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ПРЕДСЕДАВАО: 
Председник др. Драгољуб Ћ. Павлови!!. 

СККРЕТАР: 

llopa Јовановнћ. 

Присутни су бнли сва господа Министри. 

Почетак у 20 часова после подне. 

председник др. ДРАГОЉУБ М. ПАВЛО- 
В\1Ћ: Господо, отварам 19. редовни састанак. 
Изволите чути протокол прошлога састанка! 

Секретар ПЕРА ЈОВАНОВИЋ прочита 
протокол 18. редовпог састанка. 

председник др. ДРАГОЉУБ М. ПАВЛО- 
ВИЋ : Има ли ко шта да примети на прочитани 
протокол ? (Нема.) • 

Оглашујем да je прочитани протокол 
примљен. 

Изволите чути молбе и жалбе. 

Секретар ПЕРА ЈОВАНОВИЋ прочита 
молбе: 

Светозара Милановића, трговца из Гроцке, 
да га Народно Представништво позове као по- 
сланика на место покојнога Милована Дамјано- 
вића, народног послаиика за округ београдски ; 

Борке, кћери покојног Косте Кулачића, 
свештеника из Новог Пазара, за државну помоћ; 

Јаше Ненадовића, управника казпспог за- 
вода у Нишу, да му се године проведеие у црпо- 
горској војсцп, урачуиају у указну службу; 

Магде удове иокојпог Тогае IIpoTniia, прото 
из Новог Пазара, за државпу помоћ; 

Бегунаца из Корушке :да се интериирани 
Корушки Словенци од страпс Италије одмах иу- 
сте на слободу, и да им сс осигура запгшта жи- 
вога и имања. 

Зсмљорадиика из Босаискс Градишке: за 
решељс агравног пптапл; 

Владимира Миленковнћа и осталих: да 
им се врати имање које су im љихове комшије 
безправно заузеле; 

Михајла Протића, росервног пјеш. капе- 
тана : да ra војни суд не позива на суђење за ње- 
гову ситну кривицу, кад не' позива на суђење 
друге, који су учинили крупнијс кривице; 

Живана Јефтића, председника општинс 
Вардинске: да му се одреди извесна новчана по- 
моћ као председнику; 

Живана Бркића из Милошева и осталих: 
да се Сретен Милосављевић народни посланик 
суди за дела, која je починио за време окупа- 
ције; 

Народепх послапика из окр. Метохијског, 
која гласи : 

Пећ. 

Телеграм 

Народиој Скупштини 

Народни послаиицп овог округа нису били 
присутни када je велика Народна Скупштипа 
бирала делегата у Народпом Вијећу, јер нијесу 
бнлп позватн na време тамо; овај округ, који je 
пзложеп разппм пепрпјатељским агитацијама, 
ociao je незаступ.Ђен, прсмда су сви новп 
крајевп заступљени; овакав' поступак великс 
Народпе Скуиштине у Подгорицн потпуно 
je незакопнт јер je изведен на супрот принци- 
пима представпичког система; у име парода овог 
краја најенергичнијо протестујемо противу ове 
псзакопитости п транЈимо да ова неправедност 
буде исправљепа те да и овај тако велики и тако 
важан округ буде заступљен у Народном Већу. 
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Бр. служб. 

Народии иоеланцци округа Мстохијског: 
Јевто Иоповић, Пећ ; Љуба II. Кујупџић, Ђа- 
Есовица ; Поп Никола Јовићевић ; Иоп Мпливоје 
МилетиН, Пећ ; Мустафа Ara Рошкокац, Ћако- 
вица ; Мехмст Ara Батуш, Ђаковица ; Ј^амбер, 

доња Пећ; ВеличЕО. 

председиш др. ДРАГОЉУВ М. ПАВЛО- 
lUITi: Господо, све ове молбе н жалбе упутиће 
се одбору за молбе и жалбе. Изволите сада чути- 
Једну молбу Јшсланичку за одсуство. 

Секретар I1EPA ЈОВАНОВИЋ чита мол- 
бу Ристе ТЈ)ајковића, народног посланика. која 
гласи: 
Господину Иредседнику ПривЈјеменог Народног 

Представпиттва 
Београд. 

Пошто je 18. маја ио иовом календару свад- 
ба мојој сестри a како сам једини најстарпји у 
i.\iiii, који руководи управом тог дома, то : 

Учтиво молим госиодина Председника за 
истодиевно одсуство у псто не рачунајући пут, 
воји због исјх^довних саобраћаЈа ис може се 
иродвидети. 

Како je 1)азлог хнтаи и неопходан, надан 
сс да he ми сс изаћи на сусрет. 

C поштовањем 
IO. маја 1919. Риста Л. ТрајковиК, 
у Боограду. иародии послашш. 

Председиик др. ДРАГОЉУБ М. ПАВЛО- 
ВИЋ : Одобрава ли Народиа Скупштипа тра- 
жено одсуство ? (Одобрава.) 

06jaB,ii>yjPNr да je тражено одсуство одо- 
броип. 

Изволите чути сада пеколико законских 
иредлога. 

Секретпр ПЕРА ЈОВАНОВИЋ чита прод- 
лог закона мптк-тра припреме за уставотворру 
сжупштину п изједначввм зћкона; »0 пуно- 
летству«. 

Краљевство Срба, Хрват^ и СЈГовбнаца 
MiiFincTapcTBo ПЈлтремс 

за уетавотворну екуиштину п 
нзједначенл заЕона 

Бр. 456. 

у Веограду, 12. маја 1910. год. 

Народном Орвдставништву ! 
Част ми je на основу овЈИшћења датог ми 

Указом Њвгавог Краљевсм^н Височанетва На- 
следииЕа Ирротола од 12. тетс. мес. подисти ITa- 

родном Представништву  приложени  иројекач' 
закона o пунолететву. 

Потреба изједначеиЈа даиае важећпх ;ш- 
конских црописа који се тичу пунолетства очи- 
гледна je, п не еме се допустити да у том по- 
гаеду u даље остане стање какво je данас. 

По општем Аустријском Држављаш}ком 
законив;у § 21., који важн у обЈгастима бииик' 
Аустрије црипалим нашем Краљевству, иуно- 
летство се стпче са навршеном 24. годином, a 
пс § 37. ерпског грађ. законика н чл. 63G. Црно- 
горског имовинског законшса оно се стиче са на- 
вргаеном 21. годином. 

Законским предлого.м, који подносим На- 
родтг Представништву, a који je и Државни 
Савет усвојио без прпмедбе својом одлуком од 
0. текућег месеца број 209, ово je питање регу- 
лпсапо тако да се пунолетсво стиче са паврше- 
ном 21. годином у целој земљи. 

Остала питан^а која су у вези еа овнм, као 
што je проглашење пунолстства судским иутем, 
иамерно су остављена да се регулишу ошптом 
рефоЈ)мо>[ у изједначењу rpabaucKor закоппка 
који hc важнти за целу земљу. 

Минпстар 
Припреме за Уетавотворну Скушптицу 

и Изједначепзе Закона. 

Др.  Алберт  Крамер. 

У Име Његовог Величанства 
ПЕТРА I. 

no милости Божјој и вољи народној Краља 
Срба, Хрвата и СЛовенаца 

Ми 
A .i с к с a н д a p H a с л е д н и к П p е с т o л a 

Ha иредлог Нашег Министра Припреме 
за Уетавотворну Скушптину и Изједначвње 
Закота a no саслушању Миниетарског Савета, 
1)С111или смо и решавамо : 

Овлаш^ује се Мићистар Ирипреме за Уе- 
тавотворну Скушптину в Изједначеше Закона 
да Иародном Цредетавншдтбу може изнвти na 
ршавање предлог закона o пунолетству, 

I lani Мипистар Прппрема за Уетавотворну 
ЦЕуптшину п 11зсјднач(М1.(' 5акона нска изврши 
оваз Указ. 

Вр. 455. 
12. маја 1919. год. 

у Београду. 
АЛРЖСАПЛАР. ,-. р. 

Миппстар 
Припреме за Уетавотворну Скуптшину 

и Иа^едначвњв Закона : 

Др. Алберт K pa м ep, с. p. 
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Закон о  пунолетству 

Блан 1. 
Држављанин Краљевства Срба, Хрвата и 

Слоиснаца постајс пунолетан кад наврши 21. 
годину живота. 

Члан 2. 
Овај закон стаје на снагу кад се прогласи. 
Ko je пре тога већ no особеним законским 

прописима постао пунолетан, остаје пунолетан. 
Ko je већ пре наврпшо 21. годину живота, 

a no досадањим законским прописима ne беше 
пунолетан, постаје пунолетан од дана, кад окај 
закон стане на снагу, a ваљаност и правне по- 
следице њсгових дела, извршених пре тога, 
иресуђиваће се no законима. који су до сада 
важили. 

Члан 3. 
Министру Правде Поверава се да изврши 

овај закон. 

Државни Савет Краљевипе Србије 
Врој 209. 

9, маја. 1919. Београд 

Господине Министре ! 

Државни Савет на данашњем своме састаи- 
ку, узео je у оцену Bani пројект закопа o »пу- 
пољетству«, који сте му пзволели послати na 
оцену, актом Вашим од 8. тек. месеца, број 430, 
na je na основу члапка 144. тачке 2. Устава до-, 
neo одлуку : да пема шта да примети противу 
подпесепог пројекта, као врло потребпог. 

При>ште, господинс Мипистре, уверење o 
моме особитом поттовању. 

Застугшмк Председпика Д])жавног Савета, Члан 
Жив. Ж и в a n o н и h, с. р. 

Господипу Миппстру Припреме за Уста- 
вотворну Скушшину и ИзједпачеЈм Закопа. 

Затпм чита предлог закопа мипистра 
ирипрема.за уставотворпу скупштипу и изјед- 
пачење затсона : »0 државл.адетву« 

Краљевство Срба. Хрвата и Словепаца 
Muппстарство Припреме 

:ta Устаиовтворпу Скуптшнну и 
11зједпачењс Закона 

Број 454. 
у Београду, 12. маја 1919. год. 

Народном Представништву ! 
Ha оспову овлашћеља   датог ми   Указом 

Његовог Краљевског Височапства Наследника 

Престола од 12. текућег месеца, част ми je под- 
нети Народном Представнигатву приложени 
предлог закона o држављанству заједно са мо- 
тивима из којих he се увидети важпост и хитпа 
потреба за уређење тога iraTaiM. 

Овај законски пројекат пије слат na оцену 
Државном Савету једино с тога разлога што 
бп се изгубило у времену, ма да према измење- 
пим приликама садашњи Државпи Савет који 
je предвиђен само за Краљевипу Србију, — ne 
би могао распростирати своје функције и на 
питања која се односе na целу патпу данашњу 
Државу. 

Али с обзиром na чл. 73. закона o поелов- 
мом рсду у Народпој Скупттппи, ja молим На- 
1)одпо Представпиштво, да изволи претходно 
допети одлуку: хоће ли овај законски предлог 
узети у решавање и без шшљења Државпог Са- 
вета или ne. 

Министар 
Припреме за Уставотворпу Скупштину 

и Нзједпачење Закона 
Др. Алберт K p a м е р, с. р. 

У Име Његовог Величанстиа 

ПЕТРА I. 
no милости Божјој и вољи пародној Краља 

Срба, Хрвата и Словенаца 

Ми 
АлександарНаследпикПрестола 

Ha предлог Нашег Министра припреме за 
Уставотворпу Скупштипу п изједпачење закова, 
a no салсушању Министарског Савета, решили 
смо и решавамо: 

Овлашћује се Мипистар припреме за Ус- 
иавотворну ОЈсупштипу и изједпачење закона 
да Народпом Представнигатву може изнети на 
репшваље предлог закопа o држављанству. 

Ham Мипистар Прштреме за Уставоткорну 
Скупштипу и изједпаиеље закона пека изврти 
овај Указ. 

Бр. 453 
12. Maja, 1919. 

Београд. 
АЛЕКСАНДАТ^, с. р. 

Мипистар 
Припреме за Угшштворну Скуппгшиу 

и Џзјсдпачење Закона 
Др. Алберт K p a м е р, с. р. 
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Закон о држављанству 
Краљевства Срба, Хрвата и Словенаца 

Члан 1. 
Држављапство je једно за све држављапе 

Краљевства Срба. Хрвата п Словенаца. 

Члан 2. 
Држављанство Краљевства припада оии- 

ма. који су до даиа кад овај закон ступи у 
живот, бплп држављани Краљевине Србије п 
Црпе Горе, u онима којп су до тога времена 
били припадници Босне н Херцеговине, или су 
бпли чланови (завичајници) воје од општпна 
у бивигој аустро-угарској монархији, што су 
припале у област Краљевства. 

Прппадницпма Босне и Херцеговине и за- 
вичајницима општина бивше аустро-угарске 
>ionapxnjc, припалпх Краљевству, који нису 
(.'рби, Хрватн н Словенци, a задобили су при- 
падпост, односно завичајност у посљедњих 30 
годнна, допутта се да у року одгодине дана, 
од дана кад овај закон ступн у жнвот, пзјаве, да 
ли примају државл>анство Краљевства. Изјаве 
треба дати државној управној власти првога 
степена. која he их еа својим дгатљењем спро- 
вести Министру Упутрашњих Дела. Он одлу- 
чује o одобрељу изјаве и одлука му je извршна. 

Члан 3. 
Законита деца следе у држављанству оца, 

незакоиита матер, a зоконита жена мужа, али 
с њима заједно губе држављапство у случаје- 
вима чл. 9. тачка, 4 и 5. само тада, ако се за- 
једио с њима вселе и ново држављанство до- 
бију. Коме се iic зна држављанство, a рођен je 
и пребнва у Краљевству, сматра се за држав- 
љанина Краљевства, док се не утврди да je 
ппостранац. 

Члан 4. 
Иностранско лице може постати дрл{авл.а- 

imu Краљсвства : 
1. ако га као нсчакоипто дете вдостранки- 

ње иозакони отац држављанин Краљевства ; 
2. ако у Краљевству будс примљево у рб- 

довну државну службу ; 
3. ако му сс иа његову молбу пзрично даде 

лржављаисгио. 

Члаи 5. 
Ko затпажи цржављанство треба да до- 

каже: 
1. да најмање 5 годипа нспрестаип борави 

у областима Краљевства; 

2. да je пуволетав ,плн да му то допушта 
onaj који je као заступник за то вадлежав no 
закону; 

3. да je доброга владања. 
4. да су му cpebene имовивске прилике, 

тако да својом имовином или својим радом може 
себе и своју породицу издржавати. 

5. Да je отпуштен из страног држављан- 
ства. 

Члан 6. 
Од одредаба у чл. 5. изузнмају се ова лица 

која со no пореклу или њиховом националном 
осведочењу сматрају Србима, Хрватима, Сло- 
вепцима, a страни су држављапи. Њима се на 
њихову молбу мора дати држављапство Кра- 
љевства, осшг ако се доказима утврди, да су 
радили против интереса Краљевства. 

Члан 7. 
Иностранцима који имају извавредних за- 

слуга за Краљевство, може Краљ, на предлог 
Министарског Савета, дати држављанство, ако 
бораве у области Краљевства, или ако изјаве 
да he се у његовој области иаселити. 

Члан 8. 
Лржављанство важи пд дапа кад се новп 

држављанип спечапо закупе пред надлежпом 
управном влагаћу првога степена, да he бити 
веран Краљу и држави, и да he поштовати 
законе. 

Одмах no заклетви надлдежва власт ду- 
жна je пздати му исправу o држављанству. Ако 
.rime, позвапо ради заклетве не дође no предаји 
позива за годину дапа, сматраће се, да његова 
молба за држављанство не постоји. 

Члан 9. 
Држављанство губи: 
1. Нсзаконито дете држављапке, кад га по- 

закони отац иностранац, ако no законима очеве 
државв позакоп>ељем добина очево држављан- 
ство. 

2. лица која су без одобрења надлежне 
нласти ступила, односно ступе, и у иностран- 
ску јавпу глужбу, na их Мпппстарство Упу- 
трашплх Дела с тога отпусти из дрлсављан- 
стпа. 

3. лпца која су се као службеници аустро- 
угарско монархије доселила у област Краљев- 
ства, a буду отпуштепа пз службе и то ако Beh 
upe тога ниоу no смислу чл. 2. задобила држа- 
вљанство. 

'i. лпца која су пепрестано 10 година у 
Јшостранству, ако то није no наређењу владе. 
T.-ij.pci, ое рачупл од дана кад овај закон ступп 
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у живот, a прекида се чим лице јави надлежној 
власти да задржава држављанство Краљев- 
ства, затражи путну исправу, и јави се конзу- 
ларној власти Краљевства,  у чијој  области 
борави. 

5. лица која на њихову молбу вадлежна 
власт изречно отпусти из држављанства. 

\ Члан 10. 
Отпуштаље из држављавства не може се 

одрећи, ако je лице које то тражи no закону 
самостално или има одобрење надлежног за- 
ступвика, ако je извршпло своју војпу дуж- 
ност, или je ослобођено, ако испуни дужности 
којс бп имало према држави, или према при- 
ватним и ако није под кривичном истрагом, 
нити осуђено a казна још није извршена.- 

Члан 11. 
Отпуштање из држављавства важп од 

дана кад се отпуштепоме изда исправа o отпу- 
штању из државаљнства, a губи своју снагу, 
ако се отпуштени за годину дапа од тога дана 
ne исели из области Краљевства, нли ако je и 
пре тога рока наступила која од запрека у чл. 
10. 

Члан 12. 
Одредбе чл. 9., тачке 2 и 3, важе за све 

случајеве настале од 1. новембра 1918. 

Члан 13. 
Молбу за примање у држављанство и за 

отпуштње из држављапетва тр1?ба удрављати 
Мииистарству унутрашњих Дела, п предати 
надлелашј државној управној власти првога 
стспена. Ова власт, пошто извиди што no за- 
коиу треба, упутиће молбу са својим извсшта- 
јем н мишљењем службеним путем поменутом 
Мпнистарству. Његово решење изврпгао je, 
осим случајева у чл. 6. и 10. Исто Министар- 
ство издаје и исправе o држављанству и o от- 
пугатању из држављанства. 

Члан 14. 
Кад овај закоп ступи у живот биће дуж- 

ност власти којима he се наредпти нарочитом 
паредбом, да изврше према прописима овога за- 
кона ревизију својих спискова o становништву. 
односно да саставе нове спискове, и то напосе 
за држављане a напосе за иностравце. Te ће 
списково најдаљс за два месеца од дава кад овај 
закон ступи у живот изложити на јавпо разглс- 
дапл. Ko не буде задовољан, има ираво најдаље 
за месец дана од посљедњег дапа објаве спис- 
кова да преда истој власти жалбу, која може, 
ако nabc да су жалбеви наводи умествп, извр- 
гпптп псправку. У противном ho je послати на 

решење Министарству Унутрашњих Дела са 
скојим изввештајем. Ближи прописи o списко- 
вима издаће сс особеном наредбом. 

Члан 15. 
Овај закон ступа у живот кад се објави, a 

укидају се сви досадашњи прописи којп сс пс 
подударају с њима. 

Члан 16. 
Министру Увутрашљих Дела налаже се, 

да овај закои изврши. 

P a з л o з и. 

Прп сваком постапку државе — мислп се 
само на модерну правну државу — иоставља 
се одмах питање, ко je држављанин државе, je]") 
од тога зависи правви положај становпика њене 
територије. Само држављани имају држављап- 
ска и политичка права, и извесне дужности ес 
могу дати само држављанину a никако пак ли- 
цима, која у држави станују a страни су др- 
жавл^ани. 

Држављанство садашњега доба je прсве 
појам модерно правне државе и услед тога за 
све модерне државе битно једнак, ипак у разним 
државама оно je у закоподавству разлличито 
одређено. 

Како су у Краљевству Срба, Хрвата и 
Словенаца удружене покрајине, које су раније 
имале свој сопствепи правни поредак, очевидпа 
je хитна потреба, да се одмах изједвачи правпо 
стање у поглсду лржављанства, то јест питање 
ко je држављании Краљевства, како се држа- 
вљанство добпја п како губп, п како се води 
евиденција o држављанству. 

Садашње правно стање je неиздржљиво. 
Само бивте Краљвипе Србија и Црна Гора 
имале еу као суверене државе своје држављанг 
ство. — За покрајине бивте Аустро-Угарске 
важило je или аустријско или угарско др- 
:кављанство ; за Босну и Херцеговину je nai; 
постојао тако звани земаљски индигенат. 

Са отцепљењсм наведених покрајииа 6д 
бивше Аустро-Угарске монархије, престала je 
правна подлога no којој би се могло пресуђп- 
вати држављанство стаповпиттва ових покра- 
јина. 

Ад чл. 1. Након уједињења народа на тако 
правно различитпм територијима у једну је- 
динствену државу, паравно да у овој јединство- 
вој држави може бити само једно јединствеио 
држадљанбтбо и да се у томе погледу не могу 
дати никаквс концесије ни племенским посебво- 
стима аити историјско политичким ипдивиду- 
аЈШОСТИмШ Није еувптпо neli je сасвим по- 
тр^бно да се у тл. 1. дп TOMP позитиван израз. да 
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важв у Краљевству само једно држављанство. 
Тиме je на једној страни истакпута државпа 
јединственост, a на другој пак одбачепа je свака 
двоумица o томе, да се не може признати nojc- 
дппим територијама, којс су удружене у Кра- 
љевству, каква посебна права. Узакоњењс је- 
линстнгнога дрЛааљанства пма значење да ее 
евака држављанин једие од оних територија 
које сачињавају Краљевстио, сматра под- 
једнако м\ посиоца евих права и обвеза, Etoje му 
нрипадају no постојећим аакопима. 

Члав 2. садржи одредбу ко се може сма- 
трати за држављанина Краљевства. Јер за 
иојам држављанетва недостаје посебпп правии 
криториум и мора нам служити начело правпог 
контипуптсг.ч као јодпна подлога. У емислу 
пога начела су онда државл.апи Краљевства 
aajnpfi еви ови који еу до сада држављади Ср- 
unje и Црпе Горе. У погледу Босне и Херцего- 
miiie, која je пмала свој посебни, земаљски ин- 
дигенат, мора бпти овај нндпгенат тај који 
одрвђује дрл:ављанство ; што се тиче осталих 
пкк-рајипа бивше аустро-угарске мопархнје, 
које су еада удружеие у Краљевство т. ј. Сло- 
веначЕа, Бановина (Хриатска), Далмација, Ба- 
иат. Бачка и Баран>а правни положај je друк- 
чији. Гташжиици овнх покрајпна билп су илп 
аустријскп или угарски држављани. Због тога 
треба у поглсду становпиттва ових покрајина 
тражити допуњујући критеријум и тај пала- 
зимо у правном појму припадања вли завичај- 
ii()( тп. Taj критеријум je потпуно довољап, јер 
појам ланичајпости и држављанства слажу се у 
томе, да je сваки аустрпјг-ки n.iii угарски др- 
ШШЉанин нрипалао једиој отитшш. и ове 
воде ЦОСббну еиплснцпју етапоииптгна ко у 
опшгини има завичајно право. Ако je оида од- 
ређено у погледу становншптва оних иокрајппа 
ла су сви држављани Краљевства они, који при- 
падају каквој општпнп na територнји бивгае 
аустро-угарркс. која je прииала Крал.евству, 
тиме се добија у иогледу држављанства с ганов- 
ппштпа иа овим черпторпјима тачан пзраз. 

Наравно в саоро само ио себи се разумс, 
да се оитање ко je др]вављавин бивте Крал.е- 
itiine Србије и Црне Горе, ко припада Боснв п 
.V'puemiiimii и ко пма .чавичајпо право у оп- 
тгинама на терпторијп бивгае Лустро-Угарпа1. 
која je прииала Краљсвству, може расправ- 
.i.ain само no закоипма ових поједтшх тсри- 
торија. Могло бп će само jom питати ЕОЈи je 
i'prMeiicKii (часоппп) момепат за ово пресуђи- 
вање мејнаавап. или момеиат кад je станов- 
mniiTBO јутсалвенског дела теригорије бпвше 
Лустро-Угарскс оавршило евоје отцепљшл и 
КОЈИ се смагра sa факпгп.ц iiocranai; КраЛЈев- 
СТВа, ii.iu мимеиат |,ад onaj ЗаКОђ ступп у важ- 

вост. Због начела да важе на целој територијп 
тамотн.и закони дотле док се н изврвпш њихово 
изједвачење, морало се je одлучити за другу 
алгерпативу. Алп и да mije било у законпма 
овога прописа. морало би се сматрати no оп- 
иггим правпим прнниипима. код unraiLa ко je 
nam држављанин,'. за одлучујућп само момспаг 
кад закон ступи у важност. ( 

Врло важиа je друга алпнеја чл. 2. Ha 
први иоглед изгледа као да би овде бнло узако- 
њено правр опдије за извесне групе државља- 
на. Али o опцпји у техиичком смпслу не може 
бити речи, jop под том опцпјом разумемо да се 
код прелаза једног дела територије из једне 
државе у другу на подлози уговора даје станов- 
аицима оцепљење територије, којп би ппаче 
постали држављави државе icoja добије отце- 
пљену територвју, право да могу у одрфеном 
року изјасннтп се хоће ли задржатп евоје ра- 
iinje дрливљанство. У овом случају не ради ce 
на уетупљењу територија јелпе дрлсаве другој 
на подлози уговора. Аустро-Угарека мопар- 
хија, коjoj еу прппалале оне јужне територије 
које еу потнале под Краљевство, нв> постојп 
im me n o каквом устуиао.у терпторија пли o 
каквом уговору пзме1)у две државе нема говора. 

Како иак бивпта Ауетро-Угарска насеља- 
ваше сисгематпчкп на Југоблавенеку своју те- 
ритррију пришаднике других парода. односио 
оио пагол>авап>е иамерио je помагала п на овакав 
начин доптлп су на Југославепоку територпју 
с-трапи елемептгг. који сада код ттромењепог по- 
лоакаја сами ие желе да шетану држављапп 
Крал.евгтва, унео ce je пропио у коме зависи 
лржапл.аиг-тво ових људп. којгт би ce. ипаче кап 
завичајппцп патпх опттпла. ималлп сматратп 
нашин драављазшна од тога. ако ce у одре- 
ђенон ооку пзјасне код политпчке влаети да ли 
лрпмају name државл.апство и ако ce пва изјава 
одобри. 

To право саиооТфедељеЕБа у погледу др- 
д.-аил.апства- може ce дати само отшма којп im 
пореклу пли no свом паппопалпом осведочеп.у 
ппсу Србп. Хрвати плп Словепди. Ko ce може 
у коикретппм случају сматратп да nnje Југо- 
славец у томе сштслу не ла ce закппом тачппје 
одредптп. и мора ce делиницб оставптп урел- 
бама o пзвршеи.у. увп1')ају n тактпчпости пз- 
вршнпх управппх власти. ла погоде mra je правп 
У ПОЈбДИНОМ случају да ce na јелпој страпп ne 
гакоди државпим пптереспма. a na другој ne 
прппу1)авају људи у папту лржавпу ввзу у коју 
no свој прплптш ne спалају n којој су тта втпе 
протпвпи. 

Да ce ne бп можла од стрппе стаповппттва 
icnje ce времеппм под влалпппм тфптпском n 
утпцајем дпсел.еттпх елемепата лепацпјппалпзи- 
рало ГодролплпУ п пд пас отуђило. могло ово 
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цраво, које сс даје инородцшИз злоупотребити 
na штеггу државинх интсре^л, на другој етради 
шк да се не учитш криво онима који пак пи 
својој пародпости нису Југославени, али се већ 
тако рећи због свог дуготрајног бављења у на- 
Tiimi крајввима, морају сматрати за старосс- 
деоцс (домаћине), било je потребно ограничење, 
да имају право опције само они инородци који 
,су Добили припадност Бсх^не и Хсрцсговинс. 
одиосно завичајно право у једној од ошптина 
TOKOM последњих 30 година. Рок за изјаву од- 
ређеп je на јсдну годииу. Ово време je потребно, 
јер граиице.нису joni одређспе a и да се не при- 
нуђава становништво прераним одлукама. Из- 
јава сама да се прима држављаћство иије до- 
вољна, треба да je власт одобри. Овај iipomit- 
морао се je унети због тога да би власт одржала 
моћ контроле и спречила злоупотребу. 

Вудући да овде иије реч o веком призиа- 
том субјективном праву, не могу се допустити 
жалбе на управпе судове ве.ћ треба у закону 
изрећи, да државиа влает поступа no своме 
слободном уверењу (дискрецијонарно). 

C обзиром на пропис чл. 14. у коме се на- 
ређује властима да састављају, односно реви- 
дирају спиекове свих држављана п опих који 
то нису, биће задатак извршних власти да се 
код састављаиња схшскова узима у обзир та- 
кође н стаиовииттво, које има право опције н 
сходно и томе води га у евпденцију. Ha oua ино- 
родна лица, која су била у државној служби 
или су у љој остала и после преврата, нарав- 
ио право опције се ие односи, јер су она већ 
еа поднашањем молбе за пријсм дрнсавне слу- 
лсбе nanie државс илјасипла се за наше држав- 
љанство. 

Ад чл. 3. Овим прописом узакоњује се на- 
'Јело које je усвојено у законодавству свих кул- 
турних дрлсава, да су лакопита деца већ ро- 
^ењем стекла државаљанство очево, a незако- 
пнта дрл(авл>анство матере. Нски закоми имају 
jom поссбни пропис да то иажи и за дсцу tcoja 
су сс родила у шшзсмству, јер то je иачоло 
oimiTc, иаулси само Данску и Јужиу Америку, 
и no ееби сс разуме, није сс парочнто уиосило 
у закоп. Овом вачелу и одговара да сс у иашој 
земл>и рођена двда иностранца сматрају ино- 
странцима. Тако je бнло до сада у бивпшј Ера- 
л>евипи Србијн, у бивЈпој Аустро-Угарској и 
важн исто тако у Немачкој, Шведској и Швај- 
iiapcicoj. У другим државама ово je питање ра- 
лличито решено и могу се у том погледу поде- 
лмти држано у више група : 

I. У држпви pobeiia деца ćy држављаип 
дотичне државе и ако родитељи нису држав- 
љани те државе (Данска, Савезне Државе Се- 

верне н Јужне Америке, ипак je у том поглсду 
пракса много што шта преиначила). 

II. Kao под I. ишк имају дсца кад иоетану 
пунолетна право опције држављаиства роди- 
теља (Епглеска, Португалска, Бугарска). 

III. Деца следс држављанству оца, a пма- 
ју no пунолетности право опције држављанства 
државс у којој су рођена (Белгија, Грчка, Ру- 
муппја, Русија, Шпанија). 

IV. Француска, Италија и jom пеке мање 
државе усвојиле су комбиниран систем. 

Наравно, да се у овом закону усвојило иа- 
чело које je и пре важило у Србији н у бившој 
Аустро-Угарској држави. Очигледно начело да 
следе деца држављанству родитеља потребно 
je било ограннчити у случају да родитељи из- 
губе држављанство. Не може се допустити, да 
чт je отац изгубио држављаиство no чл. 9., т. 
2., 4. илп 5., такође жена и деца изгубе др- 
жављанство и ако су они остали у држави. За- 
конн неких држава имају нарочите прописс у 
у иогледу држављанства жена које остану удо- 
вице, на np. удовица која je изгубила држав- 
љанство услед удаје за иностранца опет ra 
добија ако остане у држави или ако се у псту 
врати и изјави да хоће у iboj да живи. C обзи- 
ром на општи пропис чл. 6. могло се je овде изо- 
ставити свако наређење у том смислу. Развод 
брака, наравно нема никаквог утицаја на др- 
жављанство. Ако се пак брак прогласи за ни- 
штаван остаје првобитно дрл{ављанство. Ко- 
начно, у чл. 3. такође унео се je општи пропис 
да се мора еваки који je рођсп и живи у државп 
сматрати за дршављашна дотле, док се не до- 
кажс_ да припада другој држави. Ово вреди у 
истој мери за находчад као и за сва друга лица 
у погледу којпх у чл. 2. нема подлоге за рас- 
прављање њиховог држављанства. 

Ови прописи битно су у складу са садатп- 
ILIIM српским као и хрватским и аустријским 
лЈжвом. 

Ад чл. 4. У чл. 4. прописује се у којим 
случајевима странад може добитм држављан- 
ство К.рал>свства. У закоиима других држава je 
као нарочита тачка наведеп случај да жена пно- 
странкшва добија чшг се уда за држављанина 
ILITOBO држављанство. Овај случај je садржап 
Beli у чл. 3., зато остају овде само три врсте 
стицања дрливљавктва, 

У тачци 1. одређује се да легитимирано 
незаконито дете добија државл^анство свога 
оца. TTpir томе зампшл.а се да се позакоњси.с 
пчвршило rrn закопским прописима, које важе у 
појсдипим тсриторијпма. Последица' he пак 
тога битп правна неједнакост пзвесне врсте, a 
то се TaKobi" У проиисима ко je држављапин 
Краљевства није могло избећи, јер не може бити 
задатак закопа o државл>анству такође и од- 
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ртрањвњв појсдпакости na другом иољу законо- 
давства. Постајо пптаљо no којпм законима се 
мора расиравл.аги законитоет узакоњења : или 
no законима оне територије гдс отац и.ма евоје 
стално место становања, или no закоиима oue 
где он има завичајност, одаобно no којима се 
расправља његово држављанство. Закон у том 
погледу нема детаљних прописа, a сматра се у 
смислу савременс теорпје за правилно да се то 
питање расправља no закопима домицила. 11a- 
равно, ако би се извршило позакоњенл у ино- 
земству јасно je да морају бити за то меродавни 
само они пностранн закони no којима ее рас- 
правл^а државал>нство само небрачног оца. To 
одговара n међународиом праву. 

Тачка друга нормпра стипање држављаи- 
етва путем прпјсма у државну службу. Овим 
пропнсом речено je да je прпмање иностранца 
у државиу службу истоветно с формалним npn- 
мањем у држављаиство, иатуралпзацијом. Де- 
крет o овом наимсновању ступа на место ис- 
правног документа o држављанству. Овај npo- 
пис je оправдан јер влада у свима модернпм др- 
;«авама начело, да државни службеници мо- 
рају бити држављани дотичне дожаве. Ако се 
опда појави потреба да се прими у државну 
службу иностранац, иоследица тога мора битп 
да овај самим цримањем службе добија и др- 
жављанство. Закоиски пројект ограиичавав до- 
бивање држављанства на примање у редовну 
државну службу. Ko се има сматрати за стал- 
ног државног службепика следује из закона o 
срганизацији државне службе. Прописи o томе, 
која je власт надлежна за примање ииостранца 
,у државпу службу, нису уиссени у закон, јер 
се сматра за правилно да сс у том погледу не 
прејудицира оиом делу законодавства у чији 
камплекс спадају iipoimcii o државној служби 
у опште. Сматра се као задатак уредбе o извр- 
шењу да се у њој до изједначења закоподавства 
no овомс iipoimine да намеравапо примање у др- 
жавну службу ирипада надлежиом ресору цен- 
тралне владе. Исто тако je и у погледу облика у 
којима се има нзврвшпти примање у државну 
службу a у цпл>у да се тиме добијс држављан- 
ство. Готово je сигурпо, да ce мора постављеи>с 
извршитм дскретом, Еоје ce рачуна као стално 
постављење. Лко онда jsjjsaaa мора привремсио 
задржати у тој нли оној струци службенике 
који нису држаил.аии, то нс смета закону. 

Ад чл. 5. и 0. изузев већ поменуте случаје 
може иностранац добитв држављанство еамо 
путем изричпог оримања у државну везу. Уоп- 
ште важи начело да нико нема праио иа пријем 
у држављапство, и да je последица дргавне Са- 
мостал!^1'!!!. да кад иога нрима у д])жавл.аи- 
ство или му то одриче, поступа при томе no 

г.вом елободном увврвњу или дискреционарно. 
Ово би вачвло било еувише строго код садашње 
међуиародио дезоријентацнје, ввд свака држава 
без обзира на uociojche мсђународне уговоре и 
обичаје иокушава брзо и често ua бруталаи на- 
чин отрестп ce инородаца. Према томе морало 
ce je одлучитн на разликовање иностранаца, 
којп су no пореклу и нациоиалном осведочењу 
Србп, Хрвати и Словепцп од других пиостра- 
лаца; код првпх ради ce на име o иностранцнма 
у формалном смислу a никако у маторијалпом, 
јер су онн напш људи који еу фактички иза- 
шли пз нашег народа a остали су у иностран- 
ству, тиме што су задржали наш народпи језик 
и своју националну свест, у сталној душевној 
вези са народом, тако да код њпх, ако они сада 
траже повратак у своју домовину, ради ce збиља 
o некој репатрпјацијп. Ипак није било згодно 
из јуристичко-формалних разлога чшшти раз- 
лику у закопу између патурализацпје у ширсм 
смислу п рдратризацпје, него ce je овим посеО- 
ностпма у толпко изатло на сусрот што су ce у 
чл. 5. поставили општи условп Еоје држава 
тражи за примање иностранаца, a у чл. б.-пак 
унелн изузетпп прописи за one ппостранце које 
сматрамо у горњем смиглу за Југословене. У 
опште захтева ce од инострапаца кад они траже 
држављапство да докажу испуљење свих пози- 
тивппх и пегативних услова којп су наведепи у 
тачци од 1—5. 

Код пнострапаца другс врсте no чл. 6. 
тражц ce само да ce пмају сматрати за Србе, Хр- 
вате, Словепцс. Овпма ce мора дати држављан- 
ство и дакле признаје им ce тпме субјективно 
лраво на прпјем у држављапство. Једпо ограни- 
чењс je ипак потребпо у погледу ипостранаца 
тс врсте. 

У пркос свс своје наклопости према овим 
пностранцима држава не може ићи тако далеко 
да прпма у својс држављанство н оне који су сс 
у инострапству тако заборавпли да су радили 
против пптереса Крал.евства. Ово ограпичење 
услед iiojaciiocTii појма којим со-закоп служи, 
шта впгае таквп je. да би ее могло у праксп раз- 
лпчнто употребл^авати алн пајтачпији прописп 

,у том поглсду виже би шкодплп пего корпстили, 
јср пачппп како ce шмкс радити протип пптс- 
рсса државс врло су разноврсни. Оставпти ce 
дакле мора нзвршним властима да пропалазс 
прави смер. Ипак из текста ограпичења излазп 
да мора влает, која би пријем у државл.апство 
одбила због радп.п противппх државпим ппте- 
ресима, утврдитв информативним путем одго- 
варајуЈипг савршеним прпликама, да лц je мо- 
лилац радпо протпв иптерсса Краљевства и то 
\i\- у образложепом регаељу доставити. 

Што ce тичс услова којо страпац мора 
испунити, ако хоћс да добије државл>анство, то 
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су уобичајони мшшмалпп захтеви које мора по- 
ставити свака држава у своме властитом иите- 
ресу п у интерееу ошптина, a да ее ni' угрозе 
интерееи њених сопствених држадљана, испу- 
њење свнх тих услова мора молилац у својој 
^[nлбll дока.чати. 

Шта шппе неке државе, нарочито Немачка, 
не захтевају да иолилац иора пре иријсма у др- 
жављанство стаиииати изиесио непрекидно ереме 
у држави него само изјаву да се хоће у држави 
џастанпти. Ипак je с обзиром na прилике по- 
следњег времена потребно, да ее захтева нзвесно 
време етановања у држазви, да ее вароду страном 
елементу не отварају потпуно врата. 

За парочпте случајеве ипак je пропнсано 
У чл. 7. 

Ад чл. 8. Овај чл. садржи правОј да сваки 
ново-примљени дожављанин мора положити 
евечапу заклетву, друго, да добија држављан- 
ство тек полагаљем заклеткс, п треће, да му сс 
морају одмах no иоложеиој заклетви издати до- 
кумента o држављанству. 

Полагаље заклетве не тражи се У свима за- 
конодавствима, ипак оно сс je уноло у закон, јер 
cr заклетвом опомиње пови држављанин на еве- 
чан начин да наетупа вово доба у погледу њего- 
вих права и његових обавеза. Пз тога разлога 
одредило се je такођс да je за добивање држан- 
л.анства одлучнп моменат заклетва a никако из- 
давање докумената, као што je то у државама 
које не захтевају полагаље заклетве. Одређење 
текста заклетве оставља се уредби o извриењу. 

Пз прописа чл. 3. пзлази да се давање др- 
жављанства односи на брачну жсну и пепуно- 
лстпу децу, тако да то imjc1 било потребпо овде 
ларочито истицати. 

Пунолетност иаравно мора ее расправља гп 
у поједшшм случајевима no заЕШИма пређашње 
државе. 

Ад чл. 9. У том члану побројаии су услови 
под којима се држављансгво губи. И ови су 
условн у свима културпим државама випте или 
маше једнаки. 

Ад тачка 1. нзшомиње се. да остаје ван 
брака pobuno дете небрачно и задржава држав- 
љанство мајкс и ако би се мајка доцппјо удала 
за miocT])aii!i,a и услод тога изгубила државл>ан- 
етво, aiio дете iiiijo било браЕОМ узакоњено. По- 
закоњење гс мора извршити no закопима драаве 
ikojoj пностраиап Припада. Вал^да je у свима 
културнпм државама са позакоњењш спојено и 
добијање држављансиа, a могуће je ипак да 
mije овако, п због тога и упеесп јо пропис, да 
небрачно деТе, i.ora отац ппостранац позакони, 
губи тек онда држављанство кад je ono позако- 
њењен доби.и) држапд.апство очево. У Еиглеекој 
je и. jip. ррзакоњеви иеповнато; ако Енглез као 

пебрачни отац детета држављаике ожени сс мај- 
ком и тиме у смислу нашег права позакони дете, 
оетаје дете, ипак наш држављаипн ма да су ро- 
дитељи држављанп Епглеске државе. 

Тачка 2. садржи тако званп авокаториум. 
ипак не у уобнчајепом ошслу. Различнте др- 
зкаве нмају законске nponnce да можс централиа 
влает изрећи да су опи држављапи изгубили 
своје држављаиетво, који се у случају рата или 
ратне опаспости нису одазвали позиву владе на 
повратак у домовину. У том облпку inije бпло 
згодно да се унесу ови прописи у закон. Про- 
шлост нека се избрише и са љоме и последицс. 
Ko je могао доћи у домовину, a то није учпино 
и овим пзбегао војну дужност, нека се казни чим 
се вратп. У погледу оних, који се не мисле вра- 
тити, довољап je nponnc тачке 4. У будућности 
ипак je. ако би се појавила потреба ступптп 

' под заставу, дана могућност да се у спецпјал- 
ном закону истакпе, да они, који се позиву na 
ловратак у домовину' не одазову тиме губе др- 
жављанство. Рад напгах саплеменика у пно- 
странству за време рата показао je да су били 
свеснп своје обавезе, u кварило би лепу успо- 
мену на њихова патрпотска дела у нпострав- 
ству, ако би сада тражшга one, којп ппсу били 
иотпуно свеспи своје дужпости. 

Потребан je пак пропис у томе облпку да 
може централпа власт изрећи губитак држав- 
Љанства у погледу оппх којп без дозволе влаетн 
i тупе у јавну службу туђе државе. To се тиче 
држављанцна без разлике порекла и службе 
које се примају. Само no себи се разуме да ее 
може изрећи губптак држављанства тек. ако се 
дотични безушепшо позвао иа повратак, или се 
je na други начин утврдило, да се on ne иисли 
вратпти. У погледу опих бившпх чпиовника др- 
жаве, који су се доеелили из других места и 
који су државу одмах no преврату папустн.ш 
или се у огппте нису вратили a утврдило се je 
ла еу ступили у службу туђе државе, у нај- 
mime случајева изврпитће ее губитак држављан- 
ства no тач. 3. овог члава. Остају jom лица тсоја 
ранпје пису била у државпој служби a г-ада су 
гфимљш у службу ripaiie државе. не тражећи 
• '.a то дбзволу властп. ели ona noja нпсу као 

. ■ чиноввиЦи отпуиггепп мз глужбе. 8а ове 
' г ' if4 потребан n намењвн овај пропис. 
JI n »длука o губљењу државЈваћства je 
no icKcij закона дискреционарна ствар, тако 
да власт пма пзвестан широк оквир и да можс 
емотрвно пршгошивати пропиее када n како то 
државши интереси захтевају. 

Ад т. 3. Onaj nponnc je нелпто тедијалпо, 
у закопу који не налазимо у законодаиству дру- 
гпх држава. Да се овај nponnc пршш пзазва.1о 
iey на]10чпте прилпке у којима сс сада налази 
великп део name држане. Ha територији која je 

У1 
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била раније део Аустро-Угарске, Аустро-Угар- 
скп цептрализам слао je у циљу германизације, 
одпосно мађаризације, или бар у циљу хеге- 
моније пад Југословепскпм етаповништвом, eno- 
je немачке, одноепо мађарске Чпновнпке, којп су 
стварали стално неку посаду и на натпм краје- 
вима утиснули жиг стално окуппраие терпто- 
рпје. У питересу државе п стаповпиттва je да 
сс овп досељеппци којц су добилп постављеИ)е>г 
у нашим крајевима и завичајно право у општп- 
ни иостављења, no молућству отпусте пз служ- 
бе п зајодпо се одлучи да су тиме изгубпли и 
држављанство. Овај пропие jropao се je ограпи- 
читп само у погледу на one јавие чпиовнике којп 
су иначе no пародности ипородпп и отпуштепи 
због тога пз службе, a пмалп су већ пре ступања 
у државпу службу завичајно право у којој on- 
штини нагае државе и е тога разлога се сматрали 
за држављане. Јер, ако би отпует из државие 
службе такође у ттг елунајевима пдгао за по- 
еледпцу губптак лржављанства, то би зпачпло 
једно неоправдано диференпираље измођу пно- 
родаца. и погорптавање правног положаја оних 
инородаиа, којп нису државпи чштовпппп. Про- 
nnc чл. 2. у погледу опппје односи ор паравпп 
као оптти nponnc и на те случајеве. 

У вези тога мора се епоменутји nponnc чл. 
]2. У onniTo мора важити начело ла закотш пе- 
мају повратпе силс. Јер пак пмају ее сдтатратп 
за држављане ради правпог контпнуптета, већ 
од постанка Крал^евгтва, гвп који су no оволг 
закону прпзпати као држављапп. nponnc чл. 2. 
да сс има раеправљати питање o држављанству 
у момепту.кад овај закои ступп у важпост, je 
унесен због техтшчке пзраде закона, — логпчгто 
je тто ceje унео nponnc no коме губптак др- 
жавл.аттства услед ступап>а у службу туђе лр- 
жаве плп услед отпуста-пз државпе службе (т. 
2. n 8. чл. 9.) наступа. олттопто паступпо јр и за 
све OHfl случајеве. који су се логолплп од 1. пов. 
1018. n после. Овај датум упептеп je као латум 
пТшрпшог ппевратка због лактог техппчког пз- 
вршења закона. 

Ад т. 4. Овле je узакоњен пропис. коди je 
бтто ло сала у важпостп у Хрватској n кош па- 
лазимо у Bolimin лругпх држава. У погледу 
avr-mnicKor законодавства бпло ie то питање 
споптто. Значај овог nponnca cacroin се v томс 
гото се пзлпчо губптак државл.анства као пгосле- 
литта луговле^ев«1 пеппекплпе отсутностп. Ko ii1 

пелпх 10 година провео у ппостранству ne тра- 
жећи никакве везе pa својом домовином еена 
сноси последппо. ла се n његова плавпа веза за 
Отаџбппом пзрече за прекипуту. Држава. од- 
носпо завпчајпа опгптппа треба ла пма мслућ- 
ност ослоболити се својих законских дужностп 
Вреам   лпцпма  која.   напустишпп Ота^ину, 

остала су тако дуго без икакве везс са њом, да 
се може сматрати као оправдана сумња, -да су 
Beli постали држављани друге државс. Oun које 
услед иародбе владс као nocviaiiiinii, копсули 
пли томе сличпо, стапују у иностранству, на- 
равно ne могу губпти држављанство. Да се то 
јаспо истакне у закопу унешен je пасус »ако то 
mije no наредби владе«. 

Рок je одређен na десет годпна. Ово време 
има се ематрати исто тако као времс застаре- 
лоети. 

Овај рок одговара n другим закоподавстви- 
ма. IIITO CC тиче момента од кад се има бројати 
одсутноет бпло бп правилно да ее усвоји моме- 
нат кад je лице напустило државну терпторију. 
Ппак морало со na очиглед факта да имамо нс- 
посредно пред собом 5 година светског рата, кад 
су се све везс између држава прекинуле и свакп 
повратак у Отаџбппу, и у опште свака веза са 
п.ом ншогућна, одлучитц na десетогодпшљп рок 
од дана кад овај закон ступи у важност. Morao 
on се и узети onaj моменат кад je истекла важ- 
ноет путној исправп, алп ппак je боље то на- 
ттустити да се неби примена закона сувише ком- 
плпттпрала. 

Кад се може сматратп 10 годишња одсутноет 
за прекинуту? У овом погледу било би потребпо 
лоста строгпх одређеља. Немачки закон o др- 
жављанству захтева само да се дотичпо лице 
упише у чатрпкуле државног консулата својега 

■места стаповаља у туђини. C обзиром na npo- 
пис чл. 6.. no коме je дрбивање држављанства 
за пттостраптте југостовенског порекла веома 
олатлшшо. n бпло je умесно да со mimo захтева 
за прекидање олсутпости п то 1. да одсутни пз 
иноетранетва јављају својој падлежпој' влаети 
дахоће задржати држављанство; 2. да захте- 
вајупутну ncnnanv ако je jom nncv лобплп или 
aко je застарела n 3. na ce затгату у матрикуле 
ковзуларне власти. Omi захтеви ппсу таквп да 
пх опп тсога хоће да тI^r ?? држављанство за- 
пттити ne бп моглц 'испунити, ипак штите ce na 
лругој страпи иптепесп који захтевају ra je др- 
жава обавезпа бринути ce само o оним људима 
v ппострапству којп одрже ппшгерпо везу са 
n)0^гe. 

Губљење држављанства поеле 10 годтшње 
отрутпостп ne завпси од тог;1 fia л,, ie одсутни 
'гоПтто v Tvhnnn лпуго лржавл.апство п тако ce 
дгоже .чоготптп да je лцтте Koje ce ioni сматра за 
namer ллжављапппа већ добпло Tvl)e тржав- 
љанство, или изгубило name држављанство 
услед о.тсутпости n ако у туђнни nnie добило 
лруго. llpmi случај tforao би nac довестц до 
enopa ca другим државама, алв ce то да рмгнти 
само медуналодтш уговорима a ве путем з 
волавства. Друти рлучај можђ бити везгодап 
само за дотичпу особу, која je остала без др- 
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жављанства али то je последпца љепе пемар- 
ности и зато има да сноси поеледице, ако остане 
у случају потребе без заштите. Шта више даје 
пм чл. 6. молућност да траже п добију поново 
држављанство и ако се нису вратпли у своју 
Отаџбнну. 

Да губитак  држављанства  уелед   10 ro- 
дишње одсутности вреди само за пунолетна 
лица nuje  потрсбно нарочито истицати у за- 
коиу. 

Тачка 5. говорп na крају o губитку држав- 
љавства услсд отпуста из државпо везе. Отпуст 
сс иоже дати бамо опом лицу којс ra тражп, и 
отпуст можс дати еамо она власт која je no за- 
кону за то надлежна, т. ј. no чл. 13. Мипистар- 
cii!) Унутрашњих Дела. Услови под којима се 
добија отпуст из државњанства постављени су 
у чл. 10. 

Kao и друге државе, .и досадањи закопп 
na територијама наше државе, стоји такође и 
овај закон na стаиовшлту слоТЗодпс емиграције. 
Нико ne може бити принуђен да остане у нашој 
држави и буде држављаипп ако то псће. Ипак 
потребно у ово иачело малр ограничити у ннте- 
ресу државе и држављана. Оиа ограничш.а рс- 
дуцирапа, су. изузев иижс помепуте околности 
да onaj који жели отпуст мора бити пунолетав 
нли li-aTii одобрење свог законитог заступнвжа, 
на три категорије: 1. да fm.ie у војпој обавези, 
2. да je испунио п друге обавезе ћрема држави 
и држављанина, 3. да ипје због повреде правног 
поретка дошао у варочиту обавезу прсма др- 
жави. У погледу 1. категорије законски сс про- 
јекат задовољава са ошптим изразом »да je вој- 
ny обавсзу испуппо или je од исте ослобођен^. a 
не одређује у томе погледу као заковн других 
држава детаљнији појам војпс обавезе. Питање 
војпе дужноети je ствар посебног законодавствд 
и пису im потребне ш опортуне овде делаљније 
одредбв, Beli с има оставити иракси да i 
правља ко се no војнин законима има сматрати 
да je у војној обавези. Доказ o ослобођењу од 
војне дужноств може дати само надлежна војна 
власт. C обзаром na оЕОЛновт да према еадањем 
стању законодавст1!а у помеду војне дужности 
пста пОчиње у сразмерно згодном добу етароети, 
mije било потребно у закон уноситн посебне од- 
редбе у погледу оних лица, која пису у војној 
обавезЕ, аа да су no евојим годинама neh бдизу 
исте. 

Захтев да onaj који тражп отпуст пз др- 
жанл.апства треба да пспупи и друге дужпоети 
према лржав.и, у приом реду обвезе У попеду 
јапппх терета, правилав г. Доваз да такве оба- 
везе ne постоје дужпа je дати падлежпа пореека 
власт. 

Другп захтев да молилац мора испувити 
евоје обавезе према садржављаиима, мање je 
потребан и могла би се брига o томе оставптп 
самим с-адржављашша. Позвато je међутим да 
се отпуст из држављаиства искоришћава у цп- 
љу ослобо15ења својих обавеза према својим по- 
верпоцима, који често нису у положају да за- 
штите своја права, јер им намера њпховог дуж- 
пика вије позната. Зато je умесио да се тражи и 
доказ o испуњењу прпватних обавсза. Прак- 
тпчпо je то изводљиво само на тај начин, ако 
власт од које се тралси отпуст, ово објави у 
службеппм иовинама. Ако се у одређепом року 
вико ие јави. сматраће се да таквих обавеза пема 
и потврда o томе даће се молиоцу. Ако захтевп 
буду пријављени, али молилац их одриче, онда 
се мора решењс молбе за отпуст одложити за 
пзвеспо време, у ко.ме се спор судом може ре- 
пшти. Подробније прописивање епада у дуж- 
UOCT уредбе o извршењу a не закона. Крајна 
сметња отпуста из држављааства постоји ако je 
молилац под истрагом илп му je казпа већ из- 
речепа a nuje пздржапа. Држава у интересу јав- 
ног реда ne може се одрећп права да оне, који 
су пали под истрагу, иусти из своје власти. док 
се Н£,утврди да ли je оправдапа cyMiui o извр- 
шсном злочину или ne. Исто тако je у јавном 
иптересу, да onaj, који je осућен на казну, псту 
и издржи. Све једпо je да ли je казна нзречеиа 
због злочипа или преступа, и да ли je казна ли- 
шења слободе плп новчана. У ирпродп ствари 
.чежп, да се ne може паредити молиоцу, који 
тражп отпуст, да докаже да ннје под нстрагом 
илп казпом, али власт трсба да докаже еметњу, 
ако због ље одриче отпуст. Исто важи као што 
je rope речепо, п у погледу испуњења других 
дужности према држави, a молплац треба да 
докаже да je пспуппо војну дужпост или да je 
од псте ослобођеп. 

Изузев наведених разлога не може сс од- 
рећп отпуст из држављапства, држављапип 
има дакле субјектпвпо јавпо право на отиуст из 
државл.аш-тва, ако ne постојс у закопу еаведене 

n.i'. У томе je већ садржапа дужност држав- 
пих власти да молбу за отпуст узму одмах у 
разиатрање, и да с<> ретеље o томе не одуго- 
влачи. Мора се молпоиу призпатп право жалбе, 
ако би се паведепо еубјектпвпо јавпо право штс- 
тило, би.чо да ее веоправдано одриче отпуст, 
било да се решење без потребе одлаже. 
Ад чл. 11. Овај члап садржп две одлуке: 

1. да важи отпуст од момеита кад се от- 
пустпа исррава преда, тто je еистематички пот- 
пупо у реду. Ллц могући су случајсви да пско 
затражи отпуст у иил.у, који држава забра- 
њује, a iife.icii.c му je само изговор. Друга од- 
релба чл. II. пма дакле циљ, да онемогућп 
такве злоупотребе na тај пачин, тто одричеод- 
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иуетној листи важност, ако сс отпуштши пс 
исели у року 6д једвв године. Taj се ров прппи- 
cjj'je, да би ее отпуштвноме дапа мо       к     ,л 
своје HMoiuiiicKc одиосе ургди u при] . i 
усслс11,('. У времсиу изквђу вредаје отпустне 
неправв и фактичног иселшл могуће je да ее uo- 
јаве за отпуштенога noiu' обапсле прсма драиши, 
nii.io да ft' проишрила врјна лужиост. оило да 
с" прописали iKimi терети, un.io да јсптиуттени 
пао под истрагу ii.in да je осуђев na казну. На- 
етаје шггањв вакавје поетупад; у овим случаје- 
вима. AKO отпупЕгени остане v држави у року 
од године дапа no пријему отпусгаице, егаар je 
проста. Отпустиица je изгубила важноет и тре- 
ба иопово подиети иолбу за отпусг. Теже je 
питање (сакав je поступак у погладу ва друге 
сметње: Од отпуштеиога не коже te тражити да 
v моненту исељеЕБа аоново доказује да mije у 
војној обавези итд.. већ државна иласт има се 
старатв b томе да нико не паиугти државну те- 
риторију који je у бојној обаввзи пли у погле- 
лу вога je ваступила која од иоменутих сметњн. 
Како то илагт има да удеси спада у дслокруг 
наврпшс уредбе али за ошуштенога пан мора 
пажптп отиуетнпца као пуиоиажап докумспат 
дотлв, док се no ирописима i.oju важе за посту- 
nai, државних n.iacTii se докаже да je иаступила 
смегал, услед које бв отпугтнида ингубила 
важност. Имамо поела дакле са резолушрним 
условима тако да ау гоматичпо паступа важноет 
тпустпицо акп ее покаЈкв да je влает у погледу 
смстње бпла у лаблуди. или ако on отпуппсип 
(•мстп.у одстранио пре него што je npoinao рок 
за iicejbeibe. 

Ад чл. 13. Onaj члаи садржи како се мора 
поступати код тражвња за пријем у држављан- 
етво пли за отпуст на државне службе. Због 
вслиЕе важности држављанства потребпо je да 
je поетупак ypeben no једнакпм начелима и да 
je за решење надлежна власт која no евојем са- 
ставу пма сиа јамстиа за усиршно и праиилио 
niTiilieiM1 дрхавних иптерееа. Tn може omu само 
централна власт, на име Мпн. Уиут. Дела, као 
оио одељење пентралне власти, v чије подручје 
no enoj прплпцм спада штићење државних ип- 
тереса. Молбе се морају прсдати драсавној вла- 
(iii ириог степеиа и то у месту стаповања, ако 
иак редоппог мегта СФановања пема. пли се на- 
лалп у пнозшству, опда he молбе за отпуст у;ш- 
матп na разматрање само ona државна власт, у 
'injcM подручју ЛбЖИ каппчајиа отнтииа мо- 
.iiKiHa. 

Ha другом мосту ni'li се je пг-такло да др- 
жавна H.iacT ппступа no своме слободнои уве- 
рсн»у тако да нема места жалби na решење цен- 
гралпс н.тасти. Само У опт\ рлучаЈевима у Ko- 
jima ималт иогла ca ирипатипм правима мора 

с-с ii[in.{iiaiii и ксалба na управне судовс (Др- 
■канпн Савет) ако се тврди, да re повредило при- 
ватно право, Есао што ј<' то речеио у чл. (i. и 10. 

Лд 14. Прописи овога члапа су више плп 
мање формалпш значаја и ематрају се за по- 
гробпо. да би се добила трајна и добра оиидоп- 
ција o поло&ају становништва у држави у по- 
глсду држављанства. Значај ошкве сиплспцијо 
за државу вије потребно нарочито истицати. 
Код шггања има ш ко државну потпору нбог 
нужде нли да ли му пропадају полптпчка npa- 
ва, пли да ли je у војној обавезвг, или да ли пма 
у шшстранстну право na запггнту, потребно je 
имаш спгурну подлогу ко јђ.држављанив a ко 
mije Напме постоје зато и сада у иојединим те- 
риторијаиа државе списвовп који се воде са 
i.iKd разнолиЕО! стаповтпта и од тако различи- 
тпх власти, да je потребно не еамо да ее ово ета- 
ње нзједначи него да добијшо за будућност 
добре, сигурне и прегледне еписЕове. (аставља- 
њем опаиппх списЕова не стављају ее у дужпо- 
ето властима весавладљиве тшкоће, јер ее ne 
тражи IIOIIITO сасвим пово што би го тек na под- 
лози бројења становншптва могло Езврпшти. 
ЗаЕОн се задовољава тимо, да се тамо. гдс су 
билп до Сада уведепп (шискови, ови подвргну 
ревизији 0 попупе: тамо гдо овагаих сииг-кова 
псма или су служили другпм циљевима, да се 
израде na roj подлози вови епискови у циљу 
евиденције етановништва. He може бити зада- 
•rai; .{акопа да у том иогледу да бДшке ОДредбе 
neli мора дати само оквир у комо може доцније 
нзвршна власт издати приближнија одр(фења, 
да ге постигав цил, закона na вајбољи пачип. 

У завов иорала се унета оамо одрелба која 
осигурана да he списковп имати значај спгурпс 
подлоге за расправљање вових одношаја, за 
кпјп i у памсн.опи. Ono одредбе cv: ла ее ('писко- 
ви ревидирају што upe. Рок од 2 иесега у том 
поглеДу доиол.ап јо. потом да го впшжови Вз- 
ложе етановништву na углед ir na послвтку ча 
СС гтановппштву ла ирплпко. ga мпже овојепп- 
тереее заштитити, ако бп бни код израде аш- 
екова бплп повреЈхчш. У том циљу аризнато je 
сваком право^да сежалн v одређенои роЕу. 
llpano жалбе no тексту захона нијв ограничвно 
само na опога који тврди да се epdja његово npn- 
ватно право. вев оно припада п опом којн види 
да се веком другом лпду no списковима призжа- 
.и) правно стање војв му ne пршгада. 0 жалбама 
одлучујс централна власт. Али тиме ое ne 
нсвључујв да власт, која je списковв нзрадвла 
и ивложила no сме сама жалбу усвојити, аво fe 
уверена да je списак norpemair. Само ono валбе, 
soje ona no nose да усиојп. имају се цоставити 
поптралпој власти na pomon.o. Блпжо одредбе 
епалају у уродбу n извршвњу na воји ее лакоп 
плрпчпо iio.nma. 
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Оетаје jom питанл колико правно важе 
спискови кад се дефинитивно ереде, то значи, 
пли сс може овима приписивати у погледу др- 
жављанства илп недржавфанства конститу- 
тивни значај илп само доказна моћ. Законо 
томе не.ма изричних одредаба и следује да нмају 
еамо за циљ евиденцију u доказпо ередство. 
AKO ее онда при изради еписка поко ппјс узео у 
обзир, тиме он није изгубио држављанстБО, иего 
je само у толико његов положај тангиран, што 
мора доцније, ако дође питањс o његовом др- 
жављанетву у расџрављање, доказати да je др- 
жављанин и добити накнадни упис у списак, 
ако xoho да има права која су у вези pa држав- 
љанством, 

Ад чл. 15. Међу прописе чпја важноет 
престаје могу се поменути еви они закоии и 
уредбе који у појединим територијама постоје 
у колнко садрже одредбе o питањима ко.ја су 
предмет овога закона. 

Председиш др. ДРАГОЉУБ М. ПАВЛО- 
ВИЋ : Господин министар за изједначење за- 
кона, ко.ји je подиео ове предлоге, тражи да се 
огласе за хитпе. Прима ли Народно Представ- 
HHiiiTBf; ово тражење гошодина мшшетра ? 
(Прпма.) 

Објављујем, да je Народио Прсдставниш- 
" тво решило да се ови законски предлози огласе 
за хнтне. 

Изволите чути трећи предлог. 

Секрегар IIEPA JOBAHOBIlTi чнта за- 
копскп предлог: »Аутрномни праввлншс При- 
временог Народног Представнипггва«. 

ЛУТОНОМНИ ИРАВИЛНИК 
o 

п o е л o в п o м  p е д у  II p и в p еменoг 
H a p o д u o г  Upe д c т a в н н ш т в a. 

Глава Т. 
(I a е т a na к  п o c. i a и n i. a  n  и 1» e г л e д a- 

ii. e   iMi x n B u x    n v H o M o li c т в a, 

Члап I. 

За цело врше заседања Приврвменог Иа- 
родног Представпиштва, сви пародпи noe.ia- 
пици греба да буду у месту, где hc Привремено 
Народао Представништвр држати своје седнпце 
и да врше своју посланичку дужиост. 

Члан 2. 

Минпетар Припреме за Уставотворну 
Скупштину саставиће списак евих народних 
посданика u вкихових замеиика, којм су no 
п.чиештају пародиих организација изабранн  у 

Ирнвремено Народно Представншптво и пре- 
дати га Предеедпипггву Привремепог Народног 
11редставништва. 

Прнвремено Народно Представништво 
имаће свој први састанак у 9 сати ире подне 
онога дана, за који je бпло сазвано. 

Ha томе првом састанку председаваће, као 
лривремеии предссдник по годннама најстарији 
присутни посланик. Тајничку дужпост, као 
прнвремепи тајници, врдшће четири млађа по- 
слаппка, које буде иредложио привремени пред- 
седник. 

Члан 3. 

Привремено Народио Прсдставнпштво по- 
делиће се коцком у девет одсека. 

Подела ова извршиће се овако : 
У један ковчежић спустиће се онолико ли- 

етића једне исте боје и једног истог облика, 
колико има народних посланика у Привременом 
Народном Представнпштву. Ha сваком лис- 
тићу биће запиеано пме no једног послаиика. 
Листићи he бити савијени на четверо. Један 
тајник, којег буде одредио Председник, извла- 
ћиће редом за сваки одсек, почев од 1 na до 9, 
no онолпко листпћа, колико посланика на 
сваки одсек долази, и прочитати гласпо пмена, 
која су na њима записана. Тројица осталих 
■гајника бележиће за сваки одсек редом изву- 
чена имена. Овај рад извршиће се под падзором 
тројице претходно коцком .изабрапих посла- 
ника. Кад овај nocao буде евршен, Председиик 
he Привремсиог Народпог Предетаваиштва, нлн 
onaj тајник, кога оп позове, прочитати укупно 
који посланици у којп одсек улазе. 

Члан 4. 
Сваки одсек бира гго једнога члаиа у од- 

бор за преглед пуно.моћстава, a тај одбор бира 
ееби председника и тајника. 

Кад се седннца настави. предеедничко ме- 
ето заузша цредседник одбора за преглед ny- 
»омоћстава, a тајпичку дужпост вргапће и даље 
привремени тајпиди до избора сталног џредсед- 
шпптва. 

Члан 5. 

Народнп посланицв треба да евоја пуио- 
моћства предаду одбору за преглед пуномоћ- 
става. 

Осим тога предаће се одбору за преглсд 
пупомоћстава и све^службспс и приватне жалбс 
против избора n пародних посланика и њихо- 
вих заменика. 

Члан 6. 

Погато буду прегледана сва пуномоћства. 
одбор he имепонати једног или два извегтпоца, 
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који he поднети у његово име извештај Приврс- 
меном Народпом Представништву. 

Кад одбор буде готов са својим извештајем, 
председншс одбора наређује, да ее тај извиптај 
ттампа и разда посланицима. Тек пошто про- 
теку 24 сата од јшко je извештај раздат, прд- 
еедник сазнва седницу Привременог Народпог 
Ирсдсташшштва. у којој се може одмах приету- 
питп претресу тога извепггаја. 

Ha ову еедницу биће позвани сви; који су 
предали своја пуномоћства одбору, не гледа- 
'^ћи како je решвње o илтма донео одбор. 

Члан 7. 
У одборском изветтају може се предло- 

жити ; ла се кзбор оснажи или уипштп. пли да 
'ce цривремено одложи одлука o илму. 

Пошто се извештај прочита почиље сс па- 
челш претрес, који ne можв трајаги дуже од 
три седнице, a затим he ее гласати o томе, да ли 
lie ее за основу посебнор претреса узети одбор- 
ски извештај. 

За елучај, ' да Привремено Народно 
Представпиштво одбацп одбориси изиепгга.ј као 
основу посебног претреса, бира ее нов одбор no 
прописима члана 4. 

Потто се извештај прими у вачелу, етав- 
љају сс na гласање неоспорени избори без пре- 
трсса; али ако десет посланика затражи да»се 
Јсоји од II>IIX издвоји, na o њему засебно пре- 
'jpcca n решава, онда he сс o њему водити зассбап 
претрес. Иретрес у овом "случају o једпом no- 
сланику, ако je у питању п.егива лпчпа квали- 
фикација, не може трајатв дужв од једпе скуп- 
ттипске седппце. 

После свих неоепорених избора претре- 
сају се n решанају omi избори, које je одбор 
оспорио. 

У претресу могу учествовати сви onu пос- 
сланици, који су предали enoja пуномоћства, 
само пп један од и.пх ne може глаеати o спомс 
властитом избору, ако еу оспорени његови лв- 
'imi увети. 

Члап a 
[Тривремено Народно Предетавниииво мо- 

ке тавође: или оснажити кзбор или га униш- 
тити, или одгодпги одлуку 6 п.ему n варедити 
да се учини потребна истрага. 

Председппк he одмах огласити одлуке 
Приврсмепог Народног Предетавншптва. 

Одбор, којп no одлуцц Прппремепог 11a- 
родног Представншптва има да изврти Езђиђај 
o једпом избору, полпосп enoj извештај Прп- 
времспом Народном Представншптву, a onaj га 
упућује одбору за преглед пуномоћстава, да 
onaj формулише onaj Прбдлот за ineronv одлуку. 

Члан 9. 
Одбор за преглед послаппчкпх пупомоК- 

става остаје псти за цсло времс трајаља При- 
пре.мепог Народпог Прсдставппгатиа. 

У елучају да je ко од члапоиа за преглед 
иуиомоћстава отпао, ма из кога разлога, онда 
he пстп одеек којп га je пзабрао. изабрати дру- 
гог na његово место. 

Члан 10. 
Ha место посланика, чији je пзбор понп- 

штеп, јер лично не бп пмали ene потребне увете 
за народне посланпке, позваће Председништво 
Привременог Народпог Предетавншптва њихове 
заменике. 

У тпм случајевима препустиће се оним 
Ј.артпјскпм оргапизацпјама, које су пзаслале 
те народне посланике, да озпаче њПхопе заме- 
нике, a псто тако препустпће се тим партиј- 
ским организацијама да пмепују оне поелаппке. 
који би услед повећаља броја пароднпх поела- 
ника na њих отпалп. 

Посланици, o чпјем. je избору одложена 
коначна одлука Прпвремеиог Народног Нред- 
стваништва, пмаће привремено, док ее та од- 
лука ne допесе. ena права као п оетали посла- 
ншш. 

Члав 11. 
Ношто су овако посланичги пупомоћстпа 

прерледана и оверена, посланици полажу у еед- 
вици Привременог Народног Предстаппиштпа 
опу заклетву: 

»Ja (пме) заклињем ее јединим Богом и 
евпм mro мп je no закопу пајепетије, и на овом^ 
свету пајмплије, да hy Устав верно чувати и 
да hy у своме послаппчком раду ошпте добро 
Крал.а и Иарода, ио иојој души и мојем зпању, 
непрестано пред очима имати. II како ono испу- 
ним, онако ми Бог помогао и овога и onora 
епета«. 

Члан 12. ' 
Кад Прппремепо Народно П^дставнпш- 

тпо нађе, да je једпо посланичко место испраж^ 
ii>eno, позваће иривремено Народно Предетав- 
ииштво његова заивниха, да ступи на његопо 
место. 

Одбор за преглед iivnoMolicTana пма да 
преглелп пуномоћства позваних замепика псто 
онако, као и пунсшоћспва осталих пародних по- 
елавика. 

Глава Г1. 

Председништво  Нриврсменог 
11 a p o л nor   H ]) е д с т a n n и m т n a. 

Члап 13. 
Ha почетку сазвва приетупа се избору 

председпиштва одмах, iiomro одбор буде upe- 
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гледао и оверио довољан број посланпчких пу- 
номоћстава и Привремеио Народпо Предстаи- 
ништво o њима решило и пошто тп послапици 
положе заклству. 

Посланици који су подпели своја пупо- 
моћства посло поднесеног одборског •извсттаја 
i.-ao п oiiiL којима je одбор избор оспорио, неће 
учоствовати у избору председеиштва 

AKO одетупи који члан Прсдставништва 
приступиће се одмах избору вовога члана према 
установама чл. 14. овог правилника, a исто 
тако ако отступи п чптаво Председништво. 
Док сс ис изабере ново Предетавништво врпш 
дужвости председпика предееднив Верифцкаг 
циопог Одбора. 

Члан 14. 
. Лредседншптво je састављено из Председ- 

вика, два подпредседника и седам тајнпка. Овп 
часници Прпвремепог Народног Џредставниш- 
тва бпрају се за дело време Привремепог Народ- 
иог Представппттва. 

У адмипистративном поглоду власт иред- 
ссдипка и иотпрсдседпика, кад га којп замењује, 
траје све док Уставотворпа Скупгатипа ne иза- 
бере пово председништво. Ис-то тако. док се пс 
изабере пово председништво Привремеаог На- 
родног Предртавништва, етаро про.кодипттво 
представља Пlшвpe^'eIIo НароДВо Представни- 
штво у евечаним приликаЈга и врпга дужности 
јпредвиђене законима. 

Најпре he се бпрати председник П]швре- 
меног Наролпог Представништва, затим два под- 
председника јелпом листом и пајзад еви секрс- 
тарп једном лпстом. У свим ови.м изборима гла- 
сање je тајпо. 

Члан 15. 
За избор овију ових члатшва дредседниш- 

тва изискује сс апсолутна већипа гласова свију 
присутиих послаппка. 

AKO се та аисолутпа већина не добије ни 
на првсш ни na другом гласању, na трећем lie 
гласашу бити довољна релативна већћна. При 
Јслпакој подели глаеова, pcnmhc кодка. 

Председнин Привременог Народног Пред- 
ставншвтва има лодатак ол 8000 динара, a под- 
председницв евмси no 5000 динара годптње, 
воји he пм се исплаћвшати* месечпо нз npopa- 
чупа ГТривЈх Народпог Прелставшпптва. 

Председнпк n подпредевдници Приврене^ 
nor Народног Представппттва,' као п свакп na- 
родни посланив имају права na бесплатау вож- 
њу овпма возовима, na евима жефезвицама и 
бродовима за времс док им траје посламички 
мандат. 

Члан 16. 
Чим се Иривремшо Народно Прсдставви- 

ПГГВо образује. председник то саопттам Владж. 

Влада he затим извсстити Председеика, кад 
he Краљ отворпти седнице Привремепог Народ- 
ног Представништва. 

Члап 17. 
Дужност je председвика Привремевог На- 

родвог Прсдставшпптва : да чува достојапс-тво 
Привремевог Народвог Представвиштва, да 
одржава ред у Привремевом Народпом Прел- 
етаввивггву п његовом дворивггу и етара се o 
спол^ашњој п упутрашњој безбодпос-тм llpn- 
времевог Народног Представпигатва ; да пазп.. 
да бп се овај закон o поеловпом реду. као n 
други закови и уредбе, којп се буду одпосплп na 
рад Прпврсмепог Народпог Представаиштва 
тачпо извршавали ; да даје реч пријавл>евим 
говорвшдаиа : ла поставља питања Привреме- 
пом Народпом Представвиштву o начину како 
he се претресатп n гласати ; да оглашава резул- 
тат гласања ; да води бригу o израђнвању од- 
лука*Привремевог Народпог Представвшптва n 
да као ПреДседвин Привремепог Народпог Прел- 
ставпиттва говори у љегово име. 

Предоедвик Привремепог Народног Пред- 
ставништва прима и отвара сва писма која еу 
na Прпвремепо Народпо Представптпптво упу- 
hena. a тако исто on прима п отпутта све осо- 
бље Прпвременог Паролпог Представпиштва 
према прописима статута за особљс Привре- 
иевог Народпог Шедставништва. 

Прсдселпнк Привромепог Народпог Пред- 
етавнипгтва ne може учегтвовати у дебатама 
ПрпвредТспог Иародпог Представниттва. On 
може једиво узети рг'ч да објасни прави сшсао 
питања, o којем се говорп п да позовс говор- 
вике, да ее ne удаљују ол љега. 

-AKO na K Предеедник жели, да изложп сво- 
је мшвљење o самом пптању o којем се говорп. 
on he морати папуетитит своје предссдппчко 
место за време, док се o томс питању буде гово- 
рило и ретавало. Ако се говорп o каквом пред- 
мету састављевом из више члапака, председвик 
nehe председавати само за време претроеа п ре- 
шавања o опом члапку o ком on говори. Узме ли- 
пав реч председппк у пачелпој дебати, он nehe 
моћи председавати док се тај претрес ne завртп 
у начелу п у појединоетима. 

Члан 18. 
Кал je Председник спречен, да врпш коју 

од својих дужности, заишдваћб*га првп под- 
прслсолтп,-. AKO je и овај опречен, замењиваће 
ra друш подпреседник. Подпрееелппк кад за- 
мењује председника. пма гва тегова права n 
дулшости. 

Члан 19. 
Дужност je тајнпка Прпиремоног Иарод- 

вог Представпиштпа : ла воде запигпнк o гаев- 
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HOMO реду и да саставља.]у записнике састанака 
Привремепог Народног Представниттва ; да Sp- 
ine прозивку посланика; да читају у Принро- 
моном Народном Представништву предлоге за- 
конскс п све друге стварп, које треба Привре- 
меном Народном Представппштву саопћити; 
да ноде белешке o одлукама Прпвременог На- 
родног Прелставнпштва, o пачипу и o резултату 
гласаЉа. Један од тајннка, којсг буде одредио 
Председник, водићс надзор над вршењем цело- 
к-упног канцеларијског рала 11Ј)1шременог На- 
родног Продставшштна. 

AKO бп тајиици бпли ма којим узроком 
спречени ла врше дужност, заменпће пх при- 
времено посланици, које he Председназс Цри- 
временог Наролног Прслставпиттва одредити. 

Глава III. 

0 л б o p и    II p u в p е м е н o г    H a p o д н u г 
Ир ед ста вн и ш тва. 

Члан 20. 
За проучавање преллога и других дред- 

мета екуптшинскога рада бира Приврвмено 
Народно Представншшгво посебне одборе. Ти 
одбори су нли стални илн парочитп. 

Стални одборн јссу ови : 
1. Администратпвни. 
2. Одбор за молбе и жалбе. 

' 3. Одбор за образовање нових општина. 
4. Одбор за оцеву умеености посланич- 

еих предлога. 
5. Имуиитетски. 
6. Аграркн одбор. 
7. Одбор за воцијаЈшу по/штику. 
8. Одбор за саобраћај. 
(.). Одбор за прехрану н обнову земље. 

10. Одбор за вародно господарство. 
11. Одбор за тргоиииу ii индуетрију. 
12. Одбор за иоморства. 
13. Праинп одбор. 
14. Одбор за просвсту л ввре. 
15. Одбор војпи и за ратпу мориарицу. 
16. Одбор за шољ8ШН>е послове. 
17. Фпнанеп.јски одбор. 
Врој п сразмер чланова no групама у поје- 

лттм одборима одр^иваће се према потр^5и 
0Д случаја до случа.ја. 

Избор одборпика евих онмх о^Јора вршиће 
се лпстама В8 плспума Приврем^ВОГ НароднОГ 
Пролггашшпгпш. 

Сталпп одборп трају ва еве врше заседа- 
ii.a Привршеног Пародног [Тредставништва. 
Нарочити одбори, Kojie изабере Привреиено На- 
родно Прслсганипштш) na оредлот владе или 
ирслсслпмттиа иреетају, чим je Иарилмо Пред- 

с-тавништно поверени им иредлог узело у upe- 
трсс и o њему донело коначно. решење. 

Члан 21. 
Надлежиоет иојединих одбора одредиће 

Народио Прсдставџиштво од случаја до слу- 
чаја тимс да закључи, киму одбору пма поје- 
дини предмет да се упути. 

Порсд ирорачуна фшшпсијскн he одбор 
jom испитивати и подносити изветтај Привре- 
меиом Народио.м Представн&штВу : 

1.0 зак(7нск11м предлозима, ки.јима се тра- 
асе Ванредни или накнадни кредити за текућу 
или истеклу рачунску годину; 

2. o законским иррдлозима. чије бп ус-ва- 
jaibe утицало непосредно на суму државиог 
прихода ii.iii расхода : 

3. u општем државном рачуну, који Глав- 
на Кштрола подноси Привреметом Народном 
Представништву; 

4. o законс-ким иредлозима, који се тичу 
\pebt'Hxi финансијске струке; 

5. o трговишсим уговорима са другим др- 
жанама. 

Члан 22. 
•    Одбор може узети предиет у претрес тек, 

кад протеку 24 сата од како je ирсдмет ттам- 
пан и раздат народним послаиицнма. 

Члаи 23. 
Снаки he одбор изабрати себн председ- 

пнка. подпредсоцника и тајпика. и водити кра- 
так записнив o својем раду. 

Позини na седниде објављују сс пародии.м 
иослапидима na месту нарочито зато одр^е- 
ном у згради Иародног Прсдставпиштва, a има- 
де с-о лоставпти лично сваком пародпом иосла- 
нику. ако при закључку восљедње седнице нијо 
био најавл.сп даи посљедње седнице. 

У запшшив еваке ееднице бележе се имена 
присутнцх   члапона. ПредседниЕа  одбора, 
ако бп био шречен, замшиће подирсдседпик. 
n.iii ако je и on опречен, најстгфИји одборпик. 
no годипама. 

Привремено Народно Представншшљо мо- 
все олрглити рок до ttora треба одбор да му под- 
несе извештај. Ако то одбор не нсиуип илп 
ако му Народно Представншптво ров не иро- 
дужи. одбој) lio се сматрати да je разрешен, a 
Иаролио Представнишзво у том случају бира 
иоии одбор. 

У ирвом случају бира Народио Предстаи- 
iiiiiiiTi«) из своје сролпнс известиоца. 

Одбор може ршавати само у приоутиости 
бар полонпцс чланова, али претрве у одбору 
tiose сс ЕфОДУЖИТИ и онда ако je присутиа ба-- 
рсм једна трећшш чланова. 
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AKO би седнице Привременог Народног 
Цредставништва бнле одложене, одборп могу 
свој рад и за то времс иаставити, само ако je 
Привремено Народно Представништво то ра- 
mije одлучило. 

Члан 24. 
За еваки предлог одбор he изабрати изве- 

стиоце, који he изнети Народном Представниш- 
тву извештај. 

Прорачунски одбор може изабрати и вшпе 
извсстилаца.- 

Ha предлог тројице чланова поједини од- 
бор може закључити всћином гласова да се пре- 
трес o дотичном предмету доврши, али они, који 
еу ее веш прпјавили морају још добити реч. 

Члан 25. 
AKO којн члан одбора ма из којега разлога 

престапс бпти члано.м, бира Народно Пред- 
ставиигатво у пстој ссдиици, у којој je бпло o 
томе обавештено, новога одборника према члану 
20. овога правилника. 

Члаи 26. 
_ Чланови владе, владнпи повереници, као и 

онај иос-лаинк који je поднео дотичпи законсви 
лрсдлог, имају права на реч у одборскпм сед- 
ницама. Ако су више народпих посленика под- 
нели заједно^ законеки предлог, они he изабратп 
једиога између себе, који he говорити у одбору 
у њпхово име. 

Седницама парламентарних одбора могу 
ирисуствовати сви иародии посланици оеим 
ако Народно Представништво на захтев владе, 
гфедееништва или на предлог самог одбора нс 
закључи да су седнице одбоЈ^а тајне. 

Седнице прорачунског оДбора не могу бити 
тајне, осим кад би то захтевала влада гледе пре- 
треса прсдмета спомснутих у точцн 5. члана 

Иредседник одбора je дужан известитп o 
времопу и месту држања одборских ссдпица сва 
ona лица која пмају права да буду саслушаиа у 
одбору. 

Члан 27. 
Одбори могу оиштити непосредпо са мини- 

стрима преко својега председника или п])еко 
члапова, које буду одрсдили. 

Члап 28. 
Председиик he Џривремшог Народног 

Представништва доставита одборима све спиее 
JUTO се одпосе на предмете, који се у н.пма ис- 
питују. 

Свп пародми поеланици могу претледати те 
еписе упућене одборима, али то само у згради 
скуцштинскај n у време када то не смета раду 
одборском. 

Члан 29. . 
Одбори састају се и раде у згради Народ- 

иог Представништва, у нарочито за њих одре- 
ђеним просторпјама. Али одбори могу, ако њи- 
хов uocao буде изискивао, држати своје содпицс 
и у министарствима. 

Глава IV. 

Адресаи одасланства Привреме- 
ног Народног Представниттв-а. 

Члан 30. 
Нацрт адресе, коју Привремено Народно 

Представпиштво има да саставп у одговор иа 
престону беееду Краљеву, изради11е једаи паро- 
чити одбор од 14 чланова. 

Овај се одбор бира у седници Народног 
ГТредставништва једном ошптом лпстом и тај- 
ним гласањем. 

Члан 31. 
0 нацрту адресе, коју овај одбор изради и 

поднесе Привременом Народном  Представниш- 
тву, водиће се претрес у начелу  и у  поједи- 

, ностима. 
Нацрт адресс не може се узети у претрес 

пре него пш протеку 24 сата откако je on ua- 
гатампан и раздат пародним посланицпма, a 
осим ако Привремено Народно Представништво 
друкчије реши. 

Члан 32. 
Усвојену адресу he потписати у име При- 

временог Народпог Представништва председник, 
потпродседншш и тајници Привременог Народ- 
ног Представништва. 

Одасланство Рривременог Народног Пред- 
ставништва, које he je предати Краљу, биће еа- 
саављено од председшшгева, које je потписује, 
и од предсодника одбора Привременог Народног 
Представпиттва. 

Члан 33. 
У свима другим прилнкама, одаслапства 

Прпвременог Народпог Представппгатва бира 
Народпо Представништво једпом општом ли- 
стом, попгто je Народно Представцпштво прет- 
ходно одредило из коликог he броја послапика 
одасланство бити еастављепо. У састав одаслан- 
ства улазе прсдседник или, ако je он епречеи, 
јсдар од потпредседиика. 

Глава V. 
C е д п и ц е II p и в p е м е п o г H a p o д н o г 

Представништва. 

Члап 34.     . 
Седпице Привремепог Народног  Предетав- 

пгштва отвара предеедппк Привременог Народ- 
62 
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ног Представшштва. Он руководи претрес, ста- 
ра се да сс све одредбе овога правилника o по- 
словном реду тачно испуњавају и да ее за све 
време седнице одрнси потпун ред. 

AKO Привремено Народно Продставништво 
iie реши друкчије, његове седнице иочиљу у 8 
сати upe подне, a занршују ее у 1 сат поподие. 

lio правилу, иосле иодне не држе се сед- 
iiiiii,e; али у дан одређен за интерпелације, или 
кад председник нађе, да je штребно у интересу 
бржега рада, илн кад Влада зактева, онда ће се 
седиице иродулсити и no подие, ако Иривремено 
Иародио Представшштво тако реши. Седннце 
шишдие вастављају се у 4 и трају до 8 сати у 
иече, ако Привремено Народно Представништво 
друкчије не реши, 

Кад Иривремеио Народио Иредставништво 
•јхчии, да се седнице ве држе upe иодае, оне he 
почшБати у 4 a завршавати у 9 сати у вече. 

AKO UO иарочито иојављеној потреби При- 
времено Народно Представништво не донесе 
друкчије решеље, које се доиоси са две- трећине 
од свих присутних послаиика, онда се седнице 
неће држатл иедел)0м и иразиицима, кад су no 
закону затворене радње. 

Члан 35. 
Седнице су Иривременог Народног Пред- 

ставвиштва јавне. Алн се ове могу претворити у 
т;.јне, ако то захтева председник Привременог 
Иародног Представништва, Влада или писмено 
20 посланика. 

Члан 36.   ' 
AKO су тајност захтевали председник При- 

временог Народног Представништва или 20 по- 
(-ланика, Привремено Народно Представништво 
може узетн у решавање да ли седница да остане 
тајна или не. 

Иред.мети o којима се буде саветовало у тај- 
ном (-астанку, иретресаће се ако буде потрсбно и 
у одборима тајно, и o њима се никоме не сме 
imnrra казивати, осим посланицима и шнкстри- 
ма, илл онима, који би од Владе бшш овла- 
ттени. 

AKO сс O KOM посланику докаже, да вије 
очувао та.јпу, Привремено Народно Представ- 
ниттво i>e таквог посланика пли na извесно 
време и.чп саевим из своје Средппе искл.учити. 

ПредаваЕве јавпости владнпих изјава или 
предлога у тајним састанцима, молсе бити само 
са владиним пристанком. 

Осим јавних и тајних седпица Привремепо 
Народно Пррдставништво се можс скуиљати и у 
конференције на предлог председпика Привре- 
јМопог Народвог Представнипггва, Владе или 
ппсмеио 50 пооланика. 

Конференције ве могу доносити обавезних 
гка. 
Ha коиферевцијама MOI 

само посланици и мпнистри. 

одлука. 
Ha конферевцијама могу бити присутни 

Члан 37. 
По предлогу председника дневни ред за 

сваку идућу седвицу утврђује само Привреме- 
но Народно Представвиштво, на крају своје 
седнице. 

Овај дневни ред обзнаниће се варочитим 
објавама у сали и згради Привремевог Народног 
Представништва. 

Они предмети o којима се претрес није 
могао сврпшти једне седнице, етављају се на 
ирво место у дневном реду идуће седнице. Ако 
на прво место има да дође један предлог, којн je 
оглашен као хитан. онда ови предмети долазе 
одмах после њега, на друго место. 

Ha једно ниже место могу се ставитп само 
на основу решења Привременог Народног Пред- 
ставништва. 

AKO ср дневни ред није могао утврдитн због 
недовољпог броја присутних посланика, пред- 
седник he објавити, да као дневпи ред за нову 
седницу вреди наставак етарога дневнога рела 
са додатком оних тачака. које no самом овом за- 
копу треба ставити илп за које je само Привре- 
iMeno Народно Представништво раније репшло, 
да се тога дана ставе на дневни ред. 

Члан 38. 

Записник Привременог Народног Представ- 
ништва водпће редом тпјнпцп. које буде одре- 
дпо председник, a ови he се заппсницп читатп у 
почетку сваке седнпце Привременог. Народног 
Предстарншптва. 

У записнике се бележе: 
1. Саопштења Владина и Председникова. 
2. Предмети o појима je Привремено На- 

родпо Иредставпигптво решавало n његова ре- 
шења o љима. 

3. Предмети за којс Приврелгеио Народно 
Предеташштво реппт, да ее уиесу у записник. 
Еосланички се говори ne бележе у заппенмк,, али 
ее увек озпачују имена гоипрппка, .la и.против, 

Члап 30. 
Сваки члап има право да учини своје при- 

медбе na записниЕ. Ако тајиик изјавп да ие 
прпма учињепу примсдбу и да остаје npn сво- 
јој редакцији, рсшићо Привремено ИаЈзодно 
Представншптво без расправе. Halje .m При- 
времено Народно Представншптво, да je при- 
медба оспована, тајник je дужан да према вм)ј 
исправп зашсник. Ona ће се исправка саоп- 
штитп Прикремепом НаЈ^одиом Представииттву 



19. ред. саст. 13. маја 1919. ■Н)9 

одмах ii.ni краЈсм исте ееднице и.ш вајдаље по- 
'irri.'OM прве свднице која буде. 

Записник коначио усвојен потписује Пред- 
седник илп опа.ј. који je предссдаиао у редници 
п они тајници Еоји су га водили. 

Omi he ее записници штамиати у Службе- 
н i IM Новпнама. 

Члан 40. 
lipe, него што се пређе на дневни рсд, Пред- 

ееднин he учинита Прнвременом Народном 
Представаиштву сва савпштевБа која се љега 
тичу. Привремено Народно Представништво 
може peiiiirm. ако нађе за потребпо, да се cimcn 
i.o.JH еу му саопштени штампају. 

Члан 41. 
У Прјиремеиом Вароднрм Представнпштну 

имају ираво да говоре само народиц послаипци. 
Министри. члановБ Државног Савета и владини 
цоверсоици (чл. 122. Уетава). 

Члан 42. 
Иико ne може roBopiiTii у Иривремепом На- 

родвон Предстатппптну .upe него што буде тра- 
жио и добио реч од 1111е;1седиика. 

Члан 43. 
Иредссдник даје реч по реду пријаве, изу- 

зммајући оне е-лучајеве, кад je овим законом 
друкчије Hapebeno. Министрима. члановима 
Државног Савета и владшшм иовереницпма даје 
се реч no могућству кад год je затраже. Изве- 
стиоци одборски могу говорити више пута и 
преко реда, ако захтева потреба претрсса. Оце- 
на o томе припада аредседниЕу. Оним послани- 
ипма. који су ради да говоре o каквој повреди 
пословника пли диеииог реда коју су приме- 
тили. даје се рсч кад год je затраже. Такав го- 
нор може трајати вајвише петпаест минута, a o 
једвом случају може говорити само један по- 
сланик. Лко и пос.че председниЕОвга1 објашњења 
говорник остане iqm свом гледишту, да je по- 
словпик или дневпи ред повређси, иредседпик 
одмах позпва Привремепо Народио Представ- 
иппггио да без пр^греса репш то спорно ттитање. 

Свакв пријављенв говорник има право да 
свој рсд уступи ДЈ^угом говорнику. 

Члав 44. 
Пријане се за рвч чинс чим се претрес отво- 

рп. Код оних иредмета, који су упућеви у од- 
бо)), пријавс ге могу чивити читм ne одборски из- 
иештај полпесе Привррменом Народном Пред- 
ставништиу. У том елучају оне ге могу чивити 
ne само лично иепосредпо. него п путем пи- 
сма плп првко једног другог пославпка.    Али 

сваки je посланик   дужап изјавнтп да he го- 
ворити за илп против предлога. 

Председник може. ако Представништво без 
расправе и простим гласањем реиш, позвати 
народне послапике да сс пријаве као говорпици 
за тај Јфетрес. Чим еу се у време од председ- 
ника одређени говорници пријавили може пред- 
ееднив списак говорншса да закључи и прогла- 
cii. да се за овај претрес нико вигае не може прп- 
јавитц за реч, осим случајева чл. 34. правил- 
пика. 

Члан 45. 
Осим Минпстара. чланова Државног Гаве- 

та, владшгах повсреитп.а и известилаца одбор- 
ских, o једноме предмету ne може говорити ииео 
вишс од два иута, али други пут пнкако вшпе 
од 15 мипута. 

Претрес v начслу као и претрес свакога 
ч.кша у појсдипостима сматрају се као пред- 
мети за себе. 

Члав 46. 
Мннистри. члановп Државног Гавета и 

владини повереници могу говорити иди СВ го- 
воршсце или са свога места. 

Посланиди морају говорити еа говорнице 
увск, ocrni кад говоре«а иословвик, у личној 
ствари или кад етавЈБају кратка питаља na 
председпика или мипистра. 

Члав 47. 
Кад претрес почне, првдседништво he дати 

ирву реч првом ПЈШЈавл.спом говорнику про- 
тпв. ако га буде било, a после hc пазити да увек 
после једног говорвика против да реч једиом го- 
рорнику за. Говорпидима који говоре у истом 
смислу дава11е се ред DO реду пријаве и у дру- 
iiiM приликама. Председник he гледатв да im- 
када ве даје јсдво за другпм ред двојпип m- 
ворншса који желе да гпворе у естом емнслу. 

Члан 48. 
AKO послашш тражи реч г)ади тога да 

псирави свој навод, који je norpenmo пзлолсеп, 
те дао повода каквпм неспоразуму, или изазвао 
аотребу личпс одбрапе, овда he му се дати реч 
одмах. чим сврпга свој говор onaj. којп je ту 
исправку изалвао, алн у том случају говорнин 
пс сме говорити дуже од 10 мивута. 

AKO Предоедвик налази да дотичви посла- 
ник Imje изазван тпм товорвиком a пославик 
останв при свом захтеву, ов позива Привремепп 
11а1)Одно Представвиттво да без претреса реши 
да лп he re дати тражена реч. 

Ну говорвик у случају неепоразума мо,ке 
исправљати само norpenmo наведене чинлнице 
из овпг гпвора, 
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Говорницц су дужни чувати се да не улазе 
у претрес ничије личности. 

Овим се члаиом не могу користити посла- 
аици, који су прекидаљем говорпика изазвали 
га да o љима говорп. 

AKO je више говорника иаазвано на личну 
одбрану плп објатљење, Председвик he им да- 
ватп роч no рсду њихове пријаве. 

Члан 49. 
Говорник можс говорптп еамо o питању 

које je на дневиом реду п то вајдуже један сат, 
a по парочитом допуштењу Председника При- 
временог Народног Представнпштва два сата. 

Ha почетку сваке расправе, изузевши пре- 
тресе o прорачуну, предсодник може прсдло- 
жити, да се време трајања једног говора огра- 
ничи до пајвишс пола сата. 0 том предлогу 
Привремено Народно Предетавпиттво регаава 
без расправе простпм гласаљем. 

AKO говорник буде уплетао друта иитаља 
у свој говор, Прсдседнпк he га опоменути да се 
врати на ствар. 

Забраљепо je читатн написанс бсседе или 
списе, илн изводс нли псппсе пз књвга, ијји на- 
iiiice, штамиапе или писанс, које немају пикакве 
или имају слабс везе с Јфедметом који je ва 
претресу. Председиик je дужан забранити чи- 
тање оваквих састава и одузети реч говорнику 
ако се говориик не покори забрани. 

AKO се наводи преппска, или ваводе или 
читају поједини списи или поједина места из 
њих.' a она не долазе под одредбу претходног 
отавка, т. ј. одпосе се на прфмет који je на прс- 
тресу онда се морају предати Председнику 
Привременог Народног Представништва на сто 
председпички сви списи, односно претгаска. шта 
се на тај предмет односе. 

AKO су ова прециска или списи поверљи- 
вп, онда Председник Привремепог Народног 
Представнигатва, одпоспо надлежни Мпнистар, 
може дотнчпе сгшсе илп делове преписке задо- 
лсати од саопштења. 

Члан 50. 
После другс опомене, ако говорник п даље 

продужи удаљаватп се од предмста, Председ- 
ник ће му закратптп реч све док сс те седппцс 
буде говорило o том истом предмоту. 

Члап 51. 
Оеим Председпика нико други ne може 

прекипутп говориика пити га опомиЉати na 
рсд. 

Прекидање говорнпк-а и свака друга мани- 
фестацпја, која спречава. слободу гОвора, забра- 
i^y.ie се, 

Говорвицима je забрањено једап другог 
личпо вређати и нападати. 

Члан 52. 
Претрес се закључује: 
1. Кад се исцрпе листа пријављених го- 

ворника, или и пре тога, кад Привремено На- 
родно Представиигатво одлучи на предлог де- 
сет присутних посланика н томе се нико не про- 
тиви. 

2. AKO претрее већ трајс три седпице, мо- 
же па концу треће седнпце 10 посланика пред- 
ложпти да се дебата закључи. 0 том се гласа без 
расправе. 

У том случају пријављснп говорници 
означују говорпика, који he говоритн за. Исто 
тако гсворници против означују једпог говор- 
ника, који he говорити против. 

Главпи говорник ne може своје право од- 
ступитп другоме говорнику. 

Кад се овако наставља претрес у начслу 
говориик може говорпти пајдуже јсдан сат, a 
када се претреса у иојединостпма no 20 мииута. 
Привремеио Народно Прсдставниттво може" ре- 
шитп једпоставним гласатвем, да се то време 
скрати на пола сата односио на десет минута, 
али то рсптењс може бити правоваљапо ако су 
за њега гласале пајмање 2/s присутних посла- 
нпка. 

Члан 53. 
Мипистри, владини повереници, чланови 

Државног Савета п одборски известиоци могу 
говоритп п no закљученом прртресу али само 
Једанпут и то еајвише један сат евакп. 

Пошто je овако претрес еасвим свргаен мо- 
же сс говорити само o иачину постављаља пи- 
тања које се решава, 

Члан 54. 

_ AKO седаица постапе бурна, Председник he 
najnpe опоменути Прцвре\гено Haponio Пред- 
ставппттво, да he прекипути седницу ако ее 
мир не поврати. He буде ли та опомепа у стаљу 
да умири Нривремепо Народно Представииттво 
толико, да се говор послапика може лепо чути 
и саслугаати, он he обуставити седницу за неко 
време. 

По истеку тога времена седница се наново 
отвара. 

Али ако се опет на истој седници појави 
неред, председник he затворити ту и заказати 
вдућу седвицу mi, објавама за први дан у којн 
Привремепо Народно Представништво ради, са 
дневцим редом утврђеним no пропису посљед- 
њег става чл. 37. овога закона. 

У тој новој седпици he се на првом месту, 
upe свега и без икакве дискусије, ретити пред- 
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лог Председников, ако би га било, o проузроко- 
вачима переда na претходној седшци; само 
Предссдпик може допустити овима да сс украт- 
ко извипс плп објасне свој поступак. 

Члан 55, 
Седнице Привременог Народног Представ- 

ништва затвара Председник са пристапком 
Привремсиог Народног Представништва. И за- 
тпм објављује: дап п сат у којп се има сазвати 
идућа седница, и дневни ред тс седнице. 

ГЛАВА VI. 

P е д п o с л o в a у с е д н и ц и. 

Члан 56. 
Кад председник заузме председничко ме- 

сто и објави, да je седпица Привременог Народ- 
ног Представништва отворспа, приступа се од- 
мах читању записника претходне седнице. 

Члан 57. 
Пошто се записник прочита, председник 

he питати, има ли ко шта против заппсника да 
прнмети. AKO нико ништа вс прпмети, пред- 
ссдпик објављује, да je записпик П1)пмљен. 

AKO KO учини прпмсдбу, онда со поступа 
по члану 39. овога правилпика. 

Члан 58. 
Кад се запнсиик одобри и потпише, онда 

председиик извошћујс Привремево Народно 
Представништво o оном, што je међутим дошло 
ново: 

a)' o молбама и жалиама појединих грађапа 
Краљевства Срба, Хрвата и Словенаца; 

б) o потврђеиим закопским предлозима; 
в) o закоиским предлозпма, које je влада 

поднела, a ne лссли да их сама саопћп Народ- 
ном Продставпшптву no проппспма члана 66.; 

г) o предлозима појсдииих послапика; 
д) o хитпо датим отсуствима; 
ђ) o иголбама појединих посланика за от- 

суство, o кбјима hc Привремено Народно Пред- 
ставништво одмах ретити; 

е) o поднетим интерпелацнјама -и питаљи- 
ма; и na послетку ' 

ж) o предлозима за хитност и свему дру- 
гоме, uiTo се одпоси na рад Привремсног Народ- 
ног Представншптва пли поједипих одбора. 

AKO 20 посланЕШа затраже, саошптена ии- 
тсрпелацпја прочитаће се у Привремепом На- 
родном Прсдставпигатву. 

У том се случају време иредвнђепо по- 
следњим ставом чл. 62. продужара за joiu три 
чотрртц сата, 

Упућеие молбе и жалбе предају се одбору 
за молбе и жалбе; a закопски предлози с при- 
лозима упућују се падлежпим одборима. 

Писма без потписа или с пепристојном са- 
дрлсипом ne заводе се у записпик и ne саопшта- _ 
вају Скупштипи. 

/ Члап 59. 
После тога могу поједипи посланпцп чи- 

аити председнику Приврсмепог Народпог Пред- 
етавништва кратка усмена питања o ралу При- 
временог Народног Представпиштва, ако су му 
пре почетка седпице саопштпли еадржину пи- 
тања. Ова питања могу ева укупно трајЛтп пај- 
впгае' 20 мппута. 

Члап 60. 
Кад се и ово сврши, онда поједшш иосла- 

инци могу чинити кратка питања влади или 
поједшгам министрима (члап 86. овога правил- 
иика). 

Члан 61. 
Затим се приступа раду no дпевиом утвр- 

benoM реду. Сав рад од почетка седпице до upe-, 
лаека na дневни \mi, може трајати укупно нај- 
minie сат и no, рсим ако се то време продужн no 
иарочитом решењу Прпвременог Народног 
Представништва простим седењем и устајаљем 
и без претреса. 

Члап 62. 
Саопгатења од страпе владине могу се чи- 

iiirni у свако време седнпце  Прпвременог На- 
родног Представппштва, na ма се дневни рсд и 
прекипуо. 

Члав 63. 
. *Дневни се ред пи у почетку nn у току еед- 

шгце ne може пзменити без пристанка владипа 
и без парочитог решења Прпвременог Народног 
Представпиштва. 

O овоме се гласа поименичпо. 

Члан 64. 
Пре пего што се седпица закључи, решава 

сс o хитпости поднесенпх предлога, ако таквих 
има,  a затим се угврђује пов  дневни ред за 
пдућу седницу. 

ГЛАВА VII. 

П o д и a m a љ e и п p е т p е с  з a к o н с к и х 
п p е д л o г a п p e 3 o л y n n j a. 

Члап 65. 
Законске предлоге могу џодносити  llpn- 

временом Народно.м Представниттау или Влада 
у име Краља, илп једаи или imnie ттародипх по- 
слапика, 
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Члан 66. 
Од стране  Владе могу  подноситн  Скуп-Х 

штини законске предлоге само министри. 
O Краљевом указу, појим су овлашћени на 

подношење једног законског предлога, извешта- 
вају сами мшшстрп, или предају указ прсдсед- 
иику, да ои његову садржину саопвгга Привре- 
меном- Народпом Представниттву. 

Председпик he се старати да се предлог 
увек штамка заједпо са разлозима, кад су они 
писмсно изложени и одмах у што краћем року 
паттампан разда народним посланицима. 

Члан 67. 
Уз законски предлог Влада je дужпа под- 

iiCTii Пpивpe^reнo^r Народном Представнпштну 
мишљење Државпог Савета. које he се у исто 
време кад и предлог еашштити у Привремемом 
Народном Представнпштву и заједно с њиме 
иапггампати и раздати народним послалицима. 
Док му се ово саветс-ко мишЈБење не подвесе, 
Привремено Народно Представништво неће под- 
весени му тај предлог узети у претрес. Ако Са- 
вет у одређеном року не подпесе шшљење, При- 
времено Народно Представништво he без савст- 
еког мишљења прећи на претрес и ротавање. 

Члан 68. 
II предлог законски и мишљење Државног 

Савета o ввему, председник ће, чим буду на- 
штампани п раздани народним посланицима, 
упутити надлежном или нарочитом одбору, да 
га ироучп и поднеое Прпвременом Народном 
Представништву пзвештај o њему. Ниједан за- 
коиски предлог не може се претресати у При- 
временом Народном Представништву, докле 
прггходно ие прође кроз надлежни одбор. 

Члан 69. 
Чим изввштај одборски буде готов, пред- 

ссдипк ће известити o томе Привремено Народ-. 
но Представпппттво. Привремено Народпо Пред- 
ставништво hc утврдити даи,   у који he се 
отворити претрос o дотпчпом предлогу. 

AKO који члаи одбора има одвојено ми- 
iii,i>eii.c, mi je дужан дати га одбору, који га 
мора изнети у своме извештају. 

Члан 70. 
Извештај he се ттампати и раздати свима 

посланицима. Претрес o предлогу законском не 
може ее отворити ире него што протеку 24 гата 
од како јо раздан извештај. 

Члан 71. 
0 евакому lio ее законђком  предлогу два 

пута гласовати у току засвдаља   Ириврсменог 
[Тародног Представншптва. 

AKO je прбдлог- ттажшн и раздан посла- 
ницима, може председник одредити, да се не 
чита. 

Између првог и другог гласања треба да 
прође најмање пет дана. Код хитннх предлога 
може на предлог владип, председништва или 20 
посланика Народно Предетавништво скратити 
тај рок, али ne вите него два дана. — Taj за- 
кључак се ствара без дебате простим гласањем. 
Дна пута ее гласа и o законеким предлозима o 
тумачењу појединих чланова једног раније из- 
даиог закона. 

Члап 72. 
При првом читању OTBopuhe се начелни 

претрес o законском предлогу у целнни. По 
евршевш пачелноч претресу глаеа се: прима ли 
сс предлог у начелу или ве. 

AKO се предлог у начелу одбациг престаје 
сваки лал.п говор и решавање o њему. Ако ли 
се пак он у начелу ирими, npehn he се на испи- 
тивање поједииих чланака и предложених из- 
мсиа и допуна. ' " 

Кад се овај специјални претрес сврши, 
Привремено Народно Представништво he утвр- 
диги дан у који се друго читање законскога 
предлога ставља на дневни ред. 

Члан 73. 
AKO еу у законском предлогу при првом 

читању учињене у Привременом Народном 
Представништву опсеншије измене, Продседник 
he их уиетп у текст предлога, штампати и раз- 
дати послаппцима пре другог читања. 

Прп другом читању iro4ehe се одмах прс- 
трес појединпх чланака и o сваком поједином 
члаику. као и o свакој предложеној измени и 
допупп, mcahc се понаособ. 

Измене и допунс могу се подносити и у току 
овог друг^г читања. 

Најзад he се, пошто ово буде свршено, гла- 
сати коначно o чптавом закону. Пре него гато се 
пређе на ово гласање, сваки министар и онај 
посланик, кога за то опуномоЈш која од консти- 
туисаппх група Привременог Народног Пред- 
ставниттва, идга право да у кратко изложи 
опште побуде у прилог примању или одбацива- 
гву предлога. 

Једна конституисапа група Привременог 
Иародпог Представпиштва не може за овакве из- 
јаве onynoMohHTH вите него само једвог свог 
члапа. 

Члан 74. 
Привртено Народно Представништво, пре 

него што приступи копачпом гласаљу. ynyhyie 
предлог одбору ради ирегледа и поправкс ре- 
дакциЈе, као и ради довођевва у сагласност ње- 
гових  иамењених u допуњених  одредаба било 
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међусобно, било са веизмењеним одредбама, или 
којим pamijiiM политинним законом. Да ли he 
с-о тај предлог упутига одбору ва горњи начин 
ii.iii ве, Јимпаиа Цривремено Иародно Представ- 
ииштво џроетим гласањем без претреса. Овако 
т-прављеии аредлог ироћнтаће сс Прнвреме- 
ном Народном Прелставништву чим Одбор 
с предлогом буде готов. Даљи говор, у Прпвре- 
меном Hapn.uioM Представништву, може ее во- 
дити само o редакцији, или o сагласвости иоје- 
диних одрсдаба предлога било међусобно, било 
са којим ранијим позитиввим закоиом. 

Члан 7"). 

И.чмене и допуие за заЈЈОВске прсдлоге у 
кжу првог п другог дана MiiTan>a може поднети 
једав пославив или више п.их укупно. One мо- 
рају садржавати потпуну и тачну редакцију 
иелокупног члапа на који ее односс. и бити на- 
ппсмоно предате цредседвиштву. 

Кад ее II]HVI Приврисевим Народним Пред- 
ставпиттвом валази предлог да се једап раиије 
издани закон измени нли допуни, оида се ве 
могу начином који je предвиђев у ставу првог 
овог члана. продлагати измеве и допуне и дру- 
гих члапова у том закону, осим оиих, који с тим 
члаповпма етоје у нераздвојној везп. Овц псти 
npoiincii важе и за one измепе и допуне, које би 
и у одбору бпле предложепе приликом претреса 
дотичвог предлога. 

Члан 76. 

Предлагач измеве илЕСдопуне излаже своје 
разлоге и иоиудс са говорнпце. Известилац од- 
бора. министар II.III владив повереник, могу му 
одговоритн. 

Нривремеио Лародпо Представништво he 
затим узимати предложену измсну или допуну 
у претрес, ако сс буде нашло најмаи.с десст ио- 
рланшса да изјавс, да je подржавају; у протпв- 
BOU случају, прелази се иреко ње даље ва 
дисиш! ред. 

AKO je измена n доиуна прсдлпжена у току 
[фВОГ n друтг читап.а. ona lic се, ai.o то буде 
захтевао нзвестилац^ нлв једав од миниетара, 
II.III владин повереник, иора^и упутити одбору 
na оцену. У TOMI' (мучају одбор je дужаи иод- 
ncTu o ебој својв-мшпљење ва II])BOJ идућој сед- 
лицп. Ирсд.киач II.III ако их je вшпе, једав у 
и.ихово име, пма права да будс саслушап у од- 
бору. 

Предложше измеве п допуне шташнше се 
no одлуци Прииремеиог Народпог Представпи- 
штва зајодио са нмвиима евојих предлагача в 
раздавати иосланииима уввк кад o п.пма ne 
буде решево ва самој onoj седницн кад еу пред- 
ложене. 

•h одвојепа иишљења иоједипих одбор- 
ппка дотичпог одбора ne врсде одредбе овога 
иравилпика o предложепим изменама н допу- 
вама вити се one могу претваратц у самосталне 
измене и доиуне. 

Члан 77. 
Закопске предлоге и one једногодишње за- 

дове који за прорачупом стоје у непосредпој 
вези, изузев сам прорачун, не може Привремено 
Народво Представпиттво узети у претрес, док 
n х најпре не проучи Државни Савет и не под- 
несе o овима Привремеиом Народпом Представ- 
ништву евоје мшпл.ен.е. 

Члан 78. 
Кад влада буде подвела Привремевом На- 

родном Представништву на одобрење уговоре, 
закључеве Взмеђу Краљевства Срба, Хрвата и 
Словенаца и страних држава, Привремево На- 
родпо Представништво неће гласати o поједи- 
ли.м члапцима уговора, нити ће моћи решавати 
o luiKBii.M изменама и допуиама. 

AKO би се у току првога или другога чпта- 
iui учиниле примедбе na коју одредбу уговора, 
онда he te поводом те одред^ Mohu тражити, да 
се предлог врати одбору. Усвоји ли Привремено 
П^родпо ПЈзедставништво такав предлог, одбор 
he, пре него што се ириступи копачиом гласању, 
иодпети Иривре.мепом Народпом Представии- 
штну извештај o евима на тај начин упућевим 
му одредбача. Пзвепггај може тражити: или да 
се уговор прими, или да се одложп, или да се 
одбацн. 

Извсштај he се ваштампати и раздати на- 
ррдвим пославицима. Еривремеио Народно 
Пргдставпшптно ће иоћв ваставити претрес и 
донети копачпу одлуку пошто протеку 24 сата 
од како je тај изветтај раздав. 

Кад Привремено Народпо Представништво 
пепш, да се уговор одложи. то he бити изјавље- 
но ови.м речима: »Привремепо Народпо. Пред- 
ртаввиштво одлаже одлуку o подпетом му уго- 
вору, a MebyTiiM обраћа Влади пажн.у наове 
одредбе« (Пзиеги од речи до речи текст тих од- 
редаба). 

Члан 79. 
Законске предлоге могу подносити Привре- 

мепом Иародпом Ирелставпиштву и народни по- 
'лаппцц оојединце, илп више п.нх заједпо. 

Законски предлог, подпесен од страпе јед- 
пог ii.in вшпе послапика предаће се написмено 
и са потпиеима Председпику. 

Предлог мора бити састављш у облику у 
којем ce допосе закони. 

Овакав предлог Предгедник he одмах упу- 
тити одбору за оцепу умесности посланичких 
предлога. Овај одбор исттитује да ли има мегта 
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ла ее o предлогу решава у Привре.меном Народ- 
лом Представништву, и o том подноеи образло- 
жен извештај скупштини. 

lio саслушаљу оиога извештаја Привремено 
Народно Представништво без прстрсса одлу- 
чује, хоће ли се или ne, гшдиессни предлог упу- 
тити прско Владе Државиом Савету на мишље- 
п.с. AKO no извештају одбора ис троба подпссени 
иредлог узетн у решавање, Привремено Народно 
Представништво мора upe својс одлуке саслу- 
Hiarir предлагача (ако пх има више, само једно- 
га), ако он то затражи. Кад Привремено Иарод- 
по ПредетавниМтво нађе да иодиесени предлог 
не треба уисти у решавање, он се ематра као ко- 
начно одбачен за врем« трајања Прввршеног 
Народног Представништва. 

Онда иак, кад Привршено Народио Пред- 
ставништво реши да иоднессни прбдлог треба 
узетп у решакање,. оно га одмах иреко Владе 
упућује Државном Савету на мшпљење. Кад 
( аиет будс вратпо предлог Привременом Народ- 
ном Прсдставппштву проираћен евојкм мишље- 
и.ем. или кад оротеЕне рон за Kojii je требало 
да Савет пошље своје мишљење, еа предлогом 
he се даље поступити у свему онако као што се 
иоступа и са закопским прдлогом ол странс 
Владе. 

Члап 80. 

AKO Привре>гено Народпо Представнпштво 
nalje да има места улстп у решавање два или 
mime посланичких оредлога o шзтом предмету, 
ono их све, иопгго добпје o њима саветско ми- 
Јкљење, упућује истом одбору. Ако o тим пред- 
лозима mije одлучило једновремено, оно ће кас- 
није поднесени прол.гог. пошто добије o љему 
мпшљење Државног Савета, упутити оиом од- 
бору пред којпм се већ налази раније иоднесенп 
предлог. У оваквим случајевима одбор he нз 
свих цоднетих предлога раставити један иред- 
лог за претрес у Привременом Народном Пред- 
ставништву, ако буде нашао да пиједап од њпх 
не може послужити за основу претрееа Привре- 
меног Народног Представништва. ВладИш се 
предлози могу овако комбиновати с посланич- 
ким предлозима еамо no влном пр&станку. 

Члаи 81. 

Кад пародви iiociaiinmi чиис предлог за 
и.Јмеиу Устава, за оцепу умесноети тога иред- 
лога изабраће се нарочити одбор од 27 члапо- 
ва. Између првог п другог читања треба да иро- 
тсче најмање no деоет дапа. 11 и o једјом одбо])- 
ском извештају o оваквим предлозима Привре- 
мепо Народпо Представшоптво ne иоже рсша- 
вага npe пего протеће па.јмапл трп дана од кад 
je извештај штампац и раздан посланицима. 

У евему осталом с предлозима за измеие у 
Уставу поступа се као са закопскпм предлози- 
ма, у колико mije Уставом друкчије наређено. 

Члан 82. 
Кад Привремепо Народно Иредставпнштво 

какав закопски предлог сасвим одбаци, он му 
се ne монсе више подносити. 

Члап 83. 
Чланови Владе могу повућц натраг закоп- 

ски предлог, који с-у Привременом Народпом 
Представништву поднели, док још mije Привре- 
мено Народпо Представншптво коиачпо решпло. 

Народпц послаАици могу иовући евоје за- 
копске преллоге само за врше начеишог пре- 
треса. 

Предложена измена n.in допуна no чл. 75. 
може ее повући све док се ne стави na гласање. 
Сваки послапик има права да повучени предлог 
o измепи или допуни прихвати у своје име. 
Овако прихваћен цредлог ne мора бити јога и 
подржан од 10 посланика. 

Члап 84. 
Одлуке Привремепог Народпог Представ- 

пиштва могу имати и облик резолуције, али се 
плша ne ^же im тумачитичга мењати законом 
дато или добивепо право, mi створити пово пра- 
во у погледу физичкпх пли правпих лица. One 
пмају значење уврутрашње паредбе плп посту- 
пања у Нривременом Народпом Представпи- 
штву, исказпвап.а мишљења шш давања израза 
расположењу Привремепог Народпог Представ- 
пиштва и Владаоца. Резолуције се могу тицати 
само одиоса између • Привременог Народног 
Представпшптва n владе нлп Привременог На- 
родпог Представпиштва и Владаоца или Вла- 
далачког Дома, нли упутрашњег рада и кон- 
тролпог права Привременог Народпог Пред- 
ставништва. 

Резолуције се ne читају и не претресају 
два пута, али и one сс не могу донетп npe пего 
што предмет, којп се резолуцијом раеправља, 
ne npobe кроз одбор, где и за њих важи исти 
поступак као и за зашшски предлог — ако није 
у опште усвојои споразумно no предлогу пред- 
седпика Привремепог Народног Представништва 
или Владе, друкчији поступак у каквом napo- 
читом случају. 

Члан 85. 
Одбор може предложити n Прпвре.мепо 

Народно Представништво репшти да сс дотпчпп 
предмет, који се резолуцпјом расправља или 
прими к звању или упутн Влади na оцену или 
затражи од Владе, да овако и.ш опако поступи, 
или да му подаесе  закопскп предлог,  нли да 
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проучи дотични предмет само, или преко CBoje 
или мешовите анкете, или да Привремено На- 
родно Представништво одреди анкету, упути 
адресу или посланицу и томе слично. 

У еваком случају ове врсте мора посто- 
јати предлог са формулисаном" одлуко.м. 

ГЛАВА VIII. 

Питања, интерпелације и 
и с т p a г е. 

Члан 86. 
Питања у почетку седнице Привременог 

Народног Представништва могу трајати један 
сат.пре прелаза на денвни ред, no прописима 
члана Cl. овог закона. Али подноеилац питања 
je дужан: двадесст четири сата раније доста- 
вити пнтање нашемено надлежном министру 
преко Председника Привременог Народног 
Представништва с означењем: жели ли одговор 
у Привременрм Народном Представништву na 
седници, или се задовољава писменим одгово- 
ром, који му се истим путем, преко Председни- 
штва, доставља. Само у хитним случајевима 
може се пристаиком Председника Привременог 
тродног Предетавништва ставити питање и 
без претходпе пријаве. За сваку седницу Пред- 
седнпк утврђује ред којим he се на она питагља 
одговорити за које je тражен одговор у Привре- 
меном Народном Представнигатву, стављајући 
питања, која су му раније достављена, препи- 
тања Koja еу му достављена касније. 

Кад протеку двадесет н четири сата пошто 
му je пптање достављено, министар je дужан 
или да одговорп па пптање, или да одреди даи 
када ћс то моћи учинити. 

_ После одговора минпстрова може говорити 
паЈвишс једаппут пптач ради каквог обавоштаја 
n да укратко пзјави, je ли задовољап одговором 
или није. 

Члан 87. 
Сватш посланик има права управљати ми- 

нистрима интерпелације.  Министри су дужпи 
дати на њих одговор најдаље у року од 3 мје- 
седа, 

Иитерпелације подносе се написмено Пред- 
седиику Народпог Представниттва, који их од- 
мах саошптава дотичпом шнистру a Привре- 
мепом Народпом Прсдставнигатву реферише o 
њима на првом састанку кад чини и евоја оста- 
ла саопштења. Свака сс иптерпелација мора 
оштампати и посланицима раздати најмање 24 
cara пре претреса. 

Члан 88. 
Пошто Привремепо Народно  Представни- 

штво прими изјаву интерпелисаиог Министра, 

нли кога другог Министра, који узме реч у име 
Владе, може ли на интерпелацију одговорити 
кад се год стави на дневни ред, онда he При- 
времено Народео Представништво одлучити 
хоће ли том претресу дати првенство испред 
раније поднесених интерпелација. Приликом 
ове одлуке неће се водити никакав претрес o са- 
мом претресу интерпелације. 

AKO дотични Министар не би могао одмах 
означити дан кад може на интерпелацију одго- 
ворити, он ће дужан бити учинити то најдаље 
за пет дана, од дана кад je први пут o њој са- 
слушан. После тога Привремено Народно Пред- 
ставништво поетупа no првом ставу овога 
члана. 

Члан 89. 
За претрес интерпелације одређује се на- 

рочити дан у недељу. Ако Привремено Народ- 
но Представништво не решн друкчије, тај he 
дан бити четвртак. Пошто се сврши прорачун, 
Привремено Народно Предетавништво he, ако 
затреба, одредити још један дан у недељи за 
иретрес интерпелација. 

Ha седвицама, које су одређене за претрес 
интерпелација, тај претрес одмах почиње 
с прелазом на дневни ред. 

У претрес се узимају интерпелације под- 
нете до краја прошле недеље, и то најпре оне, 
којима je Привремено Народно Представништво 
дало првенство, na остале оним редом, којим 
еу биле саопштене Привременом Народном 
Представништву. Са дневног реда интерпела- 

. цпja се може скинути само на захтев дотичног 
министра или интерпеланта, a no решењу При- 
временог Народног Представништва. Али у исто 
време мора се утврдити друга седница, кад he 
одређена интерпелација доЈш на дневни ред, и 
то npe свих других иптерпелација. 0 одлагању 
интерпелације решава се без претреса, пошто 
су дотични министар и интерпелант дали o 
томе својуреч. Изуз1шајући интерпелације o 
спољашњој политици, ниједна друга иптерпе- 
лација не може бити одгођена дуже од месец 
дана. 

Интерпелације на чији се претрес не би 
прешло једног четвртка остављају се за други 
четвртак и долазе тада npe свих других интер- 
пелација. Ha случај да je претрес с једне ин- 
терпелације остао несвршен, на захтев двадесет 
посланика одредиће се прва идућа седница за 
продужење претреса, који се те седнице мора 
довртити. 

Претрес o интернелацији води сс као и на- 
челан претрес законског предлога, али се он 
завршујо с погледом на одредбе овога члана. 
Мнтсрпелант je обавезан да npe министрова од- 
говора узме реч и мотивише своју интерпела- 
Цију. 

G3 
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Члан 90. 
Одлука Привремеиог Народног Представ- 

iininTna, којом се завршује претрее o интерпе- 
.lauiijn и прелази ua днввни ред, може бити про- 
ета n.iif образложена (мотивисана). 

AKO je преддожеи пррсти прелаз na дневии 
рсд. on he ее морати станитн на глаеање прс 
снију оипх, којн еу MOTiiBncaun. 

AKO није преложен никакав ирелаз на 
дневнн ред, онда се без нкаквог гласања прелази 
na оетале иитериелацијс. које су ва реду. 

Члан91. 

AKO je предложенипрости прелаз на днев- 
ни ред одбачен, прелази бе na гласање o моти- 
висаним предлозима за дневни ред; ну Привре- 
мсно Народоо Предстаинпштно иоже рипити да 
се иотивиеани предлози, пре него што се будо o 
п.има решавало, уиутс нарочитом одбору. > 
овом случају тај одбор дужап je поднети изве- 
штај ирве идуће седиице Привременрм Парод- 
iIOM Представништву. 

0 овоме одборскоме извштају и предложе- 
поме прелазу na дневни ред, који ои еадржи, 
r.iacahc се на првом месту. Затин ако on будс 
одбијен, прећи ће te, no реду, који Привремено 
Пародмо Представништво означв, na остале 
иредлоге. 

AKO виједан преддог не буде усвојсн, upe- 
лази  се na остале интерпелације,   којс су na 
реду. 

Члан 92. 
Плада нма прапо да изјавп који he од 

цредложших прелаза ua дпевни ред примита 
као доиол.аи нзраз поверења Пррршеног На- 
родног Представништва орема ii>oj. 

Члан 93. 

Интерпелант може своју пптерпелацију 
иобући патраг, све док ne буду узети у решава- 
ihe ирелазм na дшмши ред, који су поводом ii.c 
подпесепп Оривремшом Народном Представ- 
нигатву. 

Члан 94. 

Привремело Народпо Представнвштво има 
пргшо апкете кап n истраге у изборним n у чи- 
i то административним ттитап.има. — Ове ан- 
кете Пјширемепог Народпог Предотатгаттва м 
истраге води Ирипремепо Иародно Представни- 
niTno преко нарочитог свог одбора. 

Седнице, o којима овај одбор буде водио 
анкету или рстрагу, јавне оу, али њих може 
огласптп за тајпе било само Прпвремено Иарод- 
no ГТредставпиштво. било одбор. коме je вођ№>е 
ncrpare noncj)eno. ' 

Члан 95. 
Сва ираиа. која закони дају истражним 

властима односно испитивања оних, против 
којих се истрага води, аозивања и саслушаиаља 
сведока и вештака, прибављања n проучавања 
потребпих докумената и еписа прииадају и од- 
бору Привремепог Народног Представнрштва, 
који ноди анкету Привременог Народног Првд- 
етавништва или истрагу. Али Привремено Ila- 
родно Представвтштво Шш у еваком случају 
пооебице ограпичпти та права својом варочитом 
одлуком. 

AKO je потребно да се испит пли еаслу- 
шање учипи na лицу иеста, одбор који води an- 
кету Привременог Народпог Представништва 
или нстрагу може пренети евоју власт на.једног 
пли Biime послапика нз своје среднпе. 

Члап 9(). 
Сведоци и вештаци имају у овом елучају 

иред одбором Привременог Народдог Представ- 
ништва, који водп истрагу Привременог Народ- 
пог Представпиштва и пред његовим пзаслапи- 
цима, иета ирава и псте дужносга, као и пред 
судовима. 

Сведоке или вештаке, крји би билв чипов- 
нлци, апкетни или истражни одбор позива пре- 
ко падлежног министра. 

Члап 97. 
Сведоци, вештаци или тумачи који се буду 

i.piiBo заклели пред одбором или његовим иза- 
еланицпма. као n сви који су пх навели дава- 
ii.cM мпта или којдм другим начином да се криво 
закуну, казпиће ее вао гсривоклетници no од- 
[»■дПама крпвпмпог закопа. 

Свв овакве случајеве Прбдседник he При- 
временог Народног ПредстаБНшптва ставити, 
проко мпппотра правде, na даљи цоетупак пад- 
лежној судској власти. 

Члав 98. 
Истраге Прдвременог Народног Представ- 

ништва прекидају ее када престане Привремено 
Иародпо Представништво. 

AKO су седпице Привреашог Народног 
иредставништва одложопе. авкете или.истраге 
he се обуставити док м наново Привремено Иа- 
родно Представншптво ne еастане. Ллп При- 
времено Народно Представништво иоже ре- 
пшти, да се апкета Прпвремепог ТТародпог Пред- 
(таипишгна ггли истрага продужи n 38 времо. 
када ono пије na окупу. 

Члап 99. 
Резултат рада апкете Приврвменог Народ- 

пог Предетавништва пли истраге износн се увек 
иред еедницу, пошто Председнив  Пргвременог 
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Народног Представништва одреди штампање 
плнсштаја и материјала, којп je с н.им. у всо- 
лико то иоже и еме бити према природи саме 
(тнари. Приврвмено Народно Представништво 
hc према вшу или оо^вати Владу, да поднесе 
взвеене предлогв в предузме извесне м^е арема 
iioiui.iamiM иедостацима или етању појодипих 
закона и.ш грана администрације, поједаних 
државних или еамоуправних установа, или 
према осумњиченом ir.:m окривљеном особљу, 
n.iii. ако, бв било дела које кришгпш закон 
казвА a еудека иетрага o њима није поведена, 
тражитв да вх вадлежви министар пред еудо- 
вима na иг-љођси^ и суђење преда. 

Судска встрага, било да je поведева равије 
II.IH ток после образоваЕва авкете Прииремоиог 
Пародног Представвиштва или истраге, пот- 
пупо je везависва ол ово. Анкета Пррвремевог 
Народвог Представништва не може ни у ком 
случају снојпм радом ометата или задржаватв 
судску истрагу. 

ГЛАВА IX, 

0 хв т ii o с тн и p с д л 0 га. 

M.iaii 100. 
При иоднашаи.у каквог законског иројскта 

или буди каквог предлога, може се тражити да 
ее та.ј пројскат п предлог огласи за хптан. 

Хнтност иоже прсдложити Краљепска 
Влада илн подносилац предлога, сваки за .свој 
предлог. 

Захтев, да се ЕаЕав предлог оглаеи хитвим, 
мпра се џровести ваписмево с разлозима. 

Предлог o ирорачуну и предлози o крсди- 
тима. o завршном и општем државвом рачуву, 
(матрају со кап хмтпи no самом закону. 

Члап 101. 
Кад захтев o хитности долази од Kp. Вла- 

де, оида Привремено Народво Представншптво 
рсшава одмах бсз одлагања има ли места захте- 
ву хитности или ве. 

AKO ,јо захтев 0 хитиистн ирнмл.си, Прп- 
времево Народно Представништво lio предлог 
одмах упутти варочитом нли вадлежвом од- 
бору, који Ko најбрже узети аредлог у разма- 
трање n o њему подиоти извештај Приврсмоном 
Цародаон Предетавништву. 

Члан 102. 
llapo.um послампк. i.o.jn тражи хптпост 

за i-Bo.i предлог, треба да та.ј захтев поднссе 
Предсешнику пре нечетка седрице. Председник 
саопштава пва.ј захтов na пгтом састанку, на- 
pcl)y.iyliii.   да се у всто врбме прочита и vm 

иредлог, за који се хитиост тражи. ако je по 
његовом мишљоњу мањега обима. у противном 
случају, оставља га за идућу седпицу. наређу- 
јући да се наштампа и разда пос-ланицнма пре 
решавања. 

Кад Привремево Ilaiio.ano Представништво 
огласи један пославичви ирсдлог као хнтап. ов 
ее одмах упућује одбору за оцену умссности 
посланичких иредлога. који o њему пре свих 
другах упућених му предлога подпоси пзве- 
штај Привременом Народном Представништву. 

Члан 103. 
Кад дотнчни одбор подвесе Привремепом 

Народном Представпиштву извештај o предмо- 
ту, који му je као хитаи био упућеп Председ- 
iiiii,' ћс Привремепог Народно! Предетаввиштва 
одмах ставптп тај предмет na III)BO меето у 
дневном реду без обзира na прописе члапа 69. 
и 70. овога правилппка. 

Са прпстанком Владе и предлагача, llpn- 
времево Народно ПЈЈРдставпшптво може са две 
трећине (лшх присутпих поглапнка рошптп да 
протрос ппчио вете седиице кад je одбор Tlpn- 
времевог Народног Представвиштва извепггај 
поднео. 

Владини хитнп иродлози пмају првеветво 
вад послапичким. 

Члав 104. 
Хнтност решавап-а можо ее захтевати и 

иосле иодпосеног извештаја одборског o каЉвом 
продмотуг AKO Привромепо Иародмо Представ- 
nmiiTBO такав захтов усвоји, попупиКо сс no 
пропису члапа 108. овог правплпмка. 

Прописи овога члана ne могу ее примевитн 
na Езвештај одбора. коме je поверспо да испита 
да ли ее молсе предатн суду односно встражвоЈ 
властп који члап Привременог Народног Иред- 
гтавпиттва. 

Члан 105. 
Остали прописи овога закопа o претресу 

подпосопих закопскпх пројеката пли других 
продлога важе и за пројокте n продлого, којв су 
оглатепи као хитпи. 

Члан 106. 
AKO се Привремепо  Народно Првдставви- 

IHTBO  изјаоаило  против  захтм»а o хитноети, 
онда ее поступа с предлогом као обпчно. 

Глава X. 
(') и o с т у п к у к n д ]) ас п p a в л, a п. a 

o п с е ж п n х з a к o н f к и х o с н o в a. 

Члан 107. 
(Ик-езжпе закоигко oCHOBe   Владе.   изузев 

ирпвремопп Устаи. изборви  РОД rta конститу- 
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анту и прорачун могу се расправљати према 
следећим одредбама, али само онда, ако je 
Влада то предложила и Привремено Народпо 
Представнпштво се с тим- предлогом сагласило. 

O оваковом предлогу изврвшпћс сеу Прн- 
временом Народном Предетавништву најпре на- 
челни претрес, који ће се заврпштп тиме, да се 
предлог упути нарочитом одбору. 

Овај одбор, који je изабран да већа o ова- 
квом предложсном закопском предлогу, може. 
решавати само у присутности двс трећинс чла- 
нова. 

Свакп члан Привремепог Народног Пред- 
ставништва пма права присуствовати седни- 
цама одбора и до закључног вијсћања одбора 
стављати писменс предлогс путем председппш- 
тва и може своје предлоге у одбору н образло- 
жити. 

O тим предлозима мора одбор већати, гла- 
сати и na захтев предалагача своје разлоге у 
извешћу изнети. 

AKO je Привремепо Народно Представнит- 
тво решило, да одбор може свој рад паставптп 

' и за време одгоде Привременог Народног Пред- 
ставништва, ограничеи je њогов рад за то време 
само на већање. 

Након нзвештаја одбора вршп се друго чн- 
тање; пови предлози се код овог читаља ne могу 
стављатп. Прстреса у појединостпма нема. O 
свршепом претресу у пачелу може се законска 
основа прсма предлогу одбора или примитп плп 
у целости отклонити. O том се гласа поиме- 
пично. 

Глава ХТ. 

M o л б с и ж a л б е. 

Члан 108. 
Молбе п жалбе упућене Привремеиом На- 

родном Представнигатву преко п.еговог пред- 
седнпка, морају бпти предане иаппсмено и 
снабдевепе потписима свију молилаца и жали- 
лаца, које морају битп потврђрне којом оп- 
штппском или државном влагаћу плп препору- 
чеие од кога пароднога посланика. Ппаче их 
Привремено Народпо Представииттпо nehe ни 
Егепитивати нити птто no њима предузимати. 

Ову потврду власт ne може одбпти. Ва њу 
со ne плаћа ппкаква такса. 

Исто ее тако nehe узиматп у поетупак 
молбе n жалбе пепрпстојпо написане. Прпвре- 
мено Народпо Представнпттво неће im one 
молбе и жалбе узпмати у претрее и решавање, 
1,ојима се тражо илп пзазивају издаци из др- 
жавне благајне, ако их Влада није пре тога пот- 
|1Г1.магала n-'iu уевојп,вд o чту he урек одбор 

бити дужан изјаснити се у свом извештају При- 
временом Народном Представнигатву. 

Оне молбе за које би одбор био мишљења 
да их ваља усвојити, спровешће се својим 
формулисаним предлогом на мишљење финав- 
снјском одбору. Док фианансијски одбор не да 
o тим предлозима своје мишљење, они се не могу 
пзноспти на решењс Привремевом Народвом 
Предстагништву. 

Члан 109. 
Ове he молбе и жалбе битп упућеис одмах 

одбору за молбе п жалбе, који he их no реду 
којпм су стигле Привременом Народном Пред- 
ставништву, заводити у једап нарочити заппс- 
пик у коме ћс OIITII забелсжепо име, презиме, 
заппмање и стање иолиоца n.in жалиоца, као 
и кратак излог предмета на који се односи до- 
тпчна молба и жалба. Овај he записник сваки 
посланик Mohn прегледати. 

Члап 110. 
One молбе п жалбе које се буду одпосиле 

na какав запопски продлог, плп ппаче na какав 
предмет, који се већ претрсса у Прпвременом 
Народпоч Представтпптву и који je повереп 
иарочитом олбору, ynyTnhe председпик одбора 
за молбе n жалбе овом последњед! одбору. 

ПрПедредник одбора за А'олбе и жалбе, као 
и председник сваког лоугог одбора, комо je из- 
весна ^олба или жалба з7пућепа, дужап je датп 
na разматравЕ>е сваком пародпом послапику оиу 
молбу или л^албу, коју овај буде захтсвао. 

Члап 111. 
One чолбе и жалбе, које одбор за молбе и 

жалбе ne буде упутио коме другом одбору, по- 
делиће се у три групе: 

1. Молбе и жалбе за које налази да их 
тргба упутити једном од министара. 

2. Молбе и жалбе које мпслп изпсти пред 
Привренено Народпо Продставшиитво не во- 
jiohn рачупа o томе да ли je њих neli упутио 
падлежпоме мипистру илп ne. 

3. Молбе и жалбе које мисли да пије вред- 
no изпорпти пред Привршено Народно Пред- 
ставпппттво. 

Ни o једпој ^олби и жалби n» може При- 
времено Иародио Представпшитво решаватп од- 
порпо самога предмета љепога, ако ona долазп у 
круг рада поједиппх мпистара, a пред љима 
нијс била. п таквс молбе и жалбе одбор he упу- 
himarn надлежноме миниетру. 

Одбор je дужан у месечним саошптењима, 
која ће се ттампатц и издавати у Привременом 
Народпом Представппттпу објавптп cvop ол- 
луке o молбама и жалбама које није изпео При- 
времепом Народпом Представппттву i^a ррша- 
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ваље, тако исто и извештаје o онима, које je 
упутио коме одбору плп коме министру и o 
онима, које према чл. 108. овога правилпика 
mije ни узимао у решаваље. On je такође дужап 
доставити сваком народном послапику своју 
одлуку односно оне молбе и жалбе за коју оваЈ 
буде то захтевао. 

Члан 112. 
0 оним молбама и жалбама за које налазп 

да их треба изнети пред Привремсно Народно 
Представништво одбор шдноси изветтаЈ, као и 
за закопске предлоге, заједно са Формулпсанпм 
текстом Taj текст може бити сређен као закон- 
ски предлог за Краљеву потврду, a може бити 
паппсан као резолуција KOJOM Привремено На- 
родно Представништво упућујс извесну молбу 
и жалбу надлежном мшшстру на увиђаз, 

Члан 113. 
Сваки посланик има права да тражи ,у 

року од месец дапа, од како je од^оржа одлука 
o љој ттампана, да се o пзвесноЈ молби у сед- 
пицп Привременог Народног Представништва 
иретреса, na ма каква била одлука одборска o 
њој. Овај се захтев мора увек испунити. 

По истеку овог рока од мееец дана, одлука 
одборска, да се извесне молбе п жалбе не изпосе 
пред Привремево Народно Представништво, 
постаје коначна. 

Члан 114. 
0 молбама и жалбама за које je одбор ре- 

пшо, да се изнесу пред Привремено Народно 
Представпигатво прочитаће се одборски изве- 
гатај, и потто се наДлежни мппистар саслугоа, 
Прпвремепо Народно Представништво ће o 
њима донети своју одлуку. р 

0 оним пак молбама и жалбама, Koje буду 
изнете пред Привремено Народно Представ- 
/пштво na парочити захтев једиог послапика, 
саслушаће се најпре посланик који je то захте- 
вчо, затим известилап одборски и падлежпп 
Миштстар, na he посл^ тога Привремено На- 
поднп ТТрелРтавштпттво решити o њима. 

И у једном n У другом случају претрес се 
^пже о^вопити na захтев двалееет послапика. 
Одлуке Привремепог Народног Представпиттва 
o поједним молбама допосе се истим пачппом 
као и o осталпм закопским предлозима. 

Члан 115.   • 
II у једном n у другом случају надлежпп 

Мипистар може тражити да му се остави изве- 
стан рок да своје мишљење o дотичпој молби 
п.ти жалби изнесе Цривременом Народпом 
Представппштву, Овај рок ne мрже бити дужц 
рд 80 данп-. 

Члан 116. 
Они парочити одбори, којима буду упу- 

liciie поједине молбе нли жалбе, поменуће их у 
својем извештају Приврсмепом Народпом Пред- 
ставништву. 

Члан 117. ■ 
AKO ne peimi друкчије, за решавање o мол- 

бама или жалбама Привремепо Народпо Прсд- 
ставппштво одређује еваку другу суботу у ме- 
сецу. Ha тим еаетанцима Привремено Народно 
Представпиштво решава само o опим молбама и 
жалбама o којима je извегптај штампап и раздат 
иосланицима најмање 24 сата раније. 

Глава XII. 

Г л a с a њ е. 

Члап 118. 
Привремено Народпо Предетавнпштво мо- 

же решавати ако je у седници барем 100 поела- 
кика. 

Глас се може давати само лично. 
За пуноважап закључак потребпа je савр- 

me.na већжна гласова присутпих члапова. 
Кад се гласа o каквом предлогу na се десп 

равна подела .гласова, предлог, o коме се гла- 
сало, одбачен je. 

Члан 119. 
AKO приликш регааваља седељем и уста- 

јаљем Председппк пије увереп има ли Привре- 
мсне Наролпо Прелставпиттво довољан број 
послапика за репгавање, или ако том приликом 
десет послапика изјаве да no љиховом увере- 
r[,y у Привременом Народном Представништву 
пема довољпог броја посланика за рецгавање, 
Председник ће преко тајппка одмах ■пребројпгп 
ггослапике који, док се пребројаваљс ne из- 
вршж, ne смеју без нарочитог одобрења Пред- 
еедникова излазити из дворнице. 

Мотивиоање уздржаванл од гласања mije 
допуштено. Гласови опих, који се -уздржавају 
зд гласаља, сматрају се неутралпи и броје се. 

AKO се приликом пребројаваља обелодапп 
да нема довољпо послаппка, опда ће сс то пи- 
таље оставити за дпевпи ред прве нове еедпице, 
и то na првом месту, a после тога се може na- 
г'тавити претрес и остали рад, у колгако je on 
могућап без ретавања док за TO потребног броја 
ne буде. 

Члан 120. 
Ни један предлог законски ne може бити 

уе,војеп укупно, ако upe тога сваки члан њтт 
mije усвојеи посебпо, оеим случајева члапа 107. 

При гласаљу код поједппх одредаба прп- 
лнком поеебпог тфетрег-а глаоп ге прво o TTPe'r- 
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ходном питању као на пример, да сс дотичнп 
члан врати у одбор, или да се решељс o њему 
одгоди дон сс ве реше друга чланови, илп да се 
подедв иа више тачака ио којима he се o Свакој 
за еебе гласати. Сви ови предлози no којима се 
само гласа, a не протреса. подносе сс за времс 
претреса дотичног члапа п трсба да их потио- 
мотну бар 20 посланпка. 

0 предложеним изменама и доиупама глаеа 
се увек upe нсго o главној ствари. Посланичке 
измепе и допуне no члану 70 (члан 83) долазе 
ii])ii одборске редакцвје^ stoja je нрема њима 
главна ствар, a одборска редашџца upe прво- 
битне предлагачеве редакције, која je према њој 
главна етвар. При другом читању ематра секао 
гла.виа ствар ona редакција, која je утврђепа 
ириликом првог чшгања. Кад има више посла- 
пичких измеиа и лопуиа Привремсно Иародио 
11редетавништво им само утилђује ред на гфед- 
дог ПредеедниЕОв a без расправе. 

AKO je приликом гласаља један члаи био 
подељев на рше тачака онда се, иошто ее o 
свима тачкама; будо гласало, посебпо гласа o 
целом члану укупно. 

Tla глаеање се ставља дотичнп члаи с 
усвојеним тачкама. 

Члан 121. 

Предсвднин одмах оглашује резултат гла- 
сања Привременог Народнот Представншптва. 

Члан 122. 

Гласање у Привременом Народном Пред- 
стаништву бива: седењог или устајаљем, јавно 
поименпе и.т тајно. 

Члан 123. 

Гласање еедењем и уетајањем бива у евим 
елучајекпма у којима mije овим правилпиком 
или Уставрм i'apebeii другп начин гласан,а. 0 
резултату гласања седењем п уетајањем решава 
ПреДседник. AKO je no EbesroBOM мишЈБењу pe- 
зултат еумвбив, приступиће ее новом гласању. 
кко и no други пут резултат буде еумп.ив. ири- 
ciyiiiilio ее гласању глаг-по поименце. 

Члан 124. 
Свденлм и устајањем гласа ее ва овај на- 

4II1I : Прсдседнпк позива да уетапу сави они, 
који гласају против предлога. 

AKO je веко иредложио какву нзмену или 
доиуиу у аредлогу који je na дневном реду, 
рнда седе еви они који еу за првобитну редак- 
цију. a устају oim. који CV за пррдложене И8- 
мспс. 

Члан 125. 
Поименце се гласа усмеио или писмспо o 

чему одлучује преиседник. 
Гласање поименце бива : 
1. Кад сс гласа o делокуппом законском 

предлогу. 
2. Кад глаеаЈБе седељем и устајањем да 

сумњив резултат и после другог иокушаја. 
изузев случајевве иарочито предвиђепе овим 
п|)авилнши)м. 

'). У свима елучајевима ако влада пли 30 
ррисутних послапика затраже ппсмепо такво 
гласаље. Ово ое може тражити upe пего што се 
je ориступило гласању. a такође и одмах иосле 
гласања седеввем п уетајањем ако се сумља у 
резултат првог гласања. 

ГТослапици no чијем се захтеву гласа пои- 
менис дужне еу и сами учествовати у глаеању. 
AKO бп који од њих у томе изостао, a услед тога 
остало у Привременом Народном Представпиш- 
тву Maiho од 30 посланика. који су тражили 
таково гласање, ематра ее. ла je њихов захтев 
изгубио вредност п ако ее почело гласати. Али 
ако због тога излаека остане недовољан број за 
рад, предмет ее ематра неретшим и онда ће се 
поетупптп no члану 110. 

Члан 126. 
Ири гласању пиемено поименце добпће 

еваки пароднп посланик no један црвени, је- 
дан бели ir један плави листић, на коме je гатам- 
пано његово име. Црвеии лиетић са опаском 
»за«, значи, да посланик гласа за предлог; бели 
листић еа опаеком »»против« значи. да поела- 
ник гласа против, a плавп листић са опаском 
»уздржавам сс« значи да се посланив уздржава 
од гласања. 

Чим je председник олредио гласање поку- 
iinhe слуге под надзором тајника листиће у 
ковчежиће, a тајвици he их пребројати. После 
тога продседппк lie објавитп, да je гласање за- 
кључено. 

При глаеању гласно поимевде једав од тај- 
ника прозиваће посланике поимепце, a они he 
гласати речима: »за« или »против«. По сврто- 
ној нрозивцп прозваћс се још једном оии по- 

'■ланпци. KOJU се првог пута ве буду одазвалп. 
na he тек после тога председпик објавитп, да je 
гласање закључено. 

. Члап 127. 
Тајвим гласањем гласаће се: при пзборима 

каидидата за Државви Савет, које Привремс- 
но Народно Представништво предлаже Краљу 
u ii|)i[ избориш члапова Државвог Савста из 
.чиете кандидата шу je Крал> подвео Прив1)е- 
мепом Народном Представништву ; [цри избо- 
рима иредг-едника и чланова Главпе Контроле • 
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upu изборима одбора Привременог Вародног 
Представништва, кад сс врше у еедници При- 
временог Народног Представништва. 

Оио гласање вршиће се листићима, који he 
се метати v отворену куисрту нарочито за то 
шрвмљену. 

Свв листићи i.ojiiMa ес гласа морају битп 
једне величине, једне боје и јодпог облика. 

Иог-л.-пппш ће једап за друшм no иро- 
зивци тајипкоиој шуштати евоје лиетиће у 
ковчежић, који hc етајати на етолу председни- 
Јптва. Гласове ћс оке бројати три, ii.ni прша 
потреби, вишс пародипх посланика коцком од- 
ређбних пред иредседништвом п Привременим 
1 ћродним Представништвом. 

Члаи J 28. 
AKO се за избор кандидата за чланове Др- 

жавног Савота и за избор аредседника и чла- 
иовс Главне Конт])оло п у евим лругим случа- 
јевима, кад се у Привременом Народном Пред- 
ставЈппитву врши и5бор тајним -гласањем, не 
добије одмах у првом глаеању савршена вејћина 
гласова за све кандидатс, онда he се орсгласгтв 
за изабране onu кандидати, који еу у том пр- 
вом гЈгасању добили еавршену већину гласова; 

За остали број неиз^браних кандидата 
цредседџиштво наређује одмах ионова гласање 
у Привре.мепом Нарддном Представништву ие- 
тим начнно.м. 

lipu другом гласању Привремено На1)одно 
Предетавиипггво можо бирати и друге канди- 
дате, KOJU у првом гласању нису добили гла- 
сова. 

Ilo ако сс u после OBOI другог гласања uc 
добије за цео потребан бро.ј кандидата савртсна 
Bohuna гласова, онда у таквпм случају Привре- 
мено Народно Предсгавнипггво ириступа ужем 
избору између опих кандидата који су у дру- 
гом гласању uo реду um.iu највећи број. 

i 

Главм XIII. 

Л ii е u и п л u и a p и е   к a з м е, 

Члап 129. 
Рривременом Народном Предетавништвву 

припада искључиво пјшво да у својој седншга 
одржава ред прско свога Председника. 

Члап 130. 
Дисциплинарне казне, којиба сс могу каз- 

нити народни посланици, ово еу: 
1. Опомена na род : 
2. Записаца опомена na ред ; 
3. Одузимањо речи 

4. Привремено искључење из седиица 
Сривременог Народног Предетавништва. Ово 
вскључење ne ciie бити дуже од десеет ссдеица. 

Прве три казне изриче сам Пре^седник, 
четврту Привремено Народно Предотавншптво, 
na предлог Председппков или двадесет мланова 
Привррмоппг Иарпдпог Предетавништва. 

Члан 131. 
Оиомепом na ред казниће се еваки посла- 

niiK који буде својим говором или иначс своји.м 
понашањем у Привременом Народном Пред- 
ставништву нарушавао ред п ui)oiuice овога 
иравилника. 

Крајсм седнице даће ее реч послапику 
ииомепутом na ред, који, ако иретходно поелу- 
nia Председника, жели да укратко објасни свој 
говор. Поелс његовог објашњења Председник hc 
изјавити да ли задржава или повлачн изречену 
опомену. 

Члан 132. 
Записапом OIIO.MCIIOM на ред, која he се за- 

бележити у записнвЕ Привреиеног Народног 
Народпог Предетавпиттпа, казшће се сваки 
посланик KOJU je у истој еедници neh раније 
опомепут на ред. 

Да ли hc другу оиомену изрећи као проету 
ii.iu као заиисану, зависи од нахођсња самига 
председника. 

M.ian J 33. 
Одузимање речи казни се : 
Сваки иослапик који би повредио ред, a 

вев je panuje na истој еедници био кажњеи за- 
писаном ()1!о>гспом на ред. 

Сваки иосланик који повреди ред, a већ 
je рапије за време заседања Привремсиог На- 
родног Предс-таваиштва био кажњен записаном 
оиоменом на ред. 

Сваки посланик који у току свога говора 
Beh двапут није хтсо иослушати Председника. 

# Члан 134. 
Казном искључевва казпи сс еваки поела- 

nuK hoju лично увреди или оклевста једног или 
Bnnic иослапика: једног плн више министара; 
KOJU се ne покорава Иредседнику или uonanin 
без довшвног шмптовања према Привременом 
Народном Представништву или њеном Председ- 
нику : којп Bpeba личпост Краљеву, чланова 
Краљевског Дома п Краљевског намееника. За 
лвчну увреду једпог или вишс посланцка, јед- 
иог илц више мипистара нскључење сс Шриче 
до четири ееднице ; a у осталвм случајсвидга од 
четири до десет седница. 

Члан 135. 
Посланик, који je каЖњен казном иривре- 

.мепог Народпог Прсдсгавпипггва дужап je ук.чо- 
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пити се одмах из зграде Привременог Народног 
Цредставништва, иити lic te у њој појављивати 
за све времс којс je казна одредпла. 

У случају иротивљења Председник lie 
иаредити да се кажњени послаппк силом укло- 
ни из Привременог Народног Представпиштва. 
AKO буде потребно, Председник ће привремено 
обуставити седницу. 

Искључени иосланик има и ирава и дуж- 
. ностц ићи у одборске седнице, ако je члан кога 
одбора Привре.меиог Народног Представништва. 

Члан 136. 
Казпу одузнмагм речи изрпче сам Пред- 

седник, поштоје обратио на то пажњу Привре- 
меном Народном Иредставннштву. 

Казну привременог искључења изричс! 
Лривремено Народно Представништво на пред- 
лог Председника или двадесет посланика уста- 
јањем нли седењем.. 

У евом предлогу o искључењу Прсдседник 
односио двадесет посланика, означују : за ко- 
лико (-едиица да te дотични посланик нскључи 
ii3 Привремспог Народног Представништва. 

Члаи 137. 
Посланик, против кога се предлаже казна 

привременог искључења из седнице Привреме- 
ног Народног Представништва, има увек право 
да говори сам у своју одбрапу, или да пусти да 
у његово име говорп други народни посланик 
кога он буде одредио. 

Таки говор може трајати највише тридесет 
минута, ииаче том приликом нема другога пре- 
треса. ^ 

Члаи 138. 
И казна одузимања речи и казна искљу- 

чења из седиица Привременог Народног Пред- 
ставништва биће увек забележена у записнику 
Привременог Народног Представпиштва. 

е 
Члан 139. 

AKO би којп иосланик или иосланици и 
после опомепе председпикопе сувигае грубим 
попапшњем п прављеп.с.м већег нереда онемогу- 
ћавали рад Привремеиог Народпог Представ- 
ништва, Председпик може наредити да се одмах 
удаље из дворпице Привременог Народиог 
Представништва до краја исте седнице. У слу- 
чају противљеља председник hc поступити no 
другом ставу чл. 135. овог правилника. Ha 
једном пст IM састапку можс сс таква мера упо- 
аребптп највише према петорпци послапика. 

AKO би који посланик извршпо какво кри- 
иично дело у самој згради Привременог Народ- 
ног Продставништва осим дела из чл. 134. овога 

правилнпка,  npeiiKv се,  ма  o  чему  он био, 
одмах обуставља. 

Председник ће одмах o учињеном делу из- 
всстити Привремепо Народно Представпигатво, 
којс па предлог Председннка регаава, хоће ли 
се послаиик за то дисцишшиски казпити. П]ш- 
Bi)C.Meiio Народно Предетавпиппво доноси ову 
своју одлуку без претреса, ca>io се може датп 
реч једиом од другова окривљенога посланика, 
да га узме у одбрану говором, којн може трајати 
иајвишс тридесет минута. Тако ће исто Пред- 
седпик дотичног пославика позвати на одговор 
н заппснички саслушатп. 

Овај заииснпк Председник he еаопштитп 
Приврсменом Народном Представништву, a ако 
има места и судској надлежпој власти. Судека 
ће власт затпм поступати као да je дело пзвр- 
шепо ван зграде Привременог Народног Пред- 
ставништва. 

Члан 140. 

AKO ее пародпн послаиик оптужује за ка- 
кво кривично дело учињено вап зграде Привре- 
мепог Народпог Прсдставишптва, илп за дугове 
или се тражи притвор или продужење истраге, 
судска ho власт поступити прша члану 124. 
Устава. 

Председиик ће, чим такав захтев истра- 
жпе, одпосно судске власти стигне Привреме- 
ном Народном Представппштву, саопштити га у 
првој или другој седиици с напоменом, да ће 
ствар одмах упутити одбору за издавање на- 
родних посланика. 

Одбор je овај дужап позватп посланика, 
чије се издавање тражи, да да своју реч, и под- 
нети Привременом Народном Представниттву 
извештај у року од петнаеест дана, од кад му je 
предееднпштво спровело списе o том предмету. 
Изветтај одборски, погато се паттампа, ставиће 
Привремено Народио Представтгаттво на свој 
дневни ред одмах за прву идућу своју еедвицу. 

Глава XIV. 

0 д p ж a в a љ е p е д a у з г p a д и П p и в p е- 
меног Народног Представвиттва. 

Члав 141. 

Председпик Привременог Народног Пред- 
ставништва дужап je старати се o спојбној и уну- 
траш11.ој сигурности Привременог Народног 
Прсдставништва. A све власти државне дужпе 
су се одазватп његовом позиву и указатп му по- 
требну помоћ да се отклони сваки папад и свака 
насилна повреда Привремепом Народвом Пред- 
ставништву. 
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Члан 142. 
Улицама које су непосредпо око зградс 

или дворпшта Привре^еног Народног Представ- 
ииштва забрањена je свака јавна манифеста- 
ција. AKO би се у њима скупљале гомиле људи, 
власт he их одмах уклонити, према члану 4. за- 
кпиа n јавнпм зборовпма и удружењима. 

Члан 143. 
Никаква оружана сила не може се поста- 

BIITII у згради Привременог Народног Представ- 
тлптва, нити у њезином дворишту без позива 
Иредссдника Привременог Народног Представ- 
ништва. 

Нико оружан не сме ући у зграду или дво- 
риште Привременог Народног Представништва, 
оснм лица, која no пропису оружје носе, a у 
Привремеио Народио 11рсдставнип1тво no џослу 
Привршеног Народног Представништна долазе. 
По послу Привремшог Народног Представни- 
штва могу у Привремено Народно Представни- 
штво орулшнн долазити само ађутанти Кра- 
л.еви и они виши официри, који га прате као 
смгга при отварању Привременог Народног 
Иредставништва, Министар Војни, повереници 
Миннстра Војног који имају да бране какав за- 
конски предлог, жандарми којима председни- 
штво располаже. 

Привремеиом Народном Представништву 
преко њеног председника могу лично подносити 
петиције, молбе или какве друге представке нај- 
више десет лица одједно.м. 

Члан 144. 
Надзор над одрлшњем реда у унутрашњо- 

сти зграде Привременог Народног Предетавни- 
штва и у његовом дворишту води искључиво 
Председник у име самог Привременог Народног 
Представништва и ради тога иотребан број 
жанДарма, који одређује сам Председник 11ри- 
временог Народног Представништва, Министар 
Унутрашњих Дела одмах у почетку сазиви 
ставља му на располол^ење. 

Овц жандарми носиће парочито видљив 
знак који прописујс Привремено Народно 
Представништво и no коме ће се они увек моћи 
разликовати од осталих лшндарма. 

Никакквс грађаиске ии војне власти не ciic- 
ју мимо Председпика Привремеиог Народног 
Прсдставништва издаватм паредбе овим жан- 
дармима, нити ови жандармн могу ма од кога 
другога примати иаредбс, cm од Председника 
Привремеиог Народпог Предетавииштва. Ko 
противно уради казниће се надлежним судом 
губитком службе no тужби Председника Прп- 
временог Иародиог Представнигатва. 

Члан 145. 
Нико ко није посланик, или ко не припада 

особљу Привременог Народног Представниттва, 
не може ни под каквим изговором остати за вре- 
ме седеице Привременог Народног Представ- 
ништва. 

Председник he, чим опази у дворници 
Привременог Народпог Представништва кога ко 
није посланик, или не припада особљу Приврс- 
меног Народног Представпиштва, наредитн да се 
то лице уклови. 

Али председшк може на представку иад- 
лелшога Министра нарочитом одлуком одо- 
брити да у дворници присуствује мииистров 
референт, чије je присуство Министру по- 
требно. 

Члан 146. 
За све време трајања седнице лтша, која 

су ушла на галерије Привременог Народпог 
Представништва за новинаре и за слушаоце 
остаће седећи и ћутећи. 

Улазнице за ове галернје издаваће Пред- 
еедништво Привременог Народног Представ- 
ништва. 

Члан 147. 

AKO би ко од слушалаца давао знаке одо- 
бравања пли неодобравања бићс сместа удал^ен 
из зграде Привременог Народног Представни- 
штва. He може ли се пронаћи ко je те знаке да- 
вао, уклониће се читава група слушалаца из 
чије су средине ти знаци изишли. 

Члан 148. 

AKO би који од слушалаца или новииара 
својим понашањем или говором вређао Привре- 
мсно Народно Представпиштво, или његово до- 
стојанство, или кога од народних послапика, 
казниће се no кривичном закопу. Такво лице, 
као и оно које би нарушило ред у Привременом 
Народном Представништву Председник ћс на- 
редити да га сместа предаду надлежној властп. 

ГЛАВА XV. 
Д a в a њ е o т с у с т в a п o с л a н и ц и м a.' 

Члан 149. 

Ниједап се посланик ne може удаљити из 
места гдс je Привремено Народно Представпи- 
штво, док ne добије од Привременог Народног 
Представшштва отсуство. 

У изузетним хитним случајевима Пред- 
седник Привремеиог Народног Представништва 
молге сам дати до пет дапа отсуства послани- 
цима: он je тада дужан o томе известити Прп- 
времено Народно Представнигатво. 
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Ч.кш 1Г)0. 
Свако тражење одсуства упућује ее Пред- 

еедаику Привременог Вародног Представни- 
штва, KOJU сам еаошптава Оривременом Народ- 
IIOM Предстаинтптиу у аочетку прре идуће 
еедаице. 

Нривремено Народно Предетавништво ре^ 
шава o траженом отсуству без оретрееа. 

Члаи 151. 
AKO буде na отеуству, и Лначе у немогућ- 

nocTii да долазе па ееднице Пррвременог Народ- 
аог Ирсдсташппптиа. толико посланика, да се ве 
може рипавати у ПривриЈеном Народном Оред- 
етавништау, Председник he аозвати, да сс врати 
upe истеклог отеуства потЈ^ебан број посланика, 
те да Привремено Народно Представништво 
иоже решавати. Међу о.тсутним посланицима 
цозиваће сс иајпре они, којв су најдуже про- 
liciii na отсуству. Опога. који се не одазове том 
позиву као и ииачс нсмарпа члаиа. позваће 
гтЈ)едседник јавно na дужност. 

Члап 152, 
Сматраће ее всао отеутав без добтаеног от- 

еуетва сваЕи иослаппк. који без икаквог прст- 
ходног извињења, чи.ју ke онравданост ценита 
ПредсвдниЕ Привременог Народног Представни- 
штва, не дође на еедницу. Исто he се тако сма- 
тратп као отсутан без добтавног оЈТсуства onaj 
иосланик. који не буде дошао у еио.ј одсек или 
одбор, a пема зато иикакио иретходне извине. 

Млап 153. 
За epe врше за које буде одсустаовао и за 

lijtcMc веоправдалих изостанака, пославику се 
ne сме издати поеданичка дисиипца. осим c.iv- 
ча.ја боловада у месту рада Привремепог На- 
родног Предотавниттпа или na иуту за TO мс- 
сто, a пославик вије из меета рде се седннцс 
Принрсменог Народног Ирвдставншнтва држе. 

AKO ее услед веоиравданог одсуства једво- 
га или вшпе посланика утврди, да Привремево 
Пародпп Представноштво пи.јс ттло решавати 
због ведовољнога броја присутиих иославика, 
сваком IH

1
 ее таквом посланику задржат^ ње- 

гова двеввица. У таквим случајевима задржа- 
ваће сс посланику због ведсласка у одбор, ако 
je иримпп [тозив, no десет дивара еваки пут. 

M.iau  154. 
Свакп пославик вародни може дати остаб- 

ку na своје посланичко место. Ша се оставка 
пма упутити Председагаку Привременог Парод- 
вог ПредставнЛттва, i.o.jn je саотптава Привре- 
меном Народпом Предсишнигатву. Оетавка, прв 

него што je пувомоћство оверево, неће задржа- 
вати Привремено Народво Аредставништво од 
испитивања и решавања да ли je ивбор ono пра- 
иилан или ne 

ГЛЛИАХМ. 

C к у п m т и н с i; o o с o б .'i> е и p a ч у п o - 
в o д с т u o. 

Члап 155. 
Све особље Народнога Предетаввиштва 

ствји под упратом Председвика Народвог Пред- 
сгавииштва. 

Тајпик Предсвдвиштва Народвог Пред- 
ставвшптва шеф јђ ocon.i.a канцеларије председ- 
тпнтна.    , 

Чувар Народиога Предсазавништва шеф je 
особља ко.јс нодп o|)iiry o одржању зграде a ва- 
мештају Народнога Представништаа, надаље 
оеобља; које води бригу o архиви Вародвога 
Представништва п библиотеци, те оеобља које 
рукује благајном Народнога Представвиштва. 

Шеф етевографског уреда, шеф je особл>а 
запосленог у стенографском уреду Народнога 
Предаавништва. 

Потањс одредбе o елужбоввим одвосима 
свих службеника Народног Представвиштва 
биће еадржане у посебвом статуту. што ho ra из- 
дати иредседник Народног Представршптва, у 
епоразуму еа адмивиетративвим одбором. 

У смполу тога статута еталво пмсиоиапп 
елужбевици Народаог Представништва, потпу- 
но су уопорођеии сним државним чииовнпцпма. 

Онп ne могу у исто време вршити никакву 
другу државну олужбу. 

Све особље. Народпога Прсдсппшпттиа 
именује n отпушта у смислу етатута службеви- 
ка Народног Прс.к ranimmrna Председник На- 
родиога Представвшцтва. 

Народни посланпци ве могу ее узимати за 
административве послове. 

Члап  156. 
ПредсвДник Вароднога Иродстанпиштпа 

ii:!Hj)miriau je прорачуна ИароДвога Нредстав- 
iTiniiTna. 

Лдмимпстратмиии одбор, коме греба да 
прсдевда један од подрфедседаика Народвога 
Иродстанииштпа. кога буде одредио Председ- 
ник, взвршиће свака два месеца редовни пре- 
мед рачупа п плагајио. a ва.јкасније диа иес«јца 
иза зашцутења заседаља прегледаће бавршни 
рапув и рачунополагаћима дати разрешвицу. 

Административни одбор, било no захтеву 
Председника Народвога СГредставвипггва било 
no својој ерпственој ннгашјативи, може и у 
евако друго време вршити ванредав преглед 
скугаптинеких рачуна и благајве. 
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ГЛАВА XVIT. 

Сте п o гра Ф с к е б е л е ш к е. 

Члан 157. 
Особље етенографеког уреда нзрађује сте- 

пографске белешке u седницама Народнога Пред- 
ставништва и стара се, да буду у времену, које 
je одредио Председшш Народнога Предетавни- 
пгпш, наштампане и раздале народним послаип- 
цима. 

Члаи 158. 
Стенографске белешке иидносс се na увиђај 

Председнику и сваком говорниЕу за њетов го- 
nop. Говорник можс учинити у стенографском 
тексту само измене које се тичу редакције, не 
уноссћи нове мисли и разлоге, нити изоставља- 
јући исказане мисли и разлоге. Иредседпик je 
властан чинитц еамо коректуре оних нзраза, 
који вређају доетрјанетво Народног Представ- 
ништва пли задрже личне увреде и клевете. Ње- 
гова je дужновт старати сс да гокириици не чмне 
исправке илп дометкв вап граница овде обеле- 
жених. 

Ha елучај спора, Председнвск no захтеву 
лптичиога поеланика, износи етвар пред Прн- 
времено Народно Предстаимиштво. да ono реши 
без раслраве, потто еаслуша Предссдника и за- 
пптересовапог говорника. 

Говојшпци enoje говоре ирегледају и ис- 
прављају одмах, и у самој згради Народпога 
Представпиштва. Пзузетпо могу пх добити за 
исправку и ван Народног Предетавништва, али 
nx ne могу држати дулго од 24 сата. 

Председшштву je дужност старати се: да 
стенографске белешке буду што тачније и тто 
брже израђене и штамиапе, узимајући што всћп 
број и nrro пичппје послу степографе, и преду- 
зпмајући. за времепа, све иотребпе >fepe за брзо 
ттампаље. Закопски предлози, извештаји и 
остало што се na седници ne чита, ттампају се 
као прилог белеткама na крају. 

Ha штампашш стенографским белеткама 
мора битп забеленгепо: видео тајник. који je био 
у служби ове седпице. 

ГЛАВА XV11T. 

K н, и ж н и ц a   П p n n p е м е n o г   H a p o д - 
u o r II p e д c T a в n и in т в a,   A p х и в a и 

П e ч a т. 

Члап 105. 
Нрорачупом Привременог Народпог Нред- 

ставниттва одређује се сваке године извесна су- 
ма новаца за књижпипу Привремепог Народног 
Представнићггва. 

Из те евоте he П^&дсвднин Нрпвременог 
Иародпог Нредставпшптва у договору с библио- 

текаром, пабавити ona српска, хрватска и сло- 
пеначка и страпа дела, која се покажу потребна 
за разпе послове' Привременог Иародпог Прсд- 
ставништва. 

Члап 160. 
Књижницом Привременог Народпог Пред- 

ставпшптва могу сс служити еви пародпи uo- 
сланици. Друга лица моћи he се њоме поелу- 
жити no парочитом овлашћењу Председника 
Приврсмепог Народпог Прсдставнпштва. 

•Из књилспице 1Трив]1емепог Народпог Пред- 
ставништва моћи he одпоситгг књиге само на- 
јјодни послапици, кад за њих положе кауцију. 

Члап 161. 
У архпви Прпв1)емепог Народпог Пред- 

ставпиштва чуваће се сви списи и заиисници 
који се односе било na избор пародпих послани- 
i:a. било на рад Привременог Народног Пред- 
етавништва и еимју његових одбора. 

Архива Привршеног Народног Нредетав- 
пиштва стоји под падзором чувара Нрмиремеиог 
Народног Нредетавпшптва. Њом уиравља ар- 
хпнар. 

Члан 162. 
Ириврсмепо Народпо Предетавниттво пма 

свој печат са грбом Краљевства Срба, Хрвата и 
Словснаца и натпиеом uaouo.io: »Привремено 
Народпо Предетавншитво Краљевства Срба, 
Х])вата и Словепаца«. 

Нечат Привременог Пародпог Представни- 
пггпа чува Председник Привремепог Народног 
Представшштва. 

ГЛАВА XIX. 
Л е г n т n м a д и j a    n a p o д n n x   n o c л a - 

H и K a. 

Члап 163. 
Да би ce члапови Привременог Народпог 

Нпедставпшнтва ради очувања сиојпх права 
могли iiao такопи у потреби показатн, издаће им 
предеедништво нарочиту .чегатимацију опрем- 
љеиу еа фотографијом. Ona легптпмацпја вреди 
као јанпа исправа. 

ГЛАВА XX. 
•i a K љ у ч n e o Д p е д б е. 

Члап 164. 
Измене код пословника могу да ее закЈБучс 

само у присутностп половице свих пзабрапих 
пародпих побланика и то већиџом од -'.-, прп- 
рутцих посданика, 
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Председник др. ДРАГОЉУБ М. ПАВЛО- 
ВИЋ : Господо, сви ће се овп законски предлози 
упутити одбору, који he се изабрати кад се сек- 
ције конституншу. 

Изволите чути извештајс господе Минис- 
тра Правде и Министра Војпог o интерпелаци- 
јама. 

Секретар  ПЕРА  ЈОВАНОВИЋ   (чита): 
Мшшстарство Правде 

Но. 4035 
7. маја 1919. године. 

Београд. 
Господине Председшче ! 

У оговору на Ваше писмо од 4. априла ове 
године, бр. 1054, којим сте ми изволели доста- 
вити у препису интерпелацију, коју су на мене 
упутили народни посланици господа др. Мита 
Топаловачки и другови, част ш je извсстити 
Вас, да hy на ову пнтерпелацију одговорити кад 
буде стављена на дневни ред. 

Примите, господине Председничс и овом 
прнликом уверење o моме особитоме погатваљу. 

Министар Правдс: 
М. Трифковић, с. р. 

Министарство Војно 
Опште BOI'HO Оделење. Генералштабни Одсек 

Пов. Ф. Ђ. 0. Бр. 24.694. 
9. маја 1919. године 

Београд. 

Господине Предсодничс! 
Част ми je да Вас известим, да сам npmrao 

интерпелацију народног посланика господе Мел- 
хијора Чобала и другова, коју ете ми изволели 
послати са Ватпим писмом бр. 1728 од 8. маја 
текуће године. Ha интерпелацију олговорићу 
чпм потребне полатко прикупим. 

Примите. господине Предселпиче, ^ерење 
мога особитог поштовања. 

Министар Војни и Морнарице: 
Ђенерал Стев. С. Хаџић, с. р. 

Прфседшк др. ДРАГОЛ^УБ М. ПАВЛО- 
ВИЋ : Изволпте чути, господо. пзиепттаје Всри- 
фпкадијоиог Олбора. 

Секретат) ПЕРА ЈОВАНОВИЋ: Потто je 
Верификацпјони Одбор прегледао пуиомоћија, 
послао je Народном Представнпттву овај изве- 
гатај: 

Народном Представништву ! 
Њрификацијони Одбор погато je примпо 

20 иуномоћија и 6 жалби те изборна акта од- 
носно избора у јужној Србији (Македонији и 
Старој Србији), свршио je свој посао п Част му 
je поднети Народном Представништву свој из- 
веттај: 

При прегледу : иуномоћија, жалби и оста- 
лих пзборних аката, одбор je увидео: _ 

а) да противу избора и пуномоћпја: 
Дра. Алексе Стапигаића, инспсктора Ми- 

ниетарства Просвете у Скопљу (заменик Да- 
нило Шиљак) и Николе Минића, директора 
гимназије у Плсвљима (заменик Мпхајло Ро- 
љевић), оба за округ Пријепољски; 

Серафима Крстића. проте из Охрида (за- 
меник Рамадан Сефсдпп Пустиња) и Темка По- 
повпћа пензионера из Охрида (замепик Никола 
Главинчевпћ), оба за округ Охридски ; 

Глигорија Дрокаловића, учитеља из Бе- 
рова (заменик Масар-бег Тефик) и Јордана Ба- 
бамовића, учптеља из Штипља (заменнк Bane 
Икономовић) оба за округ Брегалпички ; 

Милана Топаловића, иред. општ. суда из 
Вучитрна (заменик Мифтар-Хусејин) и Анђел- 
ка Нешића проте из Митровицс (заменик Јосиф 
Ђаштловић) оба за округ Звсчански ; 

Bace Богојевића. трговца из Тетова (заме- 
ник Петар Данчевић). за округ Тетовски ; 

Младена Поповића, трг. из Скопља (заме- 
iniK Глиша Елезовић) за округ Скопски ; 

Сали-Бега Расовца из Новог Пазара (за^е- 
ник Мане Муратовић) и дра. Александра Пави- 
ћовића срег-ког лекала из Сјениде (замевик Спа- 
ijoje Нићифоровић) оба за округ Рашки ; 

Крсте Ђорђевића, проте из Битоља (заме- 
ник Глигорије Џамбазовић) за округ Битољски; 

Милана Протића, кројача из Бујановца 
(заменик Тома Ђорђевић) за округ Кумановски. 

Свега на броју 14 — није појављена ни- 
каква жалба нити je у одбору учиљен какав 
приговор и за то одбор сматра ла су неоспорени. 

б) да je против избора и пуномоћија : 
Господина  Антоиија Тодоровића,  пткол- 

еког падзорника из Призрена (зам. Хаџи-Љубе 
Патрпсртћа) (посланпка за округ Призренски, 
подпесепа жалба од страпс Петка Жарића и дру- 
гова у Rojoj'je наведено да 10 повереника као п 
делевође бирачког Одбора нису имали потрсбвс 
квалификације, одбор je јелногласно лсалбу од- 
бацио и мандат Аптоиија Тодоровића огласио 
неоспореним за то. јер je namao да ове околности 
нису биле од утицаја на резултат и слободу из- 
бора. потто су двојипа од тих повереиика гла- 
сали за лротивкаплилате и гласаље осталих није 
no оам избор било одлучио. 

в) Да je против избора и пупомоћија Томе 
Поповића, пред. огаптине у Битољу (зам. Ан- 
топпје Непшћ) и Серафина Поповића, инжи- 
њера грађевппског одсека у Приттини (зам 
Дамјан Прњинчевић) оба за округ Косовеки; 
поднесена жалба Петра СиАтоповића јер да избор 
пије био слободап a изабрапи посланици да нису 
Уггугтвом Mrm. Ун, Дела npoum аки ;шдавтгх 10 
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година боравили у Јужној Србији. Пошто ови 
приговори нису ничим поткрепљени, a отсуство 
Серафима Поповића на наукама у Београду a 
Томе Поповића у Нишу где се склонио године 
1911. испред Арнаута није прекидање борав- 
љења, то je одбор једногласно закључио, да се 
њихови мандати имају сматрати као неоспо- 
рени и у реду. 

г) да je против избора и пуномоћија г. г.: 
Глигорија Анастасијевића, адвоката у Кава- 
дару (заменик Тошко Анастасијевић) и Риста 
Трајковића, трг. из Кавадара (заменик Анто- 
није Бешировић), оба посланика за окр. ти- 
квешки, изјављена жалба од стране Тодора 
Динковића и другова из Ђевђелије, јер да ооо- 
јица нису боравили послсдњих 10 год. у Kpaje- 
вима Јужне Србије. 

Пошто се одбор из изјава посланика те из 
службених уверења Суда ошпт. Кавадара, уве- 
рио, да ти наводи нису исправии. то je Једно- 
гласно донео закључак, да се и ова пуномоћиЈа 
могу узети као неоспорена. 

Ha основу свега овога, одбор je једносласно 
закључио да Народном Преставшштву пред- 
ложи, да изволи, напреп пмеповане мандате, 
свега њих на броју 19, огласити за пеоспорене, 
a жалбе да изволи одбацитп. 

II. 
Односно избора г. Јована Ћпрковића, ин- 

спектора Мин. Унутрашњих Дела у Битољу 
(зам. Методије Шјовић), посланика за окр. Би- 
тољскп, уложена je жалба Антонија Тодоро- 
вића и другова из Призрепа, коме се оспорава 
мандат, јер као полициски чиновник, није имао 
пасивно изборно право ни no Уставу, ни no 
упуству Мин. Унутр. Дела за ■обаву избора на- 
јзодних посланика у Ј. Србији. Одбор je већи- 
ном гласова одлучио, да. се избор повереника, 
извршен на дан 2. марта ов. год. и избор посла- 
ника г. Јована Ћирковића поништи с разлогом, 
што je г. Ћирковић, no његовом признању раз- 
решеп дужностп полиц. функционера у окр. 
Битољском на дан 1. марта ов. год. док су из- 
бори повереника за исти округ вршени сутра- 
дан 2. марта ов. год., јер je тиме слобода избора 
и сам резултат истог доведен у сумљу, гато je 
он код припрема за те изборе сам суделовао, као 
такав до 2. марта ове год. 

Код ове одлуке имају своје одвојено ми- 
шљење г. г. Урош Ломовић и др. Драгутин Лон- 
чар, јер да жаљепи факат није био од утицаја 
на резултат избора, пошто je г. Ћирковић био 
тгензиовисан указом од 18. фебруара. 

Ово своје одвојеео мишл.егБе изнеће усмено 
У 11|»едставм1гпггву. 

При оцеви избора Николе Дрмовчића 
(зам. Никола Апостоловић) за пославжка окр. 
Тетовског; Шерифа Бајрама из Џивовца (зам. 
Мехмед Пеливановић) посланика за окр. При- 
зренски; Др. Михајла Шушкаловић (зам. Ха- 
фис Рахат Абдурахмав) посланика за окр. 
Скопски и Ђорђа Денковића (зам. Коца Тамбу- 
1)овић) пославика за окр. кумановски, одбор je 
пашао: да се њихова имена налазе у нзборним 
актима њихових округа, као изабрани, и да су 
против избора г. г. Николе Дрмончића, Шериф 
Вајрама и Др. Михаила Шушкаловића поднс- 
шене жалбе, али да њихова пуномоћија до овога 
часа нису гшднета одбору за верификадију. За- 
то одбор једногласно предлаже да се одлука o 
уредности ових избора одложи, док њихова пу- 
помоћија не буду донета. 

Верификациони одбор умолио je Мин. 
Унутр. Дела, да депешом потражи ова пуно- 
моћија. 

III. 
За известиоца одбор je изабрао Др. Хен- 

рика Кризмана. 

Београд, 12. Maja 1919. год. 

Председник Вериф. Одбора. 
Лтзаг. ПеМћ. 

Секретар, 
Др. Хеприк Кризмпн. 

Чланови: 
Ууош Ломовић (одваја се). 
Еориваје Ј. Поповић. 
Др. Милутип Мажуранић. 
Др. Драгутип Лончар (одваја се). 

Председник Верификационог Одбора, из- 
вештава Народпо Представнигатво, да што сс 
тиче заменика господина др. Bace Глушца и г. 
Радоја Јовановића из Београда, г. Урош Ломо- 
вић имаде o томе одвојено мшпљење. 

Верификациони Одбор Народног Пред- 
ставништва извештава Народно Представни- 
,штво да je на IMCCTO др. Bace Глушца, који je 
лоднео оставку 21. III. 1919. годиве, изабрап 
господин др. Радоје Јовановић за посланика. 

Верификациони Одбор поднео je Народпом 
Представништву овај извештај: 

Пославици Лазар Дамјановић п Спасоје 
Пилетић, оба из Црне Горе, поднели су своја 
приложена пуномоћија издана им no Председ- 
ииштву Велпке Народие Скупштине у Подго- 
рици. Пошто се њихова имена налазе као иза- 
брана у решењима вадлежног бирачког тела. то 
Верифнкациови Одбор сагласно са тачком III. 
гвога главног извештаја од Ш. марта 1919. год.. 
предлаже, да се њихови маидати ематрају ш 
неоспорени. 
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Верификациони Одбор поднео je ова.ј из- 
вештај: 

Верификациопи Одбор примио je оставку 
на носланички маидат г. др. Joce Војпић-Хај- 
дука из Суботице, и пошто je разгледао авта п 
уверио ее да je њсгов мандат неоепорен, и да еу 
му разлозв за оставку умесни, част му je пред- 
ложити Привремсном Народном Представни- 
штву ла му се оставка na мандат уважи. Ha мс- 
сто др. Joce Војнпћ-Хајдука, долази г. др. Сти- 
пан Војнпћ-Тунић, из Суботице, који je своје 
пуномоћство прелао. и које je одбор namao за 
исправнр п псоепорено те иредлаже. ла се ro- 
сподип лр. Гтипап Војнић-ТушЉ огласи за ио- 
еланика. 

Upedcedum др. ЛГАГОЉУВ М. ПАВЛО- 
ВИЋ: Пре пего што пређемо иа дпевни ред има 
неколико господе посланика да упуте иптање на 
гг. Министре. 

Има реч г. Стојаи Рибарац. Госцодин Рп- 
барац mm да упути два питања на г. Miranc/rpa 
Војног. 

СТОЈАН РИБАРАЦ: -Ta бих молио да 
ni ino говори o томе r. Миниетар Војни. 

Ћфвдсвдпт др. ДРАГОЉУБ М. ПАВЛО- 
1^ИЋ: Има реч г. Министар Војни. 

Митстар Bojnu ђенерал СТЕВАН ХА- 
ЏПЋ: Ha питање г. Стојана Рибарца имам да 
одговорим ово (чита):   - 

Ha питање иародног посланика г. Стојана 
Рибарца од 11. априла т. г.. да лп je гата n]ie- 
дузимао, да ее'војници инвалиди из Бизерте 
врате у отаџбину, којих no извепггају има тамо 
ii то: Војника 3000 и међу њима 800 инвалида 

Изјављујем: 
У Бизерту je била nama команда резерв- 

пих трупа и подофицирских школа као један 
резервоар, из кога je вршена попуна једтшппа 
na фронту. 

Тамо су упу^ивани свп паши регрути, и 
необученп војпшш па обуку као п свп реконва- 
лесценти на понравку Јдравља. У Бизсртц je 
■гакођер образоваи почетком месеца фебруара 
1017. годппс једап инвалидски одред. који je 
олужио за прпхват п негу omnr ипвалидима, 
који су се палазпли п бпли упућенп у Бизерту. 

За време операцијв септембра и октобра 
месеца 1018. голине потто се осећала јака по- 
треба за ттопупу јединица na фронту. пз Бизер- 
те еу упућиванв еамо ови војници, који еу билн 
спбсобни за упот])ебу na борачким и неборачким 
дужностп^га. Оеталп болесншш n за употребу 
неспособпп војвици n ппвалплм остали еу у Bn- 
зертп. 

По ослобођењу наше отаџбивб предузет je 
преко војапх пзасланитса у Паризу и Лондону 

корак код Француза и Енглеза, да нам ставе no- 
требна средства na расположеље ради потпупе 
евакуације иатих војника из Бизерте. 

Са депешом Пов. Ф. ГБ. 0. Вр. 1^.818 од 
25. новембра  1018. године паређено je коман- 
данту резервиих трупа у Бизерти да све што je 
способно за авакуацију отаџбине припреми, п o 

%оме поднесе извештај. 
По извештају комапданта резервних трупа 

од 11. децембра 1018. годипе, у Бизерти je било 
71 официра, 32 чииовника и 3000 обавезнпка и 
инвалида. Од ових било je спремно за транспорт 
•r)l рфицир, 23 чинрвника, 1708 обавезника п 

1 i 45 пивалида. Остали су били no болницама 
као болсс-ници. 

По овоме извештају иаредио сам команлаи- 
Tv резервних трупа депешом Нов. Ф. Ђ. 0. 
Бр. 16.067. 16. децембра 1918. године да упу- 
ћује преко Дубровнпка и даље за отаџбину пгго 
Више може корпстити све бродове и путове које 
има иа раеположењу. Од инвалида и реконва- 
лесцената да упућује еамо оне. којп могу ићи пз 
Београда пегаке, због тога што превозних срсд- 
става за остале овдо ппје било. a није било пи- 
шта г1рипре>гл>ено, где би со они моглп прпхва- 
тити. 

Да би се олакшао трапспорт пнвалида кроз 
нашу отаџбину, издао сам наређеље свима вој- 
ним влаетпма. ла изађу na сусрет инвалидима. 
i.ojn со враћају своЈ1т>г кућама, да их снабде- 
вају храном, n да mr дају топла преноћитта, n 
превозпа еродгтва која имају na расположељу. 

По извештају од 1. дгаја т. г.. остало je у 
Бизертп no списку 30 офпцира. 19 чиновнпка, 
801 подофпппр п војппка. n 285 пнвалида, од 
којпх 272 ne >гогу за сада да пздрже пут. Од 
овога броја осталих војника и пнвалпда. у Bn- 
зертп палази се у болппшг 5 офпппра. 2 чпнов- 
питса n 212 подофпдира n војника. 

Евак\ттсап.е заосталих у Визертп натих 
обвезнпка n пнвалпда продужиКе се и даље, 
према отаљу њиховог здравља. гпогобноети ла 
пздрже пут. и превознпх грелгтава. које нам 
оавезпппп буду етављали na ратоложеље. 

Птнвдседнш др. ДРАГОЛ^УВ М. ПАВЛО- 
ВИЋ: Има реч гогп. Стојап Рибарап. 

СТОЈАН РИВАРАЦ: Задовољап сам no 
овоме пптаљу одговором господипа мптгастра 
војпог. еамо хоћу ла пзјавпм же.Ђу. да ое пнва- 
лиди тпто npe врате у своју отаџбппу. 

UvedcednuK др. ДРАГОЉ^Т) М. ПАВЛО- 
ВИЋ: Има реч г. министар војни да одговори na 
друго пптаље г. Гтојапа Рпбарпа. 

Митстар војни гбнерал CTEBAH ХА- 
ТТИЋ: Друго je ттаље такође од г. послашгаа 
Гтојапа Рибарпа у овгтме; 
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I. Ha питање: Пошто министаретво илаћа 
зоб :за потребе војеке? 

Ha ово питање част ми je дати следећи од- 
говор: 

Кад je отпочела офаизива савезничке вој- 
ске еа солунског фропта, главнокомандујући са- 
везннчких војска, одредио je цене појединпм ар- 
тиклима за иабавке на иашој територији, и цена 
за јечам и овас утврђсна je до 0.80 франака no 
једном килограму. Taj je ценовиик од 7. окто- 
бра 1918. годиие, и важио je за целу нашу 
војску. 

Носле овога, a на оевиву цеиошшка кога je 
опет одредио и ирописао 1ллавни Командаит са- 
везничких војсака, утврђеи je од стране мини- 
старства војног нови ценовиик од 4. фебруара 
1919. год. и за нашу војску, и no њему одређеие 
су цене биле и то: на територији бивше Аустро- 
угарске монархије, Црне Горе за јечам 1 круиа; 
a за овас 1.10 круна no i килограму. За све 
остале територије одређеие су цене за јечам и 
овас 0.80 динара no 1 килограму. 

Како су цене овим артиклпма услед одо- 
брења слободне трговине нагло поскочиле, тру- 
пе су се нашле у немогућности, да набаве no- 
требнпх артикала, које пису могле добпјати из . 
слагалишта, и онда су вршиле пабавку no rope 
одређеном ценовнику. Стога je мој претходнпк 
на основу извештаја o стању исхрапе у војсци, 
и иредставака Команданата армијских и диви- 
зијских области, и Врховне Команде донео од- 
луку, да се набавке оних артикала, којп се из 
стагалишта не могу добитп, могу вршити n no 
пијачним ценама, a o овоме je известио n главну 
савезничку команду и међусавезничк^ комисију 

- за снабдевање нате војске. 
II. Ha питање: Колика je цена зоби била 

на крају прошле године, a колика je сад, и која 
je утврђена? 

Ha ово пптање чает ми je дати следећи од- 
говор: 

Ha крају прошле годипе цепа овсу и јечму 
била je на територијп бивше аустро-угареке 
монархије 0.55 до 1.60 круна no 1 килограму, 
a на осталој територијп 0.70 до 0.80 динара no 
1 килограму. Садања je цена na територијв 
бивше аустро-угарске монархије Ј.60 до 2.20 
круна no 1 килограму, a на осталој територији 
Ј.20 до 1.35 динара no 1лкилограму. 

III. Ha питање г. посланпка: je ли одрс- 
ђивање цене артпкала задржало за себе мнмм- 
етарство, имам част да одговорим: 

Одређивање цена ових артикала, које je 
nama војска добила из савезничких елагалишта 
одређује француско министарство војно, и те 
су цоне меродавпе и за нас. 

Одређивањо цена свнх ових артикала, који 
€е из слагалишта ne могу добпти, проппсује 
Главвокомандујући, савсзппчкпх војсака, иа 
оспову којих се са савезпнчким влаетима и врши 
обрачуч. 

IV. Ha пптање г. посланика: Пошто je пла- 
ћала зоб команда Нотпске дпвпзијске области 
у Суботици, од како je тамо, и пошто je плаћала 
сад? Имам част одговорити, да je ова команда 
од како je na садашњој територпји na до сада 
иабављала, исплаћивала зоб no максималним 
цспама, a у границама прописаног ценовиика, 
код хадитерминских повереника и то no цени 
0.65 до 0.66 крупа од 1 килограма. 

Да ли je Хадитерминска роба ратни плен 
или није, то питање сада студира n решава ди- 
рекција плена. \ 

V. Ha пптање г. посланика: како je извр- 
uiena набавка последње партије зоби за потребу 
потиске дивизијске области, и ко je лиферант? 
имам част да одговорим: 

У циљу обезбеде сточном зрпастом храном, 
a на предлог Врховне Команде, у децембру npo- 
шле године, одобрено je, да главна интендантура 
можс да закључи погодбу са понуђачима Браћа 
Дветковић за испоруку 600 вагона зоби no цени 
0.70 динара 1 килограм. 

Но овоме Главна Иитендантура je 1. фе- 
бруара 1919. год. закључила уговор за лиферо- 
вање 300 вагоиа овса и јечма no горњој цени, 
е тим, да се ова партија иепоручи у четирп 
кварта и то:        , 

у Руми . . , 1,200.000 кплограма 
у Новохм Саду . . 500.000 кплограма 
у Суботици   • .    .    1,300.000 килограма 

Нрви кварт имао je бпти предат до 10. 
марта о. г. 

За време овог уговора важио je ценовник 
ирописан 7. октобра 1918. год., no коме je била 
цена овса и јечма no 0.80 франака no 1 кило- 
граму. 

Лиферапти Bpaha Цветковић понудили 
су, за испуњење закљученог уговора, извесну 
робу, за коју се добио пзветтај, да je хадитер- 
мннска роба. Да бп се .чаттитпли државни ип- 
тсреси, и да би се извело на чисто пи^ање, да 
ли ова хадитерминска роба припада држави no 
осиовп ратног плена, ово je минпстарство сва 
акта послало правнпчком одбору, да он да својс 
мпшљење o томе питању. Правничкп одбор на- 
uiao je, да je дирекција плена надлежна, да pe- 
ni ir. шта je ратни пден n сада се предмет налазн 
na решењу код поменуте дпрекције, која то nn- 
тање студира, n која be то пптање да реши. По- 
оле овога следоваће ретење за евентуални рас- 
пит уговора. 
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До коначиог решења обустављена je свака 
даља преда.ја ио уговору, и лифсрантп ниеу од 
државе ништа до сада примили. 

VI. Jla питање i. посланика: на који се на- 
чип upnic иабавкс за војеку у опште? Имам част 
одговорити: 

Набавке се врше путем директних погодаба 
и иепосредном куповином на терсну, како je то 
пропиеано иашим законом o набавама војних ио- 
треба, a на основу наређења главиокомандујућег 
савезничкнх- војсака,. и у границама одређепих. 
цена и за рачун француске интендантуре. 

Председиик др. ДРАГОЉУБ М. ПАВЛО- 
ВИЋ: Има реч господии Рибарац. 

СТОЈАН РИБАРАЦ: Молим вас, гошодо! 
Питање као што га представља саопштење го- 
сиодина Министра Бојпога, je, као што се види, 
ЕОМшшБОвано, и оно се не може решити na OBOJ 
седници, иити се може решити само одговором 
на ово питање. Због тога ja мислим, да сам ду- 
жан да подиесем иитерпелацнју o овој ствари и 
онда се o њој може опширније решавати. A ту 
дужност ja пзводим нарочито из тога, што се 
види no том извештају како се референтп госпо- 
дина Мшшстра Војног заклањају за наредбе 
врховног командаита савезнште војскс, у по- 
гледу на цеие, које еу одређивале за зоб области 
бивше Аустро-Угарске мопархије и за другс 
ствари. * 

\ Факт je то да je потиска дивизија купо- 
вала зоб no 60 и 65 круна 100 килограма. A 
факт je с друге страпе, да je главна интендан- 
тура лиферацију 800 вагона зоби плаћала ли- 
ферантима no 70 динара 100 кгр. To je разлика 
колосална и преставља једап впшак од неколико 
милиона. 

To питање Народно Иредставништво не 
може и no сме да остави отворено. Ja држим, да 
пећу да се преварпм ако устврдим, да у тој na- 
бавш! има, ако пишта друго, бар нсправшшо- 

, сти. И ja верујем, да господин Минпстар Војни 
неће да фаворпзира те неправплности, да ће он 
да сачека мишљење тог правничког одбора, н 
да неће тим лиферантима ннтта од цене нзда- 
вати док се питање дефинитивно. ne расправи. 
Међутим како изгледа ова ствар, ja могу да 
представим Народпом Иредсгавништву још је- 
дап факт, за који сам сад сазнао, a то je, да je 
једиа количина зобп у Срему реквирисапа као 
ратни плеп, да су војне власти продавале тај 
ратни плсп истим лиферантима no 70 филира 
клг., a опи га међу тим дају Држави no 70 napa. 

IJITO се самога Миппстра Војног тиче ja 
могу да изјавим, да сам његовим обавештењем 
задоволпш. и да сам задовољан са његовом на- 
мером, да ствар извиди. в остављам да сс етвар 

расправи онда, када доцније o томе предмсту 
поднесем пнтерпелацију. Мислим да могу да из- 
јавим, да Иародно Представншитво nehe да 
трпи ииједну пеправплпост, a најмаље злоупо- 
требу какву. (Гласовп: Тако je!) 

Председтк др. ДРАГОЉУБ М. ПАВЛО- 
ВИЋ:   Реч има господпи  посланин  др.  Пе- 
CTOTHIIK. 

Poslanec dr. Pavel Pestotnik; Spoštovani gospod 
ministrski predsednik! Spoštovani gospodje poslanci! 
Žalosti ee nam krči srce, ko dobivamo dan za dnem 
poročila iz Koroške, kako postopa lam nemška vojska 
z našimi ujetniki in kaj počenja S civilnim prebival- 
stvom v onih popolnoma slovenskih krajih Koroške, 
ki so jih zasedle nemške eete v zadnjem tednu. 

Koroška je bila središče političnega življenja, (ni- 
kar se je naseli! tam slovenski rod, do 14. stoletja. 
Na Koroško nas vežejo spomini politične svobode in 
goepodareke neodvisnosti. Ko je nastopil čas našega 
narodnega in kulturnega preporoda, je bil Celovec 
drugo glavno mesto, je bil spet oporišče, kjer se je 
gibalo vse naše probujenje in kulturno življenje. Ko- 
roška je alpski biser, najlepša alpska dežela, bogata 
r.a svojih prirodnih bogatslvih, lepa v svojih naravnih 
krasotah in ima ljudstvo, ki jo zdravo in marljivo ter 
zmožno za delo. 

Nasilna germanizacija se je pričela pred ,60 letini. 
Vodila jo je nemška deželna vlada in dunajske nemške 
oblasti v sredstvi za to gcmanizacijo bodisi v ekonom- " 
skem bodisi v kulturnem oziru niso bile izbirčne in 
ker slovensko Koroško loči visoko gorovje od ostalega 
slovenskega življu proti .jugu. Vzlic vsemu temu se 
je pa po uradni statistiki ohranilo na Koroškem preko 
ene tretjine slovenskega prebivalstva, tako, da lahko 
rečemo, da je polovica vsega prebivalstva na Koro- 
škem slovenska. Naša sala s slovenskim prebivalstvom 
segajo daleč severno od Celovca, severno od Velikovca 
in zapadno od Seljaka. Zadnja demarkacijona črta. 
ki ni bila od entente priznana, je potekala nekaj kilo- 
metrov južno od Celovca, tako da je bila polovica 
slovenskega prebivalstva severno od te črte. Vsak dan 
smo dobivali žalostne vesti, kako nasilno postopa nem- 
ško vojaštvo s slovenskim prebivalstvom. Najhujše 
SO je pričelo, ko se jo naša armada umaknila vsled 
premoči nasprotne armade na vzhodu proti štajerski 
meji in иа jugu v prelaze in gorovjež, ki ločijo Kranj- 
sko ml Koroške. Xomška vojska je na svojem pro- 
diranju uničevala slovenske vasi, zažigala sela, oro- 
pala naše najboljše posestnike vsega gospodar- 
skega inventarja. Ne samo to! Nemška vojaka je de- 
portirala ujetnike, jih zapirala, mučila, stradala, naše 
civilno prebivalstvo ietotako mučila in poleg tega 
mnogo ljudi pobila in pobesila. Znana so privatna po- 
ročila, i)o katerih so nabadali na|o deco na bajom h-, 
rezali našim ženam prsa, parali trebuhe in ubili dve 
sestri, ki eta bili vshižbi Rdečega križa v Velikoveu, 
(Vzklik ogorčenja.) 
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Vsi ti dogodki паш jasno pričajo, da so Nemci 
teptali v blato in hudo kršili иајрптпШупејва načel!) 
humanosti; \>i ti do^edfci izpričujejo, da se Nemci 
v svetovni vojski niso spametovala, <la jih bridke iz- 
kušnje nieo poboljšale, da vstrajajo na svojih nasilnih 
barbarskih metodah in da ostajajo /vesti svoji pre- 
teklosti, v kateri so hoteli ureeničiti svoje svetovne 
načrte in imperijalistične cilje /. najgrozorvitejšemi 
sredstvi in najbolj bai'bar^ko vojno nnejtodo. 

Dovoljujem si zaradi tega staviti na gospoda mi- 
nistrskega  predsednika  nastopna  vprašanja: 

1. Ali so mu ti dogotki na Koroškem znani in 
ali more dati Narodnemu Predstavništvu podrobna 
avtentična pojasnila glede teh dogodkov in nemških 
grozovitoeti'. 

2. Ali je pripravljen, opozoriti mirovno koferenco 
na to. da se odreče Nemcem zmožnost, vladati nad 
kraji s prebivalstvom našega naroda? 

3. Ali vodi vojno proti kraljevstvu Srbov. Hr- 
vatov in Slovencev Nemška Avstrija ali samo Koroška 
dežela? Po inoji vednosti oficijelna Avstrija odklanja 
odgovornosl za dtogodke na Koroškem, dnčim trdijo 
privatne vesti, da se je borilo proti nam mnogo du- 
najskih, solnograskih in tirolskih bataljonov. Ali se 
potrjuje vest, da so tudi Italijani podupirali nemško 
akcijo' na Koroškem? (Živahno odobravanje i plo- 

skanje) . 

' Иредседнт др. ДРАГОЉУБ M ПАВЛО- 
ВИЂ: Пма реч господин председнга Мипистар- 
ског Савета. 

Лредседтк Министарсш Савета СТО- 
ЈАН М. ПРОТИЂ: Kao тто сте чули, господо, 
прво пптање г. посланика гласи овако: да ли су 
ми догађаји у Корушкој познати, и да ли могу 
Шродном Представништву дати детаљна и ау- 
тептична разјашњења односно тих догађаја — 
нo^гaчтvИX злочинстава. 

Ja сам ово тгатаље од господива посланика 
добпо синоћ, и већ према времену којим сам 
располагао и према стаљу самс ствари. у коме 
се она сада налази, ja не могу на ово прво тгата- 
ље да одговорим слсвим тачно. Могу да кажем 
r. послаиику то, да je та ствар у току, да ее 
с једне стране води истрага, како je до тих до- . 
гађаја доптло, a с др^е стране. да ее воде и пре- 
говорп o томе. да се врати na прваптље стаље де- 
маркациона .шнија, како je она била пре no тто 
су ови догађаји паступттли. 

IIITO со тиче другога иитања: да ли сам 
приправап да обратим пажљу Конфсрендији 
мира на ове догађаје п да Се учипи шта треба, 
да се Немцима спречи могућносг да даљс вла- 
дају овим крајем у ко>ге лшви напт братски сло- 
венскп народ. ја могу одговорити г. посланику 
то, да ћу то учинити чим будем у могућпости 
да тачпо и потпуно знам праву ситуацију самс 
ствари. Преча томе мислим. да би за еад то јопт 

било прерано; јср кад се пзлази пред коифсреи- 
цију мира треба знати право стањс ствари, тре- 
ба са фактима дсјствоватп u брапити ствар. 

Треће питањс гласп: да ш у овомс слу- 
чају, у овим догађајима, који су се догодили, 
ратује противу нас Ауетрија ir.nii еамо Кору- 
шка. Колико г. поелапик зпа, зваиичпа Ау- 
стрија отклања одговориост за .^orabajc У Ко- 
рушкој, док у исто времс приватне вести тврде, 
да се противу нас борс мпогп бсчки. солноград- 
ски и тиролски батаљоии, na ес шта више твр- 
ди, да су још у овој ствари учеетвовали Итали- 
јани помажући Нсмце. 

Оваквих случајова. господо, било je и ра- 
иије; и у ранијим случајсвима се догађало зби- 
ља то, да се бечка, аустро-помачка влада, кад 
ее год са вгаше страпс на њу обратило, и приго- 
вор са папте стране подигао за овакс догађајс - 
ona ео збиља брапила тиме: да nnjc ona ту. n да 
торади влада Корутке, покрајипска влада, 
која заседава n ради у Целовцу. У овоме слу- 
чају сада изгледа да се бечка влада ne заклања 
за покрајинеку владу у Целовцу, n да према 
томо пије ее nn бранила тиме, да ona за то ne- 
зна ништа. И одиста изгледа, да то mije mr 
могла учппити јер ре е^ите jacno цоказало да 
су спаго, које еу прама нама стајале у овпм до- 
гађајгога, биле толико јаке, да се пикако нису 
мог.то замфпљати или прелстављати као енаге 
покрајинске, корушве владе. 

Сам ток догађаја борбених иптао je тако да 
со прама гласовпма који су ло nae дошлп одиста 
показало. да се pa отрапо Немаца водиле борбе 
na један начин, који je пама само потврдио onaj 
ошпти начин na који еу ос у овом рату у оггатте 
Немцп борпли и рат водплп. т. ј. г-а врлр 
мпого печовечпости и оа врло мпого злочипстава. 
(Узвпци: Барбари!) Ja кажем. према гласовима 
које смо добпли, алп неемем пишта позитпвпо 
да тврдим, и у детаљр да улазим докле год ne 
добијем оптирпији извоштај. којп ее епрвма, и 
еоји ће битп розултат истраге, која го na лицу 
меета води. 

Посљсдља тачка овог трећег питаља при- 
личпо je деликатпе природе, и ту ja ne емем nn- 
шта да тврдим, алп морам да изјавим. да има 
знакова, no којима рр можр еумњата, ако пр бапг 
да јр бпло помагагва са талијаиркр стране. бар у 
толико. што пзгледа, као што рекох. пећу да ка- 
жт утврђепо. алп са доста орповапе вероват- 
ности да ре може pelm, једап вагоп мупиције 
управл.оп ТТрмдима са стране, где су Талијапп 
могли имати утпцаја. да тај вагоп оде или IIP 
одр. да je тај вагоп отишао. (Узвици: Срамно! 
To су савезппци! Невере!) Ja мислим, господо 
посланици, да сам у колико сам могао према 
стању, у коме се етвар рад палазп. и према врр- 
мену pa којпм рам располагао. дао одговор na 

6Г1- 
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питање, које ми je господин поћланик ставио, п 
ja бих га молио, да за еада буде с тим задово- 
љан. Кад се ствар сврши и кад се преговори, 
који се сад воде, доврше, онда можемо имати 
прилике н могућности, да o тој стварн опшир- 
пије говоримо, и ja онда господину посланику 
стојим на расположењс за опширнији разговор. 
(Бурпп аплауз и узвици: »Живсо!«) 

Прсдседнт др. ДРАГОЉУБ М. ПАВЛО- 
ВИЂ: Има реч г. послапик Пестотник. 

Poslance  dr.   Pavel   Pestotnik:   Zahval]njem"   se 
■gospodu ministrskemu predsedniku za njegova poja- 
snila, osobito za njegovo  obvestilo, da  se vrše pre- 
iskave glede vprašanja, kdo  je  zakrivil  umik  naših 
čet na Koroškem. 

Ередседпт др. ДРАГОЉУБ M. ПАВЛО- 
ВИЋ: Има реч г. Живојин Златић. 

ЖИВОЈИН ЗЛАТИЋ: Имам да упутшг 
иптање на господпна Мпнистра Правде, o року 
шшалида. Познато je, да no закону o инвалид- 
ској потпори, ипвалида тече од дана поднете 
прпјаве надлежној власти. Међутим изузетпе 
ирилике у којима смо се налазили за ово по- 
следње три године, изазвале су немогућност, да 
се молбе за инвалпдску потпору подносе бла- 
говремено. Ja сам се надао да ће влада преду- 
зети кбраке, да се учини законодавно тумачење 
било у Народном Представништву, било у Ка- 
сационом Суду, да се рокови рач^шају од дана 
смрти, a не од дана подношења жалби, пошто 
људи нису били у могућности, да жалбе под- 
носе на време. Крагујевачки првостепени суд 
доноси no молбама за инвалпду решења, и одре- 
ђујее: да инвалида тече од дана пријаве под- 
rteTe за ппвалиду. тако да инвалиди губе no трп 
n више годипа. To je једна ствар. Друга je 
ствар, ja мислим, да се мора утврдити прво дап 
смрти инвалпда тако. да то важи за све судове, 
јер мп csro имали пет мсссци повлачеља кроз 
Албанију док су настале редовне прилике иа 
Крфу. те да се зна. ко je умро. a ко je остао жив. 

Међушм ту ће бити нетачности, и ту he 
судовп петачно узимати рокове за врсмс од тпх 
IICT мессци. Молијг господппа Мтшстра Прав- 
де, да ми одговорп, да ли je што предузимао да 
се решп то nimrnc те да се роковп за ипвалид- 
ску потиору рачупају од дана емрти; a не.од 
дана поднсто пријапс за пивалплу. 

председит др; ДРАГОЉУБ М. ПАВЛО- 
BIIrli : Ihra реч господии Мппистар Правде. 

Мшисгар Еравде МАРКО ТРПФКОВПЋ: 
Иа питаље господина цосчаника пмам да олго- 
ворим овп : 

По закону u пнвалплско.ј потпори. рок ее 
pMvna од дапа ii|»iijan(i, a fft од дапа смртц 

(Драгутип Ееичић: To није добро ! Закон мора 
да се измени!) Ja сам само казао, како je no за- 
копу, a нисам казао, да то тако треба да остане. 

Вндећи и сам извесне незгоде, које се могу 
десити приликом тражења инвалидске потпоре, 
a нарочито je било незгода због докумептовања 
смртп, имовпог стања и другах околности — ja 
сам упутио једно'пптање Касациоиом Суду, да 
донесе своју одлуку ; да се приликом решавања 
инвалидске потпоре не тралсе: крштенице, 
ЈуМрлЉце, изводи из пореских књига и тако 
даље, јер je све то сада нсмогуће набавити због 
тога, што су непријатељске влаети упиштиле 
свенаше архиве. И Касациони Суд je донео 
своју одлуку, да се у место тих докумепата су- 
дови могу задовољити са општипским увере- 
њима; да општински суд да уверење o свима 
оним околностпма, које су дотпчпом молиоцу 
потребне. И судовп тако данас п практикују. 

Мислећи и сш o овоме, да смо били неко- 
лико година ван наше отаџбине, и да наши су- 
дови нису могли радити У погледу пријава за 
иивалидску потпору, ja сам хтео претходио да 
прибавим извештаје од судова, како стојп 
стање са решењима o инвалидским потпорама. 
Нисам још добио извештаје од свих судова, али 
сам добио од 12 судова, и ja hy сад саошптити 
како стоји са тим решењима. 

У кавадарском, лозничком, петровачком и 
ужичком суду није било ниједне жалбе против 
решења првостепених еудова. Значи, да су сви 
они дголиоци, који су се пријавили за инва- 
лиду, били задовољни. У пожаревачком, него- 
тиннском и горњо-дгалановачком суду била je 
само једна жалба. У јагодинском суду биле су 
лве жалбс: једна je игала Касационом Суду, и 
Касациопи Суд je оснажио репгеље првостепс- 
ггог суда no тој жалби, a no другој жалби нису 
још Bpaiiona акта од Касаготопог Суда. У би- 
тољском суду жалбе ипвалида су врло ретке. У 
смедеровском суду има свега 5 лолби Мипистра 
Во.шог, a крагујевачки суд одговара. да ее жал- 
бе.јављају у врло малом броју. 

Кад будем добио пзвепттаje и од свих оста- 
лих судова. ja hy онда изнети ствар пред Ми- 
ниетарски Савет, и оценит ћу, да ли треба тто- 
год no томе радити и птта треба радити. 

To je мој одговор. 

Jlpedcednm др. ДРАГОЉУВ М. ПАВЛО- 
ВИЋ : Има реч гооподпп Живојин Златић. 

ЖИВОЈШ ЗЛАТИЋ: Ja ne знам да лп 
може ко бпти задовољап оваковим одговором 
госпдина Минпстра Правде. On мени чита из- 

•вешће које ее жали на донето ретен.о, a тп nni- 
Ja ne знам, како je којп суд то схватио ц ца лп 
су допесопе одлуке o томе, да инвалпда тече o i 
дапа ^грти, %im m mm пријаве. Tn je pTOPHM 
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споредиа ствар. Главно je питање, које сам ja 
уиутио : Мнсли ли господии Министар Правде 
и влада, и зашто то до сада нису урадили, да 
се то питање начелно регаи, да инвалидска пот- 
пора тече од дана смрти, a не од дана пријаве, 
пошто с.мо бпли у изузетном положају, да би се 
молбе за шшалиду џогле поднети благовремено. 
Ми смо се налазили на Крфу. Све су наше вла- 
сти биле на Крфу. Породице умрлих остале су 
у Србији, и те породице за мпогс и многе своје 
члапове пису знале, јесу ли живи, или не. Су- 
штипа мога питања, које сам упутио господину 
Министру, je била у томе, a не да ли се ко 
жалио или није. Може бити, да се неко није 
жалио за то, што у закону стоји : Од дана при- 
јаве, a међутим еасвим je природно, да то буде 
од дана смрти дотичнога лица. Ja молим гос- 
подина Министра Правде да ми то објасни. 

Председник др. ДРАГОЉУБ М. ПАВЛО- 
1>ИЋ : Има реч господин Мипистар Правдо. 

Мгтистар Правде МАРКО TPlIOKOBITi: 
Ja незнам зашто госиодпн посланик није задо- 
вољан мојим одговороч. Ja сам овдс казао, да 
сам ja пре но што сам добио ово питање, тражио 
пзвештај од судова да видим, како опи приме- 
]byjy закон o инвалиди и да впдим, да ли тто-" 
год треба да се у томе закопу мења, na да то из- 
wcm пред Министарски Савет. Даље сам Ka- 
sao, да сам већ нешто no томе радио, DITO je 
врло јако олакшало положај оппх, који су тра- 
жили инвалидску помоћ, и кад ja, дакле, из- 
јављујем то, ja мислим, ла господин посланигс 
може бити с тим задовољан. У осталом господин 
посланпк има права посланичке инпцијативе, 
п ja hy драго вол^е прихватпти љегов заЕонски 
предлог o тој ствари (Урш Ломовић: Пострји 
мој пред.шг o томе joiu на Крфу.) 

Ередседпик др. ДРАГОЛ>УБ М. ПАВЛО- 
ВИЋ : Има реч госџодаа Живојин Златић. 

ЖИВОЛШ ЗЛАТИЋ : Господо, ja нисам 
задовољан одгонором господина Мипистра и из- 
јављујем, да hy поднети пнтерпелацију o тој 
ствари, да се Скуптшина љоме позабави. 

Првдседнш др. ДРАГОЉУБ М. ПАВЛО- 
Birfi: Ирелазимо, господо, на дневни ред. Ha 
двевном je реду : пзбор председника и једиога 
члана Главне Коптроле. 

Ja еам на дневии ред ставио ову прву ' 
тачку  ма  основу  акта  господина  Мииистра 
Председника, који ми je упутио. H'KOJII ћете 
изволети сада чути. 

Секретпр UEVA ЈОВАНОВЈГИ прочита 
aicT господина Председника Мшшстарског Ga- 
iifia. кпјим иоли Народпо Иредставвиигатвп да 

пон{ури са избором Председника и једпог 
члана главне контролс, како би она могла по- 
чети свој рад. 

Ередседшкт, ДРАГОЉУБ М. ПАВЛО- 
ВИЋ : Господо, сад ћемо пристунити гласању 
за ове кандидате. Ha оенову члана 125. послов- 
вика гласање je тајно, a гласа се листићтга. 
Upe но што приступимо гласању, изабраћемо 
три контролора; затим ће се прозивати имена 
посланика, сваки ће посланик епустити своју 
листу у кутију, најпре за предеедника главне 
коптролс. 

Да ли хоће Народно Представниттвво 10 
минута одмора, да се o избору споразуме, или 
одмор не треба? (Гласови: Не треба.) 

Опда приступимо избору три контролора. 
{Јскретар ПЕРА ЈОВАНОВИЂ извуче 

из кутије листиће са именима ове господе по- 
сланшса за контролоре: Др. Ловро Погачник, 
др. Јапко Шимрак и др. Лавослав Ханжек. 
(Изабрани ЕОнтролори заузсшс своја места.) 

Председиик др. ДРАГОЉУБ М. ПАВЛО- 
ВИЂ : Изволите, госиодо, чути прозив. 

Секретар ПЕРА ЈОВАНОВИЋ прозива 
посланике да гласају и господа посланици no 
прозивци спуштају листиће у гласачку кутију. 

(После глаеања.) 
Председнт др. ДРАРОЉУБ М. ПАВЛО- 

ВИЋ : Господо, изволите чути резултат Maca- 
ma. Гласало je свега 137 посланика, дакле има 
апеолутне већине, има кворума. 

Господин Kor-та БолиеавЈБевић добио je 86 
гласова, господин Милорад Вујичић 40 гла- 
сова, господин Милорад Протић 2, a празних 
лиетића било je 9. Према томе објављујем, ла je 
изабран господип Коста Ворисав.)1;.еви11 за пред- 
(<;uiMiui Главпе Контроле (Глагови : Жписо !) 

Сад приступаш), господо, избору једног 
члана Главне Еонтроле. Гласаће гс онакоисто 
поименично. 

Секршр ПЕРА ЈОВАНОВИЋ прозива 
послаиике да гласају. И господа посланици no 
прозивци прилазе трибшш п спуттају ли- 
стиће у гласачку кутију. 

(После тајног гласаља листићима.) 
Потредсепик др. ИВАН РИБАР: Гла- 

сало je укуппо 130 нар. предетавпика. Од тих 
130 гласова добио je гош. Милан Вукићевић 
79, господин Михајло Протић 40, празних je 
бпло 10 и господип Вујичић добио je једап 
г.тас. Према томе je пзабрап за члапа Главие 
Контроле са 70 гласова гогподии Мплан Вукп- 
ћевпћ. 

HOIIITO je време поодмакло, и немамо евје- 
тла, ja прсдлажем Народном Предстатппитиу. 
да се ова седнитш одшди. Пре цого тпто закљу- 
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чимо седницу, позивам све секције да се кон- 
ституишу. Цредседншптво je већ позвало сек- 
ције да секонституишу и секције су се оглу- 
nm.ie позиву председништва. Надаље молнм 
секције да изберу по једног члана у одбор за 
закоиску основу o заштити деце, и за законску 
основу o пунољетству, затим no два члана у од- 
бор за законску осиову o држављанству, и за 
законску основу o пословпом реду Народног 
Представништва. 

Не буду ли секцнје сутра око три сата 
после поднс извршиле овај посао, онда ће на 

народне представнике пасти цела одговорност, 
да не врше своју дужност. Молим дакле секцнјс 
да се сутра у три сата после подне састану и 
изврте^овај посао. 

Данашњу седницу закључујем, a другу 
заказујем за сутра у 16 сати са дневним редом 
који je био, дакле еа продужењем данашњег 
дневног реда. 

Ссдница je закључена у 9 и пол часова. 

Видео Секретар : 
Пера J o в a н o в и ћ. 




