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Почетак у 9,30 часоп;) upe подне. 

(' A Д P Ж A .1: 

lipo дневног реда: i. Читањо запнсинка прошлог састацка. 
2, Иавештај Секата o усвајаЈву у целшш предлога закопа 

(| снабдева^у дрвима снроиашпнх веиљорадцпка и радиика 
11 o продајв на мало. 

и. Одбвроки иввештаји. 
■'i. Ковституисањо   одбора, 
5. Отсуства, 
(>. Оставке цародних прслаиина ua UD,mucaj цретседцика 

Општина ii оставке no § 12. 
7. Молбе ii жалбе  иа царода, 
«. Разва акта. 
Диопии рсд! Претрес извештаја Одбора за проучавањо 

ваконског аредлога o средњим трговачким школама, 
Говорници: Иввестилац д-|> Мплан CTMJHII (два пута), 

Миднстар трговипе м индустрије д-р Ллбсрт Крамер, Mina 
Димитријеввћ,  Jocim  (l-raiKiili,  д-р  Милослап  (ITOJUAIIUOIIIII.. 

Претседник Др. Коста ЕСумануди: Отварам 
'Х редовш! састанак Народне скупштине. Ивволите 
чути ваписник прошло седнице. 

Секрешар Др. Драгољуб Јевромовић прочита 
Ваписник Vili редовног састанка. 

Претседник Др. Коста ЕСумануди: VI MU ли ко 
0Д грсподе народиих аосланика да стави приметбу 
иа прочитани ваписник? (Нема).   Приметбе лома, 
ваписник je примљен.  Изболитс чути саопштен>а; 

азвештај Ссиата. 
СекрстарДр.ДрагољубЈсврсмовиђ арочнта:Сенат 

KpaobCBimc југославије^извештава  Народну окуп- 

штину, да је.на свом III редовном састанку одржа- 
пом 12 фебруара 1932 године у целини u беа нкаквих 
HBMOEia уснојио ирод.чог ;!iu;<m;i (i сииПдп^т.у nipo- 
.маимтх вемљорадннка и радника дрвима " ii|)o- 
даји на мало, који му je од стране Народне скуп- 
штине бпо упућеп na рад у смислу чл. 64   Уставц. 

Сенат Краљевине Југославије иввештава Ha- 
родну скупштину, да je на свом III редовиом са- 
станку одржаном 12 фебруара 19,'i2 године у целинв 
u бев икаквих ивмеиа усвојио предлог Закона <> од- 
лагању иввршења и опроштају иовчаиих (сазнв и 
отштета ао шумским кривицама, i^ojii му je од страно 
Народне скупштине Gnu упућен на рад у смислу 
чл. 04 Устава. 

Претседник Д1>. Коета ЕСумапудн: Ови се ивве- 
niTiijii примају иа ^пап.о, a вакони оу достављени 
надлежном Г. Министру да их поднесе 1Бвговом 
Величанству Краљу на потпис. Ивводите чути од- 
борске иввештаје. 

Сскретар Др. ДрагољубЈсвремовић прочита:Одбор 
ва проучаваше законског предлога <> среднЈИМ тех- 
ничким a мушким занатски.м школама подиоси 
Скупштиии na pomoji.u свој иввештај, " 

Одбор ва ироучапаи.о ваконског аредлога o 
женским ванатским и женским стручним учите'л>- 
CKIIM школама подноси Скупштини na решење свој 
иввештај. 

Претседник ј[\). Коста Кумануди: Ови ke со 
изиештајп отштамаатп,   раздатп госиоди народшш 
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посланицима и ставити иа дневн^] род, кад то Оудс 
IIii|)()jUiii (KViiiiiTima одлучплц. Шшолитс чути кон- 
ституисаи.о   Одбора. 

Секретар Др. Драгољуб Јовромовић прочита: Од- 
бор ва ироучапаи.с предлога o изменама и допунама 
.'lai.-oiia o иосдопиом роду у Иародној скупштинн 
изВештава да се конституисао 13 фебруара т.г. и 
нзабрао :ia претседиика г. др. 'l'i.vpv ИЈурмпиа, iia 
иотиретсодиика г. Мги.ата (]тефановића, и за сс- 
кретара г. Мидоја Сокића. 

Претседник Др. Коста ЕСумануди: Ово c'e кои- 
ституисаље прима на внаље. Иаволитечути отсуства 
r.i'. иародиих послашша. 

Секретар Др. Драгољуб Јсврсмовић врочита: Г. 
AIITOII Крејчи, народнипослатп;, MOJIH ^аотсустпоод 
седницаХО, II n 12фебруарат.г.;';Г.МиркоНајдо1)фер} 
народни mM.laiiiih-, MO.iii за диа мсссца отсустиа 
ради лечења; Г. Перо Ppajiili, иародми пог.чаник 
моли so. отгустло од 16 до 22 феПруара т.г. ; Г. Ста- 
иенко Стопшћ, народив аосланик, молн аа отсуство 
од 17 до 27 фебруара т.г. вбог болести. 

Претседник Др. Коста Кумануди: Одобрава 
лп Пародиа скутитпна тралЈоиа отсуства:' (Одо- 
брава), Објављујем да су тражена отсуства одоброиа. 

Иапо.тпч! чугп (iriauKO гг. народних послаиика 
na подожаје претседника општина. 

Секрегпар Др. Драгољуб ЈсврсмовЦђ проЧита: Г.г. 
Милап Добровол.ац. (/гјспап iici.aucu, Пнкола Хрп- 
бар, A.inja Селмановићи Хасав Торомановић,наро- 
дии посланици, иввештавајуСкупштину дасу поднели 
ОСтапко }ia положај иЈЈОтссдпика оиштниа н да ;ia- 
државају посланичке мандате. 

Претседник Д|>. Коста Кумавуди: Ове се о- 
ставке аримају на внање. Ивволите чути оставке 
i'.i'.  мародип.ч посланпка no ^   12  Поглопипка. 

СекретарЏ^. Драгољуб Јсврсмовиђ прочита: Г. 
Ставра Трпковић, народнв аосланик извештава Скуп- 
штину, да je поднсо оставку на положај члана 
Надворног одбора Народне' банке и да задржава 
послаипчкп   мандат. 

UpcviccdiniK Др. Коста Кумапуди: Onaj се ив- 
пмптај упућује Верифмкационом одбору. Паиолито 
чути молбе и жалбе. 

Секретар Др.  Драгбљуб Јсврекгбвиђ  прочита: 
Марија Медарић, моли ва помоћ, Милан Ана- 

i' aciijomili мо.ги ;ia, дгјстио да оудс Ј^аапргтап у дру- 
гу катсгорнју чиновника; Бошко Ћирковић моли 
ва iio.Moli; Вељко Стојановић, Симо Ћирић, Пујо 
Вујић, lliijvivia II. r>a(ii.i.i4)iili, Mii.iom Alapnomili, 
Дпмптрнј!' Ћировић, Срстеи Кутлешић, Алекса 
.Mii.i(4ii;nmili, Цветко Стокић, Радисав СелакбвЈЉ, 
Радомнр Горољић, Лавар Васић, 'Гади^а Тошић, 
Драгутин Закалица, Аитопмјс llr.iarnli, Мнлоико 
Кувељевић, Дапнд Кокић; Сретен Бошњаковић и 
Јопан J'ojaiioiuili моле да им се као бившим фипаи- 
сискш! стражарима привна араво на п нвију са до 
датЦима; Ђорђе IVfeinih моли да буДе аенвионисав 
са правима чиновника прве категоријв; Марија 
.Icnpiiili моли да joj се продужи ивдавање мнло- 
стии.о; Мплап CTOKldi МОЛИ да 06 оаакоин р(чтч1.г 
Првостепеног суДа ва град Веоград; Луце уд. Таико 
моли да joj се продужн надапап.с милостиЈБе; Фил1Ш 
ToMiili молн npiiaiiaii.c иацмопалиог рада; iMapnja 
уд. Јеличић моли да joj се продужи ивдавање мпло- 
ст1ш>е; Јовефина Анђблић молн стадну помоћ; Ивка 
Кнежиђ u Амалија Дифранчески моле продужење 
падаиаи.а IIOMOIUI; Крпсшиа уд. Купић молн сталиу 
noMoh; Думпца уд. Јхара^оле и Јслеио ЛушЉ моло 

продужење ивдавања мплостии.с; Срећко Остојнћ 
молп привнање националног рада; Ana уд. Дсља, 
KpiicTiiiia .''улпјапи, Пнкола Teibep, Катарииа llo- 
iiaKOHiili-Tn'paooji i;a, Ana Хсрман, Mapiija Брили, 
Ana Бауор, Mapnja Внидро, Ида Станичи!] н lia- 
улина Пиркер моле пррдужење иаданаи.а мило- 
стпи.с; МинкаиАна Хекнер моле одређивање стапне 
помоћи; Антоније Никпгаћ моли прввншве нацно- 
налног рада; Ирма Долма и Анђа Ороингер молс 
продужеп.с надаиаи.а лтлостШБв; Јоваи Грдановић 
молн признањв иациоиа.шог рада; Ровика 11атка 
и Катица IJIM'OIMIII MO.IC продуа^чис падаиап.а мпло- 
oiini.c; Иикола Koaapoimli моли превођеше на noii- 
вију no HODOM вакону o устројству врјске и морна- 
рицо; Леонида Брамбола, Mapnja Донадели, Вица 
r.ianimonnii, Mapnja Ип.млср н Лигслниа Грашевиђ 
моло продужељо иадаиап.а милостињв' Михаило 
ЈсадиК п другоки моло превод na пошшју по повом 
чипоиппчком закоиу; Зорка Хајдук-Вељковић молп 
аривнање праванапенвију; Никодим Васић молипо- 
ne lian.i1 пенвијв;Драгица Ристићмолипримањесталне 
noMoliii; Јоваи Максим молп да му сс привна поло- 
жај чпповппка V групе прво категорије; Jocuu 
Ciiacnli моли привнање националог рада; Јово Ву- 
KOBHII моли iipnaiiaii.c ||])ава чшгопппка пјшо кате- 
горије; Јела Манојловић моли привнање права 
пакиг.дс iio;i,iii'((Mioj пријаип o ])aTiioj штоти; Дпмп- 
трије Христић моли прпанаи.е upana тчкшјс по HO- 
DOM чпноттчком аакому; С.ава Јевдић молн нрево- 
ђен>6 на аенвију наредног вшиег чина; Фогије Ста* 
Hojeitiili молн нснлату ратне нггете; Mapnja Форлаи 
молн продужење ивдавајва милостињо; ВучнК Тср- 
jinli молн да му ćo да у својину кућа у Плевљима, 
К0ЈУ Јс Добно на ПОКЛОи од ноч. крал.а llmto.iu'; 
Јеврвм Цинцар-Јанковић, Инкола Monoimli, Радоје 
JMapuli , Михаило Јевдић, Илија Благојевић, Бла- 
гоје Верчевић, Ђорђе Маршшовић, Димитрије 'laop- 
ђевић, Мнлутпи Ћатић моле пенвиоисањв но новом 
чииовинчком закопу; Франц Шкода молн урачуна- 
ваи.о кадарског poka ва пенвију; Владнмнр Ата- 
насковић молн привнање пацпомалпог рада; МилаН 
JaiiKOBiili Mo.iii привншће пенвије пуковинчког чи- 
на; Илнја Десан^иЈз моли привнанзв службе npo- 
водонс у Maljapi'KOJ; Мнлутнн ('.чарчсип!! н C/ranojo 
Стојановпћ моло привнање ценвијб no повом чннов- 
ипчком аакону; Мнрко MaTOBiih молн привнањб 
понапјс с правом на додатак; Анђелко Милић молн 
привнање додатка на скупоћу, Милка Коаак, удова 
молн ва iioMoii Анка Јеремић, удова молн ва помоћ; 
Костадннка Врачарић, удова моли за IIOMOII; Ерви- 
на Ропас, профосо|) мувико, жалА се на реше№б 
Држаниог савета; С.ппра ИнколнК лтаитннста, мо- 
лн да му се као бившем службешшу Вародне скуп- 
штине исплати неисплаћени додатак na нороднцу; 
Зора, Бооа и Цана Угричић, кћери поч. ђенерала 
Ј/гричиНа, моле да нм сс повећа пенвијај Удруже^в 
фијакериста у 'riyii])iijii, мо.чн да се обуставн ау.о- 
буски caoopaiiaj na лнппјп Пара^ин-Јагодина-Ћу' 
нрнја; Свстолнк К, Младвновић офицнр у ионаијн, 
жалн сс на peuieibe Државног савета; Цвија Ђапа' 
iiomili, удова молн ва помоћ; Ђорђе Петрбвић ано- 
текар, жалн со протнв нанлаЈичи' Tj)oiiiapiiH(; na Нв' 
продату ракнју; Даппца С. Лазаревић, уд. молн 88 
ионзнју; Шланија Лонкијевић удова моли за IIOMOII; 
Лепосава Недић, удова молн за помоћ; Јаков Б- 
Калдерон, молн за дојство да со ногтавн за чнноВ' 
шша у државпу служоу; Јслсна С. Стефановић, иВ' 
валндкннЈа жалн сс na рсшсше Иивалндског суДа 
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Дунавске дививијске ђбласти; Mapa Ђ. Даскало- 
1!1ili, удова моли за повећањв пенаијђ; Владимир 
BjHTojjomili, (HciuTCJiiiii ii.j Чачка, жалч ('(' ца ре- 
Шење Министра војске и морнарице; ЈГвеир-Агли- 
Ефендија Иглица, моли ва ре^улиса^е пенвије; 
Коста iM. Прповић, аенвирнер, моли привнање го- 
Дина службе; Никола Матић инвалид, жали се на 
решење Инвалидског суда Тимочке дививијск 
области; Удруже№в влаонЈша играда и аемљтпта 
ив Baite Коиил.ачо, иоли ва дејство да <;е мост ца 
^авц код Шапца пусти у саобраћај; Сава Е^аванџић, 
M

OJUI привнањв годииа службе; Милан Радојввић, 
секретар Miiimc ајхтиа ииостраипх послова, моли 
;iii. ii|)ii;!iiaii>i! година службе; „Вјвсник" лист иа 
просвету и управу у Ооијеку, моли за државну 
чотпору; Ана Егл, рођ. Сумарић ив Загреба, моли 
За пенвију; Ђура II. Николић, бив, перјаник, жали 
се aGor оду.чпмам.а iicicuijo; Лска l?yKoiniii из Гори- 
'•uiia, моли ва no.Moli; Поиица i'. Мрдаковић, ив 
Пришпше, жали се на решење Министјра народног 
здравља вбог отиуиггал.а иа службе; Милутин М. 
Стојановић, саобраћајнв чиновнхск иа ЕГиша моли 
^ ii|m:maii.e годипа службе; Хасан A. Таслица, 
служитељ поште MOJIJI да му се привна чин вванич- 
ника; Мирко Вогдановић ратни инвалид Жадн се 
Ra |)('iii('ii,(' Првостепеног суда у Веограду, ради 
рвгулисаЈва инвалидске потпор ; Милан ДабЉ, вем 
љораднш< ив Панчева, моли за решеи>,е пптаи.п 
РавдужеЈБа вемљорадцика; Лавар М. Јанковић, 
Пенвионер моли ва регулисање аенвије; Петар Ko- 
juli 1швалид, моли ва дејство да му се нсплати 
Досуђена неисплаћена инвалида; Лујо М. Шолвтић, 
*кали се вбог неисплаћива№а му ратне штете; Таир 
Аџи Баловић и друг, »з села Острсца, жале со na 
["'iiitMi.c Пачслсгиа срс.ча oiiTo.i.ciJor; Коста \U)- 
jiinoit , бележиик ив Сомбора жали се иа рошел.о 
Крал.евско Бапско управо у Иовом Саду o iieiuiuo- 
Висању; Спасоје Eyjiaiili поизиопср, моли да му со 
ченвија регулише no повом чиаовничком вакону; 
^офпја llonoBiili, милосрдна! сестра, моли ва прив- 
'ian.o година службе; Потпорно друштвр војних 
rieH3iioiiepa у Загробу, моли за iioBciiaji.c пенвија 
^рунских пенвионе^а; Др. Мирослав СлглвпК, ripp- 
Фесор, моли регулисаље положаја no чиновцичкРм 
;!акоиу од 1923 године; Хтшко Ф. Марић, ив Сомбора, 
моли аа привпање година службе; Федор Павлрвић, 
Оенвионер, жали се на решењв Gana Дунавске ба- 
човЈше; Димитрије Смирнов моли ва привнанЈв 
'"Дипа служОе; Ђорђо Самарџпћ секретар Конвисто- 
l"1]^ Mo.iii ва аривнање годи^а службе; Милан Д. Бог- 
■'^чиит!^ цииалпдMO.inr ва помоћ; јМплсптпјс 'I'. Хор- 
'''"iil. ив Житног Иотока, молп дасо у идућој вимској 
севони oTnopn ванатлијскикурсуЖитном.ПотокуЈДр. 
Ј^Илап М. JuBanoBiili молп запрпзпап.огодппаслужбе; 
^Уро Ходалић пенвибнвр моли за регулисаае 
"еизпј!!; Драгољуб Д. Диаић, оенвионер моли ва 
"piiaiian.i' година службе; Злата Кучек из Загреба 
Мол11 ва пенвију; Богдан Јапковић ив Прилепа, 
^олц na помоЈг, Марија Јашка удова молп ва ^омоћ, 

ПрстсгОпик Др. 1;'(»1'та Кумамди: Цве прр- 
^ИтКне молбе и жалбе биће упућенс Одб^ру ва молбо 
11 ''калбо. 

Ивволите чути равна акта. 
Секретар  Др. Драгољуб Јевремррић   про^ита: 
Правни факултет у Суботпци подноси своју 

ђретставку   o     одржаи.у    Суботичког   (|)а1султота. 
Отатинскн пољопривредни oдGop у Вудвп до- 

CTaii.i.ii riidjv прстгтапку o тошкој економскрј i;|>ii:m 
n   [1ревадуу1ч011О( ти   иштол.а   тпггпте    Будванске ; 

Радничка комора за Хрватску и Славонију у 
Загребу, подноси своју претставку o уиидаи.у 
§46 предлога ф^нанс. ваконава 1932-33 год.; 

Удружеше пенвирнера у Сарајеву, поднори 
своју претставку o модификацији § 47 предлога 
финанс. вакона ва буџетску 1932-33 год.; 

Загребачка 1гажињср'ска комора доставља CBOV 
ју револуцију o укидању техничког факултета у 
Загребу; 

Tamno  Јанековић,  пол.   писар  иа  Суве   Реке, 
- подноси своју претставку o ивмени § 49 Предлога 
финанс. вакона ва 1932-33 грд.; 

Родитељи ученика Трговачке академије у Ду- 
бровнику, - 11()дт)1-(' гпоју ирстставку n траже да 
се це укида Трговачка академија у Дубровнику. 

Претседник   Др. Коста Кумапуди: Ова се акта 
примају  на aiiaii.i'. 

Прелазпмо  na  дтчпт   |)од. 
Тачка прва дневног реда je претрес нввештаја 

Одбора ва проучаваше аредлога вакона o сродњтш 
тртовачким   ошолама. 

Има реч i'. нввестилац одбора г. Др. Милан 
Стијић да арочпта одборскн ивв штај. 

Известилаџ Одбора Др. Милап Стпјић: Пред 
намаје, господо народнв послашпфи, предлог вако^a o 
(■p(VUi>iiM трговачкпм школама. Муипх 13 годппа трс- 
бало je док je дошло до овога вакона, a дотле се na- 
ma трговачка омладина (пргмц.т no разппм правил- 
ницима n уредбама бов јединственог система, ни пла- 
na. И док су пптап.а других школа, a нарочито сред- 
л.их ткола, била решенаи [хчу.пнчта noipoGniiM за- 
конима, дотлвсу стручне школеморале од ослобођеља 
до дапас да ч(ч>ају Gani na ову Скупштину, да сами 
увпдпмо хитну и неопходну потребу допопкч! a 
таког запопа, којп.м Ке се регулисати л.пхово nn- 
тап.о, и С1шнути једанпут са дневног реда. Стручне 
школо nanio, господо народнц послаппцп, такве оу 
дапас, какво су пам већим долом паметпуте од 
стране туђих властп, управо, нису na потребној 
висшш да даду one ревултате које од л.пх очекује 
народ n држава. 

Прилике у нашој трговини, ванатству u младој 
индустриЈЈ!, траже пемииовно, да се у те name 
стручне тколе унесе IIOB дух напредних идеја a TO 
he се учпллгл тако ако мл ваконом пружимо тој 
namoj тргбвачкој омладини осим општег обравовања 
у духу пародпог јсдшк тпа n југословепства n све- 
странР теоријско и практично стручно внање. Од 
колнке су важности трговински интереси данао 
у свету довољно je ako пам укажем, го<;подо на- 
])ojuin послапици, na то да onu чебто одлучују o 
политици дрЖава и народа, стога су други напреднп 
народи после рата парочпту пажл.у указалп тл.м 
својим стручнпм школама у којима мн толико оску- 
девако, те смр честр приморанв да позивамо стран- 
цеј док многи латл радпицп лутају бев посла и бев 
вараде. 

-Господо народни пооланици, мп ne смемо да 
губпмо пз впда да положај једног иарода на овћт- 
еном тржптту ne одлучује само п.егово прпродпо 
богатство, na често nn ге()граф(чл1 iio.imn.-aj n поли- 
тичка Moli, nero велпчппа ji.eroiK« даровитоств n 
способнрст ва послове one upere. M n верујемо>да be 
nam народ, раввијајућн своју трговину и младу nn- 
дустрпју етеј.п гпоју важпоет у светској прпвредп 
n kako je лрлирсда оспова свакРг напрвтка једпог 
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народа, то мп морамо иарочиту паипг.у поклоиити 
тим iiaiiimi стручипм тргоиичиим шко.чама. Onaj 
вакон који ji1 пред кама, иако га je радила парочита 
комисија стручњака^ само je један корак унапред 
na пода^вању нивоа тих наших стручних трговачких 
nuto.ia. Onaj пакоп iipoinao jo кро;Ј секцију и ii.4(4iyM 
Врховног ваконодавног савета и господа састав- 
л.ач11 углавном оу глодали да га подесо закону o 
чидовницима од .'il марта 1931 године и вакону 
d средњим школама. Кажем угланиом, jop јодаи, 
можда од најважнијих аасуса, један параграф није 
ушао у onaj вакон, a то je онај који гопојж O при- 
змапап.у сточјчтх npana чииопмика 8а дал.с папро- 
довање. Цоо Одбор пред нојнм je onaj предлог ва- 
Ешна био, сагласио (ч> у томе да треба да се и настав- 

ппцпма ореди.их Tpi'oi!a4i,4ix имсила n другпх струч- 
ипх школа то призиа и аакоискп осигура, као што 
je то осигурано ваконом o наставницима средњих 
школа. Г. Министар сложио ее je начелно потпупо 
с нама, према томо сагласио се Одбор са мшнљои.ем 
господина Мшшстра и вамолио je Г. Мшшстра да 
поради да тај пасус у])е у тај вакоц. Госпрдо народни 
иослаиици, прапедиост u, иајзад, сами школски 
интереси вахтевају да привнамо и наставницима 
грсдилих стручних трговачких ткола стечено право 
ва даљб напредовање. .Ta сам уверен да l>(!ouaCj{yn- 
штина та л.пхова права и осигурати. 

Стварних ивмена није иарочито било, a у иолико 
имаде ивмена one су више стилистичке природе. 

Иввештај одбора гласи: 

уч 

Господине Прстседпиче, 
Одбор за проучавање предлога Закона o средњим трговачким школама про- 

io je овај предлрг и извршио у 11>ему следеће измене и допуне: 
У § 4 став II текст се иења и гласи: „Ученици 

icoju су свршили трговачку академију и положили 
вавршни нспит могу ародужити школовање на висо- 
ким економско->комврцијалшш или другим висо- 
ким трговачким школама". 

У § 6 брише се [Јеч „комора", a ставља се роч 
„корпорација", као и свуда у тексту, где долавн 
реч „комора". 

У § 12 став III ива речи „бановина" гла- 
cii овако: „те трошкове, ивувимај^и ono ва одржа- 
ван>е вграда, на подручју управе града Београда, 
CHOcn дргкаиа 'Грошкопе око одржаиап.а вграда на 
подручју управе града Београда сноси општина! на 
чијем се аодручју дотична школа налави". 

Ива S 13 умеће се нов § 14, који глаби; „Мини- 
стар трговине и индустрије може допустити отва- 
pan.o иитерната при поједшиш средњим тргбвачкхш 
шкодама. 

Ивдржавање и вођење интерната ио може битп 
na торот државног буџвта. 

>Интернат мора имати enoj статут одобрен од 
Мшшстарства трговине и индустрије. 

У§ 14, L5 итд. мељају се у § 15, 16 итд., до краја 
овога предлога. 

У 21 став I Moir.a се број „18", a ставља број 
„17". 

У § 22, јјод npnir, мол.a се број ,,18", a ставља 
број „17", ша којога ое додаје пасус; ,,а ман>е од ИЈ". 

У § 23 став I брише се последња речеиица, у 
којој roi)0[)n o прелаву ученика из једне у другу 
тргов. школу, и преноси на кра  § 26. 

У v< 21 брише се цео став III. 
У § 28 став I брише се реч „равредима", a став- 

л.а роч „одељењима"; 
У $ -7 додајо се став четвртп, који гласи: 
„Први равред може ое отпорити, ако се ушпио 

пајмап.о 25 ученика, у други a трећи 20, a у четврти 
разред 15 ученика". 

У § 29тачкаЗ) друп) ред бришесе роч „поновеш", 
a ставља реч „поправни*. 

У ij 2i> брише оо тич|;а 7) , као оамооталаи отоок, 
који, ивмеЈвен, гласи: ,;код једиаке поделе гласова 
одлучује глас претседника равредног већа". 

У § 30 став l ива речи „no допуштењу" додаје 
оо пасус „Министарства трговппе n ппдуотрпјеили", 

У § 30 став II ивмењен '}*' овако: „Ученика којн 
na п'|»ају npuor полугодшпта п.ма ninno ОД иоловине 

кедовољних оцеиа Наставиички савет \*г га удаљити 
lili   nuio.io '" 

У s; .11 став I ред трећн бришу се речи „или 
два предмета". 

У чј .'l!) отап  i  ripiinio   oc;   роч   „аатвором". 
У ^ 40 став II род трећи додаје се иваречи „ва- 

вршити" реч „вапочету". 
У ;-; 46 став I ред трећи меља се број „18" у 

број  „19". 
У S 50 тачка 0) ред други .моп.а се број „18" 

у бро' „16", a na крају ово тачко додајо се пасус: 
„и Gno 2 (две) i4)/unie вршилац директорске дуж- 
ности". 

У § 50 тачка 2) род трећи меп.а ое број „12" 
у број „10", a na крају ое додаје паоуо: „a OOIIM 
тога бпо 2 годппе вршплац директорске дужности". 

У § 50 тачка 2 испушта ое последпЈИ став. 
У »i 51 став II, протпоолодп.а реченица исправља 

оо опако: „Правила о профес.орским испиту nponir- 
оујс Миипотар трговние п ипдуотријс. 

У ij 52 став I други род брпшу ое речи „идм 
правног", a додаје оо na крају овог става овај пасус: 
„Суилептом оредЈг.с трговачке школе може постатп 
n лпцо са noлоикчтм дппло.мошш испитом npannor 
факултета, које има и абитуријенски течај". 

У S 52 отав II другп ред брише ое реч „трго- 
вачке",  a  отапл.ају   рочп  опопомско-комерцијалне". 

У § 58 тачка 3 ред четврти бришу се речи „no 
одобрешу Министра трговппе и индустрије", a у 
тач. 4) став III брише со рвченица „Taj се рад no 
рачуна у редовне часове". 

§ 65 ое бршие. 
У § 06 ред трећи брпшу со рочп „врши дуж- 

ноот", a ставља реч „аамеп.ује". 
У § 69 бришу ое речи „и оталшш државппм 

службеницнма гр^фанског реда". 
У !; 78 бршпу се рочп „и.пхова нсслагап.а", о. 

отапл.ају оо речга , да л.пхова оцепа mije једногласна"- 
У § 83 став I ред други ива речи „члапова" ставља 

ое у вагради, пасус „(осим у случају § 40 алинеја 4)"- 
§ 92  брише со. 
Ha предлог члапа Одоора г. Лптопа Крејчија, 

прихватпо je Одбор једнбгласно да се у продлог 
Закопа o ородп.пм трговачкпм школама, и то У 
део „Прелавних: нарвђења" унесе u § 92 који се 
одноои na npnanan.o отечоппх ирава ва дал.о напре- 
допап.о. 
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Иотто  јо,   мођутим,   г.   Министар   трговтшс  u овај школскп закон н прпстао дауђо у овогодпши.и 
Цндустрије ивјавпо да со ои с Tim ирсдчогом иачелио (['пнансијски  уакои.  G  тога je  одбор   одлучио  да 
слаже, али да мисли да je боље да тај продлог уђс исти  аредлог у облику амандмана,  одмах достави 
У овогодишњи фЈгаансијски вакон, јер би сс на тај Фхгаансијском  одбору'ди  га унесе у  овогодпти.п 
N0.41111 могло то питање рогулнсатп једном :за све, Финансијски закон. 
то jo Одбор одустао од тоги, да овај продлог уђо у Остале  ивмене  су  само  стшшстичке  природе. 

У прилогу нам je част поднети Вам јсдногласпо усвојени законски предлог, 
с молбом да га изволите доставити Народној скупштини. 

За изиестиоца Одбор je одредио секретара, народног посланика г. Др. Мплапа 
Стијића. 

Молимо Вас, Господине Претседниче, да изволите примити изразе namer 
Дубоког поштовања. 

10 фебруара libili год. у Београду 
Сшфстар, 

Др. Милан Стијић с. р. 
1 i ,i u и o i! п   о д б op a: 

Стован Ћирић с. р.,  Др. Тома Смиљанић с. ]>., Јосиф Лптуиовић с. р., Васил> Грђцћ с. р., Јован Рад. Ми- 
тровић с. р., А.кч.гамд.чр Jmiaiiomili г. |).; Дј). (лапвРапес. р., ЈосипСтажић с. р., Minu Димитријевић с. р. 

I [ретседник, 
Крејчи с. р, 

П P Е Д JI O Г   3 A K O H A 
o 

СРЕДЊИМ ТРГОВАЧКИМ ШКОЛАМА 
(KAKO JE IKiAlIIAO ИЗ ОДПОРА) 

I ДЕО 
ОПШТЕОДРЕДБЕ 

§ 1 
Задатак jo CJIOJUMIK трговачких школа, да уз 

oiiiuTo  образовање у духу југосдовенског пародиог 
и државног јединства пруже ученицима стручну, 
теоријску и практичну спрему ва трговачка ввања. 

§ 2 
C})ej(ii.e  трговачке  школв стоје  под  врховним 

"адиором  AIiiinicTa])CTi!u  rjiroBimo  и   индустрије,   a 
под непосредним надвором бана. 

3 
Средн>в трговачке школе јесу; 
i) Трговачке академијв и 
2) Диоразродио трговачке школе. 
Трговачке академије су потпуне, a двбравредне 

тргоиачко школо непотпуне средље трговачке школе. 

§ 4    - 
Трговачке академије са вавршшш испитом имају 

ранг аотпуне сроди>с школо (гпмпазпјо, рсалко. рс 
влне гимнавије) са птипм течајшш испитом. 

Ученици, који су свршили трговачку академију 
11 положили завршии IUIIIIT, могу ii)io'iy-i.iiTii ШКО- 
■"»iiun.i' на Високим економско-комерцијалним nm 
Другим Високшл трговачким школама. 

§ 5 
Дно])аз])сд11о трговачке школо нмају раиг шост 

РЗДреда сред1ћвшколе(гимнавије, рбалке, реалне пш- 
"Milije). 

Учопицн који су ту школу св})Ш11ли ii положили 
'^иршииluiniTмогу ujioliiiу треКиравред трговачких 
~*аДвми;ја пошто положе допуноки испит. 

Правипа o допунском испиту прописује Мини- 
стар трговиие и швдустрије no саслушању Савета ва 
професноиалт-   наставу. 

' § G 
Средње трговачке школе могу бити: државнву 

самоуправне и ивдржаване од прввредних корпо- 
рација. 

.     § 7 
Средп.о трговачке школе могу бити: мушке, 

женске и мешовите. 
§ 8 

()i imiiaiM! u укидашв државних оредњих трго- 
вачких школа ирти се Краљеним указол ua пЈ)едлог 
Министра грговине и индустрије. 

У укинутој среднЈОЈ трговачкој школи равредп 
со постепено укидају. 

Према укаваној 11от])еби, a no саслушању Савета 
ва професионалну наставу, можв to трговачка ака- 
домпја првтворити у дворавредну трговачку школу, 
a дворавредна трговачка школа у трговачку акаде- 
мију. 

Остало средњв ^фтовачке школе отварају (е, 
претварају и укпдају i>eiuoii.oM Мииттра Tjnoniino 
н индусгрије. 

Грговачка академија може имати највшпе \'l a 
трговачка школа највшпе 8 оделеи.а са максималним 
бројем ученика no одрвдбама овог Закона. 

S 10, 
За сваку средњу грговачку школу мрра посто- 

јати нарочита школска вграда, која, поред потребног 
броја учпоницамораимати довољан број просторија 
3u контоарске ввжбв, хомијскј лабораторију, слу- 
шаоницу за технологију п повнавање робе, библи- 
отеку, школске вбирке, као и потребан број соба 
за канцеларије ti стан ва служитеља. 

'21 
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§   11 
Зградв средав тргопачке школе морају одгопа- 

рати свим хигпјенскпм захтеглша пшколским потре- 
баиа, one Мор4ју имати иросторпје за купатпла као 
и за школгку поликлиипку, ако у месту не иостојп 
општа школска поликлиника. 

Иодизап.у зградо с])ели.е тргоначке школе мои?е 
се приступити само no одобрешу Мпипстра T})roini- 
ио п индустрије или Банске управе, у с'11о})азуму 
с MiimicTjJoM социјалне иолптпке и народног вдрав- 
ља и «e(|iiiiiiiTiii!HOM одобреау планова од странв 
надлежних техничких органа. 

Одредбе ouora закопа o школским зградама, уну- 
трашл.ом уређењу школе, o учплима, лаборатори- 
јама, ки.ижиицама и ђачким устаисшама важе и за 
гаколе којс ивдржавају самоуправна тела или при- 
в))од|[е корпорације. 

§  12 
Зомл.ишто за вграду државне средње трговачке 

школе дужна јо дати општина. 
AKO општина нема пбтребног земљишта може га 

откупити no Закоиу o експроирпјацији iiMaii<a. 
Трошкове око иодшан.а, преправљања, одржа- 

наи.а такпих вграда као и т))ошкоие за orpeu, освет- 
лење п воду, сноси бановина; то трошков.ђ, пзузп- 
мајући ono ва одржавање зграда, иа подрукју упра- 
nn града Београда сноси држава. Трошкове око одр- 
жавања вграда на подручју управе Града Београда 
cnocii отптина на чијем се подручју дотичиа школа 
налави. 

Редоние оправке морају ce иввршити за време 
ucjiiiKor  школског  одмо])а. 

Ближе од])едбо o зградаМа ва смештај бредњих 
тргоначких школа прописујв Мтшстар тргопппо п 
пидустрпјо. 

По одредбама o иодпзању зграда може ce посту- 
miTii кад ce добије потребан кредпт п одобрепЈе над- 
лолашх oprana. 

§  13 
Самоупрашшм телима и привредним корпора- 

цијама може Мтшстар одобрити да отварају и 
o (DOM трошку одржавају средње Јрговачке школе. 

Школе самоуправнцх тола имају право јавности, 
a школама привредних кориорација може Mii- 
нистар трговине и индустрије дати право јавноотц. 

Оваквв школе iiocnlio навив сдмруправних тела 
плп привредних  корпорација   које их иадржавају. 

§ 14 
Министар Tpi'oumie и индустрије може допу- 

стлти отварак>е нитерната при аоједишш средњин 
трговачким школама: 

Ивдржавање и вођење интерната не може бити 
na терет држарног буџета. 

Иитсриат мора пмати enoj статутОДббрен од ми- 
нистарства трговине n индустрије. 

ИДКО 

UACTAUA 

§   15 
Настапа у трговачким академијама т])ајс четпри 

годппо a yr дворавредним тр^бвачким школама дис 
године. 

§  16 
Министар iproitiiiie и индустриЈв, no саслушап.у 

Сапета за професхшпалну наставу, прописује општи 
илап, наставни прох^рам и 1ивтодска упутства за по- 

јсдппо продмсто, itojteliii брпгу o томо, да ce иастава 
у поједшшм школама прилагодп привредним прили- 
кама краја, у којем ce школа налави. 

Школама којо пздржапају самоуиравиа тела илп 
11])11В])едне KO)moj)anii.icMO!Ke Миткта]) трговппетга- 
дустријс, посаслушап.у СавотазаијхЈфеспоиалиу на- 
ставу, допустити делимично одвајање од плана " 
програма Јфжавних сјјодп.их трговачкпх школа, али 
само уз услов да ce степоп об])азоваи>а тим ие умаи.к. 

§  17 
У средњим трговачким школама могу сс упо- 

требл.аватп само omi уџбоипци, којс одобри Miimi- 
стар трговине и индустрије no саслушању Савета 
за професионалну  наставу, 

§  18 
Екскурзије у месту ради разгледаван.а култур- 

иих устаиова и привредних и индустријСких 11])оду- 
зећа, у вреМе кад школа ие радп, плп у школско 
време, a no одоброп.у директора, обавезио с.у за све 
ученикв. 

Путовап.а у земљи и у ппостраиство у току 
школске године ивводе со према имовном стаи>у 
учеппка и стаи.у фопда за помагап.е n унапређиван>в 
учеппка  средњих трговачких  школа. 

Иутован.а у земл.п пзводе ce no одоб])еи.у Mii- 
нистарства Tj)roBiiiie и индустрије, a у иностранствр 
no ()доб]>еп,у Министра трговине и индустрије. 

Alfo су скскурзпјс вап места u траЈУ дуже од 
једиога дапа сматра ce наставницима који прате 
ове екскурвије, као службено  путовање. 

III ДЕО 
УЧЕИПЦИ 

ШКОЛСКА ГОДИНА 
§ 19 

У средљим т])говачкпм школама школска го- 
дппа почпи.е 1 септомбра уппсош учеиика п траје 
закључно до 31 августа паредне године. 

Уппс ce врши 1, 2 п 3 септембра. Настава no- 
чиње 5 септембра, a свЈппава ce за ученике четвртог 
разреда трговачко академије -il маја, a за све остале 
ученике !грговачких Ккадемија и тргчЈвачких школа 
ивмеђу 10 п 15 јуиа. 

Годишњи успех ce саопштава свечано на Видов- 
дап 28 јуна, када ce учсипцима ивдају годшпња 
сведочанства. 

Велики школски одмор ipaje од 29 јупа до 23 
августа вакључно. 

Од 24 августа до 1 септембрја вакључно одржа- 
вају   со  испити  разрсдпи,   допунски  и   поправни. 

Блпже одредбе o правницима и народшш свет- 
ковинама прописује Министар трговше u инду- 
стрпје. 

У току школске годиие, може дпректор средл.е 
трговачке школе по свом нахође».у дати три пута 
диоппи школски одмор. 

§  20 
У срсдљпм трговачким школама, школска го- 

дииа дели ce у два полугодпшта: II])BO полугодиште, 
од иочотка школске годпне до 22 децомбра и друго 
полугодшите од 23 децембра до вавршетка и])ода- 
вал.а. 

§  21 
По свршетку другог иолугодпшта, ул])авасредл.с 

трговачке школс дужна je, да објавп штампани го- 
дпит.и тколски пзвеиггај, no упуствпма које про- 
писује Министар трговине и индустрије. 
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УИПС 
§ '22 

У njuni равред трговачких средњих школа при- 
Мају се ученици, који су свршшш четири разреда 
оредње iJUvOJic (гимназије, реалке или рсалие гимна- 
8ијв) са нижим твчајним испитом или четири раз- 
рвда грађанске шкоде са вавршшш испитом, u не- 
мдју  више од седамнајест година. 

Ученици, који су свршили ucTujm разреда средње 
Или л,oj сличне тколс у иностранству, могу се упи- 
сади, ако иоложе допунски испит из прсдмота, које 
Нису учили или су irx учили у мањем обиму no 
првдлогу директора, a no одобрењу Министарства 
трговнне u нндустЈшје или Бапско управс. 

Ученици, којн су пзгубпли ii])aiio на родошш 
Школрвав>е у средн>ој школи, ne могу се уписатц 
У средл.у т,)! опачку школу као редовни учоипцп. 

§ 23 
Учоиици, који у време уписа miajv mimo од 17a 

Маљеод 1!) годппа могу гс уткатинаподручју града 
Београда само по одпорсту МпаистаЈЈСТна Tpionmic, 
11 ћндустрије a у Бановинама само no одооре11>у 
Ванске управв. 

§  24 
llj)ii упису ученикау средње трговачке школс 

брве^ствено се примају ученици ш области то школс. 
AKO, no свршеном упису, буде у школи празвих 
Места, Могу te уписати учоинци наи области то школс. 

Област појединих школа одређује Мшшстар тр- 
говине и индустрије. 

§  25 
Иакнаднп упис у средњим трговачким школама 

0Добравају сами директори до 20 рептвмбра, а]\1ини- 
старство тргрвине и ипдустЈигје плп Ј>аи(ка уирава 
У cnojoj надлежности најдаље до 10 оптобра. 

После 10 октобра ие може се im јсдан ученик 
•'imie уписати. 

S  26 
У старије разреде средн>их трговачких школа 

Уписују сс: учеиици, који су o успехом свршили у 
'Го,ј школи претходни разрвд; ученици, који су пјјст- 
ходи11 разред свршили у ДЈ^угој оредњој трговачкој 
школи могу се уписати, ако су добпли уредно одо- 
брв&е од д11])октоЈ)а школе. 

Учеппци, којп су аохефали срвд»>у трговачку 
ЦШолу у иностранству могу no одобрењу Мпипстар- 
ствц трговине и индустрије или Банске управе бпти 
'фимљени у старији разред, ако положе допунски 
^спит n.) предмета које нису учили или су их у- 
чилц у мањем обиму. 

S   27 
Иромеиа завода ne допушта ое у току школске 

''олиие. 
Ученици досељених родитеља у току школске 

ГоДиис могу npeliii из јодпе оредњв трговачке школо 
У Другу само у року од осам даиа no одласку из 
^чоло, у којој су до тада учили'. 

Ученици, који прелазе из једне школс у другу 
'''"рају имати уредно одобЈ)сиЈе од Дирсктора школе иа Koje долазе. 

§  28 
Учопнци, који су аохађали трговачко-помороку 

'1кндо!\шју могу пјкИ.п у дворазредну трговачку школу 
Илц трговачку акадвмију, акоцоложедопунскииопит. 

ll])amijia o полагаи.у доиуиског испнта пропи- 
Ујо Министар трготшс и индустрије. 

У взуаетним случајовпма могу ;(iq)CKTopii одо- 

брити промену занода уз претходад пристанак ди- 
ректора школо, у коју учоник одлазц. 

БРОЈ УЧЕНИКА 
§ 29 

У средњим ^рговачким пгколама може бити: у 
појодтпш одељењима najmmio ^О ученика. 

У овај Gpoj no улазо учсиици који понављају 
разред, учоипци доссл.еиих ррдитеља и они који у 
току годппо мењају школу. (i 27 став 3 и 4). 

Кад ее ii])olje максималпи б])ој у држатпш шко- 
лама могу се отворпти паралелна оделвња само no 
дозволп Министра трготше u индустријв. 

Ирви розрод може со отворити, ако се упише 
најмање 25 ученика, у il п III 20, a у IV разред 
15 учоника. 

ОЦЕЊИВАЊК   УЧЕНИКА 
§ 30 

i) У сваком полугодитту сви учеппци, који се 
оцоп.ују, морају ii3 наставног градива оваког пред- 
Мета бити довољно и свестрано испитани. 

2) Успех ii3 појединих предмета оцвњују се овим 
оцоиама: одличан (5), врло добар (''i), добар (•'>), до- 
вољан  (2),  u иодовол^аи  (1). < 

Оцопс: одпичан. врло добар, добар и доволзаи 
ćy прелазне оцеио, a оцена недовољан (1) je оцоиа, 
која повлачи прправни нспит односнр прнављање 
разрода; 

.i) Оишти годишњи успех ученика, који имају 
да полажу поправни испит, утврђује to посло no- 
логкоиог поправиог исшгга; 

4) Владање сс оцои.ује оцоиама: примерно (5), 
ирло добро (4), добро (3) п лоше (2); 

5) Оцепо успеха на крају полутодишта и оцоио 
годпшп.ег успеха из појодшшх предмета заједнички 
утврђују: пјкјдмстпи пастатпш, који иродлаже оцеиу 
успоха, дироктор, и разредни старешина; 

6) Оцено владања и оцеие општег успеха, ирод- 
лаЈке разредпп старешина и pa3j)ejuio веКе пх утвр- 
ђује; 

Код једнаке подоло гласова одлучује глас 
прстоодпика разредног већа. 

§  31 
Ученик средње трговачке тколе, који je у свв 

узабтопне школске године имар лоше владањв губи 
право na дал,е школоваи.с у тој школи, и може се 
уписати у другу (•ЈЈоди.у трговачку школу само no 
допуштои.у Министарства трговине и индустрије или 
Банске управе. 

Учешша, који na крају првог молугодитта има 
mime од половппе иедовол.иих оцоиа, Настаттчки 
савст lio га удал.птн пз школо, o тим, да у iijtylioj 
школској  грдини може иоиовпти разред. 

ПРЕВОЂЕЊЕ   УЧЕНИКА 
§ 32 

У старији разред преводе сс учеиицп, који ш свих 
првдмета имају иајмал.е довољну годипш.у оцену, 
п omi учрници, који су us јодног добпли нодовел.иу 
оцену u аолонрти у августу мерецу поправни испш1. 

Поправни iiciiiiTii полажу ее na истој школн и 
ne вдогу се иоиавл.атп. 

Разрод се можо iioiiomiTii само јодаииут. 

§ 33 
1) Учеиик   коме  се   због   болостп   нли   других 

оправдавих узрока, годпшјла оцепа не можо поуз- 
даио пзвести, подвргава со у почотку јуаа ])аа1)едцом 

21* 
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испиту ii3 свих плп ив оиих ]|])сдмети, иа којих се 
има да утврди годишв>а орена. Ако je због болестп 
спрочен да у јупу пола/ко 'oisiij испит и то докаже 
лекарским увврвн>вм пре иочстка испита, ди]1октор 
школе одлучује да L'O такав ученик испита у августу 
no с тшг, да у томе року но може иолагатп поправни 
испит. 'Гакав учеппк понавља разЈ)ед ако при овом 
иолагаи.у добпје ма н јодпу подополјПУ оцепу, a 
онај који попапља })аз])од губи 11))аво иа даље шко- 
лрвање. 

'l) Ученик, који се пријави вапоправни испит, 
a onaj изостапак no мојкс да оправда, сматра се да 
mijo свршио равред. 

3) Учсшгк који у времену полагања испита, 
лекарским увврењвм докажо да није могао при- 
ступити milim' због болести у вакавано време, можс 
тај испит лолагати ншкасније до 30 септембра no 
доиуштеп.у Министарства трговинч и хгадустрије пли 
Бавске уиравс. 

ИСПИТИ 

§ 34 
IICIIUTII могу бити: разредни, допунски, по- 

правни, вавршни и ариватни. 
Обављап.о испита, сем приватних, редовна je 

дужност пастапника. 
Завршни испити врше се у јунском року као 

глашшм, a у септембарском као споредном. 
Уненици, којп из оправданих разлога пс дођу 

na вавршни испит у редоииом ])оку полагаћо ra у 
септемоарском ]>оку. Учопици, који у озом jtoitj* ua 
3aB])miioM нсппту буду одбивени, полагаће га у наре- 
дпом jупском року. 

Завршни испит у државшш и самоуправним 
средњим тЈЈГовачкпм школама као и у оваквпм шко- 
лама привредшЈх корпорација, којеимају правојав- 
иости, в]»ше се у присуству ивасланика Министар%- 
ства трговинс и индустријв, a ученици оваквпх шко- 
ла, које немају право јавности полагаће вавршне 
испите на државној среди.ој тЈ)говачкој школп, коју 
одреди Министар трговине и индустрије. 

Министар трговхше и индустрије прописује пра- 
вијпшк o обавл>1ш.у испита, o награди ивасланику 
на вавршном шппту као u 11аг])адама ва приватне 
испите, којо плаћају ученици. 

ЂАЧКЕ КЊИЖИЦЕ 

§  35 
lio вавршетку полугодишта, ученицима се са- 

општава успех у ђачкој књижици коју мора имати 
снаки учешш средл.о трговачке школо. 

Облик и садржину ђачке књижице прописује 
Министар трговине и индуотрије. 

СВЕДОЧАНСТВА II УВЕРЕИ.А 
§ 36. 

lio свршетку  школско године,  сваки  ученик 
средн>е трговачке школо добија оведочанство o свом 
успеху п владашу у тој школској години. 

N оправданим случајввима, може се no молби 
у току школско годппе издати увврвНЈв o школо- 
вању с иапомопом у комо се цпљу ивдаје. 

Сведочанство u увврвн>а потписују директор 
n  равредни старепшна. 

Сведочанство   o   зав1)шиом   нсииту    иотинсују 

министров ивасла&ик као претседник, .директор 
школо и сви члапови испитне комисије. 

Облик u садржину сведочанства и увер.ења 
прописујс  Мпмигтлр   трпиппи!  u  иидустјшјс. 

Уверси.а се издају искљученим ученицима и 
oniiMa, KOJU мењају вавод. 

§ 37. 
Дупликат годпши.пх сводочаигтава пздајо ди- 

ректор сам, a дупликат сведочанства o вавршном 
испиту пздајс дпрокто]) ио надлежном одобрењу 
Министарства трговине и индусорије или Банске 
управе посло службеног оглашепог поништења о- 
ригинала у државним службеним новинама или 
службеним  новинама надлвжне  Банске удравв. 

За дупликат школског у^сроп.а, сведочаиства 
и ђачке књижице плаћа се, поред државне таксе, 
исти толики пзнос у готовом новцу за школски 
фоид. 

ШКОЛСКИ    РЕД 

§ 38. 
t) дужностима ученика, шиховом владању, иоха- 

ljaji.y школо и школских вежбања, учешћа у ђачким 
удружол.има, правдање ивостанака, кажл.авап.у и 
огталом раду и реду у средњим трговачким шко- 
лама Миписта]! трговппе u ипдустрпјс ii])oiiii('.yjo 
п])ав11лп1ш. 

§ 39. 
Ученпка можо казнптп иагт.чтии;, ])аз|)одии 

стареишна, равредно веће, директор u наставнички 
савот. 

§ 40. 
Учеиици се кажњавају опоменом, укором, уда- 

љолјом u искључењем. 
Ученици се no смеју кажњавати телесним ка- 

внама. 
§ 41. 

.'iu велике дисциплинскв школске преступе или 
учестале мање кривице, ученик со може кавнити 
удаљењем или искључењем. 

O удаљењу ив једне среди>е трговачке школв 
В8 једну школску годину с тим, да учвник може у 
другој средњој трговачкој школи вавршити запо- 
чету школску годину, одлучује дијјокто]) na прод- 
лог })aзpeдuoI,  већа. 

() искључењу из једне средње трговачкв школс 
до вавршетка школовања с тим, да ученик може на- 
ставити вапочето школовање у другрј средн>ој тр- 
говачкој школи, одлучује наставнички савет. Ова 
казпа постаје извршна кад јо одоб]П1 у својој надлеж- 
iiocTii Минкстарство трговине u индустрије или Бан- 
ска управа. 

O искључењу нв свих средших трговачких шко- 
ла пли иа свих средњих стручних школа у pocopv 
Министарства трговине u индустрије одлучује па- 
ставнички савет cu најмање две трећине гласова. 
Ова кавна nocTaje" извршна кад јо одобри Мини- 
стар трговхше u индустрије. 

ИГКОЛСКИ ФОИД И ЂАЧКА УДРУЖЕЊА 

§ 42 
У свакој среди.ој трговачкој школи постоји 

школски фопд, из чијич lic се сретстава помагати 
сиромашни ученици, набављати сретства ва ђачкв 
вожбе, rai.ino ва 1)ачко кв>ижнице давати потиоро 
за ђачка путовања сиромашним ученицпма. 
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Правила o шкодском фонду ii])oriii(;yjc Министар 
Tproiuiiie u индустријс. 

§ 43 
Учепици средњих трговачких школа могу оГ)]>;1- 

aoiia.Tn удружвња у Ц11л.у интелектуалног, морално- 
естетског u здравств^нсг усавршавања, али никако 
ва осиоии племенској и верској. Свака школа може 
Шдати само јод1[о удру/кеи.е са mimo секција. 

Рад оипх удружења стоји иод сталиим надвором 
школскс управе. 

Правила удружења одобрава Министарство тр- 
говине п индустрије. 

§ 44 
У циљу да се ученици привикну штоди.и и да 

Им се аружи прилика ва арактично примењивање 
стручног трговачког внања, основаће сс у свакој 
средњој трговачкој школи заједница ва штедњу u 
Кредит. 

Правила тих заједница, на предлог Наставнич- 
ког сапета, одобрава Министарство T])roiniiic п пп- 
Дустрије или Банска управа као надворна школска 
власт. 

§ 45 
Осим опаквих удружења, ученици средњих трго- 

вачкихшкола,могу бити члапоип и других друштава 
11 Удружвња ивван школе no одобрењу Министар- 
стпа трговине и индустрије. 

ОДНОС ДОМАИШКОЛЕ 
§ 46 

За постиаавање наставног и васпитног циља у 
срвди,им трговачким школама има се раввијати 
сарадн.а дома и школе. 

Ближе одредбе o увајамном односу дома и 
школс прописује Мшгастар трговине и индусгрије. 

ПРИВАТНИ  УЧЕ1111Ј1,11 

§ ,п 

Полагање приватних испита допуштено je, ув 
остале законоке услове, само у државним средњим 
Трговачгаш школама лицима старијим од 19 година: 

1) ivoja су вапосленаупривредним предувећима 
11 установама; 

'i)   која   иису   ИЈиихчичт у ii])iii!|)(VUm.M   11]10Дузс- 
вама u установама, catao ако су раније били редовни 
Ученици којв средње трговачке школо, na су ])c/(omio 
^коловање прекинули. 

S 48 
Министарство трпжшк! и индустрије или Бан- 

е1{н yii])aita, допуштаће иолагаи.о иЈтиатлпх иптта 
113 целе грађв само ва један разред одједном у ро- 
Довном годиппБем року, н вавршпп испит могу сва 
^ица полагати само у рвдовним роковима са ре- 
Довним ученицима. 

IV  ДЕО 
НАСТАВНИЦИ 

ДРУГО ОСОБЉЕ 
ВРСТЕ, КВАЛИФИКАЦИЈЕ И ДУЖИОСТИ 

§ 49 
lliu ташгици оредњих трговачких школа су pe- 

човни и хонорарни. 
Редотш наставници оу: директор, професор и 

'Уилокт (ii])iiiipamniK). 
_3а xouo})apiie наставнике могу сс, према no- 

l)eGu,  pouioiLOM   Министровим   поставити  стручна 

лпца са хопораром од часа, који ce одређује у ]ic- 
IIICJ[>y. 

§ 5Q 
У   свакој    средњој    трговачкој    школи   мора 

бити допољан Г)])ој квалификованих наставника no 
струкша. 

§ 51 
За д1Г1)окто])а може бп^п постављен: 
1) у државној трговачкој академији: 
a) диј)окто]) државне дворазредне трговачке 

школе, који ima положен професорски испит ir 
иајмаи.о 18 година државне, првенствено настав- 
ппчко (MIV/KUC, зајодпо с годпинма, којс je ii])oi!Oo као 
д1Г|)Октој) трговачке школс, a уа то ce одлпкоиао 
пастатшм n иаспитпим радом. 

u) профссо]! срсди.о тЈИ'опачкс школо ta поло- 
jKciniM професорским испитом, који има најмање 
10 година државне прввнствено наставничке службе, 
од којих најмање 6 годнна у срвдњој грговачкој 
школи, a ув то со одликовао наставним и васпитним 
радом и био 2 године врпшлац директорске дуж- 
ности. 

2) У државној дпоразредној трговачкој школи: 
профогор средње тргопачко школо, који има no- 
ло/ijcn професорски испит и најмање 10 година 
државне, првенствено наставнички службе, од којих 
најмање 6 година v средњој трговачкој школи, 
a осим тога био 2 године вршилац Д11]><'кторско 
дужности. 

Kao наставничке годпио у средавој трговачкој 
школи рачунају ce и године проведене у наставној 
административној служби ресора Министарства тр- 
romnic it индустрије. 

§ 52 
Професор средње трговачке школе може im- 

стати суплент средње школо или средње трговачко 
школо; који има положен прбфесорски испит и три 
године наставкичке службе. 

Ирофоеореки јо iicmiT стручпи д]>/1;авни испит. 
On сс полаже иред комисијом коју одреди Министар 
трговхше ir индустрије. Правила o професорском 
исшггу прописује Министар трговине и индустрије. 
Onaj испит може полагати суплент, који je најмање 
дпо годшк! радио у школи. 

§ 53 
Суплент средње трговачке школе може постати 

лице са положеним дипломским испитом филозоф- 
ског или техничког факултета, koje уредним доку- 
ментима докаже да испуњава, услове Закоца o чи- 
иоиницима. 

(Ivu. iciiTo.M грсдн'!' i ргоначке школе можс по- 
("гати и лице са положеним дипломским испитом 
правног факултета које има и абитуријентски течај. 

Суплентом за UJIO/IMCTC трговачке отруке може 
постатп iipiioiKTiioiio лице, које оспм дипломе ви- 
соке екоиомско-комерцијалне школе, има HaJMaibe 2 
годиио араксе у каквом већем трговачком или пп- 
дусоријском предузећу. 

§ 54 
Суплент средње трговачке школе, који ва иот 

гидпна своје наставничке слу/кбс IK; iio.novuii UJKI- 
фесорски iiciniT, отиушта ce из државне службе, у 
коју М#жв бити ираћси ток после положеног ирофо- 
сорског испита. 

§ 55 
Редовни наставници самоуправних и од ii])ii- 

иредппх кориорација пздржаиаиих с])сдших  тргова- 
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4inix школа, морају n.MUTii иствстручне квалификаци- 
јокиои јјсдоиии паст.чииици j(])vicaiuiiix (■])ел11.их Tjiro- 
вајших школа. Избор опих редовних наставника у 
(inunr школама вредиј када га одобри Министар 
T])roi)inio u индустрије; 

§ .r)(; 
Родопии наставник средње трговачке школс 

MiivKo no одлуцп MiiinicT])a т])говинв и индустрије 
бити лодсљси иа рад у Министарству трговине и 
индустрије или код Баноке управе. 

В])омо, које јо наставник провео na овом ]»аду, 
рачуна со у нромо наставничке службе. 

§ 57 
ДиЈхзкторопс су дужности у  главном: 
1) да управља школом и да правилним путем 

упућује образован>е и васпитање омладине у својој 
школи; 

2) да се стара o тачном држаљу часова и изво- 
ђси>у програма; 

.'!) да што чешће аожађа часове наставника и 
дајо упутства како he иајушешиијо 11])одават11 гпојс 
иродмето, a мо IIOT])OOII да држи a углодиа предавања 
ii;t enoje ируке; да, npeiua пииеаггајима Јјаародног 
uolia, KOHT|)ojiiiuie рад учоиика у cmraa разредиМа 
a продуапма потребне мере ва побољшање успеха. 

^) да наставнике уиоаиајо са нопим ii])ainyiirMa, 
])acmi(!iiMa, иа))одПама; 

5) да помим набтавницима даје сва аотребн^ 
упутотва у поглсду пагтано u администрац^Јв; 

(•) да сазива седнице наставничког савета и 
стручие пастааипчко коафвренције, и да њима прст- 
седапа; да na тпм коиферспцијама, споравуМНО са 
(•т]>уч111ш наставницима, одређује наставни посту- 
пак за оваки предмет и равред и утврђује општс 
мерило за оцси.ипан.о уч^ника; да ('o стара o изво- 
ђеп.у угледних предавања и утврђујв распоред 
пгтих, и да по свршеном предавању одржп са пре- 
давачем и наставницима који су предавању при- 
оуствовали ааједничку конфврвнциЈу, ради саоп- 
iiiTon.a и саглушаи.а емеитуа.пшх напомена прв- 
даиача; 

7) да се брине o понул.аиаи.у наставничких мс- 
ста својо школе; 

8) да наређујв или i)j)iuii вамену отсутних и бо- 
леоних иастапнниа; 

9) да одређујв рааредне старепшнв, пословођу, 
чуваре вбирке п наставнике, који lio присуствовати 
седницама секција ученичког удрушења u дозвољв- 
иих друштава; 

10) да савива и претседава седницама рав- 
реднбг већа, с тим, да, у случају л.огоио спреченр- 
сти претседава равредни старешина; 

11) да руководи уипсипаи.см ученика; 
12) да се etapa o извођењу распореда испита; 
13) да подноси, према надлолсиостп, Мтшстар- 

ству трговине и индустрије или Банској управи 
извештај o раду и ста&у своје школо no упуствима 
за састав полугоДиши>вг и годшшвег извештаја, 
којо  прописује  Министар  трговине п индустрије; 

14) да дајо оцспе o раду и владам.у наставника, 
uo правилима o оцол.ииаљу; 

15) да води надзор иад школокоМ вграДОИ, учи- 
лпма и швижннцама и настојава да сс и.има рукује 
no правилима, којв пропшпе Мшшстар T])roBiiiie и 
ипдустрпје; 

1G)   да   води   школску   upciiucKV,   под   својнм 

пошисом и чува почат, службсиа акта u школске 
административне mi.uro и 

17) да улравља школском имовином и да бу- 
џстом одобрене оуме распорвђује на одређеив школ- 
ске iiOT])eGc. 

S 58 
Дужвости ваставника су у главном: 
1) да ojipoljoiic 11Ј)сдмето продају no прописниМ 

ар()грамима в датим упутствима, да утичу ka васпи- 
тал.е ученика, да пратв савременр стан>е наукв; 

2) да сс приправљају ва часове в да их ])CJIOBIIO 
и тачло дрЈко; 

.'!) да држе углодиа предавања no распореду 
који утврди директор и то: професори п оупленти 
са лроко 2 године олужбе no једно ii])o;ianaiijc го- 
дшшве, a супленти у првој и другој годшш службе 
оваког полугодишта ио једно. Овим аредавањима 
нмају, пород дироктора, приоуствовати п сви, у 
то време слободни наставници, дртичне или сродне 
струко; 

4) да овакога часа раде увек са целим рааредом, 
служећи сс свим наставним срвтствима, којима 
пшола располажв; да ce држе одређених уџбеника, 
да со mi у ком елучају ne служе диктирањем овога 
продмета; да сс интервоују успехом својих учопика; 
да утхућују учошше na којп he пачпп успепто учпти 
n>nxono предмсто, n да поМажу оамосталне радопс 
код ученика, хрудећи ce, да ученици исК na самом 
часу предаиап.а паучп пзпестап број спојпх лекцпја, 
да своја опажан>а o сваком ученику саопштавају 
разрсдпом старешппп na седници разредног већа; 

5) да тачпо нодо iipoiincane дневнике; 
G) да присуствују свима содппцама пастанппч- 

ког оавета, рааредних већа и копфоЈЈОпцијама, којс 
дп])октој) сазпиа; 

7) да no пародбп директоровој замол.ују от- 
сутне или болосно наотавнике; 

8) да njuno надаор над учоипцимало раопореду, 
којп ути))дп директор школе, a арема аравцдима 
којс  аротгасује  Министар  трговине  n индустррјв; 

9) да извештавају, у случају овоје болести ипи 
какведругеомбтње/увек na прсме д11])ектора o свом 
изостанку n да пзостапак оправдају; 

10) да чувају аовврвна учпла, књиге n друге 
ствари, аа којо су и материјално одгонорпл, акоје 
штета, настала вбог л>ихоие нецарности, комвоиј- 
ски утврђена; 

. II) да чувају све службене тајне, у којо спада 
сво ono o чому ce Службено 1'ово])п na содипцама 
разредппх uolia, наставничког сапота n пепптног 
одбора; 

12) да извршују директорова наређен>а и упут- 
ства у поглоду педагошко-методског рада; 

13) да за npiic две године суплвнтокв службо 
похађају часовс старијих наставника своје струке и 

14) да вршо идруге наредбе школске власти, којс 
су ocnonane na закону. 

§ 5!) 
Наставници орвдн>их трговачких школа пмају 

onaj б])ој часона недељно: 
1) дп])скто])и трговачких академпја, у случају 

iioT])o6e, до 5 чаоова; 
2) дпректорп т})1'ч)иачкпх школа, у случају ло- 

т])оба,  до  8  час-оиа; 
3) професори 18 часова; профссорп предмета иа 

којнх ce радо лпсмепп вадаци илп за које ce морају 
r црипремити  спспсјишсптп,   као  n  onu  којп  пмају 
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чрско дпадосет година наставничке службо, лшгу 
'шати два часа MaiLo; 

^) суплеитн аа irjme дпо годиио службе 14 ча- 
сс>ва, a после као и професори. 

У случају noTjioue пастанпик јо дужан приМИТИ 
11 Beliir Gjioj часова и то: (Tiuioirniiiajimiiio трп часа, 
^ професорн вајвише четири часа подел.по ијјско 
ваконског максимума. Ови се часови nolie хопо- 
Рисати. 

Разредпо старешинство, ]>ад ди])ектора и рад 
Посдовође, сем оног из § 62 nehe се хонорирати, 
Гај се рад не рачуна у редовне часове. Holie се 
^онорисати ни ))ад na иопитима сем рада на "int- 
ватним испитима. 

Одступањо испод броја редовних часова, утвр- 
IjeiniK omiM члаиом, Поже бпти оамо п« одобрвљу 
Мпиистарстпа трготше u ппдустрпјо. 

§ 60 
Наставник, који за тјж године уаастопно буде 

J,oiiie оцеи.оп, отавићб со у пеизију ШШ отпустити 
Чз слу/ки« ])tH'()pa  MmuK та|>( Tiia  тргонино n  пиду- 
('Tpllj(>'. 

§ 61 
Заб})аи.опо јо иастапппку да пршишт опрема 

Ученике своје школе, 

S 62 
Мшгастар   трговинв   и   индустрије   прописујв:' 
1) ближе од])одГ)о o раду u дужиостнма дирек- 

тора и па<;тапш1ка; 
2) ii]iamMiiiuK o оцоплшаи.у дирскто])а и nai таи- 

чика. 

ШКОЛСКИ СЕКРЕТЛР И ПОСЛОВОЂЛ 

§ 63 
У трговачким академијама које пмају мање 

^ оделен.а поставља ее за вршење адмпнистратииипх 
11 благајнпчких иослопа школски сон])етар. За школ- 
ског секретара може бити постављен свршени учв- 
niiK трговачке академије са полои^епим вавршним 
^спитом. Постављање и даљн одпосп школског се- 
^ретара рвгулшпу се no Закону o чиновницима. 
0» c'e распорбђује од IX до закључио VI подожајне 
rI'yiio. 

У грговачким академијама, које имају вајмање 
0Д 8 оделења и трговачким школама, које пмају 
"'чие од бодслоп.а, постанл.а, на предлог директора 
'^иоло, Министарство трговине и индустрије или 
ранска управа једног од редовних наставника ва 
^ословођу, који пма 110Ј)ед своје редовне дужности 
^а i'piun дужност школског сехфетара. Висцну хо- 
It0],H]>a одређује правилником Мппистар трговине и 
'"'Дустрије у споразуму   са   Мшшстром финансија. 

ШКОЛСКИ ЛЕКЛР 

§ 64 
Сроди.о тргопачкс школе у местима где пома 

1111№лске поликлинике морају имати свог хонорарног t 
^колског лекара. 

Влвже од{)едбе o постављању, делокругу рада 
11 вИсини награде за школске лекаре одр^ује Миии- 
стар Tjtroumio и ипдустријв у споравуму o Mimii- 
^pHiM социјалио политикв и народног вдравл>а и 
"инистром финаноија. 

ПЛЛТЕ, ПРИПЛДЛЕЛ^ИОСТИ И ДРУГИ одпоси 
§ 65 

('ne принадлежности наставног особља " оста- 
лих дрЈиашшх служПеипка  од})о1)ује со  no  Закону 
o  чииоинпцима. 

§ 66 
Министар трговине и индустрије може, ако 

директор школе није постављвн, одредити својом 
одлуком јодиог орофесора да, поред своје редовне 
дужности, вамењује директора^ с тим, да му се 
број чаоова сман>и ва половину од редовног броја 
обавевних часова. 

§ 67 
Наставник срвдњв 1грговачкв школе, који n})el)o 

у другу ћтруку државне службе, na се пооле врати 
у наставничку службу, нвће имати већу пдату од 
оие, коју би п.мао да ј(! остао у na'таиипчк-ој служби. 

§ 68 
Ha системативована чиновничка меота могу со 

поставпти копт])актуалш1 чиноннпцц       iia< таииици 
подусловимаЗаконао чиновницима. 

§ 6!) 
У  колпко   остали  службепи   одноои,   праиа  u 

дужности  наставника ередњих  трговачких шиола 
ниоу оре^виђеци опим ваконом, BJKVM- нјкшиси За- 
коиа 6 чиновницима. 

V   ДЕО 
ШКОЛСКА УПРАВА 

§ 70 
Шкодску управу сачињавају директор) равредав 

('Ta])eiuima) разредие uelio п настаииички савет. 

ДИРЕКТОР 
§ VI 

Директор   je  старешина  школс.   Ои  управља 
школом   no   Закопу,   правилницима   и   каредбама 
МпнистаЈитва    трговине    п    ипдустрпјо    и    Иапсис 
управе. 

РАЗРЕДНИСТАРЕШИНА 
§ 72 

Дт1Ј)е1и,о]) одређује у почвтку школске годипо 
равредне старешине ва оваки равредЈ 

Равредни старешина стара ое o учсчшцима овога 
раареда u подноси иввештај ]»азрод11ом већу, на- 
ставничкои савету  или дирек^ору. 

§ 7:! 
Министар трговине и индуотрије ивдаћв ближе 

одредбе o раду и дужностима равредних СФарепгана, 
равредних већа и наставничког савета. 

РАЗРЕДНОВЕЋЕ 
§74 

Разредио ввће састављају равредни (мгареип^на 
п CBii иаставиици једиог равреда) a иретсодиик му 
je ди})ектор нлп разродаи старешина, као његов 
ваменик. 

§ 75 
Разредно веће саотаје со у в))омо кад нема ча- 

соиа, na позии длрбкФора шш разредног старешине. 
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§ 7G 
Састанци разЈ^одиог iselui су ])одо1!1ш и папредтпг. 

Редовни састанци се држе половином и крајем сва- 
ког полугодишта, a ванрвдни no аотреби. 

§ 77 
Разредно веће на својим састанцима бави со у 

главном oiuiM пословима: 
1) одлучује шта lio предувимати за што успеш- 

пију наставу и боље васпитање уненика свога ]1аз- 
рвда; 

2) утврђује начии како Пм cmi иагтаииици у 
iiaiTuiiium ii васпитном иогледу подјвднако поСту- 
na.iii аремаученицшш, и одржали нозу п јсдиистио 
у цолокуппој iiui'Taiiir, зајамчујући сшшдпнм радим 
бољи усиех; 

3) утврђује распоред школских писмених ва- 
датака; 

4) шричо иад ученицима кавне, 11])ема дисци- 
плинским правшшма, која аррписије Министар тр- 
говине и индустрије; 

5) одлучује o iipontiljcn.v ученика у старије рав- 
])ед(*, o понављању равреда и o полагаЈћу испита 
ив појединих продмста. 

§ 78 
Годнши.у оцену даје продметпи наставник но 

изводећи јо аритметички из полугодшш&их оцепа. 
VTBjiljiiiiaii.o годиши.о ицош! и})ше: предметни па- 
ставник, разредни старешина и директор. У случају 
да њихова оцена није једногласна, годшш&у оцеиу 
ути])ђује раз])0Д11() nohe. Лко су гласови подеЈБОШ! 
подједнако,  одлучујо  глао аредмотпог наставвика. 

§ 79 
Равредно веће доиоси одлуке BeliimoM гласова. 

Лко Пи се гласори једнако поделили одлучује глас 
претседников, у свим случајевима, осим случаја иа 
§ 78 оиог Закона. 

v\ivo се noji: члап разредног ueha ио Cm слогАио 
са одлуком nelia, моЈкс одмах уиети у ваписник 
своје одвојено ми111љеп>е. 

РазЈЈОдми (Tupoimnia изиештавадиректора, спре- 
чоиог   да   ii]io'R'.o/taiia  ссдпицама, o  раду   састанка. 

НАСТАВНИЧКИ САВЕТ 
§ 80 

Наставничкл савет састављају директор и ре- 
допии наставници, a у нарочитим случајевима и 
школски лекар. 

lld потреби, a ио директоровом позиву седни- 
цама наставничког савета могу присуствовати и 
хонорарнинаставници. 

§ 81 
Наставнички савет састаје се на позив дирек- 

тора, у иромс кад пема часона. Дијјокто]) je, дугкаи 
сазивати настазиички савет иајмап.с три пута у 
полугодишту] 

S 82 
Седницама наставничког савета претсвдава ди- 

ректор или, акоје онспречен, најстарији ао рангу 
професор. 

§ 83 
Пагтаииички саиот одлучујо апсолутном uoliii- 

ном присутцих чланова, осим у случају § -il став 
[V, ако би се гласови једпако иодолплп одлучује 
глас   дирбктора   или члана  који претседава. 

Записшше наставничког савета потписује ди- 
ректор и cim иасташшци, који су били на седници, 
a директор објављује и извршује одлуке истог. 

AKO дпЈјектО]) сматра да je какпа одлука iii)0- 
тимиа закопоком пропису, или ако он сматра да 
mije умвсна, on lio je upe пзпршоп.а доставити .\liiiiii- 
старству тЈЈГоппие и индустријђ, да оио o и.ој од- 
лучи. У случају, да^е који члан наставничког савета 
не (јложи са одлуком саветском, може уписатн v 
записник на самом састанку своје одвојено мтпљењв. 

§ 84 
Дужности паставпнчког савета су у  главпом: 
1) да, no дпректоровом иредлогу, распоређује 

11])едмете na наставнике 11])ема в>нховим струлама; 
2) да на Kj)ajy(иакогиолугодиштасаслушаизве- 

штаје разредних старешина o стал.у и напредован>У 
ученика њшсових разреда и да утврди мере за no- 
прављање и васпитање; 

• i) да ути])ђује расиоред 11))едмета, предмете на 
даие и часове као и распоред испита; 

4) да одлучује o већим учепичким ек курзијама; 
5) да изриче над учешпрша казне no одред- 

Пама овог Закона; 
6) да одлучује o набављању ш&ига и учила; 
7) да ое догова])а o потребним пзмепама у школ- 

ским правилима и o свему што би могдо служити 
.унапређењу наставе и васпитања у школп, подно- 
сбћи у томе циљу 11])одло1'е Министарству трговине 
и индустријв. 

ОСТАЛЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ 0ДРЕДЕ1-: 
§ 85 

Свака државна срвдња трговачка школа има 
свој печат са државним г))бом, своју архиву н својс 
адаинистративне кн.игв no правидима квје изда Mu- 
пистар тЈ)гов1шеи индусгријв. 

§ 86 
У почетку школске годипе одређује директор 

кн.ижничаре за наставничку и ђачку књижницу и 
поставља чуваре збирки. Онн су дужни да чувајУ 
и рукују поверешш im предметима и да воде уредУ 
ппвептаре no правилима, које прописује Министар 
трговине n индустрије. 

Vi   ДЕО 
тггоилм!,'!! TKMA.ir.mi 

§87 
Трговачки точајеии могу бити: абитуријенски 

течајвви, трговачки дневни течајвви и трговачки 
Be4ej)ji.ii течајеви. 

Лбитуријепскп твчајеви дају абитуријентима 
средњих u стручних школа потребну трговачкУ 
спрвму као допуну л.пхова обЈЈазовап.а; a дпеииИ 
ивечврн.итвчајвви дају полааницима основно зпап-0 

ваобављање помоЈпшх чрговачких машшу.чативпп* 
послова. 

§ 88 

Трговачке течајеве могу отво])11тп и издржаватИ 
o свом трошку или o трошку полазника: само- 
управна тела, грговачке корпорације и приватна 
лпца, која пмају  са^учиу  спрему. 

Одобрев>е sa отварање трговачких течајева даје 
у CBojoj надлежности Министарство трговине и ин* 
дустрије иди Банска ynpafia. 

Одоб])еп.е издато једном лицу ne иожс со прв' 
ИОСПТП. 

I 89 
иаставу у тЈ)говачктг течајевпма могу njinniTi' 

само стручно квалификована лица. Наставни пла!' 
n npoi'jia.M ва трговачке твчајеве прописује Правил- 

ником Министар хрговине n индустрије. 
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VII ДЕО 
11РЕЛАЗНА  НАРЕЂЕЊА 

§ 90 
Досадаши.е иЈпшатис трговачке школе морају 

У року од месец дана no ступашу на снагу оиог 
Закона ватражити одоб})ОЈг>е Министра тргошшо и 
индустријв. У случају добшшпог одобрвња приватна 
niKOJia се мора од почетка нарвдне шкодске годипе 
преудесити саобразно одредоама овог Закона. У 
иротиином; случају као и у случају нетражења одо- 
брвња, школа се има ватворити. 

Одржавање досадашњих трговачких течајева 
i'ajimlic и no ступању па снагу оиог Закона ув услов, 
Да се у року од тои месеца иреудесс саобраано ii)>o- 
пису § 89 оног Закона. 

§ 91 

Иредмстпи учитељи, којп су сс латоклн у томе 
3naiijy остају п даље у наставничкој служби са до- 
садашњим ввањем. 

§ 92 
Спо одредбо опог Закопа у погдеду шкодског 

рада Примењ1ша1и; со од иочспса шко.кко \{.У.',2-'.У.'> 
године. 

§ 93 

Onaj закон ступа на снагу кад га Кјјаљ пот- 
ппше н кад се објави у „Службеним Пошшама". 
Од тада престају важити све ваконске од])сдбе, 
којо  су  противне опом закоиу. 

Претседник Др. Коста Кумапуди: Има реч Ми- 
вистар трговине и индустррје г. Др. Алберт Крамер. 

Маннстар гпрговине u индусгприје v. А.лберт ЕСра- 
Мер: Господо пародии послаипци, иакотЈхи иредлог 
o трговачким сроди.пм школама, који јо предложен 
вама на решаван.е, први je пз .ииза ваконских про- 
јеката који со налаве пред Иародаом скушптином 
и којп имају ва циљ да дефинитивно уреде нашу 
стручну привредну паставу. Са Законом o Трговачком 
академијама налави се пред вама Закок o поморско- 
трговачким академијама, a на другој страни налаве 
се воћ прод скушптинсшш одбором два вакона o 
техничкој стручној настави: Закон o стручним тех- 
инчкпм n мушшш заиатошш школама и Закон o 
'KOUCKUM занатским школама и женским стручпнм 
Учитељским школама. Четири вакона, госиодо на- 
родии посланици, имали би да уреде дефинитивно 
иашу стручпу паставу. Стручпа настава код нас 
раздел.оиа je у три категорије. Ирва категорпја обу- 
хватв, ииже течајеве: омладинске запатске, односпо 
'грговачке продужне, шегртске школе u тсчајеве. 
Друга категорија обухвата пшке стручне запатске 
ii обртне школе, a трећа средњошколска категорија 
ва једној страни оредв>е техничке школе и женске 
ванатске и стручие уЧитељске школе и трговачкв 
^кадемије и трговачко школе. 

Господо, код иас од почстка иаше пове државе 
посвеЈтвала се сталпа na?ioi.a стручној настави, али 
Можемо да привнамо, усиеха дефгаштивиог mije било. 

Јер на једиој страии стручна настава je бшш 
Прилично деворцанивована; ona je била уређеиа no 
равним покрајинама, no равним прописима, a на 
Другој  страпп читава уџрава,  вођство те стручне 
»аставе nnje бшхо концентрисано na једпоме месту 
Чего расподељепо na впше  ресора,  тако да je na 
Цример етручиу наставу привредну n техничку во- 
Дпо Министар трговине и индустрије, док су друге 
^тручне школе бпле под ресором Мшшстарства npo- 
свете. Ilanopn да се дође до једиообразпог уређел.а 
"аше стручпе наставе равбијали   су се o те  двс 
саријере,   na  једпој   страни   равлично   урођељс  no 
Ра&ним покрајинама, a na другој страни недостатак, 
чођства. To je n бпо главни разлог, поштовапа го- 
сподо, да су привредни кругови Beli одмах од no- 
четка тражплп да се вођство стручпе наставе поворп 
једпом ресору и п.пхова жеља бпла једа стручну na- 
ставу   водп   Министаретво   трговппе   n  пидустрпје, 
1{а.о падлежпо прпвредпо мнппстарство. Ллп тек 192G 
0Диоиио 1927 годппе успело се да je збпља чптава 

стручна пастава била ујодпп.епа под управом Ми- 
нистарства трговине и индустрије и да се je тако 
могло приступити систематском раду на срвђивашу 
стручие паетапе и сиремап.у закопа KOJU IH' дсфими- 
•mniio уредитп то пнтап.е. 

Интересантно je како ео je раввијала стручна 
настава у пашој домовини. Док смо у годшш 1919 
ii 1(120 ималп •!9/i трговачко-запатских (тручипх и 
среди.их стручних школа, дакако огромна већина 
од тих школа, то јест 258 школа, било je IIHVI.IIN 
трговачкпх иродужипх шегртскпх школа, са 2.'i(i(i 
наставнпка n .'59.70/i ученнка. Овај je број порастао 
крајем школске годпио 1929-30 иа 688 школа са 
4824 наставника и 71,591 ученика. Дакле, један 
папредак, господо, којп показује да се стручна на- 
етава у пашем пароду свстематски пгарила и да се 
je ппак нешто урадпло за образовап.е нате омдадине 
у привредаој пауцп- Чим je била стручна настава 
уједпл.епа под Мпппстарством трговпие n пнду- 
стрпје, ово je Мпииетаретво пристугшло изради про- 
јекта, којима бп се могли створптп једнообравни 
тпповп наших стручних школа. Taj рад je био при- 
ведеп крају 19.'!0 годиие. Нројектп били су J-JIVIHMIU 
тадап.ем Врховном ваконодавнош савету, који их 
je у главиом примио. Са мало ивмена тп пројекти, 
иалаас се сада у ревидираној редакцији пред вама. 
Ha п>пма радиде еу ne само комисије пз мога Мшш- 
старства пего и први стручип људн na ползу школ- 
ства. 

Onn су се угдедалп na подобпе закопе jq)yrnx 
напредних држава и ja мислим, господо, да ваконокв 
11[)едлозп у формалном n у стварпом погледу одго- 
варају ne само захтешша једио модерне стручне 
наставе, него и пособпм прплпкама name државе. 

Закон o трговачким академпјама, који као првп 
долазп na дневип ред, иа ваше решавап.е, обухвата 
ева питања која су у везп са средп.ошколеком пзо- 
бравбом пашег трговачког иараштаја. On upe свега 
решава питање органивације нашег бредњег трго- 
вачког шкодства: предвиђа Трговачке академије, које 
су равие оредњим пгаолама и у Јвнма даје васпптап.е 
које може у потпуиост!! да одговара вахтевима нашег 
припредиог живота И нашег гоеподарског развитка. 
Норед Трговачких академија on допушта двораз- 
])едпе трговачке шкрле, којс; дају трговачку нао- 
бразбу равпу no квалификацијама ивобравби шест 
разреда средњих школа n које су се покавале ва 
практичип живот name пЈјивреде као врло добре. 
Г1оЈ)ед тпх уређеппх и спетематпзпраппх школа, вакон 
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допушта ii абитуриоптске течајеве, који дају свр- 
шеним ученицима средших ткола могуИиост трго- 
вачког иаспитаи.а и на Трговачшш академијама и 
дворавредним школама. Закон onaj предвиђа jom п 
дневне трговачке и вечсфи.с течајеве. 

Поред држашшх средњих трговачкпх школа 
закоп допушта и приватне школо, ако one, no свомо 
уређењу и no свомо наставном плапу, одговарају 
вахтевима доГ)Ј)е наставе. Ja морам да призЕшм да 
има приватних шкопа којо Cm бпло штета супри- 
мирати, a којима je могуће дозволпти конкурен- 
цпју порсд дргиавпих тЈЈГовачкпх лавода. 11 мч ћемо 
upu процен>11вак>у квалификација приватних школа 
бити обзирни и допуштаћемо да и оне могу посто- 
јати иоред државиих. 

У својим даљим одродбама закон уро1)ује иаставу, 
продии^а код Трговачких академија трајање четири 
године, a код нижих трговачких школа паставу од 
од дво године u органивује тколски рад; продвпђа 
школокв наставни алаЈн и школску дћсђипдииу, права 
идужности Ј^кмтка a права и дужностн наставвика; 
одро1)уј(! HM долокруг u и1колс}т рад. 

Искрсло јо једно нарочито питањв, господо на- 
родпи послапицп. Aln имамо даиас у држави n једну 
Впсоку комерсиално економску школу, кбја има 
да даје економско академско васпптаи.о. 

ОтЈшрило со шггап.е да лп иијо вгодно да могу 
aiicoiitcirm 'Грговачких академија, који Cm осетили 
потробу u способиост, да иродуЈКО u довршо својо 
стручно обравовањо на високим трговачкпм шко- 
лама. Скушптински одоор одлучио јо по моме ири- 
станку - a својевроионо то je иитаи.о било троти- 
рапо и у Врховиом закоподавпом савоту — да могу 
матураити 'Грговачких акадсмија да продуже својс 
студије na високој трговачкој школи која je ca 
правом као пајвише органивоваиа школа аа стручио 
успособљаваи-е no моме мпшљељу позваиа да и 
л.пма отвори своја врата.  (Одобраваи.е). 

Ja мислим) господо, да iiehc бптп na штету те 
micoKo школс, a још мањо иа штоту прпвредпог 
трговачког студија пашег парагатаја, ако будемо 
омогућшш да нарочито осг10собл>еш1 ђаци до'*РШ0 

своје студије на Високој трговачкој шиоли. (Одо- 
бравање). 

Поттоваиа господо, ви сто пз токста овог за- 
коноког пројекта впдели да он обухвата сва miTaii>a, 
noja су у веви са органивацијом, са наставшш плапом 
namer трговачког оредње школског стуДиа. Скуп- 
niTimcKii одоој), у једпој врло кориспој n плодопо- 
сној сарадп.п, еложпо ое у свпм главппм пптаи.пма 
са преддогом владо n предлаЈко пројекат ошапав 
какав je Краљсвска Влада иврадпла и како сам га 
ja у л.еио име пама предложпо. Ja могу да ивјавим 
да промепе које je Скупштпнски одбор усвојпо 
усвајам и ja. Што се пптап.а дефпиитивиог уређеи.а 
ирпиадлежиости иаставиика 'Грговачких академија 
тиче, ja бпх молио да остапете прп томе пгго смо 
nn.iii jieunum у ОкушптинскОм Одбору да ми то 
питаи.е ne регулшиемо оппм сиецијалшш закоиом 
иего да га покупшмо свритти у директној вези 
опигпш чииовиичким закоиом и то na тај пачпи 
да га, ако буде (^пиапспјски одбор то iiprniuo u Иа- 
родиа скутптина то одобрпла, регулиШемо iia])o- 
читим члапом Фпшшсијеког закоиа. 

Ja оам дубоко увереи, госиодо иародпи поела- 
пици, да ћемо иа осиови пових .'Јакоиа o отручиој 
наотави iMoliii да Ориступимо jom ('истематскијем 
раду ва усавршавање и унапређе№е нашег стручно(г 

школства, које je за будуЈпшст namer парода и ва 
раввој name прпвреде од врло великог зпачаја. Због 
тога, ja бих вас, господо пародии иослаиици, мо- 
лио, да onaj закон примите и тиме припомргнете да 
се једиа важиа ствар cupimi. (Бурно одобравање, 
пљсскан.о и узвици:  Живео!). 

Прстссдпнк ]\\). Коста Кумануди: У начелном 
претресу o зшјопском предлогу o Среди.им трго- 
вачкпм вшолама има  реч  г.   Мита Димитријевић. 

МитаДииитријевић: Иоштованагосиодо иародии 
послаипци, onaj законски пројскат, којп су тако 
дивпо u исцриио образложили г. пзвеетилац п Ми- 
пиетар г. IvpaMep, iiumiiao je у Одбору na пупу 
сагласиост. To mije ни чудо, јер овај ваконски про- 
јекат iipoiuao je већ кроз пеколико комисија, кроз 
комисију директора трговачких школа, a највад и 
itpoa сам апарат Министарства трговине и индуотрије, 
и na послетку кров Врховнп ваконодавни савет. 
'У Ј0 У iMiaiiiiOiM нађен оиај циљ, a то јо упифика- 
ција нашег стјручног об|)&80вак>а у средаим тргр- 
вачкпм школама. Ми иород тога посебног разлога 
треба овај пројекат да иоздравимо и ca једпог вишег 
п imiper равлога, јер еа обравовањем наишх при- 
вредних л.удп кроз Среди.е трговачке шноле, a затим 
п кров umne, ствара се јвдан апарат вдрав којп одго- 
иара врем^вну В који стоји на висићи ме^уиародиог 
стварата трговачке снаге. Ми морамо, господо, 
привнати да je прпвредии апарат у иашој землл! 
jom дефектаи, да дефекти у ирпвредиом апарату 
захтепају овбиљне бриге, и овпм заиоиским пројек- 
том neli се чини јсдаи добар п здраи покушај. Onaj 
закоиекп пројекат мора да иас радује u због ове 
потребие уипфикацпје. Јер у iiamoj државп, Југо- 
славији, са једплством државним н иародним треба 
стваратп уипфпкацпју свпх оипх елемопата, a у 
npBOiM реду прпвредних елемоиата. Мора се створптп 
јодан ncTii заједппчки поглед п цил. иашпх Средљпх 
трговачкпх школа, — a ja пдем п даље — свпх оиих 
послешша на раовоју трговкие ua тај пачии да будс 
у цолој земљи псти. .Ми се често Вадржаваио Вв 
иародпом и ДЈЈжавпом једипству. To je оишта реч. 
Лли у том пародиом и државаом јодтттву има сто- 
Tiuie елемената, које треба тако првбратв и таио 
упутити једиом правцу н дати ми једаи уиифика- 
цпопи цпл., н у томе ћомо na једпој реалпстичкој 
осиовн запста створити народни државш] цпљ. 
Иотичући то, MU треба да Цбздравимо и еа те niinic 
тачке onaj закопскп иредлог. Muce морамо радовати, 
гоеиодо, томе, п ja Кад сам чуо цифру, коју je Г. 
Мииистар малочас рекао: да 50.000 чока no трговач- 
ким средн.им школама, ми у томе троба да впдимо 
ону живу шшцијативу uamera света који тражи Д<1 
umije из one бриге како lm iialni запос.итоет и раД 
својој омладтт. 'l'o штО je nam свет дао Beli толикП 
број, морам да кажвМ да je то вшпеимпцијативо^ 
од иарода, од namer света, иего што je до извесис 
мере,-- нека Мипистаргтпо допусти то уп'оређв16б 
— да je та тптијатипа иа иарода јача nerc што јс 
тшцпјатива са официјалие стра&е, од стране MuiiH' 
старстпа Ti)ronuiie u иидустрије. 

Миимстарс тво трговиие ту има јодаи свој лсП 
задатак u Мтлпстарство ra сад Beli иоставља Da 

једпу ширу осиову. 1\1н ако fm iiponmpumi мало 
Воглед ua разпи1>е uauie ђррговине, МОшемо pehu Да 
се nama тргошта развијала ua IIOKTI иачии уиороД0 

n с namoM друнавом, од иатрпјаха.тостп све вШИ0 

м mune, u од како ее у иовој државиј све кругпшји*1 

корацима иде ка ииволисашу те стварату ове впсип" 
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којп видимо у другим земљама. Сетимо се иишег 
ца,тријархалног света код кога je био и осећај па- 
триотивма IK'TO TOJiuKii Kojniivo ii брига nu одржа- 
uaibcM u да ствара na. соиом подмладак. Ми морамо 
na овоме месту, улавећи у једно саобравно тргоначко 
образовањјв, да одамо вахвалност свима иаппш тј)- 
говцима iru чак и ошш патријархаптм поликнм 
корпорацпјама, који су na покп иачии стварали п 
одржавал!) трговачке посленике који су у тто прсмо 
били u добри привређџвачи и велике патриоте. Сс- 
тјимо сс npitor нашег трговца Мише Анастасијевцћа, 
KOJU у великим равмерама cnojo трговине тако рећи 
до Црнога мора, и накрају сав плод свога рада и тр- 
гоипио даје омладшш у onoj велелепној згради Уни- 
верзитетској која стоји тамо и тако чврсто стоји као 
Да lio вековима стајати. 

Одаииш п.и.ма вахвалнрст и iijmaiiaiho. ми мо- 
1)амо још дати иввесну рахвалност и приватиим тр- 
гопачким школама, ia>je су већ BUIIIO грдина боспре- 
корло радилв. II арема њима у овом пројекту закои- 
оком морало се обаврети у толико штр омо у ире- 
лавним наређеЈвима дадн параграф 90 којим je ре- 
чспо: ..Досадаити' IIJIHHUTIIC тргова^ке школе морају 
у року од месец дана no ступању na бнагу овог ka- 
nona ватражити одобрење Министра тргошше и ин- 
дустрпјо. У случају добивецог одобрења приватна 
Школа се мора од иочотка царедне школске грдине 
проудосптпч-аобразио одредбама овог закона. У nj«)- 
тпвпом случају, као и у случају нетражења одо- 
брења, ш];ола со има затворити. Одржавап.о дрса- 
Дашњих трговачкпх течајева важиће и no ступап.у 
иа снагу овог вакона уз услов да со у року од три 
меседа преудесе саобравно пропису § 89 onor вакрна. 

1|Ј)ПЈ)одио, гогподо, да со сво припатпе школс 
морају саобразцти одредбама овог закопа, јср јо ова 
закоп опродељеп у ствараи.у једног солидпог оспова 
8а трговачксз послецике.' Мп морамо да створимо 
апарат адрап н јак и само ош; приватне трговачкс 
школс, itoje су радпдо беспрекорнр, имају права и 
Дужпост пам je да км прштамо право, да и у будуће 
могу радпти. Te приватне школо имају исто тако 
Цплј и разлог. Лко поглодамо no свету видећемо да 
11 У другпм вемљама постоје разноврсне приватне 
^рговачке академије којс ćy neli створиле вначај 
Интернациопалпости. Дапомепсм Копкордију у lllnaj- 
Царској у Женеви, na у Цириху чувену школу Др. 
Колора, n парочпто ову спглсску у Лопдопу повнату 
гдо се образују тргонцп ,;fi два свста, то je; Ппкма- 
иова, a да ne набрајам остале као школу Пижијеву. 

i ЈЗпдп сс, да у другим земљама приватне школс 
Имају своје улого и да пм се признаје један специ- 
јалан карактер. Тим самцм, што lio со овс прпватпо 
Школе саобразити али с јсдпом озбиљном процопом: 
Да ли васлужују, ja мислим, да he се још омогуКптп. 
и цоред овога рада у тргрвачким школама и orapii рад. 

Овога часа, г. Министар дао je своју реч и рбећао 
јо, да lio се водпти обзира o тим тргрвачким школама. 
И прцродпо je, господо, да се тим шкрлама, иако су 
'^»ппатпо, ако су беспрекорне и више година ра- 
Д"ло, да признавзе, јер су те школе ипак попуи.авало 
''pasiiiimo, којо су недбстајаде. 

Завршујући сврју реч овако: да je овај ваконоки 
"ројекат o средњим Јрговачким шкрлама бир јако 
потробап^и!! пупо раалога и спсцијалпо као једаи 
Вројвкат за решаван>е привредне кризе, то јест за 
ствараље здравог привредног апарата, кар једаи 
^аконски пројекат, где mije бпло тпедпог одвојепог 
Мишљења у Одбору,  a ретко je једаи закон тако 

свееЈ)Д11о примљен у одоору као onaj законски пред- 
лог, ja верујем да Ке тако бити и у пленуму. (11љс- 
скање). 

Потпретседник Др. Авдо Хасанбегрвић: Има 
рсч пародпи посланик г. Јосип Стажић. 

ЈГосип Огажић: Грспрдр наррдни посланици, г. 
.Мпипетар рекао je да су владе и парод много брпге 
по.6већивали наппш стручним шкрлама. Ja не внам 
како стс Bii то прјшили, али ja, грсподо, овде из- 
јављујем, да MO/iteMO овако да кажемо: да владе.и 
парод скоро нису никакву 6j)iiry посвећивали својим 
стручшш школама, јср куд год поглсдамо цашу лепу 
n богату државу, ви^ећ1 ио u чути од свога народа 
да je баш ово једпа од пајболнијих тачака, од naj- 
болнијих страна у пашом пароду. Ова ведика при- 
вредпа крпза, миелнм да бп бпла у мнргочему убла- 
жена, да није баш те болне name стране, што ми 
исмамо mt трговачкпх ткола довољно, можемо ка- 
зати иикако и што немамр обравованих трговаца. 
Ј^осподо, ми морамо овдо констатовати да су uaiiiu 
извозници n то извознпцп напшх пољоделских арр- 
дуката у већиџи пеписмбнв људи, и ми овде гр- 
liopmio o великој 6])ii3n народа и владе око поди- 
зап.а етрЈгчш1х школа. Г. пзвестплац je копстатовао 
да je протокло пуних 13 годппа да се само унифицира 
закон o средп.пм трговачккм школама. Гоеподо, npo- 
текло je 13 годппа, да смо ми имали разне системе 
n шта umne да смо имали on школе подељене na 
разпа Мшшстарства: na Мпппотаротво просвете н na 
друга министаротва. Зато, господо, ja мислим, да 
MU рвде отворенр можемр да кажемр ne да туримо 
главу у песак попут noja, пего да овде отпорено 
кажемо нашу брпгу и молшш и ]{раљовску владу, 
a n рдгрвбрнрг ресррног г. министра, да овим шко 
лама посвете JUTO веКу пажњу. 

Госпрдб, Mii смо донели onaj вакоп, али кад га 
будомо чпталп, видећемо да су ту ман>е више еве 
то неки системи, o којима ће со радити. Ja ne видим 
да je у овоме закопу унешено ono што би било 
иајпотрсбппје, a то je: ко lm даватн иипцпјативу 
за подивање самих тих школа. 

71,аклс може бити да ј(! ono ради тога пзостав- 
.i.(4io, што he ее регулисатп правилшшом, и вато ja 
држим да lm тај правилник бити тачно u n|)(4i,ii3iio 
предвиђен. 

Господин Министар je кавао, да ми пмамо 394 
стручних школа. Ja кажем, да je од onor броја, 
што je u on сам казао, око 200 заиатлпјскпх школа, 
које ми обично зовемо шегртске пшоле. Шта су то, 
господо, те шегртске школе, то ми сви внамо. U ja 
сам такође бпо наставник тпх школа. To оу у глаппом 
школе само за побпјаи.е поппсмеиосги, п umina nmue. 
Осим тога у onoM броју од 394, сигурно да пмамо. 
пајмап.е 90 стручппх школа само ва шивење. II кад 
од тога броја одбијеЈМо све ono скупа, опда Im нам 
остати само једап мали број трговачких школа, што 
ne зпачп ппшта. Mu готопо сви зпамо, где čy те тр- 
говачке школе и које су. У том погледу nama покра- 
крајппа Словеначка стоји врло добро, али нначо 
Хрватска, Славонија, Србија и Imena у rok no- 
гледу очајпо стоје. Кад ми, гоеподо, погледамо код 
другпх парода статистику тпх пшола, оида ћемо 
нидети neniTO сасвим друго. Сам Парив, господо, 
пма преко '■'>()() тпх стручних школа. Погледајмо 
такође код наше браће Чеха, и тамо Немо видети 
(татпстпку тих тргрвачких школа, у каквом су по- 
лпком броју. Тамр 1тмо видети колпко има стру- 
ковно образовапих људи, којн оу Свршшш те трго- 

22* 
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вачке iiiKOJie. Кад сво то нидимо, оида мошемо да 
кагнсмо, да у том иоглоду код пас пладц потиуиа 
мизерија'. 11 ja со, господо, всома веселим што je 
почето TI код нас нешто да се ради, чпји јо резултат 
то IHTO ј(! коначио дошао овај пројекат Закоиа o 
средњим трговачким школама. 

Ja сам, гооподо^ дубоко уворои да и код пас 
ona nama велика пол.опрп1фсдпа крива, која сад 
вдада, no би била тако тешка, кад бисмо имали 
.Aia.io сиособппје тргопцо. Ja liy, госиодо, само ле- 
TiiMii'ino да бацин поглед, шта смо радили од пашег 
уједињења до данао. Mu (!мо се, господо, махиито 
бацили свом пашом јунш.ачком снагом само на по- 
.штнку, a заборавилп смо да нама у овој државн 
троба стручних људи и стручних трговаца. Што je 
најглавније ми помамо л.уди, којп зиају да органи- 
вују трговппу, којп зпају да пласирају ^воју робу, 
који зиају да тражо погодпс ппјацо пт.д. Ja сам 
доживео једном ијпглпком, да je дошао један Немац 
код нао, и хтоо да лиферује воће, na jo моиепдругс 
питао na nora да ое обрати. Рекао јо: Чуо сам да 
mi имате добро Bohc, али no внам где. Отпшао јо у 
Министарство, да се o томо pacmrra, na jo добпо 
одговор: Отпдите у тај и тај крај, у н.омупма доброг 
воћа. Међутим, кад јо on тамо отшпао,. тамо nnjo 
било нпкаквог удружоп.а, n ппко nnjo зпао да му 
покажо правп пут, na кога да со обратп. Moj jo брат 
нзвозио јабуке пз Србије, n кад je дошао једном 
пјјпликом у Загреб, впдсо јо да тамошњи трговци 
продају калифорнијске јабуЈЈо. On пм јо рекао: Па 
мп имамо у Србпјп n Боспп тапо красне јабукв, 
куд и камо бољо од овпх што nx вп продајото, na 
вашто тамо no купујете ? Onaj трговац му јо одгово- 
рио: Пагдо су то јабуко, jop je ЈБему то попозпато. 
To je, гогподо, права копстатацпја каква je iian'ia 
трговина. Ja, господо, овде ивјавЈБујем да у нашем 
иароду толико пропада воћа оамо ради тога, што 
немамо струковних трговаца, да би тај губитак могао 
да покрије nam годшпп.п буџет <'а оппм што npo-* 
падну. Господо, један сељак je уотаповпо једпу жа- 
лосну чни.оппцу. Mu увозпмо годпшп.е у пашу др- 
жаву ва 40 милиона динара обпчпу чешљугу, која 
расте no барама и рптовпма. 

За 60 годпиа ии чошл>угу увозимо. To служи 
ва чтпКоп.е одела у фабрикама. Л шта то, господо, 
зпачп .' Mп пмамо миого рптова у којпма се та чеш- 
л>уга може цроивводити na велико, то бар не мо- 
])амо да увовимо. Али ото, господо, то je та чиње- 
Ешца: ми смо тп којп хоћемо само да продуцпрамо, 
a др данашњег дана нисмо у стању да органивујемо 
нашу трговину и да аодигнемо такве школе, које 
l.o стручно прпправл.атп наше људе за одгопарајућа 
ввања. Ja бпх молпо г. Миппстра, којп јо бпо тако 
добар и допео овај пројокт закопа пред nac да овом 
пптап.у посвстп велпку брпгу. Ja, господо, шкам 
чптао у буџоту да ћс се отворитн пове трговачке 
школе, него сам шта впше чптао да ће се родуцп- 
ратп, na бпх молпо, jop JOHI nnjo касно, да се то пе 
чпни. l\In смо у Савској баповппп толпко ишли да- 
леко да смо осповалп преко 36 гимнавија, a пмамо 
само пеколпко трговачкпх школа. Шта ћо нам то- 
Лике гимнавпје, п.пх треба неке редуцирати, na онда 
на место њих основати трговачке школе. To од nac 
очокујс парод, on nac jo послао у Пародну скуп- 
штину ne само да прочптамо закоп o школама na да 
га ивгласамо, noro n да скропомо пажп.у Кралзев- 
ској владп и одговорпом Министру да овом вапшом 
пптап.у носветп велику брпгу. Ja сам уворсп да iic 

правилник и сам програм наставе прецивно уредити 
стручп.ацп n да се неће догодптп да те школе лпфс- 
рују само чиновнике и господу иего стручпе o6j)a- 
воване трговце, који су нашем пароду неопходно 
потребни. Зато, господо, име у клуба Југословенсе 
радикално-сељачке демократпје ивјављујем да ћу гла- 
сати за овај продлог. (Пљесак). 

Потпретседник Др. Авдо Хасапбсговић: Има 
роч народни посланик г. Др. Милослав Стојадиновић. 

Др.Нилослав Стојадинов^: 1ло(подонародни no- 
сланици, ja мислим да овим дискутујемо једно од нај- 
важнијих питања којпма со бавп Иародиа скупштина. 
Питање стручних школа и стручне паставе уопште 
je ивравито економско niiTaiijo. lipo свега тај факт- 

треба да утврдпмо. У ппзу мера које Краљевска 
влада предузима na пољу привредне санације наше 
вемље, парочпто с обзпром na привредну криву, 
всо.ма јо важпо што се појавл.ују n закоип ово врсте, 
нојп немају за циљ једнострано регулпсаваи.е често 
тколскпх одиоса, noro којп вадиру непосредно у 
саму суштину прпвродс nanio земл.е. Дужо вре- 
мена 6oi)6a се води у naiiioj вешвп o томе. Бију с<? 
дво пдојо o превласт, да лп lio да преовладају стручне 
или друге школе. Ja могу да ласкам собп да.сам и 
С8м један од оних којп јо јо у своје вроме преко 
„TproBiiiK'Kor Гласника" n npeico јавпостп водпо во- 
лпку борбу зато да се питање стручне наставе једиом 
репш онако кгхко животне n привредне потребе namor 
иарода захтовају. Иа жалост, мп то пптап.о нисмо 
успелп да роппшо, нисмо успели да решимо зато, 
niTO полптпка nanio државе кров читаву доцсппју 
mije успела да со упути na добар правац и друго, 
што смо живели у предрасудама o преимућству и 
потреби  оснивања других школа  a no стручних. 

Ова предрасуда namor народа која се укореппла 
у namiiM фамилијама, да со уводп култ чшшвипка, 
да се ствара човок који бежи од стручне тколс, 
крива je ne мате што je стручна школа остала запс- 
марена. Mn пзразпто сељачки парод, сироти људи 
којп смо noniiKJin у борбп жпвота, стпорплп ('MO 
једпу идеологију која јо била upe све друго, a нај- 
мање реалан иврав привредних концепција и потреба 
чисто аривредног лпшота. Један парадокс, господо 
пародни послаиици, да јодап сељачки народ, демо- 
кратски иарод, који јо поникао пз рада и борбе 
ствара култ који je угушпвао сваки покушај да се 
дође у namoj државп до стварања стручних ткола. 
Лко јо крпвпца печпја пгго nnjo дошла до свога 
пупо изражаја стручна школа, no смемо губпти 
ив вида да вбог тога n мп сносимо велпку одговор- 
пост. Ja се сећам, да се у своје вроме na једвите јадв 
успело да радикални клуб за време почившег Вол.с 
Вукићевића ове стручпе школо стави na дновип ред, 
да je пптап.е бпло толико актуелно n зроло да ј" 
стара Народна скупштина увела у расматрање " 
почола да со бавп  пптањем стручних школа. 

IIujo, господо; у пптап.у само школа, noro je 
у пптап.у једна од најважнијих мера ва санацију " 
проспорптет земл>о. Ja сам говорпо o пашпм upe- 

драсудама, говорио сам да су у пашпм фамилијамв 
nainn очеви n маторе говоршш o нама увек всзују!1'1 

нашу будућност за пеку тптулу у државној службИЈ 
ва чиновничку хлјерархију, истражујући степен па' 
шпх способности n врлива своје деце у иачину как0 

lio се раввр^тати no вакону o чиновницима. Ja мисли^ 
да овај крптерпјум за способнбст n врЈпшс трсба Да 
се тражп у радној способности, a no једпио у сто- 
попу хпјорархпје чиновничке. Mn смо своје кћср11 
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11 сестре давали увек радијс онима који су били 
Дндеко од привредног живота. Зато су и наше прв- 
Драсудс крпио ако стручна школа mije дошла до 
свога пуног ивражаја. Onaj нопи исриод, који инау- 
rypiimo јаче привредну политику, mije могао учи- 
"iiTii iimiiTu Пољс него тто jo у нипу мера ва привредну 
санацију иокушао да стави стручиу школу на си- 
1'уриу баву. Ми hcMo пматп скоро буџет na ћемо том 
Ориликом говорити oiiumpinijo o OIUIM питањима. Ja 
мнсјшм лично, a падам će да je то и ваше мшдљен.-е, 
Д<1 троба целокуиаи просветни проблем наше држане, 
Да уопште сташшо на иопу, реалиу оспову. Пијо 
сада момсиат да критикујемо гимнавију itao такву. 
Нека ona постојп, јер je гимназија створена ради" 
^ндоволЈол.а потреба науке и првенствено једностра- 
них потреба држабе, која je вмала тежНЈу да ствара 
чииовипчки кадар, п то оида када je ола била једипи 
Фактој) ва iimpc у110слеЈ1.е школовапа човека, али 
иосле, када je наступио други ред ствари, кад je 
иород државе етуипо још једаи важаи (ј)актор који 
'•ма евоје потребе за стручним функционерима, које 
треиа вадовољити, посло тога момеита требало je да 
Иаступи n иреокрет у гледању иа просветне про- 
рлеме name државе. (Тако jel —Лплауз). Гимнавија 
И' i>aiiiij(; стварно бил'а само вато ту да лиферује 
'"iiioBiniKe за државпе потребе, али у иовом реду 
ствари држава пијо једини (Ј)актор којн искључиво 
иотребује послспике ове врсто. Дапгхс нмамо читав 
'•na привредних предувећа и установа које требају 
Школоваие и стручне л^уде, школовапог човека и 
Чнтелектуалца у опште. Привредне устаиове и ве- 
лика предувећа свих могућих врста која тражс 
стручие и спремпе посленнкеидунахиљаде na чак и 
За маи.а предувећа. Чим су се екопомски односи ив- 
^епилп до степена иоепошл.пвогстатаикад јеиасту- 
Hiio иовп преокрет етварпу погледу развојапрпвреде 
11 евих привредних грана, којо траже у великом 
01)0ЈУ да упосле стручног човека, од тога момоита 
ноставио ее проблем стручие иаставе. To зпачи да 
^о мора хштаи.е просвстие политике и иаставе решити 
с&обравно животним потребама привреде п народних 
A,<'i('a. Зато у овом случају пиијеу питаи.у само једаи 
0бичан ваконски пројекат. Ми дугујемо велику за 
Хпалиост г. Др. Крамеру, којп je, у пизу миогпх 
Иницијатива којо je показао до сада, пзиео пред иае 
11 onaj ваконски пројекат, a ja верујем, да lio му 
Ускоро слодоватн и други слични пројекти. 

AKO бисмо прп нопристрасиом одеи.ива^у ових 
ствари ставити на торазије, на јбдној страни све 
^отребо државе са школоваиим л.уднма, на другој 
Чак еве сличне потребе иаше привреде видели бп смо 
Даби протегпуле потребе привреде као и вдрава мисао 
стварања стручних школа. Мијошувек тггпкамо у ме- 
СтУ, jom увек дискутујемо само o томе колико Кемо по- 
Дићи гимнавија. Врдили неоретну политнку. II, го- 
^подо, оиако ncTO itao што смо мпога пасел.а без 
"какве потробе трансформирала ив села у варош, 
нао IHTO je био довољан равлог да у евоје време неко 
^Уде оиозицпоиар na да мало еело у бливини Јвегове 
B;ipouni постане такође варош, као што смо, дакле, 
0глашавали поједина безначајна места за варовш и 
Руководили се чисто политичкпм a ис економским 
Чотребама, тако исто смо и код осшшаи.а гимнавија 
У iiamoj држави водили рачуна у миого случајева 
0 тим политичким обвирима. Гимнавије у овом броју 
11 одиосу према стручпој школи пису стварно плод 
потрсба народних, најмање илод потреба привред- 
^ИХ, пего je тај поремећеии^одиое cuara плод утицаја 

поједшгаца, a та политика не еме нас да руководи. 
Mu хоћемо да ее цео просветни систвм, да се цело- 
купна просветна политика саобрави у својим широ- 
кпи  лшшјама   овима   великим пртребама иародпим, 
ивраженим   у   иеодложиој   иужаостп   што   iimpera 
развитка наше иривредо.  Госиодо, када сам ja био 
у општшш тражилп смо ноколико лекара a јавило 
се  преко  280 лекара.   Према  поким статистичким 
податцима o беспослици интелектуадног пролвтари- 
јата  у  Лоидону  када  се  тражило јодио  место   ва 
лекара пријавило ео њих ироко 1000, a један међу 
њима тражио je да му се да само (!оба,   ручак, и 
ништа niiiiiol Ивгдеда, да смо ми на путу да се и код 
нас створи интелектуални пролетаријат.  Ja нисам 
песимиста да у то верујем. Ja бих рскао да смо још 
далоко од тога. Лко ее те иојаве и мадифестују у 
пеким   мостима,   то   mije   зиак   абнормалног  стаи a 
пего upe поремећених однооа који со дају још испра- 
BiiTii. Лко лтош лекари nelic да раде у вдравственим 
задругама, неће да иду у мање градове и села, где 
су потребе за лекарима, иего моле да буду у велшшм 
агломерацијама, онда би се то могло уписати њима у 
кривицу, Лли остаје непрбитан факат да je отварање 
пптслектуалпог пролетаријата не еамо штета него 
директна опасност по нормалан развитак једне др- 
жаве.   Интедектуални   пррдетаријат,   налавећи   се 
често у немаштини, одаје се овему и свачему; из тих 
редова су се регрутовалп сви могући иежел.еии сле- 
менти,  na  тих  родова се  регрутовао  и  оиај   човек 
фамозан целим својим HulieM noju jo био професио- 
iiajimi политпчар н који je живсо само од политикс. 
To je та војска за коју г. Драгшпа ЛапчевЈЉ каже 
када fm он одлучнвао комо трсба дати право гдаса 
ие би га дао тим људима. Господо, ja KOJI BIICOKO 
цоиим дух п иетпчем  вредноет пнтелоктуалаца,   a 
ласкам себи да и ja у љих спадам, ja морам да при- 
знам  једну  жалоспу  појаву:   сФварање  ове  војскс 
иозапослоиог шггелектуалиог пролотаријата доводи 
друштво до једпе велике опасиости, j ep ее ствара 
једиа непрбдуктиван елемоиат. To пеће бити ако ее 
створи  чак  и   резервна  војска  овршених  ученика 
стручних школа.    lio,   госиодо, ("гвараие такве ро- 
зсрвпе војске na овај начин mije опасност, иего je 
иаиротив потстрек за једиа велпки економски  мро- 
сперитот. Лко ноко сврши једиу стручну школу, он 
he cTBopiiTii радњу или радионицу,  узо1>с чекић, 
Koualio руде, чиниће истраживачке радове или ра- 
дитп други какав посао, n такав човек no можо се 
шшад nalili иа улици боз рада и боз rtocjia. Такви су 
л>уд11 увек потстрек да ео ив једиог стаи.а крпзе уђо 
у   једио   стање   волпког   окоиомског   просперитвта. 
Иома, господо ,oiiaciiocTii за иашу вемљу од стварања 
стручппх школа,  чак n ако бп то стручне школе 
створплс једаи стручан пролетарпјат, ма да ja ворујсм 
да смо и од тога још далоко. 

Mu, господо, видимо да јо код нас приватна IIMII- 
цијатива дала добре илодово. Moj предговорник, 
г. Мита Димитријевић учпиио јо врло добро глори- 
фпкују^и рад наших племонитих трговаца, који су 
на овоме iioji>y ствараи.а стручно иаставе урадилн 
мпого. Госиодо, и ако мп показујемо миого скло- 
ноети да o људпма, који су се самостално раввијали, 
дајемо рђаве квалификације n крстпмо их погрдним 
речима, хотећи тпме да их омаловажимо, ми ипак 
видимо да међу и.има има миого пдеалиста, што се 
огледа у факту, да су многе пашо приватне трговачке 
школе, којс ео саме ивдржавају, дело баш наших 
трговаца. У исриоду иоело рата ово еу школе дале 
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око 25.000 свршених ученика трговачких ццсода. 
Ми морамо да арианамо Бвоградској тргова<шј 
омладиии огромну ваолугу на аољу шкшпап.а 
иашо отручне омладинв. Ту je учињен арв.и покушај 
na иуту (;тиа])ам,а imipoi;«! na;jo na појапу и npoone- 
ритет иаишх стручипх шкода и привреде у општо. 
II ja мислпм да мп ти.м људима, тим пионирима иа- 
швга арогроса, дугујемо пуну вахвалност. 

Гооподо, oitaj je пројекат ваконски важав u no 
то.мо, што дајо еквкваленаг, што изједначује огрзгчце 
средње iiiKo.no са матуром у гимназијама a другиш 
o/U'onapajviiiiM тколама. 

Готодо, ja каихом хиада Богу, ми СМО уЗаконо- 
давном саиету исдољили у enojo време сличнетежше 
у томо иравцу. Гогподо, код пас се мш.ш да je ии- 
ншњер u архитекха само onaj који јо (гаддежно 
оквадификошш за таквога. Ja мтмпм, господо, да 
с тим вастареЈШм појмовима трооа једанпут да ос 
прочигти у iiamoj држани. Друштпо ■л;\ гоција.чиу 
политпку у ИомачЈ.-ој унорапа мас, арема CBOJUM 
(•татиотичким подацима, да јо 75% архитвкала u 
мпжии.ора KOJU оу учостиоиали у тохиичком и ин- 
дустријском џроолејригвту Номачко боп матуре, iliop- 
Miipaiin као (^тручпп поскчтцп ио na шштм држав- 
нпм тохпичким школама, noro u ма прппатмпм шко- 
лама. Господо, то оу они људи, који оу равиди 110 
диошшм и иочори.им школама и гпромали ce дуго да 
буду иижии.ори u тохничаЈШ. II кад CG п у самој 
Игмачкој, зомљи пајјачо индустрије, привнаје да 
људи UD тпх школа могу аауапмати веаике положајс 
у неликим иомачким ирсдуао^пма, као тто су Симоио, 
Халоко ii мпогп други u да су omi посиоци nauopa 
п иолета који су номачку индустрију доволп до вр- 
хупца сдаве и веоичине, кад je дакле, могла llo- 
мачка да да пропмуј^тво тпм школама, пашто бпсмо 
ми ааосталп у том поглоду .' Господо, свака je школа 
u овака ј(; иаотапа доПра, ако со воже ва рад. Ju ми- 
глим, ако ми ио ou усиоли да у нашој држави ство- 
piiMO култ рада и радаога човека, ми nehoMO далеко 
одиаћи ii пород свих иашмх надора. Jop суттина 
јо у томо, да оо култ рада ставп na овоју праву оопову. 
Усвајајући овај предлог мп чштмо ирви иочо ак 
ма иуту отвараи.а к-улта рада п радног човока. 
Hama кардицална грешка je у томе што нисмо 
отпорпли овај култ радна чонок-а. Неха ми ио ва- 
мор(! гг. кологе, али ja браним своју стару тозу 
која увима ва аолавну тачку продуктивал рад. Наши 
стари мајсторп и у.мотиици оилм оу волики и успе- 
ua.in оу у томо вато пгго оу умотиоот п паука Ппли 
тосио Boaami аа рад и ово облико ручиога ])ада. 

Ham Радо Ноимар ono jo иотовромоно мајсгор, 
nam iHviuKii Moinrpomil, мајстор je у пупом омполу 
то |)(!4ii. Ои оам држи длето у овојој руци и режо овоје 
статуо. Зато јо његова умотиоет волика. Чслшт, 
волики мајотор италцјанске ропесаиоо, био je и 
добар мајгтор. II cim nojimni умотппцп и мајстори 
na доба Ренеоапсе и nam" средњђвековне удетности 
пошшлп оу na аапатоких Јјадионица. To npalianc, 
гооподо, na рад, no оамо да je једна потстреи ва науку, 
no оамо да je уолов аа стпарап.о школа, noro je и 
јако оретотво аа мојшлпп препррођај парода. Jop, 
ГОСЦОДО,   рад  je  тај   КОЈИ   убија   парааитпаа.м  л.уд11. 
И ми, радећи и стварајућв култ рада, убијамо у 
namoj aoMJi.ii парааитпаам n омогу^авамо да про- 
СПврира ona ипдппидуа, која je фактички оиоооПпа 
n   која  noniTo  вреди. 

Велшш масотро помачкп компоапто]) Вагпор 
у својој oiioj)u o шфиоершшш повачпма, глорифи- 

кујујл! мајотора (',ак<а кажо, у воап удаје девојкА 
аа јуиака ])птора: Славпто рад, јер тп.мо стварате 
пут за слоббдпе духово, аа цвражавање слободноГ 
човока. II ja опх кааао: Лко мн славимо рад, ai;o 
отиарамо култ радпа човока, a то можемо само кроз 
радну п стручну школу, онда ми радимо иа васпи- 
тап.у народа и убијамо у KOJKMI оваки парааптпаам- 
ОмогуКавајмо оие иницијативе које Ko нас фактпчк!' 
одвогтп ироокроту сФвдрања јачег привредиог И 
културпог папротка. 

Гооподо, nujo обпчап аакопоки аројекат кој" 
ce дапао овде иагласапа. У iiiiTaiby je један омоо no- 
кутај да ce отручпој школи дају ова она преимућ" 
ства која ona и.ма, троба и мора да има у промс- 
ibcuoM роду отвари паик! државе. Ja мџсдим д" 
IIO.MO радећи овако n (jiai)opiiaiipajyiiii ове one иницИ' 
јативе и Kopuoiie устаиово којо пмају аа цил. да no- 
дпгпу иривреду namer парода, да liOMO учппптп И 
no.Moliii да оо nam парод павучо na економске криве 
n уђе у фаву бољег iipoonepiiTisTa. Ca то тачке гдв" 
дптта троба цопптп аиачај овог аакопског иро- 
јекта n поздравпти покушај na путу ствара&а култа 
рада, отручних школа n отручпоо радпог човока- 
(Одобраиап.о n узвпцп:  VK'HBOO!) 

IIретсед)шк др. Коста' Кумапудп: Завршен је 
аретрес у иачелу. Приступамо гласању. Гласаће сс 
појодппачпо. Ko ј(! од гг. пародппх иоолапика Уа 
овај аакошкп продлог iviacahe , аа", a ко га nL' 
усва a iviacalic , протпв". 

Секретар AUTO Коврч прозпва варбдне иосла- 
iiiiKo да гласају u onu су глшали овако: 

AupaMOBiili   ВраЦКО  —  аа 
Aljnli    Анто    -     аа 
AKooimijonnli    ДлвКСандар    —    отоутаи 
AJIOKCIII>   Коота —■ отоутап 
AJIIUIOBIIII  lllaiiiip        аа 
Anljcviiinoniili Гргур БуДИСЛав Др. — аа 
Aimii  Muha Др. — отоутап 
AiiTOinijennli Дутап — отсутап 
AnTyiioBiili  Joinn        аа 
Apanl^o.iionnli  Joitan        ва 
Ауер ЈБудовит Др. —   ва 
HaoaMoiiiili  Јордан — аа 
lla.hiili Са.чих -— отсутаи 
Иатац Љубовдш -     аа 
llapali Бранко Др. — отсутан 
Г>арло Јапко — аа 
UaTiiiiuii  Јозо — аа 
ПачпК Огјецан Др. — аа 
Бенко Јоопп — за 
iM'iiinpomili  Дпмитрцјс  l'.    - за 
Богдановић Исо — ва 
llo/iaiii  Mn.ian        аа 
БориОДВЉОВИћ ('.T|)axnii.a        аа 
Г.рушија Радоолав        ва 
Нудптпп Стовап — аа 
liVKimii  Алоксаидар    — аа 
r>ynoiuili  Милап ,-    аа 
Иал.апоц Orjenaii — аа 
Варда (li иор — ртсутан 
liaoiMi.oBiili Стовап Др.        ва 
Иолпчковп!! Миладки —   аа 
Вељковиђ   HO.I.KO — отоутап 
Виддковиђ  IhrroMiij) — аа 
Hn/Uili  Joma Др. — аа 
Видрвић  Погдаи Др. — аа, 
liojnnoBnli Јовап В. — отсутаи 
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BouiibaK Богумил Др. — na 
I5yjiili Димитрпје В. — отсутап 
HjKitluMtnli Богић Др. -    ва, 
Гавранчић Отон Др. — ^u 
Гавриловић Ото - - отсутаи 
Гајшок Карло — na 
Главични Боишдар — отсутаи 
Господиети!! фрањО — отсутаи 
Грајић I lopo    - отсутаи 
Грба Милоиап Др. — отсутаи 
l'pGnli  Кмштјаи - - отсутап 
Грђиђ Васиљ -- отсутаи 
Грубановић Милаи -    sa 
Грубвр Фрањо Др. -    за 
Давидовић Витомир    - отсутан 
Даиилонп!! Живко       за 
Додкггропи!!  Јурај        :iu 
Дорвиши!! Ђулага      ва 
Димитријевић Мита      ва 
Д11.м11три)ош|11  Хаџн-Тодор -    ;ta 
Добронп]! Милаи С. — отсутан 
Добровол.ац Милан J.     - отоутаи 
Довевенски Јодаи С. -    ва 
Додн!! Ллексапдар-Так-а - - отсутаи 
Дошон Мирко Др. — отсутап 
Драговић МилбШ II. — ;за 
Дрљана Бранко -- отсутан 
Дрмељ Ллојпиј — sa 
Дубоковић Лурај — sa 
Ђокић Рнсто — отсутам 
Ђорђевић Влади.мир      sa 
rJ.)ypiili Михаило — ва 
Блеговић Иво Др. — 6а 
Живановић Милан -   ša 
Живанчевић Мпхаило — na 
Живковић Негосим Др. — отсутаи 
/luiBKouuli Иетар — за 
Живојиновић Душап М. — за 
Захариђ Чедомир — ва 
3ojLKomili Бошко -    за 
ЗемЈ&ић Јакоб — за 
IliiaiijUMnili-lluKoimii Мијжо Др.        ва 
liiiaiiiiiuouiiii Петар       ва 
Иванчевић Душан       ва 
liraifoniili Мнлшшјо Ђ.       ва 
Исаковић Мнто -    ва 
JaiiKomili Веливар Др.       ва 
.lonpeMOBiiii Драго.ч.уо Др.   -     na 
JoBTiili Животије       na 
Јевтгић'Милутин -- Лл.       na 
Јовтпћ Милутин Лл. — na 
JoBTiili Миха^ло P. -г- отсутаи 
JoBTiili Радоваи       na 
Јелић Милутии — na 
Јеличић Јзожа 11,.       na 
Јеремић Живојлн — отсутаи 
.IrpoMiili Тодв Др. -    отсутаи 
Јован Андрија — отоутан 
Јовановић Алвкоандар       ва 
JoBaiioBiili Ђока -    na 
Јовановић Јова    - na 
JoBii'iuli ДоГ)Ј)()са1! — na 
Кадић  Хус(чт — отсутап 
Кајмаковић Омер — ва 
Каламатијевић Михаило Р. -- ва 
КаидпК .ToBiinia  K.        отсутаи 
K'anrli MiMioin — na 
iialuiucini (/говаи — за 

Ксшољеви]! Никола Др. — na 
Клпиц Антон — na 
Кнежевић Ловро - - na 
Кнежевић Стјепо Др. — na 
Ковач AiiTc' Љ.        na 
Ковачевић Драгутин-Карло — отсутан 
Кожул, Марко Др. -    ва 
Kojiil. Драгутии Др.        na 
Комав Албин — ва 
Костић Драгутин Др. - - отсутап 
KocTiih Милорад Ј. Др.     - отсутаи 
Краљевић Драгаи Др.        na 
Крамер Ллберт Др.        na 
К'рафт Стовап Др. -- отсутаи 
K'po'JMii Лптои — за 
KpoTaiiOBiili  PHOTO     - отбутан 
lipcriili Владимнр    - отоутаи 
K'poiiil. Mn.ivTim    - отсутан 
Крстић Михаидо В. - - отсутаи 
Крстић Симо -    отсутаи 
Куз.маповм!! Лавар К.       na 
Кујунџић Андрија К.    - отсутатг 
K'vjyiii,mli  Иогол.уб К. -    na 
Кумануди Квста Др. — (претоедник; 
Кунтарић Лите Др.    - отсутаи 
КуљашиК Јоахим — na 
Куртовић Војио       na 
К^уртовмЈ!  Шукрија -    na 
Jlana|)OBiili Милован M.        na 
JlanapoBiili Тодор Др. — na 
. lanapoBiili 'Геодосијо K. - - за 
JlanapoBiili (l)imiiH C. Др. — na 
JIoyimili Ђуро Др. - - отсутан 
Лисавац Младен Др. -   na 
Лрнчаревић Ивав Др.       за 
Jloiuiaj) Станко -    na 
Лукић Живап Др, — na 
Макар Дако — отсутаи 
Максимовић Божидар — ва 
MaKciiMoimli Стјепан -— ва 
Малапчец Владо Др.     - отсутаи 
i\!aj)iiiiKOBiih Војислав Др. -    na 
Марјаи Т»ура — отоутап 
Марјавац Симо    - отсутан 
Маркић <l)pau>o      за 
MapKomili Миленко Др. -    Отсутан 
Марковић Мвлорад II.        na 
Марковић Ншшла -   ва 
l\la])KOBiili  Потар  К. — отсутаи 
Мастровић Анте Ф.       отсутан 
Матица Иавао -- отсутап 
Mainli Ђона U. - ■  ва 
Мацековић Матија -    ва 
Машић Марко -     na 
Метикош iUiuian Др.        na 
Miijuli Мнлаи T).        na 
Милетић Вјокоелав Др. — na 
Милетић Владислав      ва 
Милошевић Гавро -- отсутав 
Милошевић Младен II.       ва 
Милутиновић Мнлшгео l'.       ва 
i\lii.iiyTiui()Biili Миолрад 'l'). — отсутан 
Мисирдић Јован Т. - - ва 
Mirrponnli .lonan l*. — отсутан 
Михаидовкћ Илија II.    - отсутан 
Мшсајловиђ Светиолав Др. — ва 
Moxopiili  Пвап        na 
Мравл.о Ммлам        за 



176 IX РЕДОВНИ СЛГ/ГЛПК — 17 ФЕБРУАРА 1932. 

— отсутан 
Др. — отсутаи 

Мулалић Мустафа Л. — ;iu 
Најдорфер Мирко — отсутап 
lI(V(<'.i.Koit]ili Vpoin II.    - ва 
IliiKiili  IIiiKo.ia Др. — ;m 
IliiKiiii (Родор Др. — ва 
Никодијевић Лранђел Д. — за 
liiiiio.Mnli Бранко Др. -- отсутан 
Ihnutomili 'Грипко — ва 
Ilyiili Петар Др. — аа 
Њамцул Painto Др. — ва 
ОбрадсишК Ллекса Ј. — ва 
OcTojuh Ђуро Др. — ва 
Паилич Алојвиј — за    ч 
Иалсчек Ипаи Др. — ва 
Парабућски Ђорђе — ва 
Паранос Шпиро <!>. -   ва 
Пахерник <l)paibo — ва 
Патрногић .11>уба - - ва 
llopiili  Мцтеј Др. — ва 
llcpnli Миливоје Т).    - отсутан 
licpiili  llmiivO Др. -     ва 
Перко Драгутин Н. -    ва 
Петковић Милав    - отсутни 
Петовар Ловро — iia 
Петричић Живко Др.    - отсутан 
Петровић Марко — за 
11omiiii Милутин -    за 
Umilno Људевит Др. — за 
Пиштелић   Слаи1;о   Л.   Др. ва 
Иогачппк Виктор — за 
lloiioimli Дшштрије On. 
IloiioBiili Добривоје Гер 
lloiiomili Душан — na 
llonouiili Јефтимије — ;>а 
Поповић Коста Др. -    ва 
iloiioiiiiii  Мп.чаи В. — na 
lloiioimli Милан Др. — отсутаи 
IloiioBiili Светислав Др. -    ва 
Ирал.ак Исдел.ко    - за 
Прека Ипкола -   ва 
II рекоршек Ппаи       ва 
11ринцип Јово -   ва 
iipiiia Шиме Др.    - отсутан 
Пустослемшек  Расто -- ва 
Пуцељ Пиан J.   - ва 
Радивојевић Лавар Лј. -    ва 
Радић llitau    - отсутан 
Радовић Саво Др. — ва 
Радои.пК Милан — na 
Радопп!« iMiiji>aii       ва 
Рајић Toma Др. — na 
Рако Јанко Др.    - отсутан 
l'aiio Стаио Дј). - - na 
Рорбахвр Јулијав Др. -- отоутан 
Čamili Аранђел — ва 
Савић Gana В. — na 
CauKoimli Илија — отсутав 
Санто Гавро Др. — ва 
Сарачтш!. Раденко -    ва 
СекулпК Милан Др. — na 
Ccuiil. Јоца M.    - отсутаи 
Селмановић Алија — na 
(hi.Miiii Милорад — na 
Симовић Александар М. - - отсутаи 
Смиљанић Тома Др. — ва 
СокМћ Милојо М. — na 
Соколони!!  Ппкола -    na 
Спаровић Иукашии -    отсутан 
Спахић Владо ^— ва 

Сшшдлор Вјекослав — за 
Сппичић Вјскослав — отсутаи 
CpiuKiili Милан Др. — за 
C/raHuiii Јосип — за 
Стајковић Иииола —  отсутаи 
Станић Андра — отсутаи 
CTainriinili Нладпми]) Дј). — na 
Станојевић Драголпц) М. - - отсутаи 
СтанојовпК Милутни — na 
CTOBaiioimli Живојин Лр. — отсутап 
Стевановић Мплаи — отсутан 
Степапов Мпливој — na 
Степановић Милан Р. — na 
CTOIJKUIOBIIII Игњат-- - отсутаи 
CTIIJIIII Мплаи Др. — na 
Стојадппови!! Мплосав Др.        na 
CTOJKOBiili Мплаи rJ.">. Др.    - отсутан 
Стопшћ Стаменко — na 
Стревовић Крста — na 
CyuoTiiii  Иикола Др. - - отсутав 
Тади11 Рлпгорцје Др. — na 
Теодоровић Војислав —• na 
Tojuiii Игњат M. Др. — отсутан 
ToMiih Јакоб — отоутан 
Тонић 'Годој) Р. — за 
Топаловић Милан — отсутан 
Торомановић Хаоаи — ва 
Трбић Василије — na 
TpfiojoBiili  N'pom Др. — отсутан 
Трифуновић Љубиша — за 
Тркуља Станко — отсутав 
TpiiKOBnli Ставра К. — na 
Ћирић Ђорђе — na 
Tuipiili Стоваи — отсутаи 
Ћуковик Милан — отсутап 
Узуповпћ Ппкола — na 
Урек Иваи — na 
Урошевпћ Мпрко Ил. — na 
Урукало Сергије — na 
Фиданчевић Тома Дј).    - отсутав 
Фппир Виктор — за 
Фотирић Арса — na 
Хајдињак Аптоп — ва 
Хаижок Лавослав Др.     - na 
Хасапбоговић Авдо Др. 
Хођера Светислав 15.       ва 
Хрибар Ипкола — na 
Христић Бора — na 
ЦомовпК Филип — na 
Церор AIITOII —f отсутан 
Цштушевић Методије   - ва 
ЧороиК Вранко — о^сутап 
4oxai,inli лавим — ва 
lilapKOBuli Тихомир — na 
llleaTOBiili Ђуро P. — отсутаи 
Illora и)ордо — na 
Шелмић Драгић М. — ва 
liloliopoB Славко Др. — na 
IlhiGeiniK Станко Др. — na 
IIIii.i.oronuli Владпмир — na 
Шифтар Стеваи — отсутан 
Шнајдар Фрап.о — охоутан 
Шуненковић Илија Др. — отсутаи 
Шурмин Ђуро Др. — отсутаи 

Потпретседник др. АвДо Хасанбеговић: ГласалР 
je 208 народних посланика и OBU оу гласали '"'■ 
Мрома томо onaj пакоиски продлог je ус-војои ) 
Пародпој скушптшш у начелу.  За претрес у п0' 

(претседава) 

У 
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јединостима mije со пнко jamio. Према томе прела- 
бимо на гласа&е. Гласаће се устајач>ем и седењвм. 
IloiuTo je Boli прочитаи овај ваконски продлог у 
Целости, то нећемо читати свани аараграф, исго 
^амо бројене параграфа. Г. известилац he читати 
te бројеве. Господа која су за, н.ека седе, u која 
(;У  против,  иека  то покажу устајаи.ем. 

Известилаџ Др. ИИидав Стијић прочита § 1. 
Потпретседник Др.Авдо Хасанбеговнћ: Прпма 

•чн Народна скупштина ћрочитани § 1? (Прима.) 
Цбјављујем да je примљен. 

Извесгиилаи Др. .Мп.чап Стијић прочита § 2? 
Потпретседник Др.Авдо Хасанбеговић: Прима 

ли Народна скућштииа >; 2'.' (Прима.) ОПјаил.ујем 
Да je прнмљеи. Ивволите чути даље. 

II.icrnTni.iiiu Др. Милап CTIIJIIII прочита § 3. 
Потпретседник Д|>. АлдоХасапбеговић: Прима 

J4i Народна скупштина ii 3? (Прима.) Објављујем 
Да ј(! аримљен. Ивволите даље. 

ll.iiicciTiii.iiiu Др. Милач (''nijnli прочпта § 4. 
Погипретседник Др. АвдоХасаџбеговић: Прима 

J4i Народна скупштина S 4? (Прима*) Објављујем 
ДД je  прнмљеи. 

Известилац Др. Милав Стијић прочита s 5. 
Погппретседник Др. АвдоХасапбсговић: Прима 

Jni Народна скушптина S 5? (Прима.) Објављујем 
Да јо примљен. 

Известилиц Др. IMiunui Стпјиђ  прочита § 'i. 
Потпрегпседник Др. АвдоХасанбеговић: Прима 

Ди Народна скупштина § 6? (Прима.) Објављујем 
Да. je примљен. 

Известилаи, Др.Милав Стијић прочита § 7. 
Потпретседник Др.Авдо Хасавбсговић: Прима 

Jin Народна скупвггина § 7? (Прима.Ј Објављујем 
Да je примљен. 

Изис.стилац  Др.  Mii.ian  Огнјиђ  прочита § 8. 
Потпретседник Д|>. АвДо Хасавбеговић: Прима 

J4i Народна скушптина § 's ? (Прима.) Објављујем 
Дн je прнмљеп. 

Известилаи Др. Милав Стијиђ  прочита § i'. 
Потпретседник Др. А.вдоХасавбсговић: Прима 

Jiii ЕЈародна скушптина § 9? (Прпма.) Објављујем 
Д<ч je  иртшљеи. 

Известилац Др. Милав Стијиђ прочита § I". 
Потпретседник Др.Авдо Хасавбеговић: Прима 

•^п Иародпа скупштина § 10? (Прима.) Објављујем 
Да je примљев. -    Ивволите чути даље. 

Известилаи Др. Шилап CTIIJIIII прочита S 11. 
Потпретседник Др. АвдсХасавбеговић: Прима 

•^" Народна скупшттЉа § M .' (Прима,) Објављујем 
Да je iipiiMJbeu. 

Известилаи Др. Милав ('Tiijnlt прочита § 12. 
Потарпассдти; Др. АвдоХасапбеговић: Мрпма 

•чи Народиа скупштина § 1.2? (Прима.) Објављујем 
Да je примљев. 

Известилац Др. Милав Стпјиђ прочита § 13. 
Лотпрстссдтп: Дј). АвдоХасавбеговић: Прима 

Jl1' Народна скупштина S 13? (Прима.) Објављујем 
Д'1 je примљен. 

Известилаи, Др. №лав Стијић прочита § 14. 
Потпретседник Др.Авдо Хасавбсговић: Прима 

"Ч" Народна скушвтина § 14? (Прима.) Објављујем 
№ je иримљеп. 

Известилаи, ЏЈр.Жшаа Стијић прочита § 15. 
Потпретседник Др.АвдоХасавбеговић: Прима 

JI1i Пародиа скупшиша § L5? (Прима.) Објављујем 
№ je примљен. 

Пзвсстгиаи Др. Милпи CTIIJIIII прочита §16. 
ПотпЈх-тсгднт; Др, А.вдоХасавбеговић: Прима 

ли Народна скупштива § 16? (Ирима.) Објављујем 
да je иримљеи. 

II■iccriTiu.iiiu Др. Мплаи Стијић арочита ij 17. 
Иотпргтссдиии }\\). А.вдо Хасавбеговић: Прима 

.im Пародпа скупштмиа § 17? (Прима.) Објављујем 
да je иримљеп. 

Известилаи, Др. Милав CTIIJIIII прочита i; 18 
'Потпретседник др. Авдо Хасавбсговић: Има 

реч  г.   Jocini Стажић. 
Јосип OraiKiili: Ja молим да се овај параграф 18 

промеви, одвосно и.егоиа четврта тачка, јер je ona 
иејасна u ne кавује вишта. Да се стави: ,.11акиаду 
путиих тропшова наставвицима који прате екскур- 
вију ван места у коме je uijvo.ia, одређује Министар 
трговине  и пндустрИје   ираии.итко.м". 

Известилаи, Др. МиланСгијић: Taj аасус у оном 
закопском пројекту гласи: ,Лко су екскурвије вав 
места п трају дуже од једвог дава, сматра ре настаб- 
пмцп.ма који прате ове екскурзпје, као слу/кбеио 
путовање". Међутим код ароучавања предлога o 
Трговачкпм поморским акаде.мијама, усвојев je на 
овом месту овај додатак који предлаже г. Стајић. 
Ja као иввестилац ие бих имао пншта против, ако 
би се сагласио г. Министар. (Глаеови: Г. Miraucrpa 
нема.) 

Потпретседник Др.Авдо Хасавбсговић: Ивво- 
лите чути даље. 

Извесгпилаи Ј[\>. ЈЧилап CTIIJIIII прочита s  19. 
Потпретседник Др. АвдоХасапбеговић: Прима 

лп Скуипгпша i; 19? (Прима.) Објављујем да je § 19 
примљен. 

Известилац Др. iMii.ian CTIIJIIII прочита § 20. 
Потпретседник }{]>. АвдоХасавбсговић: Прима 

ли Скуиштпна § 20? (Прима.) Објављујем да je § 20 
примљен. 

Известилац Др. Милав CTIIJIIII прочита § 21. 
Потпретседник Д1». АвдоХасавбсговић: Прима 

.im Скушвтина § 21 ? (Прпма.) Објављујем да je § 21 
примљен. 

Известилац Др. Шплап Огијаћ прочита § 22 
ПотпргтггОит; Др. АвдбХасавбегови^: Прима 

ли Скушптина § 22? (Прима.) Објављујем да je § 22 
примљен. 

Иавестилац Др. Mii.ian Стијић прочита § 23. 
Потпретседник Др. АвдоХасавбсговић: Прима 

лп Скупштина § 23? (Прима.) Објављујем да je §2.3 
примљен. 

Известилаи Др. Милав Стијиђ ррочита § 24. 
Погппретседник Др. АвдоХасавбеговић: Прима 

ли Скупштина § 2/i ? (Прима.) Објављујеш да je § 24 
примљен. 

Известилац Др. Mii.ian Стијиђ прочита § 25. 
Потпретседник Др. Авдо Хасапбеговић: Прима 

ли Скупштииа § 25? (Прима.) Објављујем да je S 
25 примљен. 

IIMirciTiu.uiu Др. ЗГилап СтпјпК арочита § 2G. 
Потпретседник Др. АвдоХасапбсговић: Прима 

ли Скуиигпта § 26? (Прима). Објављујем да.је § 26 
прнмљеи. 

Исвестилац Др. ^илап CTIIJIIII прочита § 27. 
Погппретседник Др.Авдо Хасавбеговић: Прима 

ли Скупштива S 27 ? (Прима.) Објављујем да je § 27 
□римљен. 

Изветилац Др. Милав СтијпК арочита S 28. 
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Потпретседпик Др. АвдоХасавбсговић: Прима 
.mi Скупштина *; 2$'.' (Прима.) Објавл.ујсм да je § 28 
аримљен. 

Изеестилаи Др. Милаа Ствјић прочита § 29. 
Потпретседник Др. АвдоХасавбеговић: Прима 

ли Скушптина § 29? (Прима.) Објављујем да јо § 2!) 
аримљен. 

Иавестилаи, Др. Uliuian Стнјић прочита § 30. 
Потпретседник Д1>. АвдоХасавбсговвћ: 11|)има 

ли Скупштина S 30? (Прима.) Објавл.ујем да je § 30 
примљен. 

11 .тгсгиилац Др. Милап Сфцјвћ прочита *ј 31. 
Потпретседник Др. АвдоХасавбсговић: Прима 

ли Скупштииа ^ .'il .' (I I рима.) ОПјапл.ујем да јо § .'il 
lipiIM.il.Oll. 

Извесгпилац Дј*. Милав Стијвђ прочита § 32. 
Потпретседник Др. АвдоХасавбеговић: Пртша 

ли Скушитипа § 32? (Прима.) Објављујем да je i; .42 
примљен. 

Извсстилаџ Др. Милаи Стијић прочита § 33. 
Потпретседник Др. Авдо Хасапбеговић: Прима 

ли Скушптина § 33? (Пршла.) Објављујем да je § 33 
примљен. 

Известилаи, Др. Милав Стијвћ прочита S 34. 
Потпретседник Др. АвдоХ|асавбеговвћ.: Прима 

ли Скупштина S 34 ? (Прима ) Објављујем да je § 34 
примљен. 

Известилац Др. Мплав Стнјић прочита § 35. 
Потпрегпседник Д1>. Авдо Хасавбеговвћ: Прима 

.mi Народна скупштина § 35? (Прима.) Објављујем 
да ji! s .'if) iipii.M.i.cn. 

ПЈвг.стилац Др. Милав Стијић прочита § 36. 
Погапрпассдиик Др. АвдоХаеапбеговић: Мрииа 

JIH Скуиштина § 36? (llpiiiMu.) Објављујем да јо ^ .'iG 
примљен. 

Известилац Др. Милав Стијић прочита § 37. 
Потпретседник Др. АвдоХасанбеговић: Ирпма 

ли Снупштипа § 37 ? (Прима.) Објављујом да јо ij 37 
примљен. 

Известилаџ Д|>. Милав Стијић прочита ij 38. 
Потпретседник Др. АвдоХасанбеговић: Прима 

ли Скупштина § 38? (Прима.) Објављујем да je S 38 
примљен. 

Известилаи, Др. Милав Стијвћ прочита § 39. 
Потпретседник Др. АвдоХасанбеговић: Прима 

jut Скупштина S 39? (Прима.) Објавл^ујом да je § 39 
примљед. 

Известилаи Др. №1нлав Стијиђ прбчита § 40. 
Потпретссдник Др. Авдо Хасавбеговић: Има 

реч народнв посланик г. Станшћ. 
Јосип Стажић: У S 40 каже со: ^Ученици се 

ио смеју кажњавати телесним кавнама". Ja пред- 
лажем да се ова реч „телесним" ивостави и да се 
каже: „Ученици сч; не смеју каж1&ава,п1 другим 
кавнама. 

Иввестилац др. Sliiasm СтиЈвћ: O onoj стили- 
вацијв Ппло je доста речи и у Одбору прилнком 
проучаваНја овог ваконског предлога. 11 ja сам 
наставник и кодико год бих хтео и желео да овај 
пасус овако ис гласи, ипак сам вато да ou остане 
овакав какав јо, макар и ивгледао мало невгодан. 
Можда liy сс ja вбог тога вамерити иввесној господи 
колегама наставницима, али морам да привнам 
да н међу нама настав^шцима има људи, који Си 
ii|)(! били оа укроћаван>е животиња, него за васпи- 
таваке деце. Ja остајем при томе да овај пасус 
гласи овако како je у пррјекту и no могу дб примим 
предлог господина Стажића. 

Потпретседник Др. Авдо Хасанбоговиђ: 11 рима 
ли Скушптипа § 40 no одборској стиливацији? 
(Прима.) Овјављујем да јо § 40 прпмљен бев икаквих 
ивмена ио одборској стиливађији. 

Н.ма реч Господин Министар трговине и пиду- 
стрије. 

Министар трговине u индустрије др. Крамср: 
11зјавл.ујсм да примам предлог г. Стажи^а да 
4 став у § 18 гласи у цолостп овако: „НакнадУ 
путних трошкова наставницима који прате екскур- 
вије вап моста у којима јо школа, одређујеМинистар 
трговине и индустрије правилником". 

Извсстилац Др. Шилав Стијиђ прочита §41. 
Погппретседник Др. АвдоХасапбсговић: Прима 

лп Скупштпиа § 41? (Мрима.) Објављујем да je 
§41 примљен. 

Известилаи Др. Шплим Стијић прочпта § 42. 
Погппретеедник Др. АвдоХасавбеговић: Прима 

лп Скушптина § 42? (Прима.) Објављујем да je 
§ /i2 примљен. 

Известилаи, Др. Мплав Стијвћ прочита *; 43. 
Потпретседник }[]). АвдоХасавбсговвћ: Ирима 

ли Скушптина § 43? (Прима.) Објављујем да je S 43 
прт^љен. 

Известилац Др. Милав Стијић прочита § ^^- 
Потпретседник Др. АвдоХасанбеговић: Ирима 

ли Скупштина § 44 ? (Прима.) Објављујем да je S 44 
примљен. 

Известилаи Др. Мплаи Стијић прочита ij ^b. 
Погппретседник Др. АвдоХасавбсговџћ: Прима 

.im Скупштина § 45? (Прима.) Објављујем да je §45 
примљен. 

Известилаи, Др. Милав Стијић прочита § 46. 
Потпрегпссдтис Др. АвдоХасанбеговић: Ирима 

ли Скуиштипа ^ 46? (Прима.) Објављујем да јо § 46 
примљсн. 

Лзоестилаи, Др. Милап Стијић прочпта § 47. 
Потпрстссдиик Др. АпдоХасаибсгоинк: Прима 

ли Скупштшса § 47 ? (Прима.) Објавл,ујем да je § 47 
примљен. 

Известилаи Др. Мплаи Стијвћ ирочита § 48. 
Потпрегпседник Др. АвдоХасавбеговић: Прнма 

лт! Скупштина § 48 ^ (Ирпма.) Оојавл.ујом да јо § 48 
примљен. 

Известилац Др. Ммлип Стијић прочита § 49. 
Потпретседник Др. АвдоХасавбсговић: Прима 

лп Скушртина § 49.' (Мрима.) Оијаил-ујсм да je S 49 
примљен. 

Il.:i:r(/Tm.i(in Др.  Aliuiaii Стијаћ ирочита S 50. 
Потпретседник Др. АвдоХасавбеговић: Прима 

лп Скупштина s ^" •' (Прп.ма.) Оојаип.ујом да ј(з ^ 50 
примљен. 

Известилаи Др. Шплав Отвјић прочита § 51. 
Потпретседник Др. АвдоХасанбеговић: Прпма 

ли Скушптина S 51 ? (Прима.) ОбЈављујем да je § 51 
примљен. 

Известилаи, Др. Мвлав Стијић прочита § 52. 
Потпрстссдник Др, АвдоХасавбеговић: Прпма 

лп Скуппшша § 52 ? (Прима.) Објављујем да je § 52 
примљен. 

Извсстилаи, Д|>. Милав Стијић ирочпта § 53. 
Потпретседник Др. АвдоХасавбеговић: Прима 

ли Скуиштппа § 53? (Прима.) Објављујем да je ij 53 
примљец. 

Известилаи, Др. Милав Стијцђ прочита § 54, 
Потпретседник Др. АвдоХасЛибеговић: Прима 

лп Скупштина § 54 ? (Прима.) Објављујем да je § 54 
примљен. 
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Иавестилаи Д|». Милаи Стијић прочита S PiR 

Погппретседник }[\\. АвдоХасанбеговић: Ирима 
ли Скупштина § 55? (Прима.) Објављујем да je § 55 
примљен. 

Иавестилац Др. MII.IUM Стдјић прочита § 56. 
Потпретссдник Др. А.вдоХаса11бсговић: Нрима 

лм Скупштина § 56? (Прима.) Објављујем да јо § 50 
примљен. 

Известилац Др. iMn.iaii Стијнђ прочита i; 57. 
/liiiTiu/iriTifcdmn,- Др. АвдоХасанбсговић: Прима 

Ј|и Скупштина § 57? (Прима.) Објављујем да je § 57 
примљен. 

l/.ici'ciTn/.mij }[\). Милап Стијнћ прочита § 58. 
Потпретоедник ј[\). Авдо Хасапбсговић: При- 

ма ли Скупштина § 58? (Прима) Објављујсм да je 
§ 58 примљен. 

Иавестилаи Др. .AIii;uri ('Tiiinii прочита § 59 
Погппретседник Д]). Авдо Хасанбсговић: При- 

ма ли Скупштина S 59? (Прима) Објављујем да je 
§ 59 примљен. 

Иавестилаџ Др. ^ln.ia'i Стијић прочита § 60 
Потпретседник Дј*. Авдо Хсааибсгов^: При- 

ма ли Скушптина § 60? (Прима). Објављујем да je 
§ 00 примљен. 

Извгстп.кпЈ Др. Mii.ia'i Onijnli iijioMiira § (il 
Погппретседник  Др.Авдо Хасапбеговић:   При- 

ма ли Скушптина § 01 ? (Прима). Објављујем да je 
S 01  примљен. 

Известилац Д|>. Милав Стијвђ прочита § 02 
Потпретседник Др. Авдо Хасапбеговић: При- 

ма .mi Скушптина § 62? (Прима). Објављујем да ј(! 
ii 0'J ирпмљои. 

Известџлаи Д|». Милан Стијић прочнта i 63 
Потпретседник  Др.  Авдо Xaeaii6(iroitiili: При- 

^ia ли Скупштина § 63? (Прима). Објављујом да je 
S 63 примљен. 

Извесгпилац }[\). Mn.iaii Стијић прочита § 64 
Потпретседник Др. Лпдо Хасанбсговић: При- 

Ма дм Скушптина § 64? (Прима). Објављујем да je 
§ 64 примљен. \ 

Известилаи Др. Мплач Стијић прочита § 65 
Потпретседник Др. Авдо Хасавбеговић: При- 

Ма ли Скупштина § 65? (Прима). Објављујем да je 
S 05 примљен. 

Пзвссти.ппЈ, Др, Милав Стијић прбчита i; 66 
Потпретседник Д|1. Аидо Xacan6eroiiiili: При- 

^али Народна Скушптина S 66? (Прима). Објављу- 
Јсм да je § 66 npiiiM.iM'ii. 

Иавестилац Др. Ulii.iaii Стишћ прочита § 67 
Потпрсгисгдник Др. Авдо Хасавбоговвћ: При- 

Ma ли Скушптина § 67 (Прима). Објављујем да je 
S 07 npiiMJiiOii. 

Известилаи, Др. Милач Стијић прочита ^ 68 
Потпретседник Др. Авдв Хасанбсговић: ll])ii- 

Ма ли Скупштина § 68? (Прима). Објављујем да je 
8 08 примљен. 

И.чис.сти.ит Др, №1илав (h'jijiili прочита § 69 
Потпретседник Др. Авдо Хасанбсговић: При- 

Ma .'ni Скупштина § 69? (Ирима). Објавл.ујем да je 
S 01) примљен. 

Известилал Др. Милав Стијић прочита § 70 
Потпретссдипк Др. Авдо Хасанбсговић: l!i)ii- 

Л1;1 ли Скупштина § 70? (Прима). Објављујем да je 
s 70 иримљеи. 

Известилац Др. Мплач Стијић прочита § 70 
Потпретседник Др. Аид« Хасанбегов^: При- 

^ ли Скупштина § 71 ? (Прима)« Објављујем да je 
8 71 примљен. 

Известилаи Д|». IMii.iau Onijnli прочита ?; 72 
Пртпретседник Др. Авдо Хасанбеговић: При- 

ма ли Скушптина S 72? (Прима). Објављујем да je 
§  72  примљен. 

Известилац Др. АШлав Стијић прочита*§ 73 
Потпретседник Др. Авдо Хасанбсговић: При- 

иа ли Скупштина i? 73? (Ilpmia). Објављујем да je 
§ 73 примљен. 

Известилаи Др. Милав Стијић прочита § 74 
Потпретседнт; Др. Авдо Хасанбеговић: Прн- 

ма .чи Скушптина § 74? (Ilpmia). Објављујем да je 
§ 74 примљен. 

Известалау Др. Милав Стијиђ прочита Ji 75 
Иотпрписедиик Др. Авдо Хасапбсговић: При- 

ма лп Скупштина ^ 75? (Ирима). Објављујем да je 
§ 75 примл.еп. 

Известилац Др. Милав (hnjnli прочита § 76 
ПпШргтссдиик Др. Авдо Хасанбеговић: При- 

ма ли Скупштина *; 76? (Ирима). ОбјавЈвујем да je 
§ 76 ирпмл.еи. 

Известилац Др. Мплач Стијиђ прочита ;! 77 
Потпретседник Др. Авдо Хасанбсговић: ll|m- 

ма ли Скупштина § 77? (Прима). Објављујем да je 
§ 77 прпмљеи. 

Известилаи Др. Милав Стијић прочита § 78 
Потпретседник Др. Авдо Хасанбеговић: При- 

ма ли Скупштина § 78? (Прима). Објављујем да je 
ij 78 прпмл.еи. 

Известилац Др. Милач Стишђ прочита § 79 
Потпрегпседник Др. Авдо Хасавбсговић: Ири- 

ма ли Скупштина § 79? (Прима). Објављујем да je 
§ 79 npiiMji.eii. 

Извссти.ти Др, .Мплаи Стијић прочита S 80 
Потпретседник Др. Авдо Хасанбеговић: При- 

ма ли Скушптина § 80? (Прпма). Објављујем да je 
§ 80 прштл.ен. 

Известилаи Др. Милав Crujnli прочита § 81 
Лотпрегиссдти; Др. Авдо Nacanncroimli:  При- 

ма ли Скушитшш ^ 81 ? (Прима). Објављујем да je 
§ 81 примљен. 

Известилац Др. Милап Стијић прочита § 82 
Поптрсгиссдник Др. Авдо Хасанбеговић: При- 

ма ли Скушптина § 82? (Прима). Објављујем да je 
i; 82 примљен. 

Известилац Др-. Милав Отијић прочита ^ <s;; 
Потпретседник Др. Авдо Хасанбсговић: При- 

ма ди Скушптина § 83'? (11])има). ОбјављуЈем да je 
§ 83 прнмљси. 

Извесгиилац Др. Милав Стијиђ прочита § 84 
Потпрстсгдиик Др. Авдо Хасавббговић: Прн- 

ма лп Скупштина § 84 .' (МЈтма). Објавл.ујем да je 
§ 84 примљен. 

ll.scrnTni.uiu Др. Шплаи Onijnli прочига § 85 
Потпретседник Др. Авдо Хасавбсгов^: Ири- 

Aia пи Скушптина S 85? (Ilpmia). Објављујем да je 
§ 85 iipmuhcn. 

IhiccciTni.Kiu Др. Милав Onijnli ирочита § 86 
Потпретседник Др. Лвдо Xa('a\ifi(44»ifiili:  ll]>ii- 

мали Скуиштииа § 86? (Прима).   Објављујем да je 
§ 80 примљен. 

Известилаи Др. Милав Стијић прочита S 87 
Потпрстссдлик Др. Авдо Хаса^бсговић; При- 

ма лп Скупштппа § 87!' (Прима). Објавл.ујем да je 
§ 87 примљен. 

Извесгпилал Др. Мплап Ствјвћ прочпта § 88 
Потпретседник Др. Авдо Хасанбеговвћ: При- 

ма ли Скушптина § 88? (Ilpmia). Објављујсм да je 
,§ 88 примљеп. 
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Иавестилаи Дј*. Милап Огијић прочита ij 89 
Потпретседник Др. Авдо Хасанбеговић: При- 

ма ли Скушптина S 89? (Прима). Објављујем да јо 
§ 89 примљен, 

ll.uic.r.iTiii.tdu Др. Милап Стијић прочита § 90 
Потпретседник Др. Авдо Хасапбеговић: При- 

мали Скупштипа § 90? (Прима).   Објављујем да јо 
§ 90 при.мл.ои. 

Jl.icrnTiii./inj, ј{\). Милав Стијић'прочита § 01 
Потпретсгднак Др. Апд« Хасанбеговдћ: ll|m- 

ма ли Скупштина § 91 .' (Прима). Објављујем да je 
§ 91 ирнмљон. 

Известилац Др. Шплаи Стијиђ прочита S 92 
Потпретседник Др. А.вдо Хасанбеговић: ll|)ii- 

малн Скупштппа § 92? (Прима).    Објављујем да je 
§ 92 примл,е11. 

Иавестилаи, Др. Мплап CTIIJIIII прочита *Ј 9,3 
Лотпрвтссдиик Др. А.вдо Хасанбеговић: llpu- 

ма ли Скупштина § 93? (Прима). Објављујрм да je 
§ 93 примљен. 

Потпретсвдник Др. Авдо Хасапбсговић: Објав- 
љујем да еу сиа гл'. народни посланици и у поје- 
диностима гласали аа овај предлог, na оглашујем 
да je onaj предлог Пародиа скупштппа прнмила 
u у појединоотима. Прелазимо на гласање и у це- 
лпии. Гласаће се поименично ва и протии. Молим 
господнна еекретара да изврши iipoani!. 

Секретар Алте Ковач прозива народне цосла- 
нике да гласају и oun су гласали овако: 

А.врамовић Бранко — аа 
Aljiili  Лите        88 
Аксентијевић Алвксјандар — отсутан 
Алекс1гћ Коста — отсутап 

•Алиловић Шаћир — ва 
Анђелиновић Гргур Будислав Др. — ва 
Amili  Milila Д|).    - отсутаи 
Антонијевић Душан    - отсутаи 
Антуиови!)  Јосип — за 
Лраиђеловић Јовап — ва 
Aye{) Људевит Др. — аа 
Бабамовић Јордан — ва 
Ba.i.nli Салих — отоутан 
Бањац Љубомир — за 
iiapali  I)j)aiiKO Др. — аа 
Барле Јапко — за 
Батинић J озо — за 
Бачић Стјепан Др. — ва 
Бенко Јооип       ва 
IliMimpoiTiil. Димитрије Р. — за 
Богдановић Иео — за 
Божић Милап — ва 
Борисављеви1з Страхиња — за 
Брушија Радослав — за 
Будипшн Стеван — за 
Буквић Алексапдар — зп 
Бунов^ Милан       ва 
Ваљавец Стјепан — за 
Варда Север — отсутан 
Baeiuii.cBiili Стовап Др.     - ва 
Величковн!! Миладин — за 
Вељковић Вељко — отсутан 
ВидаковиК Витомир — за 
Видић Јеша Др. — за 
Видовић Богдан Др. — за 
BojuuoBiili Јоваи В. — отсутан 
Воппвак Погумил Др. — ва 
Вујик Дилшгрпјо В. — отсутаи 

Вукићевић Bonih Др. -    ва 
Гавранчић Отон Др.       ва 
Гавриловић Ото        отеутан 
Гајшек Карло -- ва 
Главички Божидар -    отсутан 
Гоеподнетп!. фрањо    - ва 
rpajiili  Перо       за 
Грба Милован — Др. -    за 
Грбић Емилијан       ва 
Прђић  Васиљ       отсутаи 
Грубановић Милан -    за 
Грубер Фрии.о Др.      - -за 
Давидовић  Витомир -- отсутан 
Дттлопп!!  /IUIUKO     - за 
ДеЛетровић Јурај     - отеутаи 
Дервишић Ђулага       ва 
ДимитријввЈЉ MiiTii       ва 
Димитријевић  Хаџи-Тодор -    ва 
Добровић Милан С.    - отсутаи 
Добровољад Милан .1. — ва 
Довезенски Јован С.       ва 
Доди!. Александар-Така    - ва ' 
Дошеи Мирко Др. — отеутаи 
Драговић Милош II.       ва 
Дрљача  Бранко -- отсутаи 
Дрмељ Алојвиј       ва 
Дубоковић Јурај       ва 
TtOKiili Ристо       ва 
ЂорђевиВ Владимир       ва 
T)ypiili   .Mii.vaii.io     • ва 
Елеговнћ Иво Др. -    за 
VKiiBaiioiiiili  Мплаи -    за 
Живанчевиђ Михаило -    ва 
Живковић Негосим Др. — отсутан 
Живковић  Нетар        ва 
Жипојпиош!!. Душан iM.  -- за 
Захарић Чедомир — ва 
oiM.iioiiiili  Uoinito        за 
Земљић Јакоб -    ва 
Ивандекић     - IIBKOBIIII Мирко Др. 
Ilii.-miiiiieiuili  Петар — ва 
lliiameimli Душан - - за 
Исаковић Миливоје Ђ. -- за 
ilciiiiomili   Muro    - за 
Јанковић Веливар Др. — ва 
Јевремовић Драгољуб Др. — за 
JoBTiiii Животије -- ва 
JeBTiili Милутин Ал.        ва 
JcBTiii> МихаилО l'. — отсутаи 
JeBTiili Радован — ва 
ЈелиК Милутии — ва 
Јеличић Вожа Ц ■     ва 
Јервмиђ Живојин — отсутап 
JepoMiili Тоде Др,    - отсутан 
Јоваи Аидрија — ва 
Јовановић Александар - - ва 
.loBunoBiiii Ђока - - за 
.loBauoimli  Јова — оа 
.loBiraili Добросав — ва 
Кадић Хусеин — за 
Кајмаковић Омер - - за 
Каламатијвв!^ Михаило Р.    - за 
Кандић Јовиша Кл — ва 
luiTiiK Мплош — за 
Каћански Стевап — за 
КешељевиК Инкола Др. —■ за 
Клинц Аитои — sa 
Кнежевић Ловро — au 

3U 
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l>ii(v,ii('iiiili C/ijcuo Др. -    ва 
ii'oniVM Анте Jb. — ва 
Ковачевић Драгутин        Гифло — отсутан 
Кожуљ Марко Др.    - отсутаи 
Којић Драгутин Др. - - отсутап 
Комав A. ionu    - за 
Kocrah Драгутин Др.    - отсутан 
li'ocTiili  i\hiJio])iiA J. Др. — за 
IVpa.i.emili Драгаи Др.        за 
Крамер Албврт Др.       ва 
Крафт Стеван Др. -    отсутан 
Кројчп Литом       ва 
Крстаиопп!.   Pm то     - отсутаи 
li'pcTiili  Владимир    - отсутан 
Крстић Mii.iv'i'mi       отсутан 
Крстић Михаило 15.       отсутан 
Крстић Спмо - - отсутан 
Кувмановић Лавар li-       за 
Кујут,!!!!,  Лпдрмја   К.      - отсугап 
IVvjvm.mli   Г)Ого.1,уГ)' IV.      • ;ja 
Кумапуди  Коста Др. (претссдипк) 
Кунтарић Анте Др.       ва 
IVvii.aiimli   Јоахим -      :ia 
IVypTOniili   Иојш)        ва 
Куртовић  Шукрија ■     ва 
Лавареви}] Милован М.       ва 
Лавареви11 Тодор Др.    - ва 
Лаваревић Тводосије К. — ва 
.'laaaiii'iuili  <|)ii p.m (',. Др. -     ва 
.'lovimili Т)уро Др.        отсутап 
Лпсавац Младси Др.       ва 
Jlomiapcmili   Иааи Др.        88 
•Чоичар Oraauo     - ва 
Лукић Живан Др. -    ва 
Макар Дако       за 
Макоимодић Божидар       ва 
MaKciiMomili Стјепан       ва 
Маланчец Владо Др.       ва 
Mapniiivomili Војислав Др. -- ва 
Марјаи Ђуро    - отсутан 
Марјаиац Симо -- отсутан 
MapKiih Фрањо       ва 
iMapKOimli Милеико Др. — :т 
Марковић Милорад 11.       ва 
Марковић Милорад 11.    - аа 
Марковић  IliiKOJia — за 
Марковић Петар К.    - отсутан 
MacTpoBiili Антв (I>. — отсутан 
Матица Павао -- отсутаи 
MaTiiii Ђбка Н. — аа 
Мацековић Матија — ва 
Maiiml.  М.арко        за 
MoTiiKOin Alii.iaii Др.        ва 
Miijuii Милан Ђ.       отсутан 
Милетић Вјекослав Д|).       отсутан 
Милетић Владислав — ва 
Милошввић Гавро — ва 
Mii.ioiiiciiirli Мдаден II.       ва 
Mii.iVTimomili  Ми.пшко  l'.        ва 
Милутиновић Милорад 'l">. -    ва 
Мисирлић Јован Т.       ва 
Митровић .louaii l'.       ва 
Михаиловић  П.шја 11. —- отсутаи 
.Mii.vaj.ioinili Светислав Др. — аа 
Мохорић Hitan — аа 
|Мравл.е Мплаи — аа 
Мулалић Мустафа A. — ва 
Иајдофср Мирко — отоутаи 

Недељковић Урош 11.       ва 
lliiiiiiii Никола Др.       ва 
lliiKnli Федор Др.       ва 
II пкодпјтт!.   ApaiiluM   Д. ОТСутан 
llm;oaiil.  Бранко Др.     - отсутан 
UmiK-oHiili Трипко — ва 
IIyiili   Ihrrap Др. ва 
Њамцул Ранко Д|).       ба 
Обрадовић Алекса .1. ва 
OcTojiili Ђуро Др.       отсутан 
llaiiiii'i Алојзиј       ва 
Палечек Иваи Др. 
Парабућски Ђорђе 
Параиос Шпиро Ф 
Пахерник Фрањо 
Патриогић Љуба       ва 
liepuli Матеј Др.       ва 
Ilcpiili Миливоје Ђ.       ва 
llcpiili Ihinivo Др,       ва 
lli'liiv-o Драгутш! В.       ва 
llcTKoiaili  Мплаи        ва 
Пет^вар Ловро       ва 
llcT|)ii4iili Живко Др.       отсутан 
1 IcTpomili Марко       отсутан 
llciimli Милутин        отсутан 
IliiitKo Људевит Др.       ва 
UmiiTiMiili ('..иаиио A. Др.        ва 
Погачник Ииктор       отсутан 
lloiioiiiili Димитрпјо Он.    - отсутан 

- ва 
за 
ва 

за 

lloiionii'i /l,oo|)iiiiOje Гср. Др.        ва 
Поповић Душан       ва 
llononiili Јефтимије       ва 
lloiiomili Коста Др. -    Bia 
Поповић Милаи !5.    - ва 
Поповић Милан Др. —- отсутан 
llonomili Светислав Др. -    ва 
Праљак Недвљко -    ва 
Прека IIiii.o.ia       за 
Прекоршек Иван -    ва 
IIринцип .lono -    ва 
I [рша Шимв Др. — ва 
Пустослемшек Расто -    ва 
Пуцељ Ппаи .1.     - за 
Pajuinojomili Лазар Лј. - - ва 
РадиК  Пиаи     - за 
Радовић С.апо Др. — ва 
Радоњић Mii.iaii     - за 
Радои.пК Миљан — ва 
l'ajnli Тоша Др.       ва 
РакоЈанкоДр.     ва 
Рапе Стане Др.    - ва 
Рорбахер Јулијан Др. -    отоутаи 
Čamili Аранђел       ва 
CaBiili Gana В.        ва 
Савковић  Илпја — за 
Санто Гавро Др.       ва 
Сарачевић Раденко -    ва 
Секулић Милан       Др.     ва 
(lcimli  Јоца М. —.отсутаи 
Селмановић Алија       ва 
Симић Милорад      ва 
Симовић Александар М.       отсутап 
Смиљаниђ Тома Др.       за 
CoKiili  Mii.iojo M. — за 
Соколоввћ Пикола -   ва 
Cnacoiiiili  Вукашии -- отсутаи 
Спахић Владо — за 
Сшшдлер Вјокослав — за 



182 IX РЕДОВНИ CAGTAHAK — 17 ФЕБРУАРА 1932. 

,' 

r.imicml.   lijcKociiiii      - ОТОутан 
Сршкиђ  Mii.uui Др. - - иа 
Стажиђ  ЈоСип        за 
Стајновић Никола       отсутан 
Станић Андра - - ва 
Сташшшћ Владимир Др.       ва 
Станојевић Драгомир М.       отсутан 
Станојввић Милутин — ртсутан 
Стевановић Живојин Ар.       отсутаи 
('.'icnanoniili  Alii.iaii     - 8а 
(/гспаиов Миливој — ва 
('.■rcnaiKimili Милан Р.       ва 
Стефановић Игњат       отоутан 
Стијић Милан Др.       ва 
Стојадинови!) Милосав Др.       ва 
Стојковић Милан ГГ). Др.       ва 
Стошић Стаменко — отсутан 
Стревовић Крста -    ва 
Суботић  IliiKd.ia Др. -    ва 
Тадић Глигорије Др.       ва 
Теодоровић Војислав -    ва 
ТолиЈз Пш.ат М. Др.       отсутан 
ToMiife Јакоб      ва 
Тонић Тодрр l'.    - отоутаи 
Топаловић .Nin.MU       ва 
Торомановић ласан       ва 
Трбић Василије       ва 
Трбојевић N'])()iii Др,       отсутан 
Трифуновић Љубшпа       ва 
Тркуља Станко    - отсутан 
Трпковић Ставра К. -    ва 
Tnipiili Ђорђе    ■ ва 
Tmpiili Стеван    - отсутан 
Ћуковић Mn.iaii    - отсутан 
Увуновић  Пико.ча       ва 
Урек 11 DUH       ва 
Vpoiiicmili Мирко 111.       ва 
Урукало Сергије       за 
Фиданчевић Тома Др.       отсутан 
Фивир Виктор — ва 
<|)0Tiipni. Арса       ва 
Хајдпи.а!: Антон        ва 
Канжек Лавослав Др. -    ва 
Хасанбеговић Лндо Др. — ва 

Хођера Светислав li.       ва 
Хрибар Иикола — за 
\ ристић Бора    - ва 
UcMoimli (l)ii.4iiii -    ва 
Церер AiiTon     - отсутан 
Ципушевић Методије       за 
Чорбић Вранко — отсутан 
Чохаџић  Хаап.м        ва 
Шарковић Тихомир       ва 
lllcaTomili Ђуро l'.       отсутан 
Шега Фердо       ва 
llleJiMiili ДрагиЈ! М. -    аа 
lllolicpou Славко Др. — ва 
Шибеник Станко Др. -    ва 
111и.ч.oronuli Владимир       ва 
Шифтар Стеван — ва 
Шнајдар Фрањо — ва 
Шуменковин Илија Др.    - отсутан 
Шурмпп Ђуро Др.    - отсутан 

(Посло гласања). 

Претседник Д|». Коста Кумаиудн: За ваконск« 
продлог о срсди.нм трговачким школама гласало je 
у целини 228 народних посланика. Према томе je 
onaj ваконски иредлог и копачио примљен и биће 
yiiylieii no чл. 64 Устава na даљи рад Сенату. Са 
иаппш пристанком можомо вакључити данашп.у 
седпицу. Предлажем за наредну седницу; Проду- 
жен>е дапаши.ог дневног реда. Прима ли Скупштнна 
опакап диошги род ? (Ilpmia). Прсма томс надиевпом 
роду иародио седнице fiiihc: 

1. — Претрес иввештаја Одбора ва проучава- 
ibe ваконског прсдлога o поморско-тЈн^вачкнм ака- 
демијама; 2. - - Претрес иввештаја Имунитетнбг 
одбора од 10 фебруара ток. год. o вахтевима г. МинИ" 
стра Правде ва иродужси.с крпвпчиог поступка 
противу народних посланика г.г. Душана Живо- 
јиновића, др. Живана Лукића и др. Лито Кунтарића; 
3. - Претрес иввештаја Верификационог одбора 
o мандату др. Ђорђа Бранковића ва срев Оточац. 

Данашњу седницу вакључујем, a наредну ва- 
казујем ва сутра у 9 часова пре подие. 

(Седница je вакључена у 12.20 часова). 


