља им пру- лмате памћење да се сетите, шта je било под тим
/KUTU и осигурана сретства, Будуби вакон o комуваконима, ти су вакони били цвеће лрома овоме :taналнии поревима вато мора да се нарочито nc- конском пројекту, који наша дапалл^а влада у нашој
брине u у веви са целокупиом аореском реформом уједињено] домовллл доноси центрима културе,
у самој држави, да омогући градским самоуправама економскРг раввића, градовима где живм оло, што
фундиранн нввор прихода.
je духовил Bolja, BITO je ео вемље, где се налаве
Kao такав, ja мислим да би највгоднијп и вај- еколомско, соцлјалле л све друге уеталове, које
подесппјп ono пп|м';) na вграде. Порев на вграде дају ларакторлгтлку, лојо дају реломе једлој лациј"
треба да буде препуштен градским општинама. л једлој државп. Према тим установама цени се
Градске општине нмају велике задатко. Да би тим културлл напредак л култура једне државе и једне
вадатцима могле одговорити, морају иматп бходне лацлје. Када со лодлоел јсдал залолелл пројекат o
ИВВОре. Најввћи прлход, иајглашшја (к iiona п облик гЈ)адсш1меамоулравама нојим ееградовпма, центрима
иметка грађанб у варошпма, поглавпто гу зградо. евпх овлх културних установа, градовлма у којима
Зато троба вграде првпустити, да буду врело оп- Св лалазл огромла коллчлла културнОГ етацовллттпнских при.хода, a у CCOCKIIM општинама препу- Л1тва, којл уме да те усталове лроцеп.ује, . одузлма л оло л1то je дато ееоеклм општинама, којим
стити ввмљарину.
Господо, општине нмају потребе ва кредитом. се намеће једна трећина вјећника или градских
One иввршују велике радовв. Tu велпки радови ne одборлика, Да се one лазлачују, л олда се говорл
могу да се свршавају редсЉним приходпма. Да би o лекој самоуправи, ja мислим да je то влшо лего
се радови иввели, морају се nahn ванредна средетва, смешно. И меле чудл како со л. лр. овлх 70 л леванредви приходи. Зато општвне, a поглавито град- коллко посланика, који су лрететавллцл градова,
еке општине, имају потребу u прибег^вају заду- почсвллг од мога ллчлог лрлјатеља г. Шеге, усуђују
жењу. Код нае градске општине нису имале opra- да објасле ову шегу која се тсра еа самоулравама
низовани кредит. Зато вал.а оргаппзоватп комунални и са градовлма.
Гослодо, закол... (Др. ГлишаТадић: Нема луле
кредит стварап.ем цептралне иомуналне штедпоппце,
демократлјо ллгде данас na свету!) Гллвш, лдемо
noja Gii имала нскључиво ва задатак да Г1)адске
ошлтиие спапдсца дпипл.пп.м кредито.м за »ввођењв даље. Гоелодо, ja се корлстлм л другом упадлцом
ипвестпциоиих радова.
г. Гллше Тадлћа, л потеећам се ла леке говоре
поелаллна
лз владило већине за време буџета,
ИСТО тако, ГОСПОДО, и то парочпто ;ia велпие
који
су
врло
јако кокетиралл, na л неки од л.лхоградске рпштине, noje нмају вблике a раввијене
потребе за кредитом, требало Gu рмогућити тим вих вођа, са г. Хитлером, Мусолинијем итд. Нека
Суду^пм ваконом o комуналној пореви, да ивдају се еете тога, a ja liy да лаломолем једал пример
вредносне nanupe — коиуналне обвезиице, помоћу коме се мора да лрлзла услех л коме се мора iij)ii3којпх he до новца ради вадовољен>а евојих кому- златл, да зла л равуме шта ради, да радл ло лојмовима савремене демократпје л да водл државу једлалиих аотреба долавити.
ллм
ловлм правцем, a то je Ксмал Паша kora ви
Господо, овај пројекат закопа, кад се узме све
у свему, добар je. Он je људска творввина, и, као ллете елошш.алл. Али ее за TO врло радо лаиомл
л>удска творевина, мора имати својих мана. Љегове Јвало л намигивало со нарочито ла Хлтлеров режим,
мане MU ћемо тек у пракси, na долу, у примени да na бл ja одговорло тим којл су усхићени тлм режлВидимо, и кад пх тамо будемо видели, ми ћемо имати мом, лека Gap читају овакве какво су лаше ловпле
арилику и да uz променимо. Ллп овакав, какав je ва последњу недељу дана, од 29 о. м. na овамо,
пројекат закола o градеклм ошлтллама, то je доора ла да впде куда воде тл режими који нису демоваконска основа и ja мислим као такву да je лре- кратски.
Мл имамо евој лрограм. Taj nam програм иапоручим Скутптини. (Бурно пљескање са уекллллеал je л јаеал je, п у томе лрограму се видл шта
ци-ма: /lumeol).
Потпретседник др. Коста Поцовић: Реч има мл хоћемО) a ne причамо o томо, a то BITO (-TO вл
одавде говорили, чак и вашл шефови и вође на
народни посланвк г. др. Нлкола Кешељевић.
(Впше гласова:
Др. Плкола Кешељевић.: Господо, као што ви- појединим састанцима и вечерама
ДИТв, и сами поелаплцл владрле neliime, roBOjieliii ivoju су то?) Читајте стенографске болешке u ноo овоме залотном ПЈкфчггу, .могао оих pelui, стид- влле. Kao лајбољл пример лека лослужл баш то,
љлво 1'оворе ва овај ваков да je добар. Тешко je што су олл у тлм грворима лодвлачплл a то je слговорпти, господо, o једном вакону, који говорн o туацлја г. Хлтлера л Лзсгово улутраллве уређење,
самоуправама градова, да je добар, којим je сам којпм су се одушевљавалл.
појам самоуправе апсолутно уллштел u поншптен.
Гослодо, mi впдлте да олл лародл којл еу лриИарочлто то се може одмети л одлоелти ла оле ло- стулллл еа лромелом времела л лрлллка савремеслаллке, као ла мога драгог лрлјатеља Мрављоа, ллм демократским реформама нису давллл демр-

СТЕНОГРАФСКЕ БЕЛЕШКЕ
кратпју као оне друге државв. Ви впдитс да у Енглеској, у Француској, неоумн>иво културним и
велпним нацијама, нису се покајали што су задржали
демонратско установе и што су, доследнв оаме себи
u праиој демократији, приступалв нормалним трансформацијама; које су у жпвоту свакога Gnlia na
u пацијо u др'/каш! прилтко ц DJJGMC захтсвају.
Кажетс мп да вам напоменем који су то
што су хвалили Хитлера и Мусолшшја. Bu се сами
рећатв, увмите стенографске белешке, увмите мовине, na IIOTC лако nahii то вашс другово n
пријатеље.
Господо,овош1тањео градским самоуправама мора
сепривнатида имаеминентнополи тички значај васваку државу. И када јетако опда семора говоритп и o
политичким приликама прилпком доношен>а оваквих
вакона. Код нас водс даиаши.у политику људи и
страикс који су стари 250 годппа. За вас пзгледа
да je рат по календару трајао 5 година, a за социјално и културпо раввиће народа on je трајао
много впше. И оип људи који се др?ко тих начела и
таквога рада као што ви радптс и као што имате
такво вођство, опп морају да се у данашњем вромеиу
понашају као да имају по крштеници впше од 250
годипа. Уосталом, како радите тако и пролавите.
У томе погледу имају права omi који кажу да onu
стари појмови који су постојали ире рата, пре 250
годпиа, услед рата, услед једиог волиног сукоба
психолошких и социјалних начела, на крјима се
осшша и данашња економска и соцпјалпа и морална
крнза, да та крива постоји a данас a да постоји
једна велика равлика и борба пзмеђу појмова и
гледишта ивмеђу тпх престарелих л>уди и нових
геперадпја. П докло год ови старци од 250 годпиа
ne буду отишли дотле ова крпза n еоцпјалпа и економскћ n нспхо.чошка nelie престати. To je, господо,
једпо од пајкрупппјпх пптан.а не само код пас него
у целоме свету. Mu смо једпа млада држава n ja
u моји другови држпмо да ne me један мали парод
од 13 милиона као што je наш, и једна мала држава,
као што je иаша, вриштп опакве експерименте које
врше велике нацпје. Али то mije разлог п ппвод
да избегавамо од оних експеримената a рефорама,
које се врше код великих нација па било то Немачка,
Енглеска, na u Турска која je умвле да пође за
хиљаду годпиа унапред, na да еве ono што je добро
и паметно адаптирамо и код иас. Међутпм ми тако
ne радимо иего адаптирамо у наше закоподавство
ono што je Мађарска уводила upe рата, што еу
остале назадњачке државе уводиле njie рата, да Гт
ускратиле слободу свомв отановништву, нарочито
ono што оу радиле државе j?oje ппсу пмале своје
хомогспо станбвништво иего су имале стаповппштво
противу иога оу сс морале борити. Ивгледа да се a
naiiia политика креће у томе правцу и ви впдпте
да сваки владин пројект водп борбу 11Ј)отпву нвкога,
luni протпву неке старе партије или противу неке
покрајппе или противу некога плембна. Међутим,
никако се ne бацамо na one вдраве идеје, да се noлитика ne води према личностима n појединпм noкрајинама noro према пародппм n државним noтребама n према приликама времена у којима ce
налавимо. Природно je да je овака таква полптпка
морала увок да крахира na lio тако и ова политика
данашње Владе моратп да крахира<
Ми смо свесни — да бп одговорио јот једанпут
господппу, ja сам благода])а11 увек na упадпцама
— дш смо овесни да у политичкој социјалној борбп,
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л.удп, којп почишу да воде ту борбу, у већини слу
чајева бивају жртве тих борби a не дочвкају да
ужпвају резултате n успехе постпгпуте у тим борбама. Ми пемамо нишра против тога да будемо жртве
пашпх ндеја n наших програма, да будемо жртве
борбе коју смо повелп, макар mi једап ne учегтво
вао у успесима то борбе, само нека наша идеја no
бедп, јер ce MU борпмо ne зато зашта со вп борпте,
noro за оствароп.о namer ирограма n папшх пдеја,
a im miTii имате идеје нити програма.'(Приговори a
протести са десницр.) II опда још ово, cnami режпм
до дапае којп ce ослашао искључиво na силу и
власт, noju ce ослањао na полидијске oprane, доводпо je земљу до крпзе, доводпо jt; до и[)ло мучпе
ситуације. Л TU Јјежпми u те странке којс су водпле
такву политику дожпвелп су врло рђав крај, какав
ви уосталом u сами предвиђате да није далеко.
IIITO ce тиче тога, да ли je народ caвами...(Muлаи Мравље приговара). To бп најмање могао да
roBopu г. Мравље. {Милап Мравље: Колико сте
држалп зборова у вашем срозу ?) Ja сам, драги
Мравље, држао у свомо срезу, могу одмах да кажем,
јер случајпо имам овде кп.пжпцу-.Потпретседник др. Коста Поцовић: Г. Keineљевићу, то иема никакве везе са овшд закопскчм
предлогомо градским општинама. Ивволитвседржати
дневног реда.
Др. Ешсола Кешељевић (наставља): Држим ce
днввног ])еда. Тако сам дакло био у MOMO срозу na
14 места, сад иоеле Ускрса.
(Inaко допошоп.е закопа мора да нма под собол!
моралпу подлогу, јер време je да ce у закоподавству
свих земаља водп рачуна o повратку поштења n
морала. U ja, да no бпх uiuao за другпм ирпмерама,
довољпо je, да павадем само ona два прпмора, којо
je овдо ивнео г. др. Лончаревић, na да вндпте, да
поштење и морал нису квалификације које ваша
страпка трагип да ce заузмо пеко мосто, u да само
onaj, којп припада покојној ЈРСД, a сада Југословепској пациопалпој отранци, оматра ce за државотворпог. Чак upn оппм покушајпма, upit којпма
je Југословопска пацпопалпа страпк-а вршпла груписање na равни^и странама, да нађо «росг10ктабле»,
како каже ваш вођа г. Увуновић, on јако воли
фрапцускп јозин у преводу na српски — чак ono
групе, које сте сами хтели да оспујето u да у њима
створито своје агентуре, na кад те групе имају
осећаја, душе u духа и не пристану да постану
агентуре Југословепске пацпоналие страпко, опда
су одмах постале анационалне, што je једини адут
у вашим рукама поред полпцпјско власти. To со
jaCHO впдп n no паппсима у повипама поводом Бојовника, Југословенске акције и Народне одбране. Ja
hy вам навести једну малу ивјаву Средишнег одбора
Народне одбране поводом револуције Клуба сена
тора n народних посланика Југословенске националне странке, у којој со националне органивациј^
оптужују Д'> ее баве политпком, na им ce кроз Ј)ед6ве
то револуције чак и прети.
Претседник средишног одбора Народне одбране
чмм je ову розолуцију прочптао, послао je поводом
овога пзвоспим београдским листовпма пзјаву, koja,
na иама пспозпатпх равлога, mi до данас mije објављена.
Стога Средишнн O/I6OJI Народне одбраие, у
циљу умпроп.а многобројног чланотва својо оргаппзацпјо u јавпостп уопште, a служеЈш као u увек
истини u правди, ивјављје следеће;
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«Народна одбрана имд enoja Правила, која оу
одобрена од стране надлежне власти. Члан 2. тпх
Правила глаои: вЗадатак Народне одбране je да ooiio• ooii нашу naiuijv ва аун и свестран напредвк као
п ;iii одбрану од свих недаћа и нвпријатеља». A рад
na ()(твареи.у тог аадатка обухвафен je чл. 3 штпх
Правила, чије прве три тачке текстуелно глаое:
«Остварен>в овог вадатка Народна одбрака постижо:
I.) Радомпа јачап.у националне овести нашег
иарода у духу иотиуиог иародпог n државпог jeдинства.
2.) Окупљањем целокупне арнватне иницијативв, која радп na моралном, прорветном, вдравственом, аривредном, социјалном и опште културном
препорођају n унапређењу нашега народа, суабијајући неморал сваке врсте a свакн небоувдани
егбивам појединца, a будећи солидарност, самопоу8дан>е,расни дух и с(мисао ва пуну социјалну правду;
3.) Суабијаљем свакога растурања и слабљења
наше националне жнвотне снаге, a нарочито онога
Kbjii проистиче ив племенске, верске, партијске или
које другс вавађености.«
Само ово и нпшта друго Народна одбрана je и
радила, na иас чудп пропзпољиа тврдп.а у |1(':к)луUiijn, у КОЛИНО Св ona одиосц ма I Јародпу'одорап у,
(a па.ма није неповнато да je у Клубу било речи
баш o Народнбј одбрани), да тај п.сп рад — «није
остао у оквиру ваконских прописа.»
Никад im у једној прилици преставницн 11aродне рдбране нџсу сишли na терен чисхе политике,
како се то револуцџјом жели преставцти, noii оу
увек само у граипцама гиојпх Прапи.ча и отаџбинских вакона раввцјали свбју акцвју. A у колцко
су omi oiiiT])iijn жигосали појрдине цггетне појавр
у iiamoAi друштву, ивносећн уиок само и ј.едино
оушту истину, то nujo требало схватити као намеру
Народде одбране да било коме нвшкоди na аолитичком терену, aeh као њену дужност да сувбија
свачпји нецоштев a раворав рад.»
Пдтпретседник др. Кбота Поповић: Г. Кешбљевићу то нема никакве незе са овим законом.
Др. Нивола Кешељев^ (наставља): Ово je noлемика o аолитици владинбј.
Иотпрешседник др. Коста Поповић: Али иема
веае са предлогом вакона који je na дневном реду;
Др. Еикола ЕСешел>евић (наставља); Овде се
говори омногим апстрђктнимстварима.
Потпретседник др. Коста Поповић: Ha дневном je реду оакон o градским општинама, na вас
зато молим да сс пзполито ирпдржаиатп дноппог
реда. Ja се строго придржавам Закона o пословном
реду у Снуишттт и бину приморан да вам одувмем
реч ако будете u дал.о читали.
Др. IIiiKo.'in IVciiKvi.i'itiili (inu танл.а): N' тој со
револуцијв каже и ono: «Иародпа одорала je. пноiielm по кадкад na узбуну, желела, да буде искрени
сараднпк онима којп je сада оптужују, na чега излави: да они не само да не примају ту сарадњу,
nch очпгледно покушаиају да дпсквалпфпкују ll'aродпу одбрапу, са циљем да успоре и.епу активност,
која пм mije у 110л.11».
Затим се каже како су ое јавили no савету некнх пооланика да дођу у претседншцтво Југооловенеке националне о^гранке. Међутим они нису биди
прпмљонп п сад се ми пптамо како кети посланици
сад њпма то да објасис кад се с ihiiMa сретну у очи.

Нпдите, гогподо, овакве ( тнари и овакве догађаје п.мато у cmiKOM пог.чсду. To се деспло n ca БоЈовнпцима, то се дешавало Радцкално социјалној
странци, то со детавало Југословеиекој акцпјп,
то се дешавало свима редом, док 6у у вашој ртранци
јодпнп адут полиција a власти, a да je тако ja Ну вам
])eliii прједине примере. Кад je било na днешкш
роду пптап.е fiiipan.a сеоскпх општпиа, im С.ВИ внате
a n MU смо оидс nano.uii iij)iijie])e каио су се вршиле
нандидације, нако су ге веваконито судска решења
доносила, која су рчигледно докавЈшала да ono
mro je peiiieno mije пстпппто. Mu смо именопали
лица и иаводпли бројеве решења и наводили чак u
места где će све то дешавало, али све то пије ништа
помогло. II сада im прппремато ИСту Ствар да ивборе
тако проведете да би добили већину. Ето na пример,
caji сс у llnniv бришу ^iOOO гласача, а!ли се вато уппсују железничарн u општинрки функционери u
opranu, доводиће cq ти л.удц вововима који се аранжирају за то u то сне само за то да бп ееби створили
већину која je у Нишу вашем шефу потребна. Ha
тај пачпп mi можете етпоритп ncliimv п кад се ВИ
ni^ уздате im у те држаипе чпповппке, за које je
Објављено Да као држаипи чппоиппцп могу nhn у
ладовину липе прртседникб ваше ртранке и да ван
те лпие нема државотвораца н нема na сунцу другога хлада, онда by сви они који на то нису хтелп
да пристану одмах пр.чели да се терају ii rone. Све
те смицалице ti (јтвари нб пааапвају ппти ред, нити
ваконитост. Све те ствари у овако тешкој кр°ивп
погађају народ, свет и друштво доводе до једног
психолошког^тања, да сесветсам пита! да ли уопште
има шта да ради, шта треба да р.ади н куда да пдс.
Ј^ад смо ишли кроз народ п приређивали вборове,
Mu (^мо na тим вборовима увек имали око еебс чптаву
фалангу жандармеријских n полнцијских oprana.
Ми смо се ту naiii.in ca среским начелницима и nnсарима, ^андармерпјом ц град''ном полпцпјом у
таквој иолпчппп као да смо дпгли бупу n да трсПа
чптава војска да очува ред. Ето такве се мере употребљавају с ваше страпе. {Cmjcnan Шифтар упада у
реч). Драш Шифтвр, тп апаш кога чувају, кад <'n n ти
иеђу п.п.ма. 11 TU пмаш детектива.
II сад ое јавља на пример на једном збору да
долазв 70 жавдарма, да долази жандармеријсди
кацетац, да долави n градска полпцпја. И кад се
вна да im na једпом пашем збору im KOii([)ej)enniijii,
a MU смо их до оада држали стотинама у овој држави, mije бпло im једног јединог инцидента којп
би пааапалп name прцсталпце, a Да je оиет било маса
• •лучајена где nx je иааанала полпција, — опда ja
ne апам шта радп полпццја у овој ве^љи: да ли je
ona аа то ту да пзазива инциденте n да пекога npeмлаћујв, или je ва то да чува ред и поредак. Овако
се пптап.е мора поставити тим upe што зпамо да no
УОТаву адмпшк тратпппа, полвцијска власт u жапдармерпја ne смеју се мешатп у партпјско и noлитичке гтварц. Међутим ви данас имате то да вашу
Ј.Р.С.Д. партпју држп, штптп n (аставља једпно и
само полицијсиа нласт. II ona ва.м je једппп ослопац.
Ha пример upe пенп дап у Папчеву доведепо je на
збор преко 70 полицајаца, доведена јо чак n ноаичка
ПОЛИција na je полпцпјп тамошљој ометао чак n једац славолук КОЈВ by подигле name 11]>11сталпце у
Панчеву, na je х^ела да нам омсте и нашу поворку.
A наше оу приоталиде кааалс да хоће да пду у поВОрцн да полиццја и ваша страпка видс да мп НИСМО
нека радозпала светипа, ве1д повррка свеснпх чла-

СТЕНОГРЛФСКЕ БЕЛЕШКЕ
лова страино. II тадсЧ je полиција пародила тс je
псшорка растурена. Кад се није могло друкчијв,
онда je полиција на кољнма јурнула у гомилу и
разагпала je na све стране. Сутрадап потом дошао
je један полицајац бр. 36 једноме грађанину да му
се пзвшш због овога, казавши му: «ја иисам 8нао
да сте ви Панчевац већ сам мислио да сте ви Београђанин na сам вас због тога и гурнуо чпзмом и бакрачлцјом...
Потпретседпик др. Коста Шшовић: Ja вас
молим, гооподпле говорниче, да се држите дневнога
реда и да говорите o закопу o градским општинама.
Te стварп које сада ивирсите, можоте изнети у једној
интерпеЛацији.
Др. Пикола, Кешељевић (наставља): Ja говорпм
o томе како ви припремате бирачке спискове п каквим
со средствима служите да дођете до већине у општинама. Говорећи стриктно o томе, ja се држим дневпога реда јер се све ово односи na то itano he у град('KiiM општииама да сс врше пзборн no овоме закопу.
Док ви тврдите да смо мп антидржавпп, ja hy се
поввати na једпу ивјаву Иретседппка n вође ваше
отранке, који je рекао пред Господипом Бартуом
да je оповиција у погледу најважнијих пптап.а још
позитивнија од владине већине. Bn овде овако што
o нама ne говоритс али причате то у народу, говоритс то њвму да га тпмо застрашите. Лко ne мои?ето
тиме да га вастрашпте, опда га застрашавате Патинама< Upe 4 до 5 месвци у општинв Бањској, у Среау
никшићском, дошла je жапдарморија у кућу једпога честптог сел,ака, пзвела га нз куће na 5—600
метара n тамо га испребијала, n оставпла га na путу.
OKO тога случаја вођено je ислеђеше али жапдарме
који оу пзвршилп ово Патпп.ап.е mije ни глава заболела. Л тај сељак, којп je тако батинан, пуштеп je
кући ii nujo nn оптужен, a још ма1ве осуђеп за какву
кривицу. Тако ее радп n no мпопш крајевима nainiiM, у Херцеговини и у другим областпма, људима
се чупају косе, чупају чм се брковп na се посло n
без пкаквог саслушања пуштају кући. (Глаоови:
To nuje тачпо!) Зато пмате доказа n у раду полиHiij'ito власти овде у Београду. Ви сви зпате те примеро и ви nx ne могкете порицати. (Гласови: Па ајдс
наведите их!) Ви внате свп да je Државно тужиоштво у Бвограду пустпло na слободу два човска
којп су код Управе града Београда тобож привнали
да су пзвршплп убпство Драге Митрићевић. Кад су
дошли у Државно тужпоштво и прод ислвдног судпју oini су ивнуђено им привнање код подиције
порсклп n Државно тужиоштво пустило nx je на
слободу као певппе, jej) mije бпло апсолутно imкаквих доказа да су влочин пзвршилп.
Потпретседник др. Коота Поповић: Господине
Кешељевићу, молим вас да с€ држите предмета.
Др. Никола Кешељевић (наставл>а). Кад се
наже да ће постављени чланови општинских одбора
бити људп кпјп he своје дужпости стручнпје обављатп u бити kao нека контрола ивабранима, рнда
нам ne треба ништа даље пего да видимо ono што се
десило у Београдокој општшш где због свих оних
афера никога до данас није глава заболсла u ано с.у
сви у oniiiTiinn постављени a ne ивабрани.
Било je л.удп mi ваше срвдине којп су то напа:
дали n тражпли обавоштеп.а na ни до дапас нису
добили обавештеп.о. Omi седе n данас живн и вдрави
у тој Београдској оппгпти n падају се да he бпти
вслободпо* ивабрани n п])плпиод1 пду^пх пзбора.
Лепа слобода!
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liyi,ieT града Бсограда n буџет града Загрвба,
и ако додамо ГЈ)ада Љубљанв, ввдећемо да су ввћи
пего буџетп свпх бановина зајодпо. Само буџетн
града Загреба n града Београда износе преко
500 милиона динара. Bn зпате да су ту сконцентриcann: Уппворзитетп, школе, фабрпке, бапкс n да од
све интелигенције ту седи четири петинв, n то бат
ona интелигенција целе дрлгаве која je најглавнија.
Па када oe п.пма ne привнаје опбсобност да могу
слоббдно бпратп n управл.атп градовима бар у социјално-економском погледу, опда шта остаје ва друre! Да их барсм ппсте поппзшш толпко што сте пх
оставили иопод сеоскпх општипа, гдс пма пажалост
пеписмеппх људи. Алп то за градове нисте могли
polm. Него ту nocTojn једап сасвим друш обвир.
UH ете пмалп узроке због којпх сте моралп
допетп n овај закоп o градовпма n onaj аакоп o onштшшиа. A TU узроцп су у томе што na слободшш
пзборпма никада ne бпсто добплп већину, Bn сте со
моглп KopncTiiTii прпмером бпвшег Закона o самоуправи предратпе Крал)оп11пе CpGnje, због кога je
Србпја пазпвапа: Србпја слободија. Taj закоп оматрао се једппм од пајслободоумппјпх закона. Taj
ваков je допст за Владе Краља Милапа када je бпла
псто тако оваква крпза, када je оељак бпо овако превадужен. Такво je бпло стање предратпе Краљевппе
Cj)6iije када je добпла тај слободап аакоп o самоуправама. Али ona je тада пошла гигантским коракбм вапред na je дошла до опога успеха, и моралпог n стварног, п у економском, и у социјалном n у
националвсш животу, који je свима вама врло додро вовнат. Алп ако сто сс плашили оувише великв
слободе иогли ств увети onaj ваков који je дада
Аустрпја Словевији, којп je бпо толпко добар, да
je ематрап за једап од пајпапредипјпх закопа у Европп и no коме су Словспцп могли да пзвојују своју
самосталвост и да се брапо од Аустрнје. 11a опда,
господо, ако сте се плашшш n од тога моглп сте да
узмете пешто од опог вдравог искуства паше лепо
Далмацпјо. Моглп сте 3aBiij)imi у архиве Сплпта,
Трогпра, Дубровппка, KoTojia na да впдпте како се
тамо радило, ne од јуче nero у току од 1000 годппаJa вас питам, господо, како ћете вп сада, после
допошеп.а овога закопа, до11П у Сплпт, Дубровппк,
Котор, Љубљаву, Загрсб, Крањ ит.д., како ћоте
да спроводпте овакав закоп, када сте пмалп овакве
закопо до сада. Деспћс се псто ono IHTO сс деспло
n после буџетске дебато, када сте казалп да ћето,
no вавршетку буџетске двбатв, ићи у варод да обја(■niiT(! народу благотворпост буџета n закоподавства,
које (те допелп.
Господо, исто тако ми ввамо како пде са поставл.сп.еи. Парламентарна аракса, колико je мепп
позвато, састоји се у томе да парламенат бира ив
свију група члапове који врше анкету. Bn сте овде
узолп чппопппке, којп су, иеоретници, зависпп,
да врше једву авкету место парламевта> Ja бих
хтео да впдпм те чивовнике ако ne подпесу вввештај
itanaB ви хоКоте , какав hc бптп вама потребан, хтео
бп да видпм каква ће бптп судбина тих чпповппка
или оппх вависних људи којп су уведспп упутра у
градске одборе, оне јодне трећиве, ако ne буду ваше
повивве слуге.
И опда говорптп o самоуправама код оваквих
закопа, опда кад давас иде питаше o томе, једио
здраво пачелпо питање, да свп чпповппцп државвв
n самоупрапии оуду деполптизирапп и да je то једпа
здрава основа администрацијв, ви ваводите то да у
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гамоупрапе уђу лпца која су вависна« Ja no знам зло радила горо дочокала». Илп да употребпм јопг
може лп се iiJni даљс у реакцију и беомислицу данас јодпу пародпу: «JaiiKO мртва Владиолава бранп,
у двадссстом неку. Huje то пикакво чудо, господо, што га брани кад га ne одбраш1.» Господии др. Мпјер у целом раду вп ere сами себи доелодпи. Код лослав Стојадпнбвпћ; na кога ое овај пооледп.и отпх
вас го заборавља па пајаво којс оу пале јучо нлп одпооп, зпалац урбаппстпчкпх пптап.а, којп noпрскјучо п ja пс внам јеоу ли ту криво тпх 250 го- впаје врло добро ову материју, са великим компродина ваше старости, јер, господо, кад оо дају ивјаве MiiooM овога упутрапш.ег ooclian.a брапп овакав
од вођства вашо странке, na кад оо лооле 24 часа закопокп пројокат n on ca пола муке дајс ивјаву',
ваборављају, na cei оматра да нису речене, онда ja да иако се пешто покажо у закопу да mije било
иислим да човек no може уошпте овбиљно политички зрело, MU IIOMO пматп прилпко да то промоппмо na
са нама равговарати, јер цела та ствар има јодаи Г)ол>о. Имаћеио , господо, прилике, али падам се
ивглед n једну форму велпнс неовбшБНОсти и вица, да BII нећетваимати прилике да то меп.ато na бол.е
ii политика mije виц, парочито политика ""j'1 виц него Други, јер од почетка допооитс закопокс проу овако тешким онопомсктг приликама и у овакО јокто који оу ово гори n гори, ове црп.п n црп.п, све
тешкој (птуацији када у иародпма u државама, реакциопарнији, п реакционарпији и кад ств већ
мпого јачим и економски и културно, владају овако загазплп na ту отазу желпм да будоте до краја доTOIIIKO прил1шв п када би тс прилике у тим великим
следни, jop lio na тај начин nama борба бптп лакша
културним државама или Пар државама сличним n лакше ћемо вас MOIIII туИп у пароду. Гооподппу
мама тропало да слуЈко пама као прука. И уместо Хапжеку, до виђења! (Пљескањв na левпци)да со има утисак да IIOTO CO BII јодиог даиа ипак тргПотпрстссдпик др. Коста Поповић: Има реч
нути, впди co да вп у реакцнонарству и беомислици пародпи посланик г. Јоопп Стажић.
пдото свс дал.о и дал>о, no опом фатуму да кад оо
Јосии (iTaJiciih: Гооподо пародпи поолаппци >
иошто опучи нив б]>до, ne иоже co вауставити. Јср, иако оам члап овога Дома било мп je врло псугодпо
господо, говорити да су овп ваконски пројектп до- кад сам у пароду слушао тешке оптужбе o томе каолодпп првнципу дембкратијб в да omi вначв вра- кав lio ивгледати тај закоп. Ilanm варошани говорпlian.o нормаливацији, оправдавати ове ваконске про- ли оу: «какав мојкото очекивати вакон од ове парјокто тим првнципвиа, ja ne ввам како може даље да тијо, од овог друштва за узајампо одржавап.о na
оо говорп с вама, jop випггити принциа демократије, влаоти, какав могу omi допоти закоп, којп lio упаiiimiTiiTii ириицип оамоу11Ј)аве a говојјити да je то пут продпти nanio градоке oniiiTime?» И гооподо, ове
ка нормаливацвји, пут ка повратку вормалвом ота- ове лепс речи, парочпто вашог пзвеотпоца, павестпои.у, то ne разумем, то je једна боомиолпца n ja ми
ца ваше партије кога ja зпам као члапа Савеза rjiaслим да у тој вашој полптицп нема ни етине im ио- дова, n ja зпам да г. др. Стојадпповп!! mije као члап
рала- Ту ое види заоотатак оипх вастарелих иојмова Савоза градова гово])11о овако као што j o дапао гокада оо оматрало да je полптика у подвалама n оми- ворио оа ово говорппце. To je n on сам дао паолуцалицама п када оо ('матЈ)ало да je човек тим BCIIII TiiTii, u кад co прплпке буду промоппле n кад ивађе
полптпчар што вишо подва.па u смицалица учшт, na овога друштва за одржавање na влаотп, опда he и
када ос TO оматрало за политичку врлину. II појјод on другчпјо roiiopiiTii.
ових ваших пзјава и вашог «ауторптета», ипак вп
Гбсподо, колпко јо реакциопарство овога ваидоте у апотеку Тајсвћа, у Врн.ачку бању, на Вис,
у Љубљану, у Митровпцу, тражпте да ое по вашом копа то ое впдп, парочпто мп то впдпмо у Савокој
рецоиту створп група оповиције која бп вам послужи- баповппп. 11 n г. Куоп mije co, смоо дрзпути тако
ла као играчка- Huje noro! Лко omi буду радили, далено, mi on mije iniiao тако далеко, да убпје градnehe радити ио вашем рецепту, јер нпко mije тако ске оамоуправо. Лли, гооподо, овај дапапш.и закоп,
иаивап да вам удешава опозпцију "о вашој вољи. no којом lio оо у111)ављат11 у градским општппама,
ja, гооподо, кажеи, да тп градови nehe пшпта Друго
Ви морате ићи правим путем a сви други путеви бптп, mi то градске самоуправе, noro полицијска
довотћо вао до оиога тто оте поотпгли са Бојонпи- одолеп.а партпјо за узајампо помагап.о ва узајампо
дпма, Народном одбраном u Југооловепсиом акциодржање na власти. Што се тичвј господо, начина
јом. Док сто миолплп да hc овп постати ваша агоп- како
li(! бптп изабрапи i'|)a;vi;n itelimiun, ово ПраВтура ви ото пх фаворивирали, a оада оте објавплп
дају
господа
na већипв na једап смбшан начип. Да
апатому иротпв п.их кад видпто да omi ие иду оа
ое ту мполп na ('ТЈ)учп>ако, ja hy вам pelin отвој)спо
вама, пого хтсли no хтелп морају ићи путем којим кано najiojf n грађапп миоле, a то mi оамп бољо зпате
идо Југословевска народна странка. (Један глас: noro ja. Код нас у Савској баповипи тв ваша будућа
Omi уцеп.ују!) Пе уцен.ују omi, noro оте вп хтели
пмоповапе стручњаке и већпике навивају шпијуда их уцењујвте na ииоте успели.
пима Југословепске пациопалпе партије. Taj биљег
У цолом вашем политичком раду, од реда, ona] шпијуна имаће onu у градскпм ваступствима и, гоиојп ое креће no вемљи, који студира оитуацију, иојп сподо, ja пптам, xolio ли се naim у нашим градовима
држп зборове no ojieaomiMa, тај може впдсти да je таквпх људи, који he ое прпмитп овако навадпог
јодппа ваша узданпца то да ое оолап.ате na оресне положаја? (Јодап глао: Па ти 6и се пријшо већ
пачелпико. Иати co зборовп забрап.ују боз пчега једаппут!)
другога, или оо иареди комеоару плп оппгпшоком
Потпретседиик }{\). К"оста lIoiKutiih: Гооподппс
чпповпину да збор вабрави n овда се појављује жан- посланиче, ja вас упозоравам na § /ј5 Пословпика.
дарморпја оа цожевпма na пушкама n равјурујв
Joomi Стаашћ (паставља): Ja сам биран na словборове. {Др.Лавослав Хапжск упада у реч.) Господив бодним ввборвма од ваћипе парода upe G јапуара.
Ханжеку то ивгледа повоЈЈОватпо, певероватни су
Потпрегпседпшс др. КООТВ Поповвћ: Прокпдогађаји у Пакрацу, невероватни оу догађаји у Би- пите гооподппо Стажићу, опомињем вас na § 45
xaliy, у Боо. Новом, у Словепији n другим местима. Иооловппка, да говорите само o опомс што je на
Онда прпјатол.п, кад се тако ради, овда се пролази дневпом роду, да ппкога ne вређатв.и no улавите у
као Ђурђева Jepnna: «зло радила Ђзфђева Јорпна, приватап живот. Слушајте тта вам гонојшм, § 45

СТЕНОГРАФСКЕ БЕЛЕШКЕ
Послошшка со иридржавајте п иомојтс никога вређати. Гсшорпте само o оиомс што je на дневном реду.
JOCIIII Отааевћ (наставља): Ile вређам ja никога,
иого говорим оиако како трсба да се говори.
Зато, господо, mi сте овдо са ове говориицо
много дскламовали, како вп утирете пут ираве демокрације овим закоиом. Ja мислим да je ово мост
one демокрације, којим вп водите вашу политику.
Господо, кад би вп имали na уму како ho naiue шпрокс масе оцепити овај ват гест, ja сам дубоко увереп, да би ви врло дубоко проивслили, upe него што
сте далп своје одобрсл.е ва овај вакон. Вп, госаодо,
говбрите o томе како вам je миого стало до тога да
широке народие масе учествују у ивградњи нашега
села, градова и државе, a овпм реакциопаршш вакопом натераћете наше градове, како пх je господпп пзвестилац пазвао културпе центре, ив којпх
iie флуидио Telili култура ка нашем селу, па нешто
сасвпм друго. Ja вас уверавам, да ћете доживстп,
да lie ти naum културип цептри дати достојап одговор na овако једаи реакционаран вакон. И немојте
се чудитп што ћете баш овим закопом оиогућити
ono што пико иссме желетп у овој земл>и, да градови
буду расејачи апстииенцпје у самоуиравама u државиим пословнма. Ja вас иитам, господо, ja сам
члап овога Дома, ако ви иршште овакав јсдаи вакон,
као што сте га поднели Народцој скупигпши, na ко
lie ului на избо])е ?
iiii ств унапред тим закоиом одредили, ко he
бити одбоЈ)1и1к u шта вшпе овде се чује у вароши,
да je сада, кад још mije изгласаи закоп o градсним
опттппама, век постављеи претседпик Београдске
oimiTime л Beli су каидпдати ту, којн ће бити. Ja
знам крај оваквог вакона, да ћете ви моћн поставити
кога xolieTe. И ono, господо, што вп, могкда, ne желите, niTO ne желшш mi ии, будитс увереци, да ћетс
овпм ваконом доживити. Лко улазимо у квалификадчју данашњих градских ошптина одиосно данашILIIX управа и и.ихових фуикцпонера, впдпћемо,
да су у том погледу папредиије иего ваша партвја
и omi су у своме предлогу, кога и ja пмам, који ми
je достављен, тражплп измеиу u коректуру ciiera
овога што вп доиашате. Omi се боје и ако су поетављеии no вама, оваквог закона. И међу вама ие зиам
каква je цсихова и шта вас држп и ко носи тај вакон,
ме1)у вама, кад равговаркио, видпмо, да сте и вп
миоги и мпоги други иезадовољии овим закоиом,
na се пптамо ии: na која je опда та мистична спла,
која гура ово што шшо неће и што може битп фаталпо no ову земљу. Ja се парочпто чудпм друговпма, посланицвна пз Србвје, да he моћи да гласају sa овакав вакон. Ja добро равумем господу пз
Савске и Дравоке баповппе, али повнавајући ii])iiлпкс у Србији, никако ne могу да равумем г,г. noелаппке пз Србпје. Mn зпамо шта je у Савској баnoBiinn, мн внамо за чим се пде са оваквпм ваконрм,
али овде то пеможемо да Ј)азумемо. lie можемо ми то
да разумемо, да lie баш паш свет тамо казатп: ево
впдпш откуда зло. Tora се ми, гоиподо, бојпмо n
вато овде отворепо критвкујемо овакав реакциопаpan закои, jej) рарод nelic дуго да мпслп, ие Lo
да секцпра, on глсда ствари опако како one јесу.
Ja, господо, кажем: овако певаљале ствари
пмаће сввоје лоше последице за своје творце и жолим
само тој Bcliiinn, која iiocn овако рсакцпопарпп закоп, да се у пупој мерп прпмепи na n.iiMa. Л како
видим, посподо, ви сте тешилп овде nac ca ове говорппце, да треба да te чиети тапође у градовпма,
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потребно je да се чпсте, ваљда од службеппка, пашо
вароши. He, господо, тп службеппцп у пашим градовпма постављепп су пзбором слободних градских
заступппка п ако има иеваљалпх, могао се пооштрити дисциплинскв поступак одиосио тај иоступак
да се донесе a ио да ее оваквп чшшвипци градских
самоуирава иввргну еамовољи да]1аш11.о иролазне
нацирналне партије. Лли будите уверени да lie вам
чииовппцп достојно одговорити na све те ваше
покушаје.
Господо, випас такође тешитетимеда иматога и у
другим земл.ама. Ua јесте, има тога и у другпм земљама да се постављају градски вастушшци, али je
тамо предвнђеио, да се постављају људи којп су
стручњаци и закои je тачно доиео специјалиу одредбу o ]LIIXOBOJ иадлежиостп. Л, господо, види се
овде за чим ви идете. Ви имате у Загребу и у Београду доволлш стручних чиновника у градским самоуијјавама и зато вам ово mije било потребпо. Ова
места су ревервисана за ваше кортеше, ревервисана
су за ih)ix a ипкако за какве стручљаке. Bu знате
Bj)jio добро када 6u се дао јсдаи демократски закои
o градскпм ошитшшма, да би се свака партија и те
како трудила да ua своју листу метне и стручњаке
u иикада се mije догађало да je која иартија IIUI.I;I na
нвборе a да није ставила стручњаке ua своју листу.
Л, гсхчшдо, u iipeljaiiui.ii закои, који je иостојао код
uac, предвиђао je да градска ваступства у случају
потребе u градрка иачелства могу ua седницу поввати
стручњакв, u ако сте хтели да овим декретираљем
стручи.аци буду застуиљеии у градским оиштииама, могли сте доиети такву ваконску одредбу
којом омогу^авате в>има да omi тамо дођу. И, господо, како lie TU људи u ca каввим обравом сести
међу своје другове који су ивабрани у општини?
Увек када omi буду иешто говорили u ирсдлагали
добациваће UM се: у чије име ти говориш, јер ou uehe
ГОВОрити у име иарода u у оиштиие иего у име Baual
И BU сами нзмс1)у себе говоЈтте и привнајвте да ће
таква управа општинска бити нешто страшно и
ja ne внам да ли he се уоиште uahii људи који l.r i ^
IIJ)IIMIITII тих иоложаја u иарочито IICMO се MU иостарати у нашој агитацији да скррнвмо пажшу нашим
људима да павв шта раде. U зато само, гледајуКи ua
ту страиу овога закоиа, u ne улазеКи у друге теидеиције и наиере које имате ви са доиошсљем овога
вакона — a то сс све зпа u то je све крупиим словнма
заболежеио ua грбачи иародиој u кад иарод буде
плаћао платиће достојио —■ из тих равлога ми ћемо
као мањина гласати противу овога реакционарнога
закоиа. (Одобравање ua левици).
Потпретседпик др. Коста lloiioiuili: Нма реч
г. др, Мирко Ивандвкић.
Др. SbipBO Ивандевић-Ивковић: Господо иа])одт1 послаиици, овај закоиски иредлог o градским
оиштииама, који претрвсамо, иретставља ua иуту ка
унификацији, ua уједињеи.у целокупног нашег ваконодавства, једно видио и једно вначајно обележјв.
ИЈтродпо je, госиодо, да режим који се uocu u руководи идејом државиог u иародиог једииства долави
са OBUM u оваквим закоиима са којпма се иде ua то
да се уиесе једиообразиост, уиификацмја, у све ujuiлике u у све одиосс иашег иародиог u државног живота, како у оис грађацске одиосо, у колико omi иотиадају иод иормирање, тако u у one одиосе у којима
црједиици стоје ирема јавиоиравпим корпорацпЈалш,
т. ј. да сс уиссе једиооб])азиост11 уиификација усвима
бднооима и у свима пољима иашег иародиог живота.
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Кад смо подавпо донели Закоп o сеоским општинама, ;iiiajiii смо, да lio ускоро доћи и закон o
градским општинама, joj) Пп било иеправедно^
ne Gn сс могло nalm дополлш разлога да се адмпиистративне прилике сређују и то на јвдинствен начин,
само Заноиом o сеоским оиштииама, a да се градске
oiiiiiTiiiic првпусте и надаље у оним приликама и
стап.у, у коме се данас налаве. Исто тако јо јасло,
да he IUKI овога вакона имати да дођо и Закон o бановинским оамруправама, јер иначе не би наше
закоподапстпо na управпом подручју било иотпуно.
Лко нам усце u кад успемо да доиеоемо u јединотвен гЈјађаиски ваконик, и да то придике, псто тако
унифицирамо и уредино, ja, господо, сматрам, и
слободан сам да кажем u да подвучем, да смо тишо
учипп.ш n n:!J!|tiiiiiJiii голоми ладатак и да СМО изнрiiiiuiii миспју у служои iui(!Jii дргкаипог и иародног
једин« тва.
IIITO сс коикретпо тпче опог закоиског продлога,
кад имамо пред очима то да у погледу органпзацпј'!
градских oiiuiTiina дапас влада 6—7 разиих закоиа
грађених на равним често пута neli и вастарвлим
аринцитша, и кад внамо и иидимо да ова разноликост често пута упоси збрку у отправљању административних послова у градовима, да нарочито отежавају у данашње време тако потребан надвор,
оида можетс претставити колико практичне врвдности има овај ваконски пјјсдлог, који идв за јединственом органивацијом свих градских ошптина код
нас. Л кад имамо још на уму и то да onaj ваконоки
предлог, кад постапо закоп, претставља јодпу значајиу карику у ланцу, којп тежи да обухвати цсо
цародпи iKiiBOT у земљп, онда моЈкете појмпти KOJinim on полптичкп значај имаде.
Градови су од увијек тежили ва широким самоуправама- У пријашње време, док друштвене везо
нису Giuic тако повеване, док <■« нису формирали
културни и привредни центри у друштвеном животу, у то iipa(Ta})0 дооа, гогиодо, сву јурпсдинцију,
колико je била Bjiiiiona, врипмс су државпо централпе власти. Касније кад су се ови центри формирали,
кад су настали у тим центрима равни проблвми,
често пута врло сложени, онда јо настала и вол.а и
тсжи.а, да се управљање тим локалним потрвбама
преда тпм локалппм властима. Иастало je, како бих
рекао, иввесно патезаиЈС између цеитралие дргкавне
властп ii локалиих властп у тим цеитрпма, na je
око тога патезап.а iio( тигнута равнотсжа na тај иа41111, да со локалшш властима прсда у стварну надлежност п делокруг све ono, тто се тих градова
тпче на културпом, привредном и социјалиом 110л.у,
a централна државна власт да вадржи за гебе само
иадзој), да те локалпе власти по би 11Ј)окорачило
грапицо CTBajmo иад ICVKUOCTII, да св ne Gu огрошиле
o Устав ii позитпвие законе, a у другом правцу да
по би у овојој ирстерапој ревности финансијски првonTcpeliiiBajni своје грађане.
Ha OBiiii прпицпипма je ii3rpal;(4i и овај закопски
предлог. Нвиме на принцнпима да ce градовима
преда у самоуправну надлежност све оио што ce непооредно н>их тичв, a држава да задржи за ссбе чисту
контролу. Ово, господо, долазп до видљпвога пзражаја у § 88 ваконског пројекта. Тамо су иабројепи
пословп који спадају у стварну самоуџравну иадлежност градова- Таксативно набрајати све ono
што стварно спада у ту надлежвост немогућа je,
jej), како сам казао, проблеми у градсквм самоуправним пословнма тако су равноврсни да je немо-

rylie таксативно iia6j)OJaTii све ono што би у ту стварпу надлежноот спадало. C тога паш закоиски njioјокат полази с тога стаповишта да уиути у стваЈшу
надлежнобт све ono што ce псиосредио тиче тпх
градрва у социјалном, културном u привредном
погледу и само je исколико најважнијих ствари на6j)ojaiio. Градови су увек настојали да државни
падзоЈ) пад самоуправшш пословпма градова буде
такав да on ие кри.и самоупЈшвип ијшпцпи градова.
0 обпму и извођењу државног надвора можемо говорпти n расправљати и можемо ту ствар да претресамо алп вишо академски, јер падзоЈ) n иввођење
тога надзора потичо увек из прилика п one ситуације,
у којој ce зомља налази унутра u извапа. Разумс ce
да тај иадзој) даиас у гфилнкама у канвпм ce ми
иалазимо мора бпти ефикаснији и строжији ио што
бџ био онда да су те прилике п код нас u у читавом
своту консолидоване.
Како овај предпог отстуиа, u то отступа у мпого
чсму, од онога система у коме со даиас налазе rjiaдови у Војводини, a који ja вј)ло до6ј)о иозпајем,
нека ми je дозвољеио да са иеколпко липија повучем паралслу ивмеђу оиога спстема, који влада код
иашпх rpaljaua у бпвшој Војводипи са овпм CIK TOMOM, који нам пружа onaj ааконокн пројекат, p
коме ми даиас равговарамо n то у циљу да 6u истакао и подвукао предшгст, коју пружа овај ваконски
предлог према систему, који данас у Врјврдини
влада.
Угарски закои o ГЈ)адовима и 0 отитпиама
од 1886 г., који још n даиас важп na торпторији
бивше Војводппе иозпавао je и позпаје градацију
градова, наиие нормирао je гјшдово са т.зв. yj)eIjenmi сснатом, урођеппм градским савстом п гЈтдово
муппцппалпе, слободпе КЈ)ал>евске градове. Док су
IIJ)BII срадови с уређеним градским савотом остали
под иадзором жуиапскпх муппцпппја, дакле другостепопо самоу11Ј)авпо BJKKTII, дотло оу ови други
градовв бпли непосредно прд Министарствод! унутрапових иослова.
Даиашн.и ваконски 11Ј)едлог o коме расправл>аио
ne позиајо ове градације из равлога IUTO му je циљ
да уиесе jojpiooGjiaanoc т у ojmiiiuaauiijo свпх rpaдова. To, господо, иде за тим да ce појодпоставп
државнп падзор у градовима, да ce учшш да ou буде
ефикаовији, да га je дакше изводпти. Л лакше ra
je извести кад je on код свих градова иеиосредан
него кад je Gno салш код извесних ГЈ)адова iieuocpeдап a код других посредан. Сада, господо, нема више
те дифсреицијације, пема тога диференцирања,неиа
пише блободних градова ив тога разлога што су
дапас cim >1)адов11 слрбодни, п краљевски градови.
A иазпв КЈ)ал.евск11 градови ji; саио један остатак
пз фоудалпога друштва гдо су не само извосии друиггвеии слојови него п изнесии градови има.ш иввесве
орввилегије које сада у модо1)но }\оба пемају пикаквога зиачаја и којо у цашом модорном закоиодаиству иорају да иппевву.
Друга je, господо, разлика та да je закоп који
даиас важи у Gimuioj Бојводппи, иозиавао тако звапп
колегијалии систем, који овај иаш закоисии пројекат сада ne позиајо. У нашим градовпа сачил.авали
су и сачпи.ава самоуправиу ii3Bj)iuiiy власт градски
гавот, дакле јодаи иолегпјум. ГЈраДСКВ саиот je иаредОодавац за градски GyyeT п као такав носи одговориост за градску адмштстЈкчцију. Овај систем,
пииодо, колсгијални, ноказао со ва рвај Дугивив
годииа у иракси као подовољаи. Наиме, код таквог

СТЕНОГРЛФСКЕ БЕЛЕШКЕ
спстома индинилуалиа шшцпјатппа иикад imjc могла доћп до опог ивражаја до кога треба да дођс у
градском савету, односио у градској адшгаистрацијп. 11с(то пута и иајбол.и предлози пропада.ш су у
градском савету само због тога што код осталпх
члацоиа imjc било довољио разумеваи.а за те продлоге илп пЈто су пзмеђу градскпх (гшетиииа били
личнн односи често иута такви да се због тих односа
na чосто и из ината ипје хтоло iianiiit у сусрет и najпаметнијим предлозпма то су onu иропадали. C тога
je миого бољп овај систем који no познаје колегиja-'iim спстем пего који сву администрацију ајредаје
У РУ'!0 ]еднога човска, у руке претседника ошптине.
Аио ј« тај човек на своме мосту, опда њогова пииццјатива има да дође до иулога ивражаја у граДским
иословима. Исто јо тако и што со тичо одговорности.
Ми анамо да кологијалца одговорност у пракси нијв
иикаква одговорност. Лно ео учини каква rpeinka у
градском сајвету, одговорност сс баца са јодиог на
другог саветшша. Л ако се одговорност n иостапи,
увок се нађе no неко према коме се ова одговорност
неће тако строго да лримоии, као пгго би то требало
да будо, na je обично и то питање одговојшости иадало у воду. Зато овај спстем који иам сада иружа
овај нови вакопски предлог много je бољи од ово^а
што смо до сада имали. Сем тога, господо, једпа je
равлика jom u то да je no систему itojn смо до сада
имали u који још увек имамо у Војводини, надзорна
власт еве (;Tj)y4iio оеобл.е пмеповала доживотно
у градској адшгаистрацији; све стручне чиновнике
пмеповао je велиии жупан, a mije пх бпрао градскв
одбор.
Међутим у садашн.вм пројекту стоји одредба
да градско већо бира све својв особл.е и еве евоје
чиновништво, што je свакако и демократски и самоуправпп iipiinuiiii и игго je оол.е пего mro je у закопу
који смо мп до еада имали у Војводини.
П.ма jom једпа врло важиа разлика a ona се тпче
падзора. У бившој Војводини na седипцама градског
већа претеедавао je велшш жупап. On je ne еамо
еедео n гледао пего je управљао седницама, имао je
право говора и гласа. On je , као државни орган,
учествовао актпвно у допошеп.у самоуправниз; ojrлука. On je, често пута, и сугврирао те одлуке, a
може бптп да je и терорисао да се доносе одлуке
какве je on желсо. Ове одредбе у пашем пројекту
хвала ЈЗогу пема. И с тога je предиост овога предлога
очпгледна према оиомс закопу који je код nae у
Војводчпп владао.
Нарочито се истичу равлозн у корист овога
предлога када говорим o државном надвору. Док
се no вакону угарскрм, којп je влдао у Војводинп
и којп jom у Војводппп влада, падзор државни обавл,ао na тај пачип, да je државпа власт бпла хијерархпјекп отарија адшшистративва власт, да je ona
ne само одобравала него и мерпторпо решавала,
дакле оиа je биЛа та која je доносила одлуке, овде,
у дапашшем пројекту, je другојаче. Државна власт
има чпсто падзорпу власт. Ona има право само да
задржп одлуку од иавршења- У случају ако настаае
enop ту je Држатт савет, у чију објективноот мп
немамо равлога да сумњамо.
Овде, господо, долаап до пупог мзражаја еамоуправно начело. Овај ваконскп пројекат даје еувереност градском Beliy еве дотле док ео ono у својој
надлежности креће у границаиа закопа- Нада ее
прекорачп закоп опда се суди од стране судске
влаети, која доноси одлуку ко има njiaBO у овомо
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спору": да лп државна надаоЈ)па власт плп локалпа
влает.
Друкчпје, међутим, гооподо, стоји ствар са
такозваппм препеесшш делокругом 1>ада. Градске
муниципије, слободпи краљевскн градови, no досадатп.см занопу у првом стспепу вршшш су правну
јурисдикцију n то n опу na самоуправног делокруга
п na пр.енесеног делокруга. Овај ваков у своме ^
89 ne привнаје градску пуну надлежност коју су
имали градопи у ii|)ciiocenoM делокругу, jej) пеке
од тпх поолова npenoen na управпу државпу власг.
Али, господо, овај ваконски предлбг у § 8!) пружа
МОгућност да Св onaj npeiiecenn делокЈ)уг градовп.ма
оставп у пстод! обиму. i\lu пмамо у nanecnoj мерп
n j)<!4 г. Мшшстра уиутрашп.пх послова да he on
код оппх градова којп су то до сада вршплп n којп су
фппапспјскп довољпо јакп дозволптп да n даље
врте то, дакле оставпти код тпх општина и овај
делокЈ)уг, na lie градске опттипе вршнтн јурисдикцију у пупом опссгу, као n до сада.
Доаволитс ми, господо, да ее npn крају огпрпем
још na једап вј)ло важап момепат OBOJI прплпком
кад ce расправља o органивацији град ких општина.
To еу, гоеподо, rj)a;vKe фипапсије. Кад говорпм o
градским финансијама пада ми na ум ona латинска
пословица која каже: ,,pecunia est nervus гегшп
gerendarum", т. j. да су фииаиспје живац пословаи.а, na je стога n nama дужшит да обратимо naрочиту иажи.у na тај живац градског органивма, да
ibora јачамо, да га одржпмо na спазн. Мп внамо,
гоеподо, ja говорпм o војвођапешш градовима, да
су градови пашп у Војводипи аапали у врло тешко
финансиско етап.е. Н^савесни партиски режими,
којп еу тамо до оада владали, направили су код nae
једпо врло тетко финансијско стање. Несавесно
су ce задуживалп, правили су велика инвестициона
вадуживања и то све на терет редовних буџетских
пЈјцхода. Слали су na чисто партиванских разлога
у масама чпповппие у пепапју тако да амортивацпона
и каматна служба no тим дуговима itao и лични ивдаци код nae апсорбују ne мањо од две трећине
градског буџета, тако да na стварне иадатке, ročnoдо, код иас no остаје готово ништа. Градовв у Нојводппп једап аа другпм куцају na вратпма Д{)жавпе
хипотекарне банке да бп добплп зајам, да бп cnpoвелп конвервију тпх дугова, да бп претворили леTelie у дугоЈ)очпе дугове, јер то пнсу краткорочнп
дуговп Beli дуговп којп су давио доспелп n noju могу
да ce утуже, да бп пх претворшш у дугорочпе n да
бп изишли na овог тетког етап.а, алп рЦржавна хппотенарпа банка ne може свима градовима да ивиђе у
сусрет опано како бп можда хтела. Овде ј<; потрвбно,
господо, да ce нештр учини, ј<^) внамо да инајсаврiiKuinjn вакон o самоуправама неће пам мпого BJIOдетп, ако ne средимо фннансијске прилика.
Законски пројекат o коме овде pa' прављамо
o градским финансијама не гбвири много. On упуliyje градске општине цоглавито na градски iii)nj)ea
n na градски непоередпп nopea, na трошарппу n na
таксо, алп, ово, господо, mije доволлш, mije довољiio парочпто у дапатп.ој (ТЈ)а.\овптој екопомској
npnaii да приходи na овпх дажбина покрију градске
потребе. Ипак донвкле jom има наде, господо, у речпма г. MnmicTpa упуграшп.пх послова, noju je у
обравложењу OBOV вакона, увидввши ове тешкрће,
naneo да te у IMIIIIIKтарству финансвја спрема вакон
o самоуправним финансијама и ja ce надам да IICMO
у томе аакопу пматп прплпко да оо])атпмо иарочпту
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цажњу na градове, na те културие п привредне цент{)с нашег народног живота<
Из cuera овога, госиодо, што сам овде пзпео
слоди да je овај систем којп нам пружа закоиски
прсдлог који сада протрссамо далеко бољи, пего
што јо Gnu onaj у Војаодшш, где су административне
прилике Giuio ипак j)a3niijeiie, na стога разлога, господо, n без обвира na сво политпчке разлоге пзјављујем да ћу гласати за овај ваковски предлог. (ОдоGj)aBan>e n плЈе('ка11>е).
Потпретседник др. Коста ИоиоинК: Господо
)iaj)oj(iiii послаппцп, са вашпм нрпстапком ja Ну дапашљу оедницу вакључити. Kao дневнн ред за ii;tyiiy
содппцу предлажем:
1) Наставак претрвса пзвсштаја Одбора за npoучавање ваконског предлрга o градским бпштинама;
2) Претрвс пзвештаја Фипапспског одбора o
продлогу вакова o државном рачуноводству;
3) Претрес иввештаја Финансиског одбора b
предлогу закопа o државпом правоораппоштву;
A) Иретрес пзвсштаја Одбора за проучавањв
ваконског предлога o копсуларпом уговору са зак-

ључшш протоколом ивмбђу Краљовипе Југославијс
n Ропублпкс Немачке;
5) ПротЈ)Ос пзвсштаја Одбора за проучавање
ваконског пред.пога o копвепцпји o ликвидацији
порсзе n да бп се пзбегло двоструко опбревивањ^
аа вроме од 3 новембра 1918.до 31 децембра 1922
године у смислу чл. 43 оиштпх споравума o извршсн^у Рапалског угово})а са завршшш протоколом, закљученој п потписаиој у Риму 26 апрнла 1924 годинв
између Крал.св1шо Југославије и Краљеввве Италцјс;
6) 11ретЈ)С(; извештаја Одбора за 11роучаван.е закоиског продлога o уговору o трговини и пловпдбн оа
прилозима који чпио и.огов саставнп део, вакључевом
ii потписаном у Београду 24 маја 1934 годпио нвмеђу
Краљевиве Југославије и Краљевиве Бугарскв.
Прима ли Народва скупштина вредложени
двевви род? (Прима).
ДаиашлЈу седвицу вакључујем a идућу вакавујем
за сутра у 9.30 часоиа.
Седница je аакључева у 19.15 часова.

Орилози

МИНИСТАРСТВО ИНОСТРАНИХ ПОСЛОВА
КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛЛВИЈЕ
Пов. Бр. 14872/1
Београд, 21 јупа 1934 год.
Господиву

ДР. КОСТИ КУМЛНУДИУ
Иретседиину Иародие скупштиие
БЕОГРЛД

ГОСПОДИН Е ИРЕТСЕДИИЧЕ,
У прилогу иод ./1 част пам je доставити Вам
оригинални Уназ IBeroBor Беличавства К[)аља од
17 јупа 1934 годпне, којим смо овлашћени, у смислу
чл. 63 Устава Краљевине Југославије, да можемо
поднети na решење Народвом иретставииштву предлог заноца o Коивеицији закључеиој и иотписаиој
у Парпзу 27 маја 1923 годипе, између Краљевиие

Југославије, Рећублике Аустријв, Краљевиве Мађарске, Краљсвипе Румуиијс u Републикв Чехословачке, којом се одобрава Праввлнив o иадлежIIO(!TII п раду Сталие техипчке комисије режима
вода Дуиава.
У ијјплогу иод ./2 част гам je доставити Вам
десет примерака горе помеиутог предлога закоиа
са обравложењем, с молбом да исти ввволите иввети
ва peiucihe пред Пародиу скупштииу.
Изволпте првиити, Господпне Претседвиче, и
овом прнликом увереи.е пашег особитог иоШтоваи.а.
MimiK тар саобраћаја,
0. Т. Шигосављевић е.р.
Министар ивостравих иослова,
Б. Д. Јситић o. ]).
(Закои штампап у »Службеипм повпиама" за
1934 г.)

АЛЕКСАНДАР I
По мплости Божјој п вољи народној
КРАЉ ЈУГОСЛАВИЈЕ
Ha предлог Ikuier Мшшстра саобраћаја и Пашог Министра иностраних цослова, a no саслуШад.у
НаШег Мипистарског савета, решили смо u рсШавамо:
Овлвшћује се Ilaiu Мивистар саобраћаја и Наш
Министар ппостраиих иослова да могу na оепову
члана 03 Устава Краљсвппс Југославије подпети
Народном претставввШтву na решавање:
Предлог вакона o Конвевцији вакл»ученој n
пртписаној у Иарпзу 27 маја 1923 годппе, ивиеђу
Краљсвппе Југоелавпје, Републпке Аустрпје, Краљевине Мађарске, Краљевиве Румуппје в Републике
Чехословачно, иојом се одобрава Правилник o падлежпостп n раду Сталпе техппчке комисије рсжима
вода Дукава.

Ih m Мивистар саобраћаја и Иаш Мииистар
пиостраиих послова пска ивврше овај Указ.
АЛЕКСАНДАР с, р.
17 јуна 1934 годиие
у Београду,
Мивистар саобЈја^аја,
Свет. Т. Милосављеввћ с. j).
Мвввстар иностраипх поелова
В. Д. JCBTllli C. J).

СТЕНОГРАФСКЕ БЕЛЕ-ШКВ

ПЛРОДПЛ СКУПШТИПЛ
Краљсвпис Југославвје
Имуиитстии одбор
Бр. 227
3 јула 1934 год
у Београду
ИЛРОДНОЈ СКУПШТИНИ
llMVi гатетни одбор на III својој седници, одржаној 3 јула 1934 год., расмотрио ј« ino пјјсдмотс
no тражев>у одобЈ)011.а за продужење кривичцог
џоступка прбтиву г.г. народних посланика и цоо
оптужпи матвријал, na му je част хгјјодложпти llaродиој скушотини cjKviolic:
I
Да сс no одобри 1фодужсп>е нрппичиог поступка
no предметима:
Мплапа Божп^а бр. 79 за дело ш § 302 к. з.
no тужби IhiKOJie Бвлавчића;
Хусевва Кади^а бр. 80 за доло из § 104 к. з.
ио тужбп ХаШима Бади.оЈт^а;
Рвсте Ђоквћа бр. 81 за дело пз § 139 к. в. no
тужбп Фрап.о ОрсШковвћа; бр. 189 за дсло В8 §
301 к. з. no тужбп Владе Ђурвћа п бр. 190 за дсло
из § 302 к. з. no тужбв Мплпцс Ставковвћ;
Др. Лаиослава Хавжека бр. 82 за доло пз §
380 к. з. no тужби Бертввовац Роже пз Лојввце;
др. Драгутшш Коствћа бр. 83 за дело пз § 139
и 302 к. 8. no тужбв Бапда Жувела; n бр. 211 за дело
na чл. 4 Закопа o зсштитп јавве безбсдпогтп в noретка у државп no ^жбп Дврекцвје Држ. Жслсзввца у Београду;
Милутппа Ilculiiha бр. 84 за доло пз § 302 к. з.
no тужбп Првввлеговавог друштва sa пзвоз;
Мвлутвва Крствћа бр. 85 за дело пз § 302 к. з.
no тужбп Крсте riaBnnoBiiha n бр. 218 за доло пз §§
297 в 302 к. з. no тужби Душапа ToMiiha;
Нпколе Стајковвћа бр. 86 за дело пз § 302 к. з.
no тужбв Прив. Друштва аа пзвоз n бр. 21C за дело
пз § 297 од II к. з. no тужби Стсвапа Рајвоввћа;
Др. Фрав>е rj)y6oj)a n другова бр. 88 за доло
пз чл. 52 n 66 Закова o штампи no тужбв Драг.
Бубп.а пз Загреба;
Др. Фрап.о Грубора бр. 170 за дсло пз § 297 к. з.
no тужбв Jleoiia Готлпба;
Витомира Впдаковп^а 6j). 91 за дсло из |§ 297
и 301 к. з. no тужби Авдреје Бурмаза;
Ставка Ловчара бр. 92 за дело пз § 314 к. з.
no тужбп Вјекослава Тушака;
Фрање Марввћа бр. 93 за дела пз §§ 297 n 301
к. з. no тужбв Вол.ка Гргуреввћа;
Др. Мвлава Поповвћа бр. 96 за дела вв §§301
н 302 к. з. no тужбв Ивава Мпкаиа;
Методвја Цвпушеввћа бр. 99 за дела из §Si 297
и 247 k. з. no тужбв M. Фрвдмава и В. Поповвћа
в бр. 177 за дело пз § 15 Закопа o шумама у всзп §§
14 в 314 к. з. no тужбв Среског пачелшша пз Нсготипа na Вардару;
Др. Ранка Њамцула бр. 100 за дело пз § 301 к.
8. no тужбв Славка Ииколп^а; бр. 101 за дсло пз
§ 297 к. з. no тужбв Мплутппа Равковвћа в бр. 172
за дело протвв частв no тужбп Жпнс Шалввачког;
Бранка Bapaha бр. 102 за дело пз § 301 к. з.
no тужбп др. Радс ПрвбвћевЉа; бр. 120 за дела ш
§§ 129 n 165 к. 8. no тужбв Тавасвја Драгсљовпћа
бр. 135 8а дола пз §§ 139 n 301 к.8. no тужбп Стојшс
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Крбавца; бр. 136 аа дсла пз §§ 297 и 301 к. з. no
тужбп др. Раде Првбвћеввћа^ бр. 140 ва дело пз § 301
к. 8. no тужби др. Радо Првбвћвввћа; бр. 155 за дела
пз §§ 71, 72, 73, 82 n 86 Закопа o избору вародввх
вославвка по тужбп Тавасвја Павтелвва и 6j). 197
за дело пз § 297 к, з. no тужбп Стојшо Крбавца;
Душапа Жввојпвовгша бр. 103 ва дело ип §
133 к. з. no тужбв Мвхавла II. Крствћа и Другова;
Иотра Лулвћа бр. 104 за доло из § 302 к. в. no
тужбв Mnjo Невадоввћа;
Дј). Toulo Pajnlia бр. 126 за дело ив § 181 i;, з.
no тужбв Абрахама Кауфмава и бр. 164 за дело пз
§ 301 к. з. no тужби Хрватско-славовске бапнс a. д.;
Вслпмпра Марковвћа бр. 127 за дсло пз § 181
к. з. no тужби Душапа Јовавоввћа;
Др. Милапа С])1)о Или^а бр. 128 за дола ив §§
139 n 301 no тужби Владимпра Карлоуша;
Др. Рлпгорпјс Тадвћа бр. 137 за дело пз чл. 2Закова o заштптп 8емл>орадввка no тражењу Cpecког суда у Костајввцв; бр. 203 за дсло вв § 302 к. з
no тужбп Српскс штодпоппцс у Костајввцв n бр.
208 за дсло na § 302 к. з. no тужби жавдармервјске
стапицс у Суп.п;
Драгутвва Бугарског бр. 138 за дело вв § 302
к. з. no тужбп Тпхомира Арсевовв^а;
Бравка Лврамовп^а бр. 139 за дело пз § 302 к. з.
no тужби Главиог Савеза српсквх вемл>ораДввчквх
вадруга в бр. 219 за дсло пз § 302 no тужбв Глапиог
Савоза српсквх зсмљорадиичких задруга;
Др. Стјевава Бачвћа бр. 141 за дело вв § 297
К. з. no тужбв др. Лвелппа Страхул.ака;
Мвхавла Ђурвћа бр. 142 ва дела na §§ 297 од
II и 301 к. з. no тужбп Свотомпра Чубраковвћа;
Мвлввка Мвлутвврввћа бр. 143 за доло ва §
297 к. 8. no тужбв Савс Ивковвћа;
Ивава Лопчара бр. 152 за дсло вв чл. 52 Закоиа
o штампп no тужбп Бпкт. Закрајшока;
Стјспапа Шпфтара бр. 153 за дело пз § 301 к. a.
no тужбп Стапка Цареввћа;
Др. Фодора Нвквва бр. 154 ва дрло пз ч.ч. 33
Закопа o штампи no тужбн Левцв Тпвлера;
Др. Лпте Кувтарша бр. 156 ва двло вв § 204
од. II к. з. no тужбп жавдармервјске ставвце у .Тасеввцв; бр. 220 за дела na §§ 297 n 301 к. з. no тужбп
Фвлвпа Квевв в другова n бр. 225 за дсло протпв
сигурвоств саобранаја no туЖба жавдармервјгкв
ставвце у Јасенвциј
Омера Кајмаковвћа бр. 161 sa дела пз §§ 297 и
299 к. з. no тужбв Вохбпјо Смавлкадв^а в бр. i69
за дсло пз § 181 n. з. no тужбв Jana Дапка;
Бмвлвјава rp6iilia бр. 162 ва дела пз §§ 298 в 301
К. з. no тужби др. Иотра Jomilia;
Алојввја Павлвча бр. 163 за дело вв чл, 52
Закопа o штампи no тужби др, Фр. Роша n бр. 171
за дело пз § 302 к. в. no тужбв жавдармервјске отанвце у Трбовлл';
Аравђела Нвкодвјђв^а бр. 165 ва дело иа §
297 к, з. no тужбв Мвлава llnannlia;
Стјопапа Вал.авсца бр. 166 за дела пз §§ 297 и
299 к. 8. no тужбн Павда Матвце n бр. 167 за дела
na §§ 301 n 302 к. з. no тужбв др. Лавоолава Хавжекћ;
Димптрпја On. HonoBiii.a бр. 17.; ва дела вв
§§ 139 n 302 к. з. no тужбв лр. Радува Белав^еввћа;
Apbe Фотврвћа бр. 174 за дсло вв § 302 к. з.
no тужбп Мартвва Купца;
Хаџв Тодора ДимптрпјошПиа б]). 175 за дола
na §§ 297 n 301 к. з. no тужбп Тодора Дпмптријовмпа;
бр. 191 за дело пз § 297 к. з. no тужбв Ђорђа Ђорђо-
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ПО TV/KUII ЈЦ)0вића ii бр. 221 ;i;i дедо aa § 318 к.
иввођача дувана у Врањи;
Божидара Главичког 6j). 17G за дело из § 248
к. :). по тужби Оиштиио параНинске; бр. 178 ;iii дело
u:) § IS! к. :t. no тужби Стевана Дикипа; бр. 17!) ва
дело us § 181 к. в. im тужби Ннколе Милојевића;
бр. 180 уа дело из § 181 к. з. no тужби Светиелава
Милојевића; бр. 181 ва дело IKJ § 181 к. a, no тууиби
Д()Г||М1Н()ј;! Mn.'mliciiiiliii; П]!. 182 за дсј-о ii!i § 181 к. п.
ио тужби Бранка Рвдбјевића ; бр. 183 sa дело ив g
isi к. в. no тужби Василпја Милојввића u Ејр- 207
за дела na §§ 107 n 207 к. a. no тужби Милаиа Kasan:

i.miia;

Јосипа Стажића Пр. 184 ва дело ив § 302 к. в.
im TV/ia'in Матпјс IViviitiilia, Пр. 185 aa дело ив чл. 52
Закона <> штампи no тужби Jocima Матагића, бр.
202 за дсло пз чл. 52 Закопа o итшии no тужбп
Милана Бабића и бр. 209 за дело из § 297 к. з. и чл.
52 Закопа o штамии no тужби М. Гавјро^ловпћа;
Ивапа Радића бр. 97 ва дело из § 302 к. a. no
тужби Jone Раденковића; и Г)|). 186 за дела из §§
1'i 1, .'iol u 302 к. в. no тужби Армана МилашЉа;
Владо Ciiaxii1ia бр. 188 за дело пз § 301 к. 8
no тужбп Обрада ГушиЈ>а;
Дпмптрпја Вујића бр. 200 за дола ив §§ 'l^il,
297, 181 од. I n 318 к. з. no тужби Савстс Орлоап!!;
рранка Чорбића бр.. 201 за дело пз § 297 к. з.
no тужбп 'Јаорђа Томића п Г>р. 223 за дсло ш § 397
од. II к. в. no тужби Ђорђа Тошића;
Михаила Крстића Г)|). 213 ва дело из § 181 од.
II ic. a. no тужби Војислава Милосављевића;
Др. Милована Грбе бр. 214 за дола из чл. 52,
54 n 60 Закоиа o штамнп no тужби др. Јовапа Гру6iilia; бр. 215 за дела пз чл. 52 n 60 Закона o штамии
no тужби Стаика Опариице и бр, 224 за дсло na §
301 од. III к. з. no тужбп Милована Дејановића.
II
Да гс бдобри иЈтдугкси.с иривичиог погтупка
no предметима:

Др. Николе Кешељевгфа бр. 148 за доло пз чл.
52 Закопа o штамии no тужби Миливоја Шбрбића;
бр. 149 за дсло пз чл. 52 Закопа o штамип no тужпп
Сармафиље Радунов; бр. 150 за дсло из чл. 52 Заlama о Штампп no тужби Арсенија Милешиповића;
бр. 151 за дсло na чл. 52 Закоиа o штампп no тужбп
др.
Мплутина Тићака
и
бр. 168 aa дсло
na члапа 5'i
Закона o штампв
no тужби
Д|)агутппа Мајцапа;
Мплорада Марковп^а бр. 195 aa дсло na § 302
к. 8. no тужби др. Драг. Росића, судије;
Војислава Теодоровића бр. 196 ва дело na
§ 366 к. з. no тужби Пореске управе у Алибунару;
Милорада Симића бр. 205 no предмету кривице
часника Ошптине грачаничке no тражвњу Окружног оуда у Шапцу;
Јована ]\lnT])0]!ii1ia бЈ). 206 за доло из § 397 к. a.
no тужбп Инвалидског суда Шумадијске Дппизпјске области;
Др. Ханса Моаера бр. 210 за дела пз §§369 u
371 к. a. no тужби Мате Miuionionniia;
Владимира Ђорђевића бр. 222 за дело пз § 369
к. з. no тужби Томс rnimlia.
Одбору je част доставити Народној скупШтини
onaj шпнштај, с молбои да га пзволи у < пему усвојптп.
За нввестиоце одређенл су г.г. др. Мирко Ивковић-Ивандек^ n Филип Цемови!).
Секретар,
Ф. Деиовлћ с. p

Иретседппк,
Имупптетпог одбора,
Др. iMii.ian Секулић о. р.

Чланови:
3Iiix. м. Живанчевић с. р., Др. Мцрво Ивавдекић
р., Јордан Бабамовић с. р,, Душап Лптоппјевић
l>., Милинво Милутшоввћ с. р., др.Саво Радовиђ
р., Др. Стјеио Квежеввћ с. р.

И II T Е Г II Е Л A Ц II J A
Др. IhiKo.io Кешељевића, народног восланика, na Претседннка ЈЛинистарсног савета, Мвнистра фиnaiiciija, Министра пољопривреде в Министра правде o ивиграваау Вавона o ваштити вемљораднива од
стране Народнв банве Краљеввве Југославије в других вовчавш вавода.
Госиодпие Претседниче и Господо Мввиотри,

ца. Дуг пзпоси суму од 4200.— дппара, затпм je
пввршева оврха те су равни тјјошкопп na ту суму
У nauioj држави nn једав вакон ne можс опотати ивнели 862 дпнара и 50 napa и Превљаку Бајри
a да кроз iij)jio кратко времеисбуде иввгран. To со пзпршеи je према рсшел.у среског суда Број II.
десило n ca Законом o вештвтв вемљорадника, Тен- 292/3)4 од 29-\ 1-1934 г. под потппсом судије Стилиденцијв n смпсао 3ai>oiia jačim су n пмију aa цпл. да се nonnlia Ферде iionnc n пл>е1шдба њвгове пмопппе.
земл.орадппцпма im у коме случају не може продава- Такве исте случајеве поввајем n у селу Илаш.т,
•rn л.пхоиа имовица ивувев потражпвац.а државе и где je једап вемљораднив дугопао Српској банцн —
стварна пбтражввања Нвродне банке Краљевине фплпјалп у Бечквреку) која je moj дуг — потражиЈугославпје. C.na остала лпца и учтаповс потиадају ван>е препела na Народну банку за потражппац.е
под удар вакона o ваштити вемљораднвка. Међутплт, од 18.000 динара. Иако je тај вемљораднив исплатио
позпата je ствар да се na пример у Шапцу no оудским 18.000 динара затпм раввих тјхшкова у изпосу од
решев>има врше продаје имап.а стотинама л>уди, 4 хпл.аде n иеколшш стотппа динара, сада св иојапјер су Народпа бапка одтх no п.езппе фплпјале npe- л.ује Иародпа баика u потражива преко 9.000 дпузелс меиицс других бавака u nj um продају пмаи.а нара од встога, да се судсшш путем naiuiaTn,o чему
вемљорадницима као да су onu иод ine аадужепп. ПОСтоји рсшец.е. У исто врсме прплажсм Вам одлуTo се дешава у Војводшш као u у Брснв и у друтвм ку cjiecKora суда у Гацку од 19-11-1934 годппс Бр.
крајевима. Ради првмера наврдим случај филијале 103/33 — 5 одлука o пљеппдбп шшпппе МплппкоНародне банке у Сарајеву која je пртшла меппцу imLa Cnacoja n Милинковића Петра пз Лшшика
бацке Гајрет no дугопап.у Превљак Бајре пз Kon.n- Среза гатачког, no којој се љпхова шшшша продаје

СТЕНОГРАФСКЕ БЕЛЕШКЕ

ва рачун Српско-американске банке појт потписом
судије срескога суда Николе Петрусовића. Код
истог тог срсског (^удо. приллжем орпгшшлпу одлуку
i piM Lciii суда у l'auKV Пр. 11. 73/33-11 o плеиидби
iiMonmio Koja u Ђока МплићсшЉо за рачуи Српске
цоитралие пЈјивродие баико д.ј^ фшхијала Гацко из
које се впдп да се пршп пл.оипдба за дуг од 11.800.—
дииара ii га onpulniiM трошковима доводп na •уму од
15 хиљада динара^ч) чему прилажем и оригиналии
обрачуц оскоита. ja наводим само неколико прпмора
предлажући п орипгаалне докумерте na доказ мојих навода, да no само Народна банка Краљевхгае
Југославпјо иого п прпватпо баике могу ивигравати
Зпкоп o aauiTiiTii земљорадти!а и пзпгравају га,
a у iicTO врсме твјјдим да према податцима nojo ja
имам, ово нису јединл случајеви, нсго ос то дешава
врло често на целоз територији Краљевиве Југо-

славнјо. V псто врсмс yir(i;i(iiiyj(>M 1,()( псдипа I l])(Tco;ui-

ника и надлежне г. г. Мшшстре да се тај Законивиграва још и на тај рачин, што обмап.ују вемљораднике
приликом вамене меница, тс со замси.ево менице
no старим дуговањпма трстпрају као нове v no п.пма
врпга продаја имовине вемљорадника. IIITO je најжалосиијс судовп no целом овом питању помају
одређеног im једнаког мпшл.сп>а, noro поступају
у раввим местима свакв no свомс нахођењу. Ja сам
подпоо својевремено интерпелацију no овомо питању
n, захтовао jra сс пзда хитво просто и јасно в сваком
разумл.пво тумачсп.о Закопа o заштптп зомллрадиика
n каио се on пма првмењивати. Да со то тумачење
паппше n пвложи таквпм стилом да бп га свако
могао разумоти, a нарочвто вемљорадвици, jop кад
у овомо питању помају судовп јаспог мпшл.ол.а,
може со мислити како ли га ток могу разумстп n
њиме сс користити неппсмеви и слабописмеви сел»аци,
Тражим да се најхитније пзда тапово тумачоn>o, којо би бпло штампапо у свим лпотовпма — noвинама, којс ивлаве у Краљевшш, да со исто доотавп
свпма општипскпм властима, a свпма судовима
скреве најстрожвјапажња, да се Закоп пма строго,
стрпктпо n једнообравнр иримењивати и то тако
да се п.нме корпсто стварно зомллрадппцп, a ne да
бапкс пзпгравају постојсј.и закоп.

Иарочпту паЈкп.у обраћам na иввосс грохпкрва
реесколта камата и свпх другпх маиппулацпја којс
вршо бапко, да бп суму дуговап.а повећале при заMonn мевица o чему ради илустрације орилажем
обрачуп есковта Српске цсптралпо привредне банке д. д. us Сарајева -— фплпјалс у Гацку, која се
односи рв дуговање Koje Милићевића пз Гацка.
Како јо Закоп o заштитп вемљорадника дефектан
и пспотпуп, na још кад сс na овакав начин ивиграва
n кад томо изигравању судови no стају na пут, као
што сс ii3 прпложоппх докумевате види, то чолим
да се тумачеше које тражим публикује што npo,
да сс све оврхо n продајо, којс <;у до сада судским
рсшоп.пма na овакав начин и^вршене поппшто n
зашти^оппм зсмл>0])ад1П1Ц11М<1 п.ихова имовива или
одговарајућа вредност у повцу што ирс поврати.
За ову ивтерпелацију тражим првопство и шггам
Господшш Иротсодппка Министарског савета и надлежпо Господу Министре да ми хитно одговоре,
хоће лп да тражепе мере што npc иродузму.
Београд, 4 јула 1934 годппс
Др. Пикола Ксшсљопн]! с.р.
вародви послашж.
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Прилог: 4 оригинална докумепта
Фалсификовање се казпп no кривичном занопу.
(Т.М. 1 дин.)
Госп.
Милићевић Ђоко n Раде Маљевпћ
ОБРАЧУН ЕСКОНТА
llan.:iali(4ia i тара меница бр
ДШ1
ии
Бсковтована вова меница 6j)
А - 15.000.—
Отплата
Камата 701
Провивија
I [ротест
Трошновп
701

Укупно динара
L4.299
()добрено v корист nanio утужопс менице од дин.
11.800
[1римл>ена меница дпи.
...% камата ва
дана
Дпп
% провизпја
... трошкови
Издато у готову дин.
Рок новој моппцп 1 нбвембра 1934 г.
Гацко 9-12-1933
Ликвидатор,
За благајппцу Српскс noiirjiajmo пј)11ВЈ)ОД11о
бапкс д. д. филијале у Гацку
Нлагајипк,
Kil n 103-33-5
ОДЛУЈ^А
Записник o пљеппдби прима се na зпап.с.
Да сс намири оврховодиочева тражбиаа и то
главппца 300 дин. no 6% камата од 1-7 1932 до naплатв, парнични трошав 155 дпп
п. трошкови
onpiiinc молбо Дпп. 77;;; трошка протсста Дпп. 20,
TjioijiKa нотификације Дпн. 25, 1-6% njioBnanjo, запорка овршивоств Дпп. 74
одређује со јавпа дражба валлењених iioiq)CTnnna
na
Суботу 24 марта 1934 г. у
сати прије подце
na пазарпшту у Гацку
Продаваће се ове покротпппо
Код MiuioiiKOBiiha Спаооја G јап.ади 4 бијело
боје, a 2 мрко бојо, 1 овца бијелс боје тс код 11от])а
Милинковића јодпа крава золопа стара 3 год.
Налаже се суд. гласппку Вукомановићу да no
§§ 532 n 534-536 г.п.п. пзпршп дражбу и ватим за
трп дапа пзвпјоотп суд o ИјСпом уопеху.
O том ос обавошћују:
1) Оврховодитељ: Американско-српока бапка
a. д. загт. no др. Б. Впдовп^у, адв. пз СаЈ)ајева.
2) Овршопик: Мплспковпћ Спаооје n 11стар Мплиндовић ив Липника.
3) Судскп глаоппк.
CpccKii суд
Гацко,Д11о 19-111934
М.п.)
Број: I 73-33-2)

Старсшппа суда
потпио нечитак
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ОДЛУКЛ
Записник o пљенидби прима се na зпаи.с.
Iloun-o дужници нијесу удовољилн својој ооавези, паимо пошто до сада нијеоу платили каматс
како то прописује члан 2 вадњег Закона o ваштити
земљорадшша, a тако цгто пошто иијоеу до сада
још ивдали нсишх иеница са потаиоима kao на раmijoj мвници п.чп ca потписима једнаке врвјадности
кано то пропигује члан 3 пстог закоиа — то се у
смпслу нстог чдана дозиол>ава д p a ж б a заилол.спих покротипиа ради подмиреи.а 6% камата на
своту од Дии. 11.800 почев од 20 дсцсмбра 1932 годиио (као Дана (тупаи.а иа спагу задњег вакона o
заштпти вемљорадника) до испдате, трошнове протсста од дин. 65-1-6% iij)OBii3iijc од 19.66 дии., иотпфикацијв од дпи. 29 парничког трошка од дин. 860.50,
тЈјотка заиоЈжс овршивости од дин 147, трошко
овршне молбо од дин. 134, трошка ове молбе од дии
ir даљи.ог ов])шпог трошкаДражба lic со обавити у суботу 9 доцсмбра 1933
год. у 10 сати прпјо подис на паваришту у Гацку,
na со судском гласнику Милошевићу налаже, да
исту по прописима §§ 532 и 534-536 гр.п.п. и § 320
I п. обави и o том извпјссти у року од T[)II дана.
Продаваћесеовепокретнине:КодКојаиЂокаМилићевића јвдна крава зелспс боје стара две до трп год.
Јсдио ждробе Bj)aiio старо 1 и погод. и 2 овцс јалово,
код Маљевића Рада 1 кобила доратаста са ждребвтом стара 12 год. једпа кобила доратаста стара 2 год.
и пот оваца са ]ав>цима.
У поглсду подмирои.а главнице од дии. 11.800
са 6% камата до 20 децомбра 1932 одлаже сс дражба
у смислу чл. 1 Закона o ваштити земљојјадипка сво
док сс поднссе иови закои.
O томс сс обавјсш^ују:
1) Оврховодитељ: Српска Централ. Прив. банка д.д. фпл. Гацко заст. др. Пери Мандићу адв. ив
Мостара.
2) Којо МилиНевиђ нок. Нпколс нз Меданнћа
и Ђоко MiuuiliOBiili из Мсданића на руке србника
за чин Ђуро Краљека груи. из Гацка и Радо Маљевић
из Грачанице.
3) Судоки гласиик.
'Срескп суд Гацно днс 20-Х 1933.
(М. п.)
Старошииа суда,
ПОТПИО иечитак.
За Koja Милићевића
noK. Пиколс из Me;iaiiiilia.
Среоки суд у Сарајеву
Број I 292/34
ОДЛУКА
Натемсљу иввршивог отпрађка платцог налога
Сресног суда у Сарајеву од 15 маја 1934 г. Меп. 571-34
дозвол>ује се сврха за намиреље главнице од динара
4.200 еа 6% камато од 14 јапуара 1934 до исилате
трошка цротеста од 40 дин, са 1-6% ировизије од
7 дпи. трошка нотификације од 4 и ио дин. трошка
тужбо од дип. 400 трошка запоркс овршпвости од
дин. 130 трошка ово молбо од 262 дпн. п.п. то се
палажо судском гласнику да no §§ 520 до 530 гр.
п. п. извршп оврху пл.еп11дбом сваковрсипх покрстiiima овршпикових a парочито прсмстачипом џепова,
одувећа готовогог новца и драгоцености уз интврвепцпју оврховодптсља застушшка плп 1вегова замопика na да заппсппк o томе преда у Ј)оку од ооам
дапа.

O томе со обавјешћују:
1) Оврховодитељ: Народна банка Краљввине
Југославије фидијала у Сарајеву заступана no др.
Урошу Иванишевићу, авд. у Сарајсву.
2) Овршеници: Превљак Бајро, 'liajnli Ахмет,
ханџијаиБекташевић Емид, трговац, сви из Коњица.
3) Судски ивасланик Ивица Адамник.
У Кон.ицу дпс 29-V 1-1934.
Судија,
CTIUIHHOBIIII ФеЈ)до.
За тачност отправака
УпЈјавител. (■удско ппсарпмце
(М.П.)
потпис иочптак.
ДР. УРОШ ИВАНИШЕВИЋ
адвокат
Сарајево
CPEGKOM СУДУ

У КОЊИЦУ
Оврховитељ: Народна банка Краљевине Југославије филијала у Cajiajonv заступаиа од
Др. Уроша Иванишевића
адвоката
из Сарајсва
Оврпичтк: Прсвљак IKIJJIO, Tiajul. Лхмот, хацi.mja и Бвкташвшв Бмин, трговац,свн ив Коњица.
Ирсдмет: Молба за оврху na покретнине за
намирање тражбине од Дпн. 4.200 опп.
Четвороструко, 2 рубрике
Прилози: Платии палог п одлука у оригиналима.
Ha темељу под ./1 приложоиог отправка платног иалога Среског суда у Сарајвву од 15 маја 1934
Моп. 571-34 no свомо веК исказаиом заступиику
молим:
Да тај суд за намирбње мојв тражбинв од 4.200
дии. са 6% камата од 14 јануара 1934 до лсплато,
трошка протсста од 40 дин. са 1-6% провивијегод
7 дин. трошка нотификације од 14.50 дин. трошка
тужбс од Дип. 400.— трошка зацоркс оврпшости
од Дип. 130 гласом одлуке под !>) те ниже навначеиог трошка ове дхолбе као п даљог овршног трошка
дозволи u уз интервенцију мојега ваступника a no
посебиом судском иваоланику провсдо оврху плвнидбом свановрсних покретнина свих дужннка,
преметачвном џопова, касе и ладица и одузоћом
иовца и драгоцоностп те похрацом пстих код тога
суда na да o томо обавијсстп страпке, рвршенике
тск пригодом проведсн.а оврхе, те да мп за ову молбу
допита следећи
трошак:
упута
30 дин.
састав молбо са 2% за супарце
216 «
4 прописа 2 рубрпко
12 «
такса
25 «
(•paimaiiiO, iiaiiup и отпрсма
3 «
порто и прсдаја
8 «
примитак pcmeii.a
1 «
iiiicMO странци
11 «
баповипско таксо
5 «
Народна банка Краљевине
Југославијо
Филијала у Сарајеву
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Др. Николо Котољопића, народног носланнка, na Мчииетра унутраит.чх послоиа o аолицијовим мераиа
na аоороппма Југословспско пародио страико.
Господине министрв,
Приликом одржавања вборова Југословенсне
народне станко срсски пачелпшци и градпш прет
стојппцп, тамо гдспх има, прсдувимају такве мвре
предстрожности, да то постајо смешнр кад се вна,
да ни на јсдпом вбору Југословспске пародпе странке
сами учесници 36oj)a нису до данас изаввали ни
ЈСДПОГ ЈвДИНОГ im најмањег инцидента и ако je
таквих зборова и конференција одржано неколико
с.тотииа, п na j има учо(твова.ио стотинама хиљада.
људи. Примера ради паиодим следећв: 1 јула 1934
године Југословенска народна странка одржала јо
велики aGop у граду Паичеву ком je присуствовала
маса иарода од неколико хиљада л.уди и који je
ca стране учесипка збора прошао у највећем 1>сду,
алн нажалост пс ca страпо полиције. Месни одбор
Југословепоко народио странке у Иапчеву подигао
јо бпо славолук na пристаништу o чему je ваконитим
путем обавсстио писменим актом Градоку управу у
Папчеву n молбу riponiicno таксирао. Кад je славолук бпо подпгпут IIpcTCTOjnmiiTBo градске полпцпјо у Иапчову захтевало je у суботу, .'50 јуна, у
21 час nohy, да сс славолук који никоме пијо смстао скине.
Ha збору у Панчеву узело je учешћа неколико
стотина чланова Југословенске 11а])одне странкв пз
Београда, који су у реду у поворци са ваставама
прошлп од прпстаништа до збориога меота. Иредстојник градске полпцијс у Папчеву захтовао je да
сс та поворка no врши. Иа иашу интервенцију код
Управс града Београда славолук je остао жив n
адрав a учесници збора у највећем роду прошли
оу од прпстаиптта до зборног места. Али, цажалост,
тај ред био je иарушеи од стране полиције. Ради
прпмера наводпм следоћи инциденат: па челу поворке ишла je мувика, која je иочела да свира Државиу хпмиу, јер je попорка клнцала Нј. В. Краљу.
Међутим иолиција јо вабранила мувици да овира
химиу и исту iij)eKiiiiyjia. Мере којо je предузела
цолиција бпле су просто смешне. Ивведена je била
огромиа маса полицајаца чак и на коњима, na да
би били сигурпијп иозвалп су у иомоћ 70 полицајца
ii3 Земупа. Кад je иоворка иошла улпцом полпцпја
je оставила иа мпру само првн део поворке у којој
су пшли иародпи посланици, a затпм су се упутили
полицајци пешке и na коп.пма n почелп без пкаквог
повода да разгопе масу. Том приликом Бранко
Бушапац, редар бр. 36, налетео je ca коп.ем па Максу

Црног ini Паичева, ударио га ногом и венгијом у
груди тако да je пао па земљу и био знатио повређеи.
Неколико учесника поворке однели су повређенога
кући где je морао да остане у кревету. IIeiioc])oj(iii[
сведоци овога бпли су Bara Лочкпи, оиаичар из
Панчева, Душаи Црни, кројач из Панчева и Божидар Воложијј, кафоџија — капетап ппвалпд n:i
Београда и сви учесници поворке. Кад je сутрадан
2 јула тек. године после вбора почело се o томе
no Панчеву говорити и поступци аолиције ооуђивати, дошао je редар Пушапац у кућу повређвног •
Максе Црног, u извии.авао се са рочима:« Нисам внао
да сте ви Паичовац, Beli сам мислпо да je то БвОграђанин.^
llpii.iuiKOM паишх вборова " конференција среска
начелства, жандармбрвја и опште — полицијски
оргаии 3a6paii>yjy кафеџијама, хотелијерима и другим лпцима, којп пмају jaime просторије u плаћају
пороз држави, да уступају своје iipocTOj)iije за одржавап.о иаших вборова, вонференцвја или седница
паших одбора. Ири томе се користв сви ти полицмјски органи незаконитим претн>ама и репресалијама n пезаконито се мешају у иолптичко-партпјскп жпвот. Сом тога овакве исте глупс мере и псзакоп11то(;ти врше и равне општинске уираво. Примера
ради наводим случај у Бачком ПетровдУ, где оу
Ковач Павле, Исшота Јова, IJOIIKO Мавел, Сестпјаискп Аидреј, Дир Самуило од полицијских oprana
терапп у општипу n као да су пекп лоиови п разбојппци саслушаваии су зато, што су члапови
Југословеиске пародпе страпке и што су вршпли
упис у чланство Југословенске народне странке у
Новом Саду. Полиција je ухапсила Мију Некића,
члапа Југословенске народне странке и ирете му
да ha бити ироторап из llonor Сада, због тога, што
je члановима Народне одбране дао неке податке o
градском начелпику Бороти o чему у осталом пише
u у листу Пародца Св(!ст. Оваквих примера нма
свуда no целој држави.
Тражим, Господине Министре, да најотрожије
наредитв да се среска начелства, жандармерија,
oiiiiiTiuicKO управе и полицијски оргаип пезакбнито
у партијски живот пе мешају. Молпм вас да мп ио
овоме пптал.у дате што upe одговор у Пародпој
скупштини n за исто тражим првенство.
Беог])ад 4 јула 1934 годпио.
Др. Цикола Кешељеввћс. р.
народни иослашш

