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Почетак у 10 часова пре подне 

(Л Д P ЖЛЈ: 

ii|ir дневног реда: 
1 Читаше ваписника прошлог састапка 
2 Одбор ,ча проучавање Зак. предпога o средњим тех- 

иичким и мушким ванатским школама подиоси свој иввештај 
o поднетим амандмапима на поједит1 члаиопп (inor ;1акоп- 
ског предлога; 

3 Отсустна народних  гакланика; 
4 Молбе и жалбо из варода; 
5 Разиа акта. 

ДНЕВНИ РЕД: 

1 Претрег у појединостима предлога Закона o сред- 
1бим техничким и мушким ванатским школама; 

2 Претрес извештаја Одбора за проучапање законског 
предлога o женсиим заватским и женспим отручпим ванат- 
ским  шнолама; 

;i Претрес вввештаја Одбора за проучаиање пр^длога 
иародних послашша Игњата Ствфаномша и другова ио иа- 
менама и допунама Закоиа o послојшом реду у Народиој 
снупштиии; и 

4 Избор три члана у Верификациони одбор Иародие 
скупштине, на место опих, који су поднели оставке; 

Говорнвци: Иввестилац Др. Тома Смиљанић, Миниотар 
трговине и индуотрије Др. Алберт Крамер (дпа иута), Фердо 
Шега  и   Јоиан  Мисирлић. 

Претседник Др. КостаКумануди: Огварам XIII 
род. састапак Иародие скупштине. 

Изволите чути записник претходне седнице. 
Свкрвтар Анте Ковач: Прочита записник X11 

ред. састанка. 
Претседнџк Др. Коста Кумануди: Има ли ко 

од г.г. народних посланика да учини какву прн- 
метбу ? (Нема). Примедаба нема, записиик je прим- 
љен. 

ПрелаЗимо на ('аопште1г>а. Изволите чути од- 
борске извештаје. 

Секретар Антс Ковач чита: Одбор за проуча- 
ван.е законског предлога o Средњим техничким 
и мушким занатским школама подноси свој изве- 
штај o подиетим амандманима на поједине чланово 
овога законског предлога. 

Прппседник Др. Коста Кумавуди: 0 овом ш- 
воштају pemaBaiieMo заједно са законским предло- 
гом. Изволите чути молбе г.г. посланика sa отсуства. 

Секрстар Ант« Ковач саопштава: Г. Стеваи 
Ћирик, иародни посланик моли за 8 дана отсуства 
због болести; Г. Др. ЈЗранко Bapah, народни поола- 
НИк, моли продужеље отсуства због болести; г. 
Нетар К. Марковић, народни посланик, моли про- 
дужеље отсуства за 15 дана почев од 18 фебруара 
1У32 год. због болести; г. Др. Славко   Ииштели!!, 
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иародпи посданик, моли ва 6 дана отсуства абог 
болести. 

Претседник Др. Коста Ку^апуди: Одобрава 
ли Иародна скушптина тражеиа отоуства, ? (Одо- 
брава). TpateeHa отсуства гу одобрена. Изволите 
чутп молбе и жадбе. 

'Секрстар Анте li'ona'i саопштава ове молбе и 
жалбе: 

Др. Рудолф Бан, мии. тајиик у пеизији, моли 
признање година службе за пензију; Ииж. Михаило 
Г.рилшга, моди признање година службе; Мирко 
Мацура, учитељ вере, моли иризнаи.е година 
службе; Живко Д. Ilepmmili в.д. благајника завода 
„ОбилиНево", молидасе ослободи плаћања држави 
накнаде, на коју je осуђен пресудом Главне кон- 
троле; Дина Главчевик из Ђевђелије, моли вапомоћ; 
Јакоб и Марија Циглар из Вел. ЈЗарница, моли ;за 
ревизију тужбе против Др. Ллојза Висои.ака, ад- 
воката; Велимир ЂакобЈЉ из села Глађиђе, моли 
за иомоћ; Лука Ћујић пенз, из Загреба, моли за 
регулиса^е пензије; Милосав MapKoetili, земљоде- 
лац из Трудоља, жали се na решеа-е срес. суда у 
Гор. Миланопцу због незаконитог одузимап.а куће 
у корист аегове снахе Милеве Марковић; Јосип 
Б. Бучар, суд. пуковник у пенз., жали се на решеи.е 
Држ. савета у погледу одређивап-а пензије; 1фа- 
пислав A. Николајевић моли за пензију; Урош Ba- 
jan, моли за признап-е година службе; Стана уд 
Саковић, Стапа уд. РадуловиН, Даница Комбер, 
Вилка уд. Мркол.ић, Иава уд. Алиџић, Јулка уд. 
Ilajnii и »Марија уд. Младеновић, моле сталну по- 
MOII; Алија ПЈакапара, моли призман.е права на 

1 пензмју; Аитшда уд. Костић, моли повећаае пен- 
зије илг^ сталиу помоћ; Вабић Лна, моли сталну 
помоћ; Ana уд. Јокл, моли признап.е права на пои- 
зију или сталиу rtoMoli; Јаков Каратуровић и Жи- 
војии Белић, моле оталну помоћ; Марко Оташевић 
и Зафир ПромчевићЈ моле сталну помоћ; Марија 
Рибић, моли призиалге права на пеизију; Ана уд. 
Ilap, Ђука уд. Јбвановић; Ђуро Кангрга, Рад- 
мида Татић (за сестру Милицу), Марија Јагодић, 
Јелена уд. Чудић, Orana уд. ВркаиовпИ, и Живка 
Живчовић, моле сталку IIOMOII; Ема уд. Никола- 
јевић и Небеска Вагшћевић, моле повећап,о nen- 
зије; Симоуп Станковић, Ватрослав Коси, Лаура 
Крижаиић, Аитон (лшлић. Јелена BHHKOBUII и 
Пијада уд. Мијатовић, моле стадну помоН; 'Гома 
PncTnli-MiMioBiili, моли noBolia;ii>e непзије; Софија 
уд. Дамјановић и Дервиш МуслибеговиК, моле 
сталпу помоћ; Милица уд. Иавла и Мшша уд. Ми- 
лутина Шундића, моле призпап.о односпо проду- 
жеи-е ивдавап.а пензије; Милооава уд. Зекавпца, 
моли регулисап.с-пензије иди сталну HOMOII; Ми- 
лосава уд. Ружи]), Драгомир Стојаповић, А}1ђела 
Бебић, и Алфоноа уд. ДремпетиН, моле сталну 
помоћ; Милан Живкови!), моли сталиу помоћ или 
одређивање пензије; Милица уд. Симић, моли 
повпшоп.е пепзијс; Радосав Ивапови!!, моли при- 
3naibo годипа, које je провсо као емигрант; Иво 
Аничип, моли признаље годипа пациопалпог ра- 
да; Милан КузманиК, моли прпзпаи.е ратних 
годипа и времена проведеног na раду око оргапи- 
зације пационал. омдадпне; Мустафа riaumli, моли 
ириака&е дневничарске службо и рогулисап.е пеп- 
зијо; Марија Малишић, моли признап,е година 
наставпичке службе у Русији; Осман Вуловић, 
моли призаање времена, које јо провео као градо- 
пачелник у Тузлп;  Рафајло  Михаилов,  моли npn- 

зна&е година које je провео као официр руске 
војске; Јаша Љотић, молп призпапе ратних годипа- 
Др. Јовап Згурицао, моли признање година кон- 
трактуал-лекарске службо; Др. Цветко Лазаревић 
моли прианаше година које je провео као дијур- 
ниста у комгк^ији за репарацијо у Паризу; Др. Лаво 
Чермељ, моли npnsnair.e грдина приватне проф. 
службе no разппм устаиовама; Белика уд. Шпади- 
јер, моли да се за удович, аензију урачупају год. 
активне рфиц. службе у Русији, n.enor поч. мужа- 

Др. Ј-Сојица Ивапић, моли признање година при- 
ват. лвкарске ираксе и времс које je провео као ле- 
кар при резервпој болницп у Часлави у Чехосдо- 
вачкој; Љубица уд. Иавлови!), моли признање го- 
дина, које е поч. муж провео у службп Cpn. Нар. 
Црквеиих Фондова, за удовпчку пензију; Љубомир 
ИетковиК, моли признаље година проведених у 
бугарској државној служби; Риста Марковић, моли 
призпап.е година, којс je провео као четник у Јуж- 
ној Србији; Др. Петар Колесциков, моли признаље 
ратних година у руској војсци и време 'хопорар. 
лекарске (;лужбе у Зајечарској болници; Лдам Лда- 
мовић, моли призпаи.е годппа, које je провео у ие- 
мачком заробљеништву; 

Др. Валентив Зарубин, молп признање година 
које je провео као проф. Универзитета у Русији* 
Љубица уд. М. Јовановић, моли npH^iatte вре- 
Meiia којс je провела вап службе, гоњена од Гтв. 
аустроугарских влаоти као жена издајника; Гро- 
ције IlacKOBMti, моли призпап,е времепа које je про- 
вео као писмопоша и бдређибањв пензије; Ииколај 
Покоруков, моли признање времена које je провео 
као официр (резервгш) цароко-руске војске; Петар 
Сен.аиовић, моли нризнаЈг.е времена које je провео 
na приватној инжил.ерској пракси; Ђорђе Поповић 
моли признаље времепа које je провео у царско-ру- 
ској војдци и под бол.шевицима; Стјепан Вармаче- 
вић, моли нризпање повппарског и јавпог рада- 
Душап Стакоћ, моли признање времена проведепог 
у а.-угарским затворима као и време хонорарнв 
службе; Борка Ћировић, моли признање времена 
које je провсла као учитељица »анатске тколе; 
Радивоје Piojnli, и Раото Пустислемшек, мопе прц- 
знан.е повинарспог јавпог рада; Вожидар Коваче- 
вић, моди призпаше времена, проведепог у служби 
београдске општине; Радоје Марковић и Милоје 
Радосављевић, моде признаае повипарског и јавног 
рада; Др. Ивап Ђорђевић, моли призпаше година 
које je провео у рату као медиципар. лекар помоћ- 
пик; Др. Стојан Новакови!! и Др. Иетар Драговић 
(у Русији) моле прианање година, које су провелп 
у рату као медиципар. лекар. помоћници; Др. Иво 
Иовак, моли призиап.е годипа проведепих у а.-у- 
гарским затворима, а.-угарској војс^ци и нашој 
војсци за време рата; Михаило Стојановић, молп 
признање времена проведених на организацији Ју- 
гославенске омдадипе; Др. Мипош Симовт-Л, молн 
призпап.о времепа проведеног na војној дужпости 
у рату; Др. Пикодпје Благојевић, моли признање 
времепа које je провоо у рату као медпципар; Др. 
Радмило ИваКОВИН, моли npnana'ie времена ггрове- 
депог у а.-угарској интернацији; Baiilj(wi Екоао- 
мовић, моли призпаи.е годшса националног рада у 
Јужној Србији; Др. llnan Несторовић, моли npii- 
зпап.е годииа самоуправпе службе; Др. Вогослав 
Шилер, моли признање година хопорарпе лека|). 
службе; Драгап Г>ожовп11, моли признање година 
самоуправне службе; 
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Марпја уд. M. Миловановић, моли сгалну ио- 
Moli; Лазар Соколовић, моли ripH3Haii.c права на пен- 
зију; Петар Ј. Чокић, моли накнадно разврстава/г.с; 
Велимир Лукић,моли признање година вовинарског 
и јавног рада за пензију; Димитријс Стаменковић, 
моли признаис ратних година за поизију; Василије 
Ристић-Казанџић, (за брата Саву Каванџића), молн 
сталну noMoli за национални рад; Војислав Рељвћ, 
са друговима, моле да се преведу на поизију no MO- 
BOM чиновничком Закопу; Милош ВићвнтијевиЉ n 
Стеван Ловречић, моле да се преводу na пенаију 
no новом чиновнпчком Закону; Војислав (-Ta)ioje- 
iml. и другови, молс да ce преведу на попзију no 
новом Закону o устројству во ске и морнарице; 
Војислав Станојевић, моли да му ce исплата 5.6fi0 
динара na име непримљених дневница ва време 
док Le ono na лочоп.у у Француској; Ружица и За- 
горка (сестре) Ђаја, моле да пм ce ариана особена 
iio.vioh; Благуна Кујовић, Латиф Горан и Вој^слав 
Ста110јеви1). молс сталну прмоћ; 

Јован Војиновић, моли да му ce одреди етална 
noMol. n исплати 40.000 дашара колико je љегов 

Cnii Коста ивдао na издржавање чете у топличком 
устанку; Милица уд. Поповић, моли да joj ce регу- 
лише удовнчка пензија na бари плате, коју данас 
примају Министри; Драга уд. Зафировић, молм 
оталну помоћ; Даринка уд. IIOIIOBIII. и Франка уд. 
Марковић, моле сталну помоћ; Лепосава уд. Иетко- 
nnli, моли да joj ce призна право на удовичку пен- 
зију; Др- Реља Кашиковић, моли. да буде, осло- 
боБен полагап.а државиог стручног испита; Др. Ра- 
дован Клисић, моли привнање врсмена проведепог 
у царско-руској војсци; Олга Урошевић, моли при- 
jman.e времена које je у рату провсла као болаичарка; 
Анка Љубичић, моли да joj ве призна време npo- 
ведено у служби трговачке коморе; Коста М. llanTiiti, 
моли признан-е времеиа самоуправне службе; Др. 
Милош Поповић, моли да му ce одредп пензија no 
iioBOM  Закону  o  устројству  војске  и  морнарице; 

Цросветпо Културно Друштво , Просвета", 
моли да ce Васиљу Грђић у и Ђорђу Пејановићу 
призна у иационалном раду време проведено на 
послу у „Просвети"; Др. Милан Будимир, Мило 
В Мартиновић, моле да им ce за вационалав рад 
привна време од 1912 до 1918 г.; Милош Богуновић 
и В1екослав Стефапшш, моле да им ce призна свој- 
ство надионалпих радника; Драгутим Митракови!.. 
моли да му ce као надионалвом радппку одредн 
uoMoh; Др." Никола Ђурђввић, моли да му ce ири- 
зна време за службу од 1S98 г. до 1920 г.; Лепосава 
Баланчевић. моли да joj ce за удовичку пензију 
призна још 10 година; Милан Пурић, моли да му ce 
призна право на И категорију чиновника; Јоваи С. 
Радовић, моли признаае времена проведеног у 
царској-руској војсци; Марија, Жгур, моли^да joj 
ce за певзију прмзна jom 10 годипа службе; Ср- 
фија Јованови!., моли да joj со повећа помоћ, коју 
прима у 700 динара месечно; Даница уд. Иушић, 
Доста уд. Вучетић и Милосав Стојановић, моле 
сталну noMoh; Драгомир A. Иоповић, моли привва- 
me времена царско-руске службе; Стана уд. Kocrafe 
иоли да joj ce призва право иа удовичку пензију; 
Др. Владимир Јаковљевић, моли да будв ослобо- 
ђен издржавап.а једногодишп.ег лекар. стажа; Је- 
лисавета уд. Велимировић, моли рачуп удовичке 
пензије no иовом чииовпичком Закону; Вукосава 
уд. Лукић и Мица уд. KapaMOBidi, моли да им ce 
исплаћује  цензија  lio  новом  Закопу   o  устројству 

војске и морпарице: Јавићије II. Mnliiili, моли 
да му ce првзва време од 5 год. 10 месеци и 2 дана, 
које je провео у заточеп.у; Ђорђе М. Ђатић, молп 
признање иепзпје no иовом Закопу o устројству 
војске n морпарпце; Љубица .Авакумовић, кћи 
поч. Јована, моли стапну помоћ; Надежда уд. Ла- 
заревић, БвгениЈа уд. Петрбвић, Марија уд. Цин- 
цар-Марковић, СтавЈка уд. Јавковић, Даринка уд. 
Сондермајер, моле да им ce повећа пензија или стал- 
иа noMoli одрсди; Босшђка ул- Вогдановић, иоли 
да joj ce повеКа пепзпја; Лепосава уд. Недић, моли 
да joj ее одреди ванредва аомоћ; Меланија уд. Лоп- 
кијевић, n Љубица уд. Јосимовић, моле да им ce 
noBcliii. пепзпја; 

Матка Лагиње, кћери Става и Mapa моле сталву 
IIOMOI.; Автовија уд. Вркљан, и Љубица уд. Стоја- 
noBiiii, моле поввћање пензије; Анка Михаиловп!,, 
Јовав и Јелисавета Сретеновив, Ставка уд. Јеремић, 
Василија уд. Дожи!. в Катиц«! уд. ПавтеЈшћ, моле 
сталву. помоћ; Јосипа Томић, моли да ce продужи 
даља мидостиАа; Милка уд. Јооиповџћ, моли стал- 
nv HOMO!,; Даривка Драшковић-Красић, моли да 
joj ce n даље издаје помоК од 1000. дгшара месечио 
no (жуиштппсиој одлуцп од 1020 г.; Клвира уд. 
Верова м Јелена Јовавовић, моле сталиу помоК; 
Катарппа уд. Mammi, молп повећање удовичке 
певвије; Милорад ГавриловиК, моли одређен.« аен- 
зије no новом чиновпичком Закову; liocra 'Грајко- 
Biih, Mo.im сталну помоћ; Др. Мато Иовосел, моли 
сталну поиоћ; Јулиана уд. JoBanoBiili моли да joj 
ce аризна право na певзију; Дивва уд. Миланопп!,, 
моли сталну помоћ; 

Драгомир МатпЈ), MOJIH да ce озакони решеи.е 
Мннистра пародиос здравља Ад.Бр. 1008-25; Да- 
ринка Завгаџић, моЛи да joj ce призва време. про- 
всдено на раду у Колу српских сестара у државну 
службу; Др. Петар Лазаревнћ, моли да му ce за 
пензију урачупа време које je провео у служПи 
еиглеске цолвдије; Др. Лука Bepona, моли да му ce 
призна време проведепо које je п|)Овео у служГт 
Гжв. а.-угарске као адвркат; Андра ДрагутиновиЈ!, 
моли сталпу помоћ; Злата уд. Иоловина, моли при- 
зпап.е пациопалпог рада, Себастијан Дабовић, моли 
сталну помоћ; Петар Лукић, моли да му ce накнадп 
штета, коју су му учипмли одметвици у суми од 
78.880.— дивара у Црној Гори 1020 г.; Љубида 
уд. Марковић, Мехмед Спахић, Хамида уд. Бол^е- 
типац n Марија Мсмепголо-Портулан, моле сталпу 
помоћ; Шиме Карнерето, моли признање права на 
пензију; Михаило Баљаски, моли прнзнање рат- 
пих годмпа у руској војсци и др.; Јулија lllapiih- 
Ивана, моли сталпу гшмоћ; Стевав Миловаиов, 
молн да му ce иензија ресултпс no повом чиновпич- 
ком Закову; 

Др. Погумил Вошњак, моли да му ce за пеизију 
призиају годиве националвог рада и др.; Марија 
Хржап.ек, моли да joj ce одреди стална милостип.а: 
Аптун Кушељ, молп да му ce призна време прове- 
дено у општинској служои; Драгомир РанковпК, 
моли да му ce да повчапа паграда за сииа, уби- 
јеног од Бугара; Др. Мван Јовапови!., моли да му ce 
урачуиа у службу, време проведвво у рату на Boj- 
noj дужпости; Јелепа Лазаревић, моли да ce одреди 
иомоН руској кн.ижевници Глуховеиној; Кристина 
уд. Бевши, молп да joj ce цризаа право na удовичку 
вензију; Јулка Петровић, моли да joj ce одредп 
стална помоћ; Лудовика уд. Швауц, моли отштету 
за, мужа кога je убио војпик na стражи;  Bnaroje 
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Мијаилови}], ургира na решење молбе, којом јо 
тражио пеизију-мидостињу: Стојаи Беатоввћ, моли 
сталну помоћ; Јосипина Иогдорник, моли признање 
времена проведеног иаи сдужбе у Итадији, a без 
своје кривице; Гуотав Карнари, моли признање 
времена које je провео, као реквизитер бив. немач- 
ког позоришта  у  Љубљани; 

Др. Миодраг Грбић, моли признаље година про- 
веденмх у Чехословачкој на усавршавању музејске 
струке; Иван Врстовшек, моли лривнање неуказних 
година рлужбе за пенаију; Владимир Мојсијовић, 
моли повећање пепзије; Дервиш Муслибеговић, 
тражи noBeliaihe пензије; Вуко Љубибратић, моли 
иакнаду ратпо штете или једпократну овећу помоћ; 
Манда уд. Шикић, моли да joj се одреди пензија -- 
милостин>а; Инж. Бранко Дији!!. моли признаље вре 
мена од 1915—1919 које je провео као пеуказни 
чииовник; Игп.ац Карлпп. моли пензију-милости- 
ii.y; Константин Терзијев, моли признање времена, 
које je провео као наставиик бугароке католичка 
богословије у Зсјтишшку; Матко Ловко, моли 
сталну помоК као национални радник; Фрапц Иод- 
гориик, моли да му се призна време којо je провео 
у Италији без службе; Сергије Крижановски, Да- 
ринка Стојаиовић, Лепосава Робовић и Марија Јан- 
ковић, моле сталну помоћ; 

Зорка Станић, моли признање права na пензију 
шш сталну помоћ; Софија Харишева, моли призна- 
ае година самоуправне службе; Лазар Андрић, 
моли признање гбдина самоуправие службе; Ста- 
ноје Михаиловић, моли призиап.е • времена које je 
провео као привремеии учитељ; Стево Берберовић, 
Стака уд. Мартиновић, Митар Боричић, (Тетко 
СтанковнЉ-ТавевЈЉ, Марко Мушевић; Тома Беико- 
вић,. Hacto СакуловиЈј. Љубица Лазаревић, и Е- 
милија Перко, моле сталну помоћ; Лука Витас, 
моли признање права на пензију; Аптопија Васнер, 
И Стаиа уд. Радомаи, мвле оталну помоћ; Др. Стје- 
паи Виктор Пукс, моли пртанаи.е ратиих година 
и година магистр. фармације за пензију; Даница 
Камбер, Марија Иуичах и Вета уд. Чкрипевић, 
моле признапе права на пензију или сталну помоћ; 
Ллекса Пајчић, моли сталну помоћ као национални 
радник; Ллексије IllooiKHii. моли призиање година 
проведеаих у елужби бродарског синдиката; Чсдо- 
мир Јоксимовић, моли признан.е годииа самоуправпе 
службе; служое у Русији и др.; 

Милосава уд. Зекавичић, моли призпаље права 
na пепзију; Иван Идешеј, моли сталну помоћ; А- 
лекса Мита!!, моли признање права на пензију; 
Др. I lepo Illoli, моли регулисап.е пеизије no новом 
чиновничком Закону; Ђура Влаинић, моли сталну 
помоћ; Фрањо МаруппЉ, моли признаље година 
за пеизију; Мојсијв Дракулк!., моли призпап.е рат- 
них година; Паула уд. Цихлар-Нехајева, моли при- 
знан.е права na пензију; Рихарда Лиа Јакопић, 
Мидада уд. Грунд, моле сталиу помоћ.; Стјепаи 
Бодул, моли отштету за сипа кога je оштетио ауто 
111.   В.   Краља;   Петровић   Ana,   моли   милостиљу; 

LIprnicednuK Др, Il'ocTa ЕСумавуди: Ирочитане 
молбе и жалбе, ynyiiyjy се Одбору за молбе и жалбе, 
Изволите  чути  разиа  акта. 

Секрстар Аптс Ковач: саотџтава: Др. Калмаи 
Гизи подноси своју претставку no питаљу експро- 
пријације шумских поееда; Београдска Инжш1,ерска 
комора подноси своју резолуцију o регулисању 
положаја овлашћених хшжкњера; Офпцири пензи- 
онисани no старом закону ш Скопља, подносе своју 

претставку o 11зједначеа>у пензија са пензионерима 
no повом Закопу; Клуб Сепатора Краљевине Југо- 
славије доставља предлог Привредпог одбора у свр- 
ху пропалажеи.а хптпих и могућпх мера ради убла- 
жења стања у земљи; Поглаварство слободног и 
K'p. повељепог трговишта Крапипе подноси своју 
претставку o отваранА' државне реалне гимназије 
у Краггани; Г)Огојево-вајска-жива задруга за за- 
штиту од поплаве подноеи своју претставку o измени 
§ 40 Иредлога Финансијског закона за 1932-33 го- 
дину; Радојко Тодоровић из Наталинаца подноси 
своју претставку o ублажењу привредне кризе- 
Пољопривредно удружеље за Банат у Великом Беч- 
кереку подноси своју претставку o ублажен.у 
привредие кризе; Момир Пагаић из Старог Ee'- 
чеја доставља своју претставку o иеправилпостима 
у Дирекцији државиих железиица у Суботици; 
Земаљски Савез индустријалаца у Загребу подноои 
своју претставку o предлогу Закона o изменама и 
допунама Закоиа o државној трошарини. 

Претседник Др. Коста Кумануди: Прочитана 
акта примају се на знање. 

Ирелазимо на дневни ред. Тачка прва дневног 
реда je: Иретрес у појединостима o предлогу Закона 
o средњим техничким и мушким занатским школа- 
ма.   Има реч известилац  г.   Др.  Тома Смиљанић. 

Изелтилаи, Др. Тома Смиљаиић: Господо народ- 
ни посланици, upe него што прочитам чланове у по- 
јединостима, имам част да вам поднесем извештај 
o аиандманима. Законодавни одбор за проучаваље 
пројекта Закона o средњим техничким и мушким 
занатским тколама проучио je амандмапе. поднете 
у емислу § 57 Закона o пословном реду у Иародној 
скупштини, na je решио: 

Ha предлог народног посланикаг. Добросава Јо- 
вичића, Одбор и Г. Министар трговине n индустрије 
сложили су се да се дода после § 11 овај параграф 
§ 11-а: „Министар трговипе и индуотрије мо?ке до- 
пустити отвара11>е иитерната код појединих Средњих 
техничких и муплких заиатских школа. Издржаваи^е 
ових интерната не мора пасти na терет државног 
бу^ета. 

Иитернат!! имају своје статуте одобрене од 
Мгшистарства трговине и индустрије и no њима 
се врши организација и надзор". Ha предлог на- 
родног посланика г. Еитомира Видаковића, Одбор 
и Г. Мшшстар трговине и индустрије сложилису се 
да се у § 1 пројекта овог Закона, после речи 
„образовап.е"'дода и речи .и васпитан.е". У § 14 
став I после речи „програм'- додају се речи „струч- 
пог и васпитпог  градива  као". 

Ha предлог г, Јована Мисирлића, •пародног 
послаиика, Одбор u г. Министар трговпне и ин- 
дустрије пристали су да се измени § 4 овога про- 
јекта Закона, те он гласи: § 4 после тачке у али- 
itejn i бршпу će речи: „Ученици који су свршили 
Средњу техничку школу могу продужити школо- 
вап.е на Техничком факултету Универзитета у од- 
говарајућем одсеку", a додаје се: § 95-а ирелазних 
наређења: „Ученици који на дан ступања на снагу 
снагу овог закона нису још свршили Средн-у тех- 
ничку школу, no завршотку исте моћиће продужпти 
школовање на домаћем Техличком факултету под 
условима за пријем које буде одредио Закои o Унп- 
верзитетПма.Ученицима који су свршили Средн.у тех- 
ничку школу у земљи до дана ступаља на снагу 
овога Закона, a уписани су као редовни слушаоци 
иа једпом од Техничких факултета на страни идн 
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су такав факултет свршили, прианаће се та спрема 
п диплома коју су на таквом Универзитету стекли". 

Г. Мисирлић je повукао свој амандман који иам 
je јуче прочитао, a дао нам je овај. 

Претсе.дник Др. Коста Кумачуди: Има реч 
г. Министар трговине и индуетрије г. Др. Алберт 
Крамер. 

Министар трговине u индусшраје Др. Алберт 
Крамер: Јлос110до народнп посланици. господин И8- 
вестилац казао je, да смо се ми код поновног пре- 
треса некојих одредаба овога закона споразумели 
код неколико лзмена које ja примам, a међу којтгаа 
се надази и § 4 који je и онда кад je овај законски 
иројекат спреман na и у оамом одбору, задавао n мени 
који сам пројекат предложио и појединим г.г. на- 
родним посланицима, миого бриге. Искроло je, na 
име, питан.е да ли имадемо у нашој д|)жави да оста- 
немо при досадаши.им одредбама, да матуранти 
Средње техиичке школе не могу да продуже своје 
студије иа Киеоким пгколама. To je, гооподо, ми 
морамо иризиати, како бих рекао, једна аиомалија. 
У другим државама апсолвентв Средње техничке 
школе могу под извепшм условима да продуже 
студије на Високим школама п да у својој струци 
у којој су, довршивши Среди.у техничку школу, 
добију инжиЈњероке дииломе. Код нас je од почетка 
преовладало мишљење, у ствари сасвим оправдано, 
да Средње техиичке школе пемају да буду само 
преператорнс школе за инжнњерске студије, него 
да даду нашој привредп, иашој техници помоћие 
стручне техничаре, јер за студије за инжињере, 
;за тај студио одређенв су пре свега Реалне гимна- 
;»rje и Реалке. To je сасвим оправдаиа ствар. Наше 
(^реднзе техничке школе ие могу да даду подмладак 
на инжињере него да даду свршене људе оа иввесном 
практнчном спремом, опробапу помокну снагу 8а 
наше техпичке послове. Ви знате, го(!110до, баш про- 
блем тих помоћних с.тручних школа у нашој земљи 
од велике je важности, јер баш ту страни елементи 
^аузимају позиције које не би требало да заузимају. 
A.iii na другој страни, госиодо, ми видимо да скоро 
no читавој Европи апсолвенти Средњих техничких 
школа могу да иродуже овоје студије и на страним 
Универзитетима и да постану инжип.ерм. Особито je 
тако у Чехословачкој републици која има врло до- 
оро иврађено средњо техничко школство и која се 
врло пажљиво брине o свом инжињерском параштају, 
тако je делимично и у Немачкој n у Француској" 
и у Холандији, н у Аустрији. lla je. поштоваиа 
господо, настала једна мала чудновата ситуација. 
Лпсолвеитн наших Средњих техничкмх школа мно- 
ги, не могу да ка>кем баш мпоги, апи извостан број 
иродужавао je пооле матуре иа својој Средњој те- 
хничкој школи студију иа страиим Уииверзтгтетима. 

Тамо су Стли примљени, a и сада ое примају 
као редовни ђаци. Тамо су овршили своје (;еме(;тр<! 
и добили су инжињерску диплому, али чим оу се 
вратили у отаџбину, паша држава није им призна- 
вала ни тај љихов студиј ни стечену диплому. И да- 
нас имамо око 200 таквмх IjaKa, свртених инжи- 
lijepa, који сада лебде између пеба и земље. Они су 
добили своје инжшћероке титуле и дипломе иа 
страним Уннверзитетима и то под врло тешким 
условима, a у својој рођен&ј др;кави они не могу 
да буду инжињери, него могу да врше само оие ио- 
слове, за које им даје право матура Средн;е техничке 
школе. 

Господо;  то je једно тешко издржљиво стањо 

и зоог тога, када je то питање дошло на претрес у 
Врховни законодавпи савет, у своје вроме 1930 го- 
дине, Врховни законодавни савет са огромиом во- 
IIMHOM гласова примио je да могу апсолвенти Сред- 
и,их техничких школа продужнти студије у својој 
струци, дакле машинци у машинској, елсктротех- 
иичари у електротехЈгачкој и тако даљо, иа једном 
од Техпичких  факултета иаших  Универзитета. 

гГо мишљење Врховиог ваконодавног савета 
било je унесено и у пројекат који сам ja бно подиео, 
ади je у Одбору и у самој Народној скушптини 
иекрсло мишљење да ипак ту идемо ирсдалеко, и када 
се појавила жеља да ту одредбу још једагшут пре- 
гледамо и евеитуалпо ревидирамо, ja нисам могао 
да будем томе иротиваи. Има још једпа формално- 
правна онсервација, која мора да се кажс. Закон o 
Универзптетима у § 32 набраја апсолвентв нангах 
Средњих техпичких школа који могу да продуже 
студије иа Унивсрзитету и Закоп o Уииверзктетима 
признаје и даје квалификадије за продужеае сту- 
дија na Универзитетима само апсолвентима Гимна- 
зијама, Реаллих гимназија и Реалки. 

Сада je збиља мало тешко, да једним спецлјалним 
законом o иекој опецијалној школи ми прекначимо 
отпте уолове, који с-у у Закону o Уппнерзитетама 
одјређени. Из те мало тешке ситуације Одбор je у 
споразуму сампом нашао излае, који вам je предло- 
VKTIO г. известилац. Taj излаз састоји <:о, у оиоме: 
свршеним учеиицима Средњих техничких шкопа, 
који сс већ напазе на студију на једној од страних 
Високих ткола као редовни слушаоци и TO на Ви- 
сокој школи која je pauna нашем Универзитету, 
тим ученицима одобрава се та н>ихов студиј и при- 
зиају TIM се испити, односно ствара се могућдост, 
ако добију na таквом страном факултету диплому 
пнжињсра, да та иажињерска диплома важи и за 
Краљбвину југосдавију. ТиЛе би мп ликвидирапџ 
ово немогуће стаае у коме се садапаиазимо, дааисо- 
веитпма. Средњих техничких школа, који сту^ирају 
){а страним Универзитетима, пошто код куће не могу 
да студирају, да пм призиамо тај студиј и да их 
ослободимо те немогуКе ситуације, у коју иначе 
долазо. 

Господо народни посланици, ja морам ту одмах 
да подвучем, јер кад сам био у Прагу, мене je много 
интересовало то питаље, пошто већина њих студира 
у Брну и Ирагу, a распитивао сам се и код тамошњих 
професора Техничког факултета, — морам, да кажем. 
да подвучем, да ти студенти који оу слушаоци Виших 
хехничких школа, да су сви врло добри чак и од- 
лични ђаци. Према гоме можемо бити без бриге 
да спрема, коју су они добили на Средњим тех- 
ничким школама није евентуално недовољна, за 
продужеше   инжин>ерских   студија. 

Стшшзација, дакле^, коју je nam Скупштински 
одбор предложио и коју je сад известилац пзнео, 
односи се на то, има тај циљ, да ликвидира Доеадање 
(та'н.е, Time, да призиа те 1'тудије свима онима који 
се на дан ступан.а овога вакона већ налаве као ре- 
довни слушаоци на страним УнивервЈгаетима; У 
будуће новтш апсолвентима мгг те мргукости прин- 
ципијелно ирпзнајемо, али ми услове, под којима 
he они моћи да студирају na Високим техничким 
школама, остављамо Закону o Универвитеиша. 
Према томе нови ацсолввн*и Средњих техничких 
школа нс би могли да рачунају na оснажеље њи- 
хових инжињерских диплома док не буде Закон o 

s;!* 
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Универзитетима  отворио. потребне   услове  за  н.и- 
хово  студирање. 

Ja миспим, гооподОј да je то једно компромисно 
решењо. које би ми могли да иримимо, и које једнако 
води рачуна o стању које смо затекли, a rta другој 
етраии o правим задацима Средњих техничких 
школа, које збиља немају задаћу да стварају под- 
младак за инжињсрске студије, него upe свега 
стручан технички помо^ии персонал, који свуда, 
како у грађевинској струци, таг«о и na свима по- 
љима нашег привредиог живота потребујемо. мате- 
ријал којп je једнако важан код инжињерске стру- 
ке Kojir у сваком погледу јесте важан и од кога 
зависи напредак нашег привредног живота. 

Пбог тога, господо, ja усвајаи предлог Скуп- 
штинског одбора, само би молио да одредбе које će 
одноре на one свршене ђане среджих школа, којп 
се сад напазе у итгостранству на.студијама код пре- 
лазних napelien>a фактички и метпемо у прелазна 
паређона   закона.   (Лплауз   са   узвицима:   Жииео!) 

Претссдник Др. Коста [Сумануди: Пристуиамс 
пооебном иретресу. Има реч народпп посланик г. 
Шега. 

Фердо Hlora: Господо народни посланици, гла- 
•■овао сам јуче у расправи ва овај закоп. a сада ми 
дозволите,  да учиним само три приметбе  овом за-* 
кону и молим г. ресорног Министра, да их ивволи 
узетн у обзир. 

Господо моја, нашн лепи градови Загреб, Бео- 
1'|)ад и Љубљана и остапи насталн су марљивим ра- 
дом наших занатлија, и ако их разгледамо, виде- 
Кемо, да je све иврађено код куће; a да се не доважа 
из ту1)ино. Зато нам je дужност, да, свим срететвима, 
то подупиремо. Да je Загреб тако леп и савршен 
у својим граНевииама, свакако, за то je највећа 
заслуга домаћих обртнпка, a наше домаће обртнике 
одгајила je наша Загребачка обртна школа. Стога 
молим, да се ова Обртна школа посебно третира 
и да се не третира онако као мала сеоска занатска 
школа. Ja просим од Г. Министра, да прихвати у 
томе иредмету резолуцију загребачких занатлија 
односио савеза хриатских обртника и Загребачке 
индустријалне обртие коморе. Ова Обртничка шко 
л.а већ делује готово 50 годииа. Из ње су изишли 
врли обртници и, господо моја,. ако погледате За- 
греб, можете казати, да je обрт оавршен и да може 
конкуриоати свима ваљским обртима. Гооподо, то 
je прва моја молба на Г. Мр1ниетра, да се та обртна 
ткола у Загребу посебно гретира и да, као оамо- 
стална, остане. 

Друго. господо моја, хтео бих кратко упо- 
зорити, да све занатске школо у целој земљи raje 
и иегују нашу домаћу орнаментпку, наш домаћи 
умјетни обрт и народне мотиво. Ако разгледате у 
овој дворани ова четири cara, ви ћвте видетп, да je 
то иаша домаћа творевипа и ти су мотиви краснији 
него туђинеки. Зато молим. a свако место у нашој 
домовини има овој/3 посебне иародне мотиве, да се 
занатске школе с тим мотивима баве. да негују ту 
народну уметност n да je шире. Сав свет се чуди, 
кад долази к ^ама, у иашу домовииу, како наша 
обртиа домаћа ткачка ипдустрија етоји на висини. 
Зато молим, да се то специјалио узме у обзир и мо- 
лим г. Министра да, једиом евеитуалном пбсебиом 
одредбом, одреди заиатским ишолама дагаје и чу- 
вају домаћу уметпост и домаћи обрт. 

Tpeha je моја приметба у овоме. Ja но    знам; 

да ли je другима могуЦе; али мени ипак смета'у 
туђински изрази, који оу се превише увели код нас 
и у свима нашим књигама имамо превише туђинских 
израза. Ja мислим да би наше занатске и техничке 
ишоле требале да чувају и шире чистоту нашег је- 
зика. Иаш народ за c-BaKU предмет има свој израа 
a ми, у стручним н знанственим ки.игама имамо 
иуно туђинштине. Зато молим Г. Министра, да се у 
тим школама више гаји наш домаћи југословенски 
језик. Толико сам имао да кажем.  (11љеекан5е). 

Претседник Др. Коста Кумачуди: Има реч г. 
Мисирлић. 

Jouau 1У1и(!ирлић: Јуче оам са овога места казао 
да hy говорити o § 'i Закоиа o Средњим техничким 
школама и  објаснити  своје  држан.е  у  одбору    ;5а 
израду тога закона.  После редакције коју je изве- 
стилац   вама   саопштио   и   тумачеп.а   Г.   Министра 
трговине и индустрије ja имам само да додам мало 
више   објашњеља  како  je  дошло  до  те  корекцмје 
и коректуре тога параграфа, одиоононове редакције. 
и изнесем мотиве који су ме на то навели. Kao што 
вам je иознато, ja сам са друговима поднео форма- 
лан предлог o измени тога   параграфа и решељем 
Народне  скушктине   у  јучеран,ој    седници,   тај   се 
иараграф вратио у Одбор на ионовио проучаваље. 
До овога проучавачЈа  дошло je  ради   тога што  се 
Закон  o  Универзитету  косио  за  новим    пројектом 
Закона o Средњим школама, јер Закон o Универ- 
зитетима стриктно признаје само теоријску   спрему 
ученика који су положили  вшии  течајни испит  v 
1лимназијама и  Реалкама.   Ни једну другу  школу. 
реч je само o Техничком факултету, пи једну другу 
гдколу стручну или теоријску у земљи не признаје 
као ни оне ученике који долазе са стручном  шко- 
лом у нашу земљу. Рекох, разлог којк ме je руко- 
водио за измвну тога члана јесте што се првом ре- 
дакцијом признавало ученицима виши течајни испит 
као еквивалентан испитима, које положе матуранти 
у класичним школама  односно  гимназијама  онако 
исто као и овима који положе виши течајни испит 
у  Реалци.   Господо,  кад je  Закон  o Универзитету 
предвидео  општу теоријску спрему,  свакако  да  je 
разликовао практичиу спрему од теоријске спреме, 
зато што Универзитет гаји култ науке, a не праксе. 
Пракса je  спорадичног  значаја.   Јер,   господо,  кад 
инжињер или архитетка дипломира наУииверз11тету 
он не добије никакву другу спремудосамотеоријску 
коју му Универзитет признаје и на нашим дипло- 
мама друкчије и не етоји него да му 'Гехнички фа- 
({ултет  призпаје теоријску спрему. Самим  тим  ви- 
ди се шта се жели и какав се циљ жели да поотигне 
на Техничком  факултету Универзитета.  Теоријску 
спрему, велим. зато што кад оде у праксу, кма да 
проведе прво no старим нашим законима као под- 
инжиљер,  a сада се no новом чиповиичком закону 
то променуло, na се зове техпнчки приправник итд. 
папредује   према   годинама   проведеним   у   пракси. 
Што   важи   за   државпу   службу   верујте,   госаодо, 
важи и за приватне, јер у приватној служби никада 
један   шеф  ne   пита  службеника,   какву  je   школу 
свршио, je ли Универзитет или какву другу стручну 
школу, nero га пита шта зна и какву праксу има, 
према томе га и цени. lla ако долази само са теориЈ- 
оком спремом, он га задржава у бироу шаљући га 
с времена на време да се научи и пракси. Господо, 
ча Универзитету сем краткпх феријалних курсева. 
које проведемо ми гра1)Овинци само из геодезије n 
други машинци у поиеким фабрикама, не значи да 
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смо ое усавршили у овојој пракси, и дооили и ирак- 
тичну спрому. 

Отуда и долази то, да ое у наше дипломе упи- 
сује   нарочито  то,   да  смо  добили  само  теоријску 
спрему. Ил тих разиога као и разлога које сам до- 
био од страно Југословенског удружења   инжип.ера 
n архитеката, затим од Ипжии.ерске коморе и Тех- 
ничког факултота Универзитета у Београду: да су 
били против овакве стплизације §-а  4 овог вакон- 
ског предлога, ja ';ам се иашао побуђен да тражим 
да се ова измена овог '-a учини у овоме закоиском 
предлогу.  Али,  гоглшдо, ипак се нисам могао сло- 
жити са професорима Технивког факултета, да ђаци 
кОји сврше средљу техничку школу no  одредбама 
иовога закона иемају права да ступе на Универзи- 
тет, јер, кажу,  они добију поред нешто теоријске 
п  практичку спрему, a требади би да задрже ону 
спрему и оио знатве само на оном нивоу задатака 
којима служе ове Средње техничке школе,  a то je 
за оне ђаке који ће, кад сврте ту средњу   техничку 
школу, бити спона иамеђу нас иижињера и   архите- 
ката и радника приликом ивврш^ња послова у би- 
роу или na терену.  Ja нисам могао да ее оложим 
с тим, из разлога што би то зиачило монопол за ne- 
кога, a ja оам иротив сваког моноиолисања науке, 
али противу гајеља култа науке нисам. Из тих ра- 
злога кад ђак Средње техничке школе може да сврши 
са    одличним,   врло   добрим   или   добрим   успохом 
Средиу  техничку  шкопу,   no  програму који  му   јр 
одређеп,  no  чему онда,  да такав ђак  који  je ову 
школу  тако свршио нема права да ступи na Тех- 
ничкп  факултет;  no  чему да on  иема спо!?обностп 
да  продужи студије и na  Универзитету ? Али.  го- 
сподо, ne би се смепо допустити да овакп ученпцп 
ступе   на   Упиверзитет   без   претходног   допунског 
или диферепцијалног   мспита и то пз ових разлога: 
прво, што се овим законом у § 23 предвиђа допунски 
испит и за one свршене 1)аке другог разреда ги.м- 
назије који ступају на Средњу техничку школу на- 
равно у мутку запатлијску школу. Такви учеипцп 
кад сврше Средњу техиичку пшолу и појаве се на 
Универзитету  оа  свега  два  разреда опШтег   обра- 
зовапа, какви они могу бпти инжињери и како они 
могу решавати толике проблеме инжињереке за које 
je  потребно универзално образовап.е и познаван е 
ствари из прпвредног и ошнтег домена. 

To су, господо. мотиви који су ме руководплп 
да тражим да се ученпци средњо техпичке школе 
не примају na ^нивервитет без овог допупског или 
диференцијалног пспита. Ila тај иачин даје се мо- 
гућност свакоме 1)аку који сврши Вишу техиичку 
школу, да мо?ке ступити ла Уппверзитет, али са 
извеспом селокцијом. како се ne би, код и иначе 
првтрпаног Упиверзптета, овај претрпавао n опим 
ђацима; који немају подобиости за вишу науку која 
се на њему студира. гГаквп ђаци били би оно исто 
што су били n миогп моји другови na Техничком 
факултету њих 96 на броју, од којих су свршили 
студије на крају четврте и пете године свегап.пх 21, 
што he pehn скоро 20u/|) завршили. док су они другп 
побегли na друге факултете или никад нису nn за- 
вршили технику. 

Ja мислим, господо, да оам ту пријателЈ оних роди- 
теља, којишаљу своје сипове да свргае више науКе na 
Упиверзитету, мислим да не треба та деца пресвега 
да дапгубе и да се родитељи, губећи тако 
скупо време и излажући се трошковима, рачуна- 
јући да су послали децу иа Ушшерзитет, a мођутим, 

ona га nehe свршити после 10 или 20 годпна. Гакав 
баласт за Техпички факултет запста je тежак, a то 
ће г.г. професорп Универзитета најбоље зпатп шта 
значи кад неко има подобпост за пауку коју студпра, 
a шта значи то за пекога, ко пема те подобности. 
CpeliOM, да je Упивсрзитет слободан као и ђаци у 
избору науке, те се отуда та селекција самарешава 
тамо na Унпверзптету, и оно што вредп ono и остаје, 
a  ono што ne  вредп  то бежи пли меља факултет. 

Овим законом и мојпм настојап.ом да се унесо 
и та могућпост да ђаци Средњих техничких школа 
могу да студирају na Техничком факултету после 
тога допунског испита, јесто тежп.а, да се та селек- 
ција још одмах у почетку извриш, na ono што вреди, 
пска иде na ТехВички факултет и нека са срећом 
заврпш ту пауку. Таквих талентованих младића 
имамо приличан број, јер, као што рекох, ne сме 
Универзитет да буде момопол ни за кога, a најмаље 
за студеите. Јер, из лраксе знамо, господо, да пз 
Средњих техничких школа и уогапте од техпичара 
којп се пазивају мислиоцима, пајвише пичу изуми 
и повипе, na зашто да те људе иотцеп.ујемо a те 
таленте гурамо, кад могу да проширс своје зиам.е 
на Упиверзптету. Овде се даје прплика и онима 
који су може бити и у Гимназији и у Реалци и у 
Средњој техничкој пшоли говорили, да их мрзо 
профееори, кажем. даје пм се прилика да покажу 
да ли имају способност да иду и даље у усавршаваљу 
иаука, на Упиверзитет. Лко имају снособпост, могу 
да продуже, a ако немају могу да продуже оиу ми- 
сију која пм je у Закоиу одобрена. Такви iie људи 
постати шш самосталне занатлије, или оамостални 
грађевинари или he постати ono што иам je najno- 
требније у приватаом животу и служиће нам као 
ciioiia у раду приликом извођеља техничких послова 
како у бироу тако и na терену, у чему смо ооку- 
девалп и чијп омо кадар организовали из редова на 
страни. Врло je малп број људи, који су кадри бити 
папири n пословође у пашим предузећима. Ja ово 
кажем за то што сам n сам приватни подузетник, 
нисам na терету дршаве, oimmine или бановине, 
пего у зноју лица свог зарађујем кору хлеба онако 
исто као и сваки привредник, ванатлија и  трговац. 

Зато, господо, иојаву овога закоиа свеердно 
поздрављам ne правеки разлику ивмеђу једних и 
других, између оних, који сврше ту Средњу тех- 
ничку школу илп оних који су свршплп Гимназију 
или Рвапку. Ова мала двпунска диференцијална ма- 
тура пећо шкодити вал>аном ђаку и on he jo положити 
исто оиако као што би ja поиово иоложио испите 
које сам раније полагао, јер ко je једанпут знао, 
внаће увек. C тим су се сложила и сва господа ди- 
ректори тих Средњих техничких школа, који су за 
ову прилику нарочито били поввани од етране Зако- 
подавпог одбора, да nx консултујемо, само се самном, 
онако прпватно, нису сложшга пека господа профе- 
сори Универзитета из равлога што сматрају да би 
бпо промашен u,viJb Средп.е техничке школе, ако се 
ђацима из те пшоле да могућност да продугие отудиј 
na Универзитету. Ja се o тим нисам сложио, јер би 
то вначило Mononoji за пауку. 

1!!то се пак тиче омих ђака који су уписани na 
страним 'Гехничким факултетима, који су се управо 
затекли na студијама до доношоња овога закона, 
љима je дата могућност да ваврШе ту тколу и да им 
се она, када се врете у отаџбину, призна. Иото то 
признаа-е даје се и опима који су раније свршили 
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технику иа страиим Универаитетима после свршене 
Средње техничке школе. 

Ja бих био сувише велики егоиста, кадабикапао 
да се тим људима то не да и да тп факултети тгасу 
равни нашим факултетима. Господо, за оцену фа- 
култета трсба бити не само факултетлија, него треба 
бити и професор Уииверзитета који предаје na Тех- 
пичком факултету. За ту оцену, да ли фактички nam 
Технички факултет у земљи одговара рангу '1лех- 
иичког факултета у иностранству, нека буде меро- 
даван, као тто и јеото мородаваи, само Технички 
факултет универзитета у земљи. 

И према томе доношење ове клауууле, са којом 
оам се и ja сложио ne мислим да им je одмах све 
признато, од државо јесте, али од факултета није 
— може да задовољи. Зато he тек у изради Закона 
0 Уииверзитоту, који he се допунити са овом ставком, 
да ђаци no прописаном испиту који положе за сту- 
пање na Техпички факултет. са том промеиом ући 
he и та клаузула, коју he na сваки начин редиговати 
професори Универ.зитеуа техиичког факултета ш i a 
немам гата ту да се бринем какво he се коме право 
призпати, јер сматрам: ко je бно кадар да заврши 
Средњу техпичку школу и Упиверзитет na страпи, 
no чему да му то ne буде признато у аашој аемљи, 
Само разликује;уг једну ствар коју ие могу овом прп 
ликом да пропустим, да се ne створи onaj гапима- 
тијас, који постоји у Немачкој, где имате две врсте 
инжин.ера, имате дипломинжињера и инжињера. 
Разлика између једннх и других у томе што су ови 
свргаили односно паоружали се оном теорном спремом 
коју имамо и ми у земљи, a ne и практичпом спремом, 
a у Немачкој имате пшоле, које су паоружане n 
једном и другом спремом na самрм Упиверзитету и 
директним ступањем нз Средљих техничких школа 
na Упиверзитет; њпма се дајо право n титула, али 
ое бојим да ne испадне ono „тител one мител", што 
кажу Немци. 

Да то ne буде само давање зваља, a у ствари да 
се пропушта ono што je потребио једпом унргверзи- 
тетски образованом грађагтпу, a то je да има уни- 
верзално. огапте образовање, да би могао бити кадар 
да решава проблеме који га у животу очекују. 

Са том надом и таквим тумачењем, са којим се 
je, сматрам, сложио и Г. Министар трговиг1е, ja поз- 
дрављам овај зако}1 желећи му потпун успех и у 
Средп,им  техничким  школама  и  na  Унпверзитету. 

Потпретседник Др. Авдо Хасонбеговић: Изво- 
лите саелушати Г'. Министра трговппе и индустрије. 

Минисшар трговинз u индустриЏ Др.Алборт 
Kpamep: He би хтео, господо послапици, да допустим 
a да не одговорим na иеке папомене које je уважени 
народни послапик г. инж. IJIera изнео. Морам изја- 
вити да у потпуности прихватам оно што je казао: 
да су наше занатске средње техничке школе позване 
да raje пре свега n народну уметност; да je то једна 
задаћа којој морамо посветити еву своју пажњу — 
и ja примам иа себе дужност да додам да hy нарочито 
бригу посветити томе. 

Друга ствар, напомеиа гдеде језика. Ja оам 
јуче у своме екепозеу казао. да ћемо систематски 
приступити израђивајнгу термипологије запатско тех- 
пичке у вези са читавим радом паших обртничкпх и 
техиичких шкрла. Ja сматрам да je то врло важна 
ствар. 

Tpeha ствар коју je г. народни цосланик ипжињер 
lllera напомепуо јесте пита&е Обртничке школе у 
Загребу. Ja врло добро знам да je та школа која век 

постоји десет година једпа од најдрагоцепијих ин- 
ституција које je паше обртништво у Југославијп 
досад имало. Ta Обртиичка школа дала je Загребу 
и читавим оним крајевима један обртнички нараштај 
којим можемо да ее поносимо. и ja са.м далеко од 
тога да бих ту школу, која има своје традиције, 
која има своју спедијалпу организацију, евоју по- 
себпу зaдahy, да би хтео да ту школу једним потезом 
пера избришем, или просто присаједипим (^редњој 
техничкој школи у Загребу. Beh две годипе воде се 
преговори између Министра трговине и загребачког 
обртпиштва, односно Коморе, да се та школа очува 
у својој самобитности и да ona пређе у власништво 
Коморе. Мипистарство je дало свој пристанак, али 
ствар још није до краја изведена. Како год се та 
ствар буде развијала, могу да изјавим да ћу са 
naJBehoM беневолепцијом третирати то питаље и све 
учинити да та школа користи као и досада и да про- 
дужи свој рад. 

Потпретседник Др. Авдо Хасаибеговић: Иошто 
се више нико није јавио за реч у овоме претресу, то 
heMo iipehn na гласаље. Гдасаћемо no свима пара- 
графима овог законског предлога седеи.ем и уста- 
јан^ем. Ona гоепода посланици која су за овакав 
предлог скупштииског одбора са додатком који je 
учипио Министар трговине и индустрије г. Крамер, 
гласаће седењем, a ona господа која нису за појо- 
дине параграфе,  гласаће устајаи..ем. 

Има реч г. известилац. 
Известилаи, Др. Тома Смиљанић прочита § I ca 

амандмаиом. 
Потпретседник Др. Авдо Хасаибсговић: Прима 

ли Скупштина прочитапи § 1 ? (Прима). Објављујем 
да je-j 1 примљен. 

Известилаи,  Др.  Тома  Смиљапић  прочита  § 2. 
Поптретседник Др. Авдо Хасанбеговић: Прима 

ли Скупштнна прочитапи § 2? (Прима). Објављујем 
да je § 2 примљен. 

Известилаи, Др. Tema Смиљанвћ прочита § 4 са 
амандманом. 

Потпретседник Др. Авдо Хасанбеговић: Прима 
ли Скупштина прочитани §'4 ? (Прима). Објављујем 
да je § 4 примљен. 

Изврхтилаи  Др.  Тссиа СииљаниН  прочита  § 5 
Потпретседник Др. Лвдо Хасаибсговић.: Прима 

ли Скупштина прочитапи § 5? (Ирима). Објављујем 
да je примљен. 

Известилаи, Др. Тома Смиљанић прочита §  6 
Потпретседник Др. Авдо Хасанбеговић: Прима 

ли Скупштина прочитани § 6. (Прима). Објављујем 
да je § 6 примљеи. 

Известилаи, Др. Тома СмиљаниК прочита §  7. 
IIovuipeiMceduuK Др. Лвдо Хасанбеговић: Прима 

ли Скупштина прочитани § 7? (Прима). Објављујем 
да je § 7 примљен. 

Известилац  Др,  Тома  Омиљанић  прочита  § 8. 
Потпрвтседник Др. Авдо Хасанбеговић: Прима 

ли Скупштина прочитани § 6? (Прима). Објављујем 
да je примљен. 

Известилаи, Др. Тола Смиљанић' пр&чита § 0. 
Лотпретседник Др. Авдо Хасанбеговић: Прима 

ли Скупштина § 9? (Ирима).! Објављујем да je § 9 
примљен. 

Известилаи, Др. Тома Сииљаиић прочита § 10. 
Потпретседник Др. Авдо Хасанбеговић: Нрима 

ли  Скупштипа   §   10?   (11рима1.   Објављујем   да   je 
ПрИМЛЈвП. 

Мзвсстилац Др. Тома Омиљаиић прочита § 11. 
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Потпретседник Др. Авдо Хасаибогоник: Ирима 
ли Скупштина § И? (Прима). Објављујем да je 
примљен. 

Избесталаи, Др. Тома Сииљаннћ прочита § 12. 
ЈЈотпретсеЂник Др. Авдо Хасанбогопић: Прима 

ли Скупштина § 12? (Прима,). Објављујем да je 
примљен. 

Иавестилаи, Др. Тома СмифаАић прочита § 13 no 
предлогу Одбора. 

Потпретседник Др. Лвдо ХаеанбегоВнћ: Прима 
ли Скупштииа прочитани § 13? (Прима). Објављујем 
да je s 13 примљен. 

Извитилаи, Др. Тома Скиљанић прочита § 14 no 
предлогу Одбора. 

Потпретседник Др. Апдо Хасанбеговић: Прима 
ли Скушитина прочитаии S 14 ? (Ирима). Објављујем 
да je s J/l примљен. 

Извитилац Др. Тома Смиљавић прочита § 15 са 
амандмапом. 

Потпрегиседник Др. Авдо Хасанбеговић: Ирима 
ли Скупштина прочитани § 16? (Прима). Објављујем 
да je прочитапи ^ 15 са амандмапом примљен. 

Известилаи, Др. Тома Смиљанић прочита § 16. 
ЈЈотирешседник Др. Авдо Хасанбеговић: Прима 

ли Скупштина прочитапи § Г6?(Прима). Објављујем 
да je § 16 примљен. 

Извсстилац Др. To.via Смиљаиић прочита §   17. 
Потпретседник Др. Авдо Хасанбеговић: Прима 

ли Скупштин!. прочитани § 17 ? (Ирима). Објављујем 
да je § 17 примлзвп. 

Цввесталац Д1>. Тома Смиљанић прочита §  18. 
Потпретседник Др. Авдо Хасанбеговић: Прима 

ли Скупшпгаа прочитани § 18? (Прима). Објављујем 
да je § 18 примљен. 

Ижхтилац Др. To.via Смиљаиић  прочита § 19. 
ЈЈотпретседник Др. Авдо Хасанбеговић: Прима 

ли Скушптина прочитани § 19 ? (Ирима). Објављујем 
да je § 19 примљен. 

ИзЈ.хтилац Др. Тома Смиљаиић ирочита § 20. 
Потпретсе&ник Др. Авдо Хасанбеговнћ: Прима 

ли Скушптина § 2()■.l (Ирима). Објављујсм да je § 20 
примљеи. 

Иавитилаи, Др. Тома Слиљапић прочита § 21. 
Погипрстсединк Др. Авдо Хасаибсговић: Прима 

ли Скупштина § 21 ? (Ирима). Објављујем да je § 21 
примљен. 

Известилац Др. Тома Смиљапић прочита § 22. 
Потпретседник Др. Авдо Хасаибоговић: Ирима 

ли Скупштина § 22 ? (Ирима). Објављујем да je § 22 
примљен. 

Известилац Др. Тома Смиљаиић прочита § 23. 
Потпретседник Др. Авдо Хасанбеговић: Прима 

ли Скупштина § 23? (Ирима). Објављујем да je § 23 
примљен. 

Изввстилаџ Др. Тома Смиљанић прочита § 24. 
Потпретседтк Др. Авдо Хасанбеговић: Прима 

ли Скупштииа § 24 ? (Ирима). Објављујем да je § 24 
примљен. 

Извссшилац Др. То>га Смиљапић прочита § 25. 
Пошпретседник Др. Лвдо Хасанбеговић: Прима 

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

Известилаи, Др. То.ма Смиљанић прочита' § 26. 
Потпрстадпик Др. Авдо Хасанбеговић: Прима 

ли Скупштина § 26? (Прима). Објављујем да je § 26 
примљеи. 

Известилац Др. Тома Смиљанић прочита § 27. 

Потиретседник Др. Авдо Хасанбсговић: Ирима 
ли Скупштииа § 27 ? (Прима). Објављујем да je § 27 
примљен. 

Имести.ииЈ Др. Тома Смнљанић прочпта § 28. 
Потпретседник Др. Авдо Хасанбеговић: Ирима 

ли Скупштина § 28? (llpima). Објављујем да je § 28 
примљен. 

Изв.хтилаи Др. Тома Скиљаиић ирочита § 29. 
Цотпретседник Др. Авдо Хасанбегобвћ: Прима 

лп Скупштина § 20? (Примд). Објављујем да je § 29 
примљен. 

Извкстилаи Др. Тома Смнљанић прочита § 30. 
Потпретседник Др. Авдо Хасанбеговић: Ирима 

ли Скупштина § 30? (Прмма). Објављујем да je § 30 
иримљен. 

Изввстилаи, Др. Тома Смиљавић прочита § 31. 
Потпретседник Др. Авдо Хасанбеговић: Првма 

ли Скупштина § 31 ? (Прима). Објављујем да je § 31 
примљеи. 

Извитилац Др. Тома Смиљанић џрочита ii 32. 
Потпретседник Др. Авдо Хаеанбеговић: Прпма 

ли Скупштииа § 32 ? (Прима). Објављујем да jo s 32 
примљен. 

Известилаи, Др. Toma Смиљанић прочита § 33. 
Појппретседник Др. Авдо Хасанбеговић: Ирима 

ли Скупштина § 33? (Прима). ОбјавЉујем да je § 33 
примљен. 

Изве.стилии Др. Тома (;>;иЈБанић прочита S 34. 
Потарешседник Др. Авдо Хасаибсговић: Прима 

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

Известилац Др. Тома Смиљанић прочита § 35. 
Потпретседнпк Др. Авдо Хасанбеговић: Прима 

ли Скупштииа § 35? illpuivia). Објављујем да je § 35 
примљен. 

Известилаи, Др. То.иа Сииљанић прочита § 36. 
Потпретседник Др. Авдо Хасапбсговић: Ирима 

ли Скупштипа § 36 ? (Прима). S 36 примљен je. 
Известилаи, Др. ToAia (!MH.ii.aiinli прочита § 37. 
Потпретседник Др. Авдо Хасанбеговић: Прима 

ли Скупштина § 37 .' (Прима). S 37 примљен je. 
Извостилаи, Др. Тома Смиљанић прочита § 38. 
П.отпретседник Др. Авдо Хаеанбеговић: Прима 

ли Скупштина § 38? (Прима). S 38 иримљен je. 
ИзвшТшлаи, Др. Тома Смиљаннћ прочита § 39. 
ПотпретссдникЈХ^.ХЂЏА Хасанбрговић: Ирима 

ли Народиа скупштина § 39 ? (11рима).§ 39 примљен je. 
Извгстилац Др. Тома (/мил.а1!ић прочита § 40. 
Потпретседник]1$. АвдоХасанбеговић: Прима 

ли Народиа скупштина 5 40 ? (Прима). § 40 примљеи je 
Извистилац Др. Ток a Смиља&ић прочита § 41. 
Џотпретседник Др.Авдо Хасанбеговић: Прима 

ли Народиа скупштпиа § 41. (Г рима). § 41 прим.љеи je. 
Изввстилаи, Др. Тока Смиљанвћ прочмта § 42. 
ПошпретседникЈГф.АзЈЏ) Хасанбеговић: Прима 

ли Иародна скупштииа § 42 ? (Прчма).§ 42 пр11М.љеп je. 
Извистилаи, Др. Тома Смиљаиић ирочита § 43. 
Л"отб/>ег«се9нвк Др.Авдо Хасаибеговић: Прима 

ли Иародна скушптина a 43 ? (Прима).§ 43 примљен je. 
Извитилаи, Др. Тома Смил.апик прочита § 44. 
ПотпретседникЈ1$.АвЈ(о Хаеанбеговић: Прима 

ли Народна скупштина s 44 ? (Прима). §44 примл.ен je. 
Извшиилац Др. Тома Сљиљаиић прочита § 45. 
Потпретседник Др. Авдо Хасанбеговић: Прима 

ли Иародпа скупштина § 45 ? (Ирима). §45 примљен je. 
Извсстилаи, Др. Тома Слиљаиић прочита J S 46. 

ли Иар 
ПотпретседникЈЏ.А-ВЖО Хасаибсговић: Прима 

1ародна скупштина § 46 ? (Г1рима).§ 46 примљеп je. 
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Известилаи, Др. Тома Смиљанић прочита § 47. 
Дотиретсебнггк Др.Двдо Хасанбоговић: Прим^ 

ли Иародиа скушитина ^ 47 ? (Прима). § 47 примљен je. 
Изв.стилаи, Др. Тома Смил.апић прочита S 48. 
Потпретседник Др. Лпдо   ХасанбегОвиђ: Прима 

ли Hародна скупштииа § 48 ? (П рима). § 48 примљен ,је. 
Извсстилам, Др. Tojia Смил,апић ирочита § 49. 
Домтрстсрд/шк Др. Авдо Хасанбеговић: Прима 

ли }1ародна скупштина ^ 49 ? (11рима).§ 49 примљен je. 
hзвесгпилаи, Др. Тома Скиљапић ирочита § 50. 
ПотпретседникЈ1$. Лндо Хасанттовић: Ирима 

ли Народна скупштина s 50 ? (Прима). § 50 примљен je. 
Извпстилаи, Др. Тома Скиљаниђ ирочита § 41. 
Потпретссдник Др. А.ВД6 Хасанбеговић: Прима 

ли Народна скупштина § 51 ? (Прима). ^ 51 примљен je. 
Изееетилаџ Др. Тома Скиљанић прочита § 52. 
Потпретседиик Др. Лвдо Хасанбсговић: Прима 

ли Народна скупштииа § 52 ? (Прима).§ 52 примљен je. 
Извхтилаи, Др. Тома Смиљапић  ирочита ij 53. 
ЈТогбпЈзешсе^нмк Др.,Авдо Хасанбеговић: Прима 

ли Народиа скутитипа § 53.? (Г1рима).§ 53 примљен je. 
Извсстилаи, Др. Тома (!мил>анић прочита <ј 54. 
Потпретседник Др. Авдо Хасаибсговић: Прима 

ли Народна скупштина § 54 ? (I lpmra).§ 54 примљен je. 
Известилаи, Др. Тома Омиљанић прочита § 55. 
Потаретседник Др. Авдо Хасапбоговић: Прима 

ли Народна екупштина i 55 ? (Ирима).!, 55 примљен je. 
Известџлаџ Др. Тома Смиљанић прочита S 56. 
Потнретседиик Ц$. Авдо Хасаибеговић: Крима 

ли Народна скупштшш S 56 ? (Црима).§ 56 примљен je. 
Изв.хтилаи, Др. Тома Смиљанић прочита § 57. 
Потпретседник Др. Авдо Хасанбеговић: (Грима 

ли Народна скупштииа прочитани § 57? (Прима). 
Објав.љујем да je § 57 примљен. 

Известилаи, Др. Тома Смил.а11и11 прочита § 58 
према предлогу Одбора. 

ПогШрбтседнпк Др. Авдо Хасацбеговић: Ирима 
ли Народна гкушптина прочитанн S 58? (Прима.) 
Објављујем да je i> 58 примљен. 

ИзвЈСтилац Др. То.ма Смиљанић прочита § 59 
према предлогу Одбора. 

Погипрелиседтш Др. Авд« ХасапбсговиК: Прнма 
ли Народна скупштииа прочитани § 59? (Прима.) 
Објављујем да je § 59 примљен. 

Известилац Др. Тома Смиљанић прочита § 60 
преиа предлогу Одбора. 

Потпретседиик Др. Авдо Хасапбоговић: Прима 
ли Народна скупштина ripo4ViTaira § 00? (Прима.) 
ОГ)јавл.ујем  да je *;  60  примљен. 

Известилаи, Др. Тома Скиљанић прочита § 61 
према предлогу Одбора. 

Поптрегиссдник Др. Авдо Хасаибеговић: Ирима 
ли Народиа скутитина прочитани § 61? (Прима.) 
ОПјавл.ујем да je § 61 примљен. 

.Известилаи, Др. То.ча (■tiiMi.iiinili прочига 6 62 
преме предлогу Одбора. 

Поитретадипк Др. Авдо ХасачбеговиН: ГТркма 
ли Народна скупштипа прочитаки § 62? (Ц рима.) 
Објаељујем да je  §  62  примлЈен. 

Извсстилаи, Др. To.t:a Смиљаиић прочита § 63 
ирема предлогу Одбора. 

Лотпретседник Др. Авдо Хасанбрговић: Прима 
ли Народиа скупштипа прочитани § 63? Шрима.) 
Објављујем да je § 63 примљен. 

Нзн.стилаи, Др. Тома Смиљанић прочита ? 64 
према предлогу Одбора. 

т Потпрегиседник Др. Авдо Хасанбоговић: Прима 

ли  Пародна  окупштина прпчитани § 64 ?  (Прима.] 
Објављујем да je § 64 примљеи. 

[Јзвсстилаи Др. Тома ГмиљапиК прочита § во 
према предлогу Одбора. 

Лошпретседник Др. Авдо Хасанбеговић: Прима 
л.п Народна Скупштина прочитани tj 65? (Прима.) 
Објављујем да je s 65 примЉен-. 

Изввсшилаи, Др. Тома Смиљанић прочита § г;в 
према предлогу Одбора. 

Лотпрстседник Др. Авдо Хасанбеговић: Прима 
ли Народна скупштииа ирочитатт § 66? (Прима.) 
Објављујем да je v 66 примљен. 

Известилац Др. Тома Смиљаннгћ прочита § 07 
ирема предлогу Одбора. 

Потпретседник Др. АвДо Хасанбеговић: Ирима 
ли Народна скупштина прочитани § 67? (Прима.1 
Објављујем да je § 67 примљен. 

Известилпц Др. Тома С>;ил.аииН прочита i; RS 
према предлогу Одбора. 

Потпретседник Др. Авдо Хасанбоговић: Ирима 
ли Народна скупштина прочитаии § 68? (Прима.) 
Објављујем да je чј 68 прим.ље11. 

.Извсстилии Др. Тома Скил.анић прочита § 69 
према предлогу Одбора. 

Потпрстседнџк Др. АвДоХасатгбрговић: Прилка 
ли Народна скупштина прочитани § 69? (Прима.) 
ОбјављујеиА да je § 69 иримљеп. 

11 зв^стилац Др. Тома Гииљавић прочита § 70 
према   предлогу   Одбора. 

Потпретседник Др. Авдо Хасанбеговић: Прима 
ли Народна счупттииа прочитани § 70? (Прима.) 
Објављујем да je § 70   примљен. 

Изв,.стилац Др. Toma С^иљанић прочта Ј< 71 
тгрема предлогу Одбора. 

Потпрппседник }{\>. Авдо Хасанбеговић: Прима 
ли Народиа скупштина прочитани ?; 71 ? (Прима.) 
Објављујсм да je § 71  примл.еи. 

IIзвЈСтилаи, Др. Тома Смиљанвћ прочита § 72 
према предлогу Одбора. 

ЛотпрегТ1С(д1ш.к Др. Авдо Хасанбоговић: Прима 
ли  Мародна екупштина прочитани S 72? (Прима.) 
() ОЈавЈБујем да .je примљен". 

Извсстилаи, Др. Тома Смиљапиђ прочита 5  7.3 
ирема предлогу Одбора. 

Потпретседник Др. Авдо Хаеанбеговпћ: Прима 
ли Иародна скупштина прочитаии § 73? (ПримаО 
Објављујем да je § 73 примљен. 

Известилаи, Др. Тома Смил.аиић прочита § 74 
према предлогу Одбора. 

Потпрегпседник Др. Авдо Хасанбеговић: Прима 
ли Народиа екупштмиа арочитани § 74? (Прима.) 
Објавл.ујем да je * 74 примљвн. 

Известилаџ Др. Тома Смвљанић прочита § 75 
према лредлогу Одбора. 

Погппрстседник Др. Авдо Хасапбеговић: Прима 
ли Иародна скупштина прочитани § 75? (Прима.) 
ОбјавлЈујем да je % 75 примљен. 

Изв^стилаи, Др. Тома Смиљанић прочита § 76 
према предлогу Одбора. 

Иотпретседник Др. Авдо Хасанбоговић: ПримЈа 
ли Мародна (■кушитина прочитани § 76? (Прима.) 
Објавл.ујем да je § 76 примљен. 

Изв^сталац Др. To.v;a Смил.аииК прочита § 77 
према предлогу Одбора. 

Потпретседник Др. Авдо Хасанбеговић: Прима 
ли Народпа скупштина прочитани § 77? (Прима.) 
Објављујбм да je § 77 iipHM,n;

)eFr. 
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Извсстилаи, Др. Тома Смиљанић прочита § 78 
према предлогу Одбора. 

Потпретседпик Др. Авдо Хасаибсговић: Прима 
ли Народна скугаптина ирочитани § 78? (Прима.) 
ОбјавЈГЈујем да je § 78 примљеп. 

Извс.стилац Др. Тома Омиљаиић прочита § 79 
према предлогу Одбора. 

Потпрстсчдиик Др. Авдо Хасанбеговии: Прима 
ли Народпа скушптина прочитапи § 79? (Ирима.) 
Објављујем да je § 79 примљеи. 

Известилац Др. Тома Смиљанић прочита § 80 
према предлогу Одбора. 

Потпретссдиик Др. Авдо Хасаибеговић: Прима 
ли Народна окупштина прочитани § 80? (Прима.) 
Објављујем да je § 80 примљен. 

Извсстилаџ Др. Тома Смиљанвћ прочита § 81 
према предлогу Одбора. 

Потпретседник Др. Авдо Хаеанбсговић: Мрима 
лтг Народиа скупштииа прочитани § 81 ? (Прима.) 
Објавл.ујем да je § 81 примљен. 

Известилаи, Др. Тома Смиљанић прочита S 82 
према предлогу Одбора. 

Потпретседник Др. Авдо Хасанбјеговић: Ирима 
лк Народна скупштипа прочитани § 82? (Ирима.) 
Објављујем да je § 82 примљен. 

Известилаи, Др. Тома Смиљанић прочита § 83 
према предлогу Одбора. 

Потпретседник Др. Авдо Хаеанбеговић: Ирима 
ли Народиа окушитина прочитани § 83? (Ирима.) 
Објављујем да je § 83 примљен. 

Известилаа Др. Тома Смиљапић прочита § 84 
према предлогу Одбора. 

Потпршседнак Др. Авдо Хасанбеговић: Прима 
ли Народпа скупштина прочргтани § 84? (Ирима.) 
Објављујем да je § 84 примљен. 

Известилаџ Др. Тома Смиљанић прочита § 85 
према предлогу Одбора. 

Потпретседник Др. Авдо Хасаибеговић: Прима 
ли Народна скупштина прочитаии § 85? (Прима.) 
Објављујем да je § 85 примљен. 

Извес-тилаи, Др. Тома Смиљаии]! прочита § 80 
ирема иредлогу Одбора. 

Потпретсс.диик Др. Авдо Хасапбсговић: Ирима 
ли Народна скушптина прочитанп § 86? (Ирима.) 
Објављујем да je §    86 примљен. 

Извсстилаи, Др. Тома Смиљапић прочита § 87 
према предлогу Одбора. 

Потпретседник Др. Авдо Хасанбеговић: Ирима 
ли Народпа скупштина прочитапи § 87? (Ирима.) 
Објављујем да je § 87 примљен. 

Известилаџ Др. Тома Смиљанић прочита § 88 
према предлогу Одбора. 

Потпретседник Др. Авдо Хасанбоговић: Прима 
ли Народна скупштина прочитани § 88? (Прима.) 
Објављујем да je § 88 примљеп. 

Извистилаи, Др. Тома Смиљанић прочита § 89 
према предлогу Одбора. 

Потпретседиик Др. Авдо Хасанбеговић: Прима 
ли Народна скупштина прочитани § 89 ? (Прима.) 
Објављујем да je § 89 примљен. 

Иавеетилаџ Др. Тома Слшљаннћ прочита § 90 
према предлогу Одбора. 

Потпретседник Др. Авдо Хасанбоговић: Прима 
ли Народна скушитина прочитани § 90? (Ирима.) 
(Јбјављујем да je § 90 примљбн. 

Извеспшлаи, Др. Тома Смиљанић прочита § 91 
према предлогу Одбора. 

Потпретседник Др. Авдо Хасапбеговић: Прима 
ли Народиа скупштина прочитани § 91 ? (Прима.) 
Објављујем да je § 91  примљеи. 

Известилац Др. Тома Смиљанић прочита § 92 
према предлогу Одбора. 

Потпретседник. Др. Авдо Хасапбеговић: Прима 
ли Народна скупштина ирочитаии § 92? (Прима.) 
Објављујем да je § 02 примљен. 

Извсхтилац Др. То.ча Смиљаиић прочита § 93 
према предлогу Одбора. 

Потпретседник Др. Авдо Хасапбеговић: Прима 
ли Народна скупштииа прочитаии § 93? (Прима.) 
Објављујем да je § 93 примљен. 

Изввстилаи, Др. Toina Смиљанић прочита § 94 
према предлогу Одбора. 

Потпретссдник Др. Авдо Хасанбеговн!!: Прима 
ли Народна окушптина прочитаии-§ 94? (Прима.) 
Објављујем да je § 94 примљеи. 

Извистилаи Др. Тома Смиљапић прочита § 95 
према предлогу Одбора. 

Потпретседиик Др. Авдо Хасанбоговић: Прима 
ли Народна скупштина прочитани § 95? (Прима.) 
Објављујем да je § 95 примљеи. 

Известилаи, Др. Тома Смиљапић прочита § 96 
према предлогу Одбора. 

Потпрегпседиик Др. Авдо Хасанбсговић: Ирима 
ли Народна скупштина прочитани § 96? (Прима. 
Објављујем да je § 96 примљеп. 

Изпестилаи, Др. Тома Смиљачић прочита § 97 
према амапдману који гласи: Ученици који на дан 
ступања на снагу овога закоиа нису још овршили 
Средп.у техничку школу, no завршетку исте, моћи 
ће продужити школовање на домаћеЈГ техиичком 
факултету под условима за пријем које буде одредио 
закон o Универзитетима. Ученицима који су свршшти 
Средњу техничку школу у земљи до дана ступап.а 
на снагу овога закона a уписаии су као редовии 
слушаоци на једном техничком факултету иа страни, 
или су такав факултет свршили, признаће се та 
спрема и диплома коју су иа таком Уииверзитету 
стекли. 

Потпретседник Др. Авдо Хасанбоговнћ: Прима 
ли Народпа скупштина ирочитани § 97? (Прима.) 
Објављујем да je § 97 примљен. 

Известилац Др. Тома Смнљаиић прочита § 98 
према предлогу Одбора. 

Потпрстседник Др. Авдо Хасавбсговић: Прима 
ли Народна скупштина прочитани § 98? (Прима.) 
Објављујем да je § 98 примљен. 

ИзвесгТшлац Др. Тома Смиљанић прочита § 99 
према предлогу Одбора. 

Потпретседник Др. Авдо Хасанбеговић: Прима 
ли Народна скупштлпа прочитаии § 99? (Прима.) 
Објављујем да je |i У9 примљен. 

Сад ћемо npehu на гласа1Бе no овом законском 
предлогу у целтш. Гласаће се no уобичајеном на- 
чину. Ko je аа предлог закона гласаће за a ко je 
против гласаће против. Молим г. секретара да 
изврши прозивку. 

Секретар Антс Ковач прозива пародно посла- 
нике који су гласали овако: 

АврамовиК IjpaHKO — за 
Аксеитијевић Александар — отсутап 
Алекси!! Коста — отсутап 
Алиловић Шаћир   — за 
Анђелиновић Гргур Будислав Др. — за 
Анић Мића Др- — отсутан 
АнтопијевиЈ. Душан — отсутан 
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Антуновић Јосип — отсутан 
Аранђе.цовић Јован — за 
Луер ЈБудевит Др. — за 
Пабамовић Јордан — за 
Паљих Салих — отсутан 
ПаНЈац Љубомир — за 
liapali Бранко Др. — отсутап 
Барле Јанко — за 
BaTHUHli  J озо —!- отсутаи 
Бачић Стјепан Др. — за 
Бенко Јосии — за 
Бешировић Димитрије Р. - - за 
Богдановић Исо — за 
Божик Милан — за   . 
Борисављевић GTpaxviiiJa        за 
Бранковић ЂорЦе Др.     - отсутан 
Брушија Радослав - - за 
Будишин Стеван — за 
БуквиЈ) Ллександар — за 
БуновиН Милан — за 
Ваљавец Стјепан — за 
Ва])да Север — за 
Васиљевић Стеваи Др. — отсутан 
Величковић Миладии — отсутан 
Вељковић Вељко — отсутан 
Видаковић Витомир — отсутал 
Видик Јсша Др. — за 
Видовић Богдан Др. — за 
Војииовић Јован В. — отпутаи 
Вошљак Богумил Др. — за 
Вујић Димитрије В. — отсутан 
Вукићевић Богић Др.        отсутап 
Гавраичић Отон Др. — отсутан 
Гавриловић Ото   —   отсутаи 
Гајшек Карло — за 
Главички Божидар — отсутан 
Господнетић Фрањо — отсутан 
Грајић Перо — за 
Грба Милован Др. — отсутан 
Грбић Емилијан — за 
Грђи1:1 Васиљ — отсутан 
Грубановић Милаи — отсутан 
Грубер Opaibo Др. — отбутаи 
Давидовић Витомир — отсутаи 
Даниловић Живко — за 
Дсмотровић  Јурај — за 
Дервишић 'Булага — за 
Димитријевић Мита -   за 
Димитријовић    Хаџи-Тодор — за 
Добровић Милан G. — отсутан 
Добровољац Милан Ј. — отсутан 
Довезенски Јован С. — за 
ДодиН Александар-Така — 3f\ 
Дошен Мирко Др. — отсутан 
Драговић Милош П. — за 
ДрлЈвча Бранко — отсутан 
Дрмељ Алојзиј — за 
Дубоковић Јурај — за 
Ђокић Ристо — за 
Ђорђевић Владимир  - отсутап 
Ђурић Михаило — отеутан 
Елеговић Иво Др. — за 
Живаиовић Милан — за 
Живанчевић Михаило — за 
Живковић  Негосим Др. — отсутан 
Живојиновић Душан — М. отсутаи 
Захарић Чедомир — за 
Зељковић Гјошко — за 

Земљић Јакоб — отсутан 
Ивандекић-Ивковић Мирко Др. — за 
Иванишеви!]  Петар — за 
Иванчеви!! Душаи — отсутаи 
Исаковић Миливоје Ђ. — ва 
Исаковић Мито — за 
Јанковић Велизар Др.    - за 
Јевремовић Драгољуб Др. — за 
Јевтић Ж'ивот1[је — за 
Јевтић Милутин Ал. -    за 
Јевтић Михаило Р. — за 
Јевтић Радоваи — за 
Јелић Милутин — за 
Јеличи!! Г)0жа Ц. — отсутап  ' 
Јереми!) Живојтш —- за 
Јереми!) 'Годе Др. — отеутан 
Јован Андрија — отсутаи 
Јовановић Ллексаидар — отеутан 
Јоваиовић Ђока -- за 
JoBauoBiili Јова — аа 
Јовичи!) Добросав — за 
Кадић Хусеин — за 
Кајмоковић Омер -    за 
Каламатијевић Михаило Р. —  sa 
Кандић  Јовиша К. — за 
Катић Милош — за 
Каћански Стеван — за 
Кешељеви!!  Иикола Др.        ва 
Клииц Лнтои — за 
Кнежеви!! Ловро — отсутан 
Кнежевић Стјепо Др. — отсутаи 
Ковач Лпте Љ. — за 
Ковачевић Драгутин — Карло    - отсутан 
Кожуљ Марко Др. — отсутан 
Којић Драгутин Др. — за 
Коман Албин — за 
Костић Драгутин Др. — отсутан 
Костић Милорад Ј. Др. — отсутан 
Краљевић Драган Др. — за 
Крамер Алберт Др. — за 
Крафт Стеван Др. — отсутаи 
Крејчи Антон - - отсутан 
Крстаиови!) Ристо — за 
Крстић Владимир — за 
Крстић Милутин — за 
Крстић Михаило В. — отсутан 
Крстић Симо — отсутан 
Кузмаиовић Лазар К. — за 
КујунџиК Андрија К. - - отсутан 
Кујунџић Богољуб К. --- отсутан 
Кумануди Коста Др. — (претседава) 
Кунтарић Анте Др. — отсутаи 
Куњашић Јоахим — sa 
Куртовић Војко -тт- за 
Куртовић  Шукрија -- за 
Лазаревић Милован М. — отсутан 
Лазаревић Тодор Др. — за 
Лазареви!! Теодосије К. — за 
Лазарсвић Филип С. Др. — за 
Леушић Ђуро Др. — отсутаи 
Лисавац Младен Др. — за 
Лончаревић Иван Др. — за 
Лончар Станко -    отсутак 
Лукић Живан Др. — за 
Макар Дако — отсутаи 
Максимовић Ј^ожидар — за 
Максимовик Стјепан — за 
Маланчец Владо Др. — отсутап 
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Маринковић Војислав Др. — отоутаи 
Марјан Ђуро — за 
Марјанац Слшо — отсутан 
Маркић Opaiho — за 
MapKOBTili Мплеико Др. — отсутаи 
MapKOBitli Милорад 11. — аа 
Маркови!)  Инкола --sa 
Марковић  Потар К. — отсутаи 
Мастрови}! Анто Ф. — от(!утан 
Матица ГТавао — отсутан 
МатиК Ђока Н. — sa 
МацековиК Матија — отсутап 
Manrah Ма])ко    - отсутап 
Метикош Милап Др.        отоутам 
Miijidi Милаи Т).    - за 
МипетиЉ Вјекослав Др.       отсутан 
Милети11 Лладислав — отсута}! 
Милошеви1ј Гавро — отсутан 
Милошевић Младеп II. — sa 
Милутиновић Милинко Р. — отсутап 
Милутиповић Милорад Ђ. — отсутаи 
Мисирлић Јован Т. — за 
Митрови!!  Јован Р. — за 
Михаиловић Илија !l.        отоутан 
Михајловић Светаслав Др. — за 
Мохорић Иван — отсутап 
Мравље Милаи   - за 
Мулалић Мустафа A. — за 
Најдорфер Мирко — отсутан 
НедељкввиК Урош II.     - за 
Иикић Никола Др. — отсутаи 
Никић Федор Др. — за 
Никодијевић Лранђел Д. — за 
Николић Браико Др. — за 
Нинковић Трипко -    за 
Нуић Петар Др.    - за 
ЊаЈМЦул Раико Др. — за 
Обрадови!) Алекса Ј. —' за 
Остојић Ђуро Др. — отсутан 
Павлич Алојзиј — за 
Палечек Иваи Др. — отсутаи 
Парабућски Ђорђо — за 
Иаранос Шпиро Ф.       за 
Пахорник Фраи.о       за 
Патрногић .]|)уба       за 
Иерић Матсј Др. — отсутан 
Иерић Миливоје Ђ.   •   за 
Перић Нинко Др. — отсутаи 
Церко Драгутии В. — за 
Пстковић Милап — отсутаи 
Иетовар Ловро -- отсутаи 
Иетричић Живко Др. — отсутаи 
Иетровић Марко — отсутан 
Пошић Милутип — отсутан 
Кивко Људевит Др. — за 
Лиштелић Славко A. Др. — отсутап 
ЈТогачиик Виктор — отсутан 
Поповић Димитрије Он. -     отсутан 
IloiioBidi Добривоје Гер. Др. — за 
I i опови!) Душан — за 
Поповић Јефтимије — отсутап 
Поповић Коста Др. -    отсутан 
Иоповић Милан В. — за 
IIOIIOBMII Милан Др. — за 
Иоповић Светислав Др. — отсутан 
Праљак Недељко — за 
Прека Никола — за 
Прекоршек Иваи — за 

Приицип Јово1— за 
Прша Шиме Др.   -- за 
Пустослемшек Расто -- за 
Пуцељ Иван Ј. — за 
Радивојеви!) Лазар Jb. '— за 
Радић Иваи -- отсутаи 
Радовић Саво Др. — за 
Радон.ић Милан — за 
Радоиић Миљан -- отсутаи 
Pajnli Тоша Др. — за 
Рако   Јатшо Др. — за 
Рапе Стане Др. — за 
Ресели Отмар — за 
Рорбахер Јулијаи Др. — отсутан 
Савић Аранђел -*- за 
СавиИ Сава В. — за 
Савковић Илија — за 
Санто Гавро Др. — за 
Сарачевић Радепко   отс.утан 
Секулић Милан Др. — за 
Селић Јоца IVI. — отсутан 
Селмаиовић Алија — за        > 
Симић Милорад — за 
Симовић Александар М.     - за. 
Смиљанић Тома Др за 
Сокић Милоје М. — за 
Соколовић Пикола — за 
Спасовић Ј^укашин — sa 
Спахић Владо — отсутан 
Спиидлер Вјекослав — отсутан 
Спинчић Вјекослав — отсутаи 
Сршкић Милан Др. — за 
Стажић Јооип — за 
Стајковић Никола — отсутаи 
Станић Андра — за 
Станишић Владимир Др. — за 
Стапојевић Драгомир М. — за 
Станојевић Милутин -- отсутан 
Стевановић Живојии Ар. —  отсутан 
Стевановић Милан — sa 
Степанов Миливој — за 
Стевановић Милан Р. — отсутаи 
Стсфановић Игњат — отсутаи 
Стијић Милан Др. — за 
СтОјадиновић Милослав Др. -- за 
Стојковић Милан Ђ. Др. — за 
Стошић Стаменко — отсутаи 
Стрезовић Крста -    за 
(1уботи11 Никола Др. — за 
Тадаћ Глигоријс Др. — за 
Теодорови!! Војислав — sa 
Толић Игњат М. Др. — отсутан 
Томић Јакоб — за 
Тонић Тодор Р. — за 
Топаловић Милан — отсутан 
Торомановић Хасан — за 
Трбић Василије — отсутан 
Трбојевић Урош Др. — за 
Трифуновић Љубиша — за 
Тркуља Станко — sa 
Трпковић Ставра К. — отсутаа 
Ћирић Ђорђе — за 
Ћирић Стеваи — отоутан 
Ћуковић Милан — отсутан 
Узуновић Никола — отсутаи 
Урек Иваи — за 
Урошевић Мирко Ил. —^ sa 
Урукало Сергије — за 
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Фиданчевић Тома Др. — за 
Физир Виктор — отсутан 
Фотирић Арса — за 
Хајдињак Лнтон — за 
Ханжек Лавослав Др. ■ 
Хасанбегови!! Авдо Др. 
Хођера Светислав В. — 
Хрибар Никола — за 
Христић Бора — за 
Цемовић Филип — отсутан 
Церер Антон — за 
Ципушевић Методије — за 
Чорбић lipaimo -- отсутан 
ЧохаџиК Хазим       за 
1II арковиК Тихомир 
Шеатовић Ђуро Р. 
Шега Фердо — за 
Шелмић Драгић М. 
Шећеров Славко Др. 
Шибеник Станко Др. 
Шиљеговић Владимир 
Шифтар Стеван — отсутан 
Шнајдар Фрањо — отсутан 
Шуменковић Илија Др. — за 
Шурмин Ђуро Др. — отсутан 

- за 
— (претседава) 
отсутан 

- за 
- отсутан 

за 
отсутап 

- за, 
за 

(посло  гласаља) 
Потпретссдник Др. Авдо Хасаибсговић: Гла- 

сало je 182 народна послаиика и сви су гласали за 
законски предлог. Према томе, господо, Народна 
скупштина je овај законски предлог ус^ојила и он 
ће се на основу чл. 64 Устава упутити Сеиату na 
даљи рад. 

Господо, ja сам слободан да вам прсдложим 
да данашизу седиицу закључимо. Прима ли Народна 
екупштина ? (Ирима.) Следећа седница биће, госпо- 
до, сутра у 9 часова са дневним редом: иаставак 
даиаши.ег реда са овим измеиама: 

Kao прва тачка биће претрео извештаја Одбора 
за ироучаван-е предлога народних посланика г.г. 
Игњата Стефановића и другова o измеиама и до- 
иунама Закона o пословном реду у Народиој скуп- 
штини. 

Kao друга тачка: Иретреи извештаја Одборн ;ja 
проучаваше законског предлога o женским занат- 
еким   и   жеиским   стручиим учитељским школама. 

Kao трећа тачка: Избор три члана у Верифи- 
кациони одбор Народне скупштине на место оних 
иародних посланика који су поднели оставке. 

Прима ли Народпа скупштЈша овај диевни ред ? 
(Ирима.) 

Седница je закључена у 12 часова. 


