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ПРИВРЕМЕНОГ НАРОДНОГ ПРЕДСТЛВНИШТВА
КРАЉЕВСТВА СРБА, ХРВАТА II СЛОВЕНАЦА.
31. РЕДОВНИ САСТАНАК

ПРИВРЕМЕНОГ НАРОДНОГ ПРЕДСТАВНИШТВА
КРАЉЕВСТВА СРБА, ХРВАТА И СЛОВЕНАЦА
ДРЖАН У БЕОГРАДУ 4 ЈУНА 1919. ГОДИНЕ.
ПРЕДСЕДАВАО:

Председник Др. ДРАГ. М. ПАВЛОВИЋ
СЕКРЕТАР:

Др АЛЕКСАНДАР МИЈОВИЋ.
Присутнп су гг. Миннстри: 11реда'дник Мини(Л'арског Савета и застушгак Министра Иностраних
Дела, Министар Caoopahaja. Министар тргов1гне л
индустрнје, и Министар ])ОЈнп.
Председник Др. ДРАГ. М. ПАВЛОВИЋ- Отварам 31. редовни састанак.
Изволите чути протокол прошлог састанка.
Секретар Др. АЛЕКСАНДЕР МИЈОВИЂчлта протокол 30. редовиог састаика Народног Пред
(■тавииштва.
Председнш; Др. ДРАГ. М. ПАВЛОВИЋ:
Има ли ко шта да примети na овај протокол? (Нема)
HpiiMii ли Предотавншптво прочигаш
ссол? (Прима).
Објављујем Да je примлии.
Изволнте чутн молбо н жалбе.

прото

Секретар Др. АЛЕКСАНДЕР МИЈОВИЋ:
Чита молбу Со^јшје М. Карпћкс удове пок. Мвхајла
Карића, бпвшег по1>взовника и учитеља, да joj ое
време од 18 годииа. 4 месеца в TJUI дана, Kqje je aes
муж провео као учшчмв, урачуиају у годино вц пеџзију.
Председпик Др. ДРАГ. М. ПАВЛОВИЂ:
Ова he се молба уиутнтц одбору за молбе и жалбе.
Изволите чути један предлог народннх посланика дра. Лагиље и дру^ова.
• C е к p е т a p Д/). АЛЕКОАНДЕР МИЈОВИЋ:
Чнта предлог гг. ЛагипЈе и другова у погледу до;шолв за увоз и извоз робе, који гласи:

ПРЕДЛОГ
Hapojtfim посланша Др. Лагпњс. Др. Штелића.
Др, Пегричића u другова. за резолуцију у поглелу
објављавањи дозвола за увоз u извоз робе.
Приврбмећо На]Х)дно Предогавшштво решава:
»Позива се Краљевска Влада, да сваких 15 дана
цоднесе Наррдном Представииштву иска-з o свима
дозволама за увоз и извоз живелших намирница и
сваке друге робе, што су их TOKOM однооног времеиа
далп поједини владипи органи државни в иокрајински. У том иека буду тачио паведени сви тражиоци дозвола no и.нхолом имену, боравишту н заипмаи.у. врста и миожипс ]кт\ место нз којега je
и у којем се je увоз ii.m извоа интао, дозвола nm
ускрата дозволс. дан и број исказнпце. Нанокои
мора се иавеспр;
i.) Je ли за тражиоца исказнУсе когбд посредпвао. и ако јест, ravnia ознака шегова, Иаиокои
опаска:
i.) Je ли исказница дана условом рекомпенза
ције и ако ј<?ст које? те која су јемства добијена да
he тај услов бихи' извршен;
Гледе облика расправе предлажемо у смислу
§ 87. a закона o иословшшу, да се овај иредлог, без
.Mivlieita иосебиом одбору, расдрави у наредиој Седпици Народног Представништва као отвар хитна.
Образложење.
1.) Тргбвкна je везана за дозволе за извоз из
државе и за увоз у њу, и за живежне намирнице
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joui ii :;а извоз иа једног нашег краја у друш. Тим
je crtopeHa могућност; да станобшЂ трговцн и нетргоицц mvu- иопцоиаии, a .ip.vm зааостављена u
такч) <•(>. ако не друго лако спречава конкуренција
међу трговцима, Kojffis Je 6pbj ii тако ограничев већ
радв тога, што тргоеаЈфе ннје no све слободно.
2.) Не имамо аовјремених статистичких пуб.-ткација на кратке размене времена, да бн се дознало
колики je промет робе из једног краја у други, аитп
иа наше зе^ље у туђину или из туђивс у namv
звмљу.
3.) Врло су чсгтг туџбе, да се при издава№у
увоавих iii-Ka;fnmi,.i аогодује иојсдпицима mi штету
другах и да се то догађа услед разнпх интервенHirja.

4.) Једнаво бдо ш само наставаБ највеће коруп
mije. од које су Држава н народ до сада обилно ште
товали, кад би се основала било каква централа, нарочито централа за извоз стоке, коју канп држава
како ре гласа, и опст дати у руке прпватнидима. Ta-,
кве централе npeAta поразном искуству из недавне
прошлости, недружају никћкво јемство, да би преду
зете иослове обавл^але коректно п за опћеиитост
усијешио, a поврх тога. нр UH one Народном Представплштву давале податке. какове се овим' пред
логом траже.
Ради свега тога a особито с разлогом под 3.)
нужво je прнхватнти џрвдлјог, да Народно Представништво узмогне право првсуђивати' ову грану нашег
јавног лшвота и предузети даље кораке, које би сматрало нотребитима.
Београд, 2. јуна 1919. год.
Др. М. Лагиња с. р.
Ивап Ковапевић с. р.
Др. A. Павс.тћ с. р.
Др. Петримпћ с. р.
Др. Радоваи Марковић с. р.
Вјекослав Спинчић с. р.
Др. Н. Витерхалтер с. р.
Др. X. Храашца с. р.
A. Јагић с. р.
Др. Ладислав Полић с. р.
Иваи Першић с. р.
Др, Шурмии с. р.
Др. Ceeiosup Ритиг с. р.
Др. Шегвић с. р.
П p е д с е д н и к Др. ДРАГ. М. ПАВЛОВИЂ:
Господа народни посланнци, који су подпели овај
предлог, нису желела да се он рсшава као обичам
закоиски нредлог народних иосланика, т. ј. да иде
у одбор, Иародном Представннштву. na Државнбм
Савету, него су оаи хтели да то буде само један повод, да Иародно Представништво допесе поводом

ii.iiNdi-.a првдлога сдамо једну резблуцију, повивајућд
се на члаан S7a.
Како у пословншку није јасно каква je проце
лура за резолудију п 1.ако се no пословнику ова резолуција изједначује довекле са законокиц предлбгом. т. ј. ui'Ma два Minaiba и два iipei-peca. то еу господа народни посланици хтели, да се користе дру
iim ставом 'i.iaiia &7.. no коме председник Народног
Представнвштва мојке да рбиђе свз ове форМадноств
и да одмах изнесе ИароДном Продставпиштву да
ono донесе одмах резолуцију, с пристаиком Народтл' Предсгавништва и владе.
Како ово питање ангажујс владу, DO га je нисам узео без сџоразума с владом, већ сам се обраTiio влади-и надлежнод! Министру, и господин миirncrap je на то прпстао.
'
Има реч господнп Миппстар Трговине л Инлу
отрије.
Mn н n с т a p т p г o в n ne и н н д у c т p и j е
Др. BOJA ВЕЉКОВИЋ: Пошто се овим предлогом
иде поглавпто на то, да се Наррдно Представпиштво
ближе упозпа с централама за трговппскц иромет
с ппостранством, н пошто сам и ja сам. n цела
млада. пјшсталице што miipe јавпости и јачр контроле над свпм др/калппм пословима, то изјавл.ујсм
у имр владе, да примам предлог, којп je овом резолуцијом поднесен, н да бн мере. које су у овој резолудији поднесепе. могле ступптп у жпвот што пре.
пристајем да се ова реаолуцпја стави на дневни ред
и узме у претрес и без прстходног одашшваља у
одбор.

Председцик Др. ДРАГ. М. ПАВЛОВИЋ:

Према томс ja hy ставптп овај предлог за резолуцију као дрУгу тачку дневнога реда прекосутра, v
иехак после другог пптања закона o двапаестинама
Изволите чути ј>дпу пптерпелацију.
Секретар Др. АЛЕКСАНДЕР МИЈОВИЋ:
чпта пптерпелацију Ип.шма Букшега и другова, на
г. Мивистра Унутрашњих Дела o тошој ^уирави Виводина, котар Јастребарско.
П p е д с е д n и к Др. ДРАР. М. ПАВЛОВИЋ ■
Ова he се интерпелација упутптп дотпчпом миниотру и ставптп na дневни ред, кад буде одговореио.
Изволите чути једап апел.
Секретар Др. АЛЕКСАНДЕР МИЈОВИЋмита поздрав учнтељства титељског у 111ајкајшко,1
са свога првог састапка, с кога честитају уједињење
п моле за додатак, 12 дпиара дпевно у име окупОће,
до уређец.а учитељског ciaiba.
П p е д с е д н и к Др. ДРАГ. М. ПАВЛОВИЋ:
Сад прелазимо na усмена питап>а. пре него што npebi'Mo na дневеии ред.

31. ред. саст. од 41јунаЈ919.
Прво je питање г. Милана Марјановића. на
r. Министра Правде o спором раду чиновника у
цожаревачком градском и среском суд^7.
Како г. Марјановић није овде. то питање отиада.
Друго je питање Милоја Ж. Јовановића, уиуiieHo на г. Мииистра Финанснја o штампаљу формЈмара за наплату пореза. Како и њега нема. то л
ово питање отпада.
Tpehe je питање дра. Александра Мијовића на
MiimicTpa Војног, o војннм иегунцима.
Има реч господин Мијовић.
Др. АЛЕКСАНДАР МИЈОВИЋ: Ja сам гослодину Министру Војном поставио овакво једно питање:
Још 191G. године српска Народна Скупштина je
на Крфу, као UITO се сећају народнн посланицн
који су тада учестовали у Народној Скупштини, донела један закон, no коме се имају казнили сви они
који су се, избегавајућн војну обавезну службу.
склонили били у нностранство. Међупш, остављено
je било да важи н даље позитивап закон, који данас важи, a ио коме се KasRE>asaw сви они којн азбегавају војну службу. Ha тај начзга било je иокрснуто питање и оних, који су остали у Србији, и који
би по сиоменутом закону којп постоји имали битв»
иресумтпвни кривци за дело бегства.
Онда je Народна Скушитшш и Влада јавио изјавнла у Скупштини, да ће се питање оних еоји
су остали у земљи репштн кад се будемо вратили v
земљу законодавЈШМ путем a кад te ироуче ири■ IHI;C ii оцене све околности. под којииа je ко остао
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Председник Др. ДРАГ. М. ПАВЛОВИЋ:
Има реч господнп мнпнстар војни.
Министа!) Војнн. ђенерал СТЕВАИ
ХАЏИЋ: Ha ово питање господина посланика мргу
да одговорим: да im je познат закон o поступању
с лицима које избегавају војну обавезу и рлужбу у
|!0 (; И
Ј Ц . у рату отпочетом 1914. године, који je допесен у 1,916. годнни на Крфу. Осхали законодавни
рад Народне Скупштине и Владе у 1916: годшш na
Крфу није ми познат, јер тада нисам био чланом
владе, a према приликама тадашњим нисам био у
земљи.
Ja сам од скоро на пажшају Министра Војног
п Мдрнарице и иисам до сада имао довољно времеиа. да би се тачно могао упознати с радом Народне Скупштине и Владе у 191G. години на Крфу,
који се односи на'овај закон. C овог разлога иисам
био у могућиости. да ма шта иредузимам у смис.п
интенција наведена два факта, али сам вољаи,, да
се с овим радом што пре упознам и у смислу датих
изјава, које очитују интенције ових фактора, u да
узмем ииицнјативу за сходно решење питања. које
je господин посланик др. Мпјовић истакао. To je
UITO могу за сада да нзјавим.

Председник Др. ДРАГ. М. 11АВЛ0ВИЂ:
Пма реч господин иосланпк др. Мијобић, да injaBu
јелн задовољан с одговором господина Миинстра
Нојиог.
Др. АЛЕКСАНДАР МИЈОВПЋ: Ношто господин Мшшстар Врјвн изјављуЈе овде, пред (ЈкуиiiiniuoM. да и сам oceha потре)5у да хо нитаље ipeCa
реишти, a и готовост да се у TD пнтање мбра улау ;!см.;|.И.
зити, онда могу бити задовољан с одговором госиоУ Србију смо се вратили поодавно. Uojne вла- дина Министра Војиога.
сти фу]11;ционишу и већ имају под истрасом н у
Иргдседпик Др. ДРАГ. М. ПАВЛОХИЋ.
иритвору за дело бегства један број обвезн^ка, koja
I't-M има госиодии Ранкр Обрадбвић, да стави пису остали у земл>и. Испша. je, да je то малек број
laii.e na госиодпна Минкстра Војнога. lloimo њега
ирема целокуином броју оних који су остали v
нема,
то имаде рада реч горподан Веља Вукићевић
ВвМЉИ. llcro тако iircv.Mii.ilг.о je, да та лпца, која су
у притвору и иод исграјом. вису најкривља и нису да стави аитаве на господана Мшшстра Војног.
једииа. која треба да одговарају, a.ni. оем тога, MoВЕЉА ВУКИЂЕВИЋ: Од 1912. године na до
ste се ипав казати, i: ово, да je врло велики број и сада imji' навршев аревод на поаива у вдзив. To je
оппх .пт,;!, која ие треба да одговарају и Etoja веће join аогоршаио стицајем околносхв на Крфу, ариликом реоргалвзадије војске, кад се нимало нлје вода одговарају.
1'рема таквом стан.у Ja сам Оио прииуОги дћ дило рачуна o годинама и o позивима, у којима су
Bojnu обвезннци проводили. Тиме што се није вр
vitvTHM овакво једио пбтање г. Министру Војном:
»1. Да ли je г. Мишитру Иојном ио^иат зако- HUMU аредвође^е могло се дешдвати да na up. отац
кодавии рад НароДне Скуиштине и Владе иа К^фу и снн служе у једио.м истом иозиву. Ja разумем да
1910. године, pecir. онај што се односи na закон o су прилвдв и околиости таквс биле, те се то није
мрглр ни извршити, али, како сам извештеи да je
пстуиаи.у са војим бегупцима у нностралству/?
2. Да ли je што ирсду-шмаго у смиОлу илтенци- iioTiiucaii Указ o демобилизацији грећег позпва, да,
ја поменута два фактора, a чиме би се peuiii.i-o mi- on се правда задовол>ила u да би се л.уди који су
таше оних који су у земл>и остали и који се имају у Tpehe.M повИву корисшли тим указом, ja сам бно
слободан да упутим госиодииу Мишкпру Војном
третирати и већ се третирају као војни бегунци?«
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ово тштан.е; да ли je господпп Министар Р>ојни во
љан, ако' je Указ o демобпли^аиији трећег познва
потшгсаи. да i'p.it л,уди који стварно no годинама »
старрсти припадају тређез^ шшцу. — a то су од 38
година u;', на ^ише — иуду пуџггени на u^norv тогз
укача?
Цре'дседник Др. ДРАТ. М. ПАВЛОВИЋ:
Мма реч господвн Мннистар Војни.
M n н и с т a p В o j н и, "Б e н e p a л. CTEBAH
ХАЏИЋ: Ja на то питан.о пмам само иеколико речп
ла кажом. Указ je потппсан l. јуна. a у вези тога
указа Ja сам одмах већ исгог дапа издао наредбу,
да се сви војници. који збот последњих година нису
могли бпти прев^деАи m другог позива у трећи,
него су се и даље водили у лругом позпву, исто таКо
отиусте. то јест. да се воде у трећем позиву, прем ta
ппсу преведени. Преш томе, на основи тога указа
и моје варедбе. која je у вези с тим указољ, биће 6тиуштени сви они BOJIIIIIUI KOJU су наврплми ^4 голина па на више.
11 p е д с е д н и к Др. ДРАГ. М. ПАВЛОВИЋ:
Реч има госиодпи народни аосланик ВукићевТЈ
да каже мишљење o одговору госибдину Миивстпа
Нојиог.
П qV- л a u и к ВК./ЂА ВУКПЋЕВИЋ: Ja се задовољавам с одговором ггилгодппа М^нистра Војнрта
[Гредседник Др. ДРАГ. М. ПАВЛСВИЋ:
l'en има госиодин лосланик Mii.i.vnin Дђ)аговић*
MII.'I.VTHU ДРАГОВИЋ; Радом поједиАЉ KCU
мандира и команлаиата иојипх једииица првнуђ^!)
сам да унутпм na гигпол.ииа мтпи.-тра војног ono
miran.a:
Џознато мп je, да постоји наредба мрнистарског
СТавегга, да се Ови јавни зиаппмттп: учтсл.п. ппЛИЦИЈски чин-оипици и т. д. имаду да ослббоДе војн"
луачности. Међутпм^ веки команди^в и командантн
појслиних војних јединица afe придрдаавају се tora
наређеаа, и ćfee до даиас војнн обвезанлци на које
се однбсв ono решење, и ако су подаелв вуаоггравне
доказе да пмалу право да се отпусте на основи тога
icnini.a. нш-у пуштени, JI то Може бита иа какви^
трпчаиих раалога. Стареишде иојединих једашица
одгог.арају. да ne МОГу да пуоте јодпог учтсл.а ОПМО
аа то. ипо треба да му врховна комаћда в ^ганистарnm војпо одреде заменика, да ирими шегбву дужиост. Само за то. лпо m пал, и-.кпм неће да преврпу
.iiicT да видв колико има аезапвслени? офвцира вр
окружним кпмапдама и другим мепима. na да п.пх
<M,pi M na ме(ЛЧ) учител.а n.in другпх ЧИВОВНИЕа
i;ojii гу од ореко (мтребб. Све др данас ивоги vnnтељи нису .ослобрђени, n ми ишмо неколико школа
аатворених, a деЦа 6е пграју no сокацима бев икакпа

посла. Из разлога тога прпнуђен сам да упитам roсподииа минпстра војиог je ли вољан позвати и натерати све подчнвене, да овако впсоко решење Мвнистарског Савета поштују, и ima мисли предузети
прома рфицнрима који ne иоштују ово наређење.
Др\тп ваређење Мивастарског Савета и Министра Dcjiior nocTojH. да се сжи г.ојни обвезавгаш
ripeho m гоДИВе пус^е кућама, a остшш ва одсуai],i.ai!im]y вни^Оцоој тшук v[- -VKvhiidvn. on TOIO
војвбг, да пма na уму Да за ово веколико времепа.
откад je издато то ваређење, има их који су no грв
до четири п\та шплп na одгуство. a други нпједашут. To рђаво утпчс na иојпшал да се праве
оваке разлике. Ja em убеђеп. да je строгост и npaв даост у cpbcKoj војсида најбољи: пачин и средсПво,
како може да се Bojcfta држи na вшлшп.
Upe д с е д n n к Др. Л1'АГ. М. ПЛВЛбШЋ:
IV'i има гослодаа ^Мпппстар iiojim.
.M n н n c т a p B o j n u. Ђ e n e p a ,i CTEBAH
ХАЏИЋ: Ha, ово nnjaii.e гослодппа послаппка и.мам
да одговоршм ово: До првбг unor мсс^ца mije било
цредввиђено ,Д8 се отџуоте нз војске G$B, обвезницв
преко 40 годппа. већ je биДО отпупиено na неограmruMio одсуство no eiaiMu једпппцпма у војсци само
,10 до i;V, обвезкива преко ;'>s тодива, ^ајућв врвевство omiMa i.'ojn су дошлв са еолупеког ())ропта. фиапчкц (Маипјпм. и који пмају неоддожене до.маИе
иохребе, a остади ббвезцици, как-о omi преко S8 годипа laia.i n млађи, i.vnrrann еу na ограппчшш олi-.Mino. у i,n, im;o je oii.io могуће c оозпјшм na ситуацпју n остале службене околпоетп. > капом uui.
Његовог Величавства Краља од i. овог иеседа нарејђвва je демобп.шаација, ipehc" noaiiua. n OBO hO
се iipaiMriiiiTii na, све рСнзезндке који су у upoimioj
годтт навршили 3S гоДида u старцје од ii>nx: дакле на ene обвезнике i;ojii no вакону o уетројству
војсае црдпадају грећем позиву, a ura обзлра да лп
i-v се досада водили у трећем плп друго.м поапг.у.
[Дто ее тиче решења no молбама воје ее упућуј\
мивисгарству зв одсуства в оолобођења обвезвива
оаа ое доносе у колУЗко je мргуће брже. АДи валка
пмати im yjky, да je број ТИХ молби прло иелш; n да
се оне ^осведневно примају; даље да je за HJHžOBU
решење, готово за свакн елучај, потребно да се npiM,ходно npm.-.viic аотребнв подаци. на основи Еадјих се
можг Дшети pemtai.e; n Нвјзад да je МНИИСТарсТВо
сада npi'oiiTepi ln'Mo iit)(-.miai,\ia n ла je фпапчкп ВвMor.vlie да се no овакој молбп или другом ирвдмеху
nomic радптп онрг гренутка чпм се прпмп. eejh се
ради рсдом n. \ lai.miai je морућно с^влддајти тако
орромћв восао, on ča савлађује. Ирсма тиме, ако се
pniaai.c no невој в^Лби В& ДОНесе одмах, уарок мола1
бптп paMO У томе. IIITO се предходпо морају тражптп
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иотребни подаци: за. које je вшде пута погребно дуже времена, или зоог тога што je велика нагомиланост послова: na се не може да стигне, да се све
хитно сврши: a иикако не може бити узрок у неком
намерном одуговлачењу рада no њима. У октоор\
прошле године мој прегходник je донео решење, да
се ослободе службе у војсци општински часници —
председници, деловође и кметови, затим, у колико
je могућно с обзиром na службу у војсци. индустрп
јалци, фабрички стручњаци, радници и т. д. — и
uo томе решењу досада je ^ршено ослобођавање обвезника тих професија. Наравно од тих обвезншса.
ОНЕ којн су били запослени на админисгративниу.
;ЈЈжностима које су скопчане са материјалном одговорношћу, нису могли бпти одмах ослобођени, док
им се није нашла замена и док нису извршили преДају ду-лшости uo законским продиснма. na ако je
негде било чекаља за ослобођење. онда je било свакоjaко с тих разлога.
Досада ми иије познат ниједан случај, да o
моје наредбе у том догледу не поштују и не извр
1и
УЈУ. Стога молим. да господип посланик Драговић именује који конкретан случај, na hy одмах т-ј
проверити и предузети законске мерс иротив оцговорних лица. ако би било таквих која ие извршују
паредбе.
Председник Др. ДРАГ. М. ПАВДОВИЂ
Има реч г. Милутпп Драгови^.
МИЛУТИН ДРАГОВИЋ: Задовољан сам с ОДговором г. Министра Војног, јер видим.да je вољап
да ради n да v'iiiiin iino je потребно и што ннтерери
државе захтевају. Aoin, да ne бих замарао Народно
Иредставшшггво. ja ii.v да наведем само ова два примјера. Рапђсл Отаиковић, обвеонвк трупн^ KOMopi'
брдскога nvKii моравске дививије, im д-о даиас није
оолобођси војае обвезе, иако има вршалпцу,. коју
греба да спремп за идућу љетњу жетву, и то само
лато. што je његов комаадир лично ^ерасположев
према њему. To je јодап примјер. Други npBMjep
f тојав Ристић, деловођа општипе оругличке^ данас
je као 'Пнсар на раду у враљсрој окружној команди
n до данас није о<Злобо1;ен војне дужноств, a међуruM његова оиштипа je затворена и нема ко да npnми ма какво наређеље претпоетављ©не власти.
Иото тако молим г. Министра, да све молбе које
се налазе код њега у Министарству Бојном узме у
поступак и донесе pemeii.e no њима, јер он сам зна
Kam ће то утицати на молиоце, који су no три чс
■пфи члана дали na бојном пол.има за ово ocu ђење и уједињењо, кад надлеЈкни не иалазе na су
(фет и не дочосе pemei^a no њјјховил! молиама. Befe
морају по неколи]со месеци да чекају на решеае.
Председдпк Д/'. ДРАГ. М. ПАВЛПВИЋ
1'еч пма господип иоелптгк ТГрпгтан.
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Poslanec Anton Kristan: — Gospodje!
.laz sem sicer vložil vprašanje glede železniških
kart za poslance že pred 10 dnevi, a nismo do danes nikdar prišli v položaj, da bi se ta stvar
obravnavala v zbornici. Zato vprašam danes gopoda ministra saobraćaja, kaj je ukrenil glede vozovnic za poslance. Stvar je sledeča.
Ko smo se pred meseci prvikrat vozili poslanci iz Slovenije v Beograd, nam je kondukter takoj v Ljubljani, ko smo se vsedli v voz, rekel, da
,,putno dovoljenje", ki ga je izdalo železniško
ministarstvo, ne velja za privatno južno železnico in da moramo vožnjo.plačati. Pripetilo se je
tudi mnogo slučajev, da so morali razni naši kolegi res vožnjo plačati, če nisu hoteli plačati, se
jim je grozilo s tožbo, z eksekucijo in bogve s čim
vsem. Mi smo že opetovano intervenirali pri ministru saobračaja, naj se uredi vprašanje poslanskih kart na južni-železnici saj v tem smislu, kakor je to storila Nemška Avstrija na svojih progah svoje južne železnice. Kaj je gospod minister
nato ukrenil, ne vem; pač pa vem, da smo poslanci na železnici še vedno več ali manj samo
,,geduldete Gaste", da nas samo trpijo, da smo
odvisni od dobre volje gospodov sprevodnikovrevizorjev, ki tako alitako spoštujejo svoje predpise.
Isto se nam je zgodilo celo na železnicah naše kraljevine same. Sedaj, ko vozi takozvani orijent-ekspres (sicer to ni bogsigavedi kakšen ekspresni vlak, ampak prava počasnost, ki obstane,
če se ji zdi, na vsakem vogalu), zahtevajo sprevodniki od poslancev, da plačajo vožnjo. Gospodje! Mi ne zahtevamo zase nikakih privilegijev;
jaz sem proti vsakemu privilegiju, tudi proti vsakemu privilegiju za poslance. Toda če hočemo
člani narodenega predstavništva izvrševati svojo
dolžnost, moramo biti v stalni zvezi z ljudstvom,
ki nas je poslalo semkaj. Zlasti mi poslanci iz
Slovenije smo prisiljeni, da se neštetokrat vozimo po tej dolgi progi iz domovine v Zemun. Zato
smo upravičeni, kakor seveda vsi poslanci, v prvi
vrsti pa tisti, ki smo iz oddaljenih krajev, da uživamo na železnici vse ugodnosti; ki so neobhodno potrebne, da moremo. izvrševati svojo dolžnost.
Zato vprašani gospoda ministra saobračaja,
kaj je ukrenil glede neovirane proste vožnje poslancev ne samo po državnih železnicah, ampak
tudi po južni železnici in na orijent-ekspresu, da
bomo mogli poslanci izvrševati nemoteno svoja
potovanja?
11 P e д c e д n n K Др. ДРАГ. M. ПАВЛОВИЋ:'
l''-i iiMn r. Мшшстар Оаобраћаја.
' .
Ilu
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ОтенвграфсТве белепше

M ir п u с т a p C a o 6 p ah a j a BE.UUCAAB ВУЛОВМЋ: Господо посланици, на шатање гооподиин
иослашша Кристана. част мн je одговорити ово.
Факат je. .да je господин иосланик Кристаи желео већ upe неволнко даиа да стави ово питАне,
али стицајем ирп шка и вослова, који су се iiarovnладн страховито у сваком Мипистарству. na и у.
момс. нпсам могао доћи; да одговорим онда, када
je госиодии Кристан може бити то желео, Данас сам
u.iBeiiiTeu, да je питаље на дневноме реду, иа hy гоciiO/Uniy посланпку одговорити. a У исто време o тој
ствари извесгити целокулно Иародно ПредставН1Ш1ТВО.

По нашем посдовнику, no ирописима закона.
свд народгш посланпци пмаду право na бесплатну
1!0/кн.у I, класом на свим државним жељезницама.
Према томе, није ппкакво чудо. ако се je нашао no
гдекојп кондуктер јужне жеЈвезнице, дакле чпсто
ирнватнога друштва, који 'e оспорпо карту. коју
сам издао господн народшш иогланицима. У више
махопа имао сам прилике. да разговарам са господбм
посланицима и с господином оредседником Народне
Окупштине o овој ствари';. Потребно je било за pemeње овог шиааа имати уговор, који je друштво
јуљие жељезнице закључило с владом бивше Аусугро-Угарсжпе монархије. Ha жалост, ни дав данбш
и-.и до Tora уговора кисам иргад доћи. Међутнм, обавештев сам од господе народних посланика, на
■IC.M.V HM ja благодарим, да je друтп:о јужне жељезнице давало посланициш бивше Аустро-Угарске
монархнје у Бечу извесиа права na жељезницама.
1Сад сам го сазнао, уЂутио сам друштву [^атегорички
акт, у коме сам тралспо. да се оне исте повла^тице.
Koje су имали иосланици^' бечком рарламенгу, мо|:ају дати и иосланицима. Краљевства Срба, Хрвата
и Оловенаца. У аротивном случају, ако се no TOV
не подхупи, ja hy се корис№ти посебном одредбом
оиога закоиа. који je донела Влада у погледу оду.■.имаи.а илц стављања под iviuprino свих отраних
кашатала. Оваково категоричко писмо имало ј'1 деј
ство. Јужна жељезница одговорила je, да до регаеii.a Tora питаи.а. прнзнаје све картв које сам ja notццоао вооподи народн1ам оосланицима к да више
веће никакве смегње оравити. Уједвсо сам се распти
■mu ii код саме дирвквдје у Љубљанд u адгорорено
ми je, да je моје сааааше тачно, то јест да су народии пбсланици у пардаменту бечком морали да
плаћају извесну таксу, која je била врло мала. Pa
^уме се, господо, чим добдјем ЕГзввшће од јужне жеЈБвзнице, Mopaiie се платити опошто има да се плати
за све послапике. Ha хај аачин, господа народнп
посданици нмаЉе сигурно беоплатну вожњу и на
свим бругама јужне жељезнице. (Гласови: Нека

плате оами посланици)
Представнипгтво.

п

hc

платити Нароано

се твче, господо. путовања и смстн.а. штт
еу их гоопода имала на ориент-експресу, жалим,
IHTO je жељезнтиа) особље разумело ту реч »Ориент
експрес< онако, како се у сзраиом свету разум^ва.
()рпент-експрес. ■ као интериаци-оиални воз има нарочите своје и^иисе. Тим возом не мо',ке иутоиатп
HiiKo други. до онај који je узео целокупну карту
1. класе и илатио још месго за спавање. У сваком
купеу не може бити више иего два иутника. Ha тај
начпи нико други ne може тим возом иутовати. na
макар и.мао беоплатии подвоз.
IIITO

Стицајем прилика. због тога што компанија
спаваћих вагона у Паризу није имала довољан број
вагона, да их стави на ра<а1оложење, тако да путаици купују карте дирекгно од Париза до Београда — учињено je да се врши известан трагссбордмаи
у Трсту, т. ј. сви иутппци I;OJH долазе из Париза
морају у Трсту iipeliii у други воз, u да тај воз ОД
Tpcfa до Земуна није вшие у самој стварн ОриентHlKcnpec. Taj воз има два ciianaha вагбна: једаи којн
вози путнике до Земуна, a други који вози путнике
ло Букурешга. Сви остали вагонн војв се иридолају
томе возу прве су u друге класе. Према томе, овај
воз и.ма улогу u врсдиост. брзог воза. Кад сам са
свог iioi!iiaTi;a из Париза сазнао за незгоде које с\
чмали г Ivjniciaii и joiu два трк посланик^,. сместа
еам издао паређеи.е дцрекцијн да нареда особљ>Ј
да сјвиш, посланицима, a и свимв шутаацима без
раздике, даје мвста у томе нозу. али пико н«
може добитв месхо у aiasalie^ ва^ну. Свм тога, оно
iirm су i'i'. Кристан, Копач и остали гг. посланици
морали платити, ааређено je загребачкој дирекцкј^
ui HM пдмах вратн, јер je погрешвд н^плаћено.
Ja жалим, што се госп. Кристану деиила таква
иенријатност, да je ttopao платити не OIMO гакс.\
за ii()vi;ii,y од Сиска до Земуна, него u гсазну што je
чспраиплиим путем ушао у воз, Али ja га молим
да за то извине, jop je то било шовршно, дословно
рћзумеваае прописа, јер тр у ствари mije бпо Ориент
Експрес. Док Ориећт Експрес, овакав какав je,
буде дутовао од l'pcra довде, дотле се гг. пбсланицв
могу користити њиме ббз нкаквих сметњи; али ол
рнда Кад то будр у стварв Ориент Експрес, т ј. кад
буде састављен само из сиаиаћих вагона, гг, пос,лаиицц не -могу ее више њиме кориспгги, сем фо
плате продшсану таксу.
Ja мпслпм. да iic г. КрИОтаВ бИТН :ia,i,0BOJi>ail
мојим одговором.

Предсодник ДР. ДРАГ. м: ПАВЛОВИЂ:

IIMa реч r. ПОСЛанИЂ Kpnnaii.

31. ред. саст. од 4. јуна IJ19.
Poslanec Anton Kristan: — Vzamem odgovor gospoda ministra na znanje. Prosil bi ga
pa. vseeno, naj svojim organom na železnici še
enkrat zabiči da naše karte veljajo. Gospod podpredsednik dr. Ribar in srbski kolegi, ki so se
predvčerajšnjim z menoi' vozili, so priča, da nam
je rekel sprevodnik: ,Jaz Vas pustim potovati
hrez vozovnic samo raditega, ker ste -Vi, in se
zanesem na Vašo besedo; toda jaz nimam še nikakega naročila od svoje oblasti in bi morali Vi
'pravzaprav plačati vožnjo". Osoblje pri orijentekspresu torej še danes nima natančnih direktiv
in ima poslanec še vedno sitnosti v pričo potujočega občinstva. To se je zgodilo še včera kakor
sem rekel, ko smo se s podpredsednikom dr. Ribarom vozili proti Zemunu.
Gospod minister saobračaja je v začetku svojega govora omenil, češ da je dal dovoljenje samo za prosto potovanje po državnih železnicah.
Tu moram gospoda ministra opozoriti, da se moti. V naših legitimacijah stoji izrecno, da se ^dopusta putovanje za sve pruge", torej ni nikakega
govora o tem, da bi bilo prosto potovanje omejeno le na državne železnice. Mi smo stvar tudi razumeli tako, kakor je na podlagi tega besedila
Hidi edino mogoče, da nam gre namreč prosta
vožnja po vseh progah na teritoriju naše kraljevine.
Pa naj bo stvar kakor hoče, jaz prosim gospoda ministra, da uredi v interesu avtoritete narodnega predstavništva stvar tako, da odslej ne
bodo imeli poslanci nikakih neprilik več na železnici. Sedaj izgledamo poslanci pri potujočem
občinstvu, kakor da se hočemo neopravičeno zastonj voziti, da hočemo nekaj, kaj nam ne gre.
In vendar nam je le do tega, da se poslužujemo
svojih pravic, ki nam morajo iti, če hočemo izvrševati svoje poslanske dolžnosti.
Продседник ЛР- ^^- м- ПАВЛОВИЋ:
IV'i има господин мшшстар caočpaliaja.
M и н ист a p (J a o 6 p a ћ a j a ВЕЛИОЛАВ ВУЛОВИЋ: Господо. ja жалим што поновпо морам да
узмем pev.
Г. посланик je констаовао један фавах, да je
Један коадуктер Kasao њему. г. Ртшару и осталима,
да он то чшги не знам из којег разлога. Ja бих молио г. послапика, да мп достави име тога кондуктера. n ja ћу тога ковдуктера ирнмерно казнити,
као год н директора, ако није издао иотребна на«еђења. Ja. као мшшстар. могу само издатн нарвг
ђење и водити рачуна да се ono извршп, али ja не
могу бити кондуктер да то извршујем.
Друго, господо, незнаи.е закоиа нс оиравдава
(шкога. Ja сам издао itapie, које важе за све цруге.

SJ7

lio у закону анше, да иосланици и.мају лраво бес■платне вожњв само на државним жељезницама. Ja
нисам у стаљу никад и нцкоме, без одобрења Народног Представншптва, које би вотирало кредат
да платим карте приватном друштву, да дам сам,
самовбљно, право да могу бесплатно путовати на
пругама ириватног друпггва. (Антон Kpucmn: Mu
нисмо анали, да ви ни до даиас нпсте уепепи, да
добијете контракт.) Али сте требали да знате, да
имате право на вожњу само на државним жел.езницама, и онда не бистб зажгевали од'мене да ymиим ono, што no свпма законима, не могу учинити
Да i;a.M имао уговор и да je дежелна влада у
Љубљани бнла у стању да мп да уговор, који je noстојао између аустро-угарске државе и дрЈтптва
Сидбана — јужних жељезница. ja. бих знао шта je
моје право; али овако, не самб за Сидбан, него и за
остале впциналпе жељезиицр нисам могао досада
добити концесије нв уговоре. да бих знао каква су
моја права као миннстра саобраћаја и шта могу да
учинпм према тим друштнима-. To, господо, није
кривица ни владе. im Народног Представнипггва, a
још мање моја, као мииистра саобраћаја, јер сви ти
уговори и концесије стајали су и ]ош: можда, стој-1
у архивама старе Аустро-Угарске. Првма томе, оно
што нисам у могућнрсти да знам не могу ни да извршим.
Благодарећи само оној одредбп. ио којој министар може сва страна имања конфисковати и ставити под туторство. ja сам успео натерати јужне
жељезнице. да се подвргну мојој наредби. a ако.ов^
у будуће не би хтеле да се управљају према мојим
паређењима. ja iiy замолити Министарски Оавет,
да донесе одлуку. да се те жељезнцце ставе под
државни надзор, и онда he министар саобраћаја'
пмати стварну контролу пад тим жељезницама^ и
моћи he с пунпм правом да вриш надзор над њиховим радом.

Цредсед.ник ДР. ДРАГ. М. ПАВЛОВИЋ

Народнн послаипк г. Антон Cvmimi; n г. Ивав
Штрцин имају да ставе питања на г. министра финансија, али r. министра финансија вема овде., и
због тога та пнтања отпадају.
Сад прелазнмо, гоиодо. na дневни ред.
Прва je тачка дневпог реда: подела Народног
Иредставништва у одсеке, no чл. 20. закона, « noсловном реду. Скушптина he се иоделити у седам
одсека. Прва четири одсека имаће no 40, a друга
три одсека имаће no 41 послангша. Најпре ћемо иза5рати 1;оцком триконтролора, na he затим настати
прозивка послашша.
Секретар Др. АЛЕКСАНДЕР МИЈОВИЋ
извлачи из кутије грп лнстића са именима ове гоl b*
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споде аосланЕка: Милутвв Драговић; Јосип (1>оп и
Милан Топаловић.
Изабрани контролори ;'.ay3eiJie своја месга.
Настаје подела Народног Представнииггеа у
одсеке.
C е к p с т a p Лр. АЛЕКСАНДЕР МИЈОВИЋ
игзвлачи листиће н чнта нмена госиоде пск-ланика
за поједине одсеке.
/. свкција.
i. Адолф Рибникар
2. Антун Михаловић
3. Вјекослав Јолави}!
4. Вјекослав Шпинчић
'8. Др. Иван Новак
5. Вјекослав Куковец др.
8. Веља Вукичевић
7. Илија Лумовић
9. Илија Михајловић
'10. Др. Јован Палечек
11. Јосиц Гостинчар
V2. Јосип Хохњец
13. Јанез Штрцин
14. Јосип Петејан
15. Јанез Бродар
16. Др. Jocini Ловренчнћ
17. Јосиф Рајачић
18. Керубин Шегвић
19. Др: Лука Чабрајић
20. Др. Ладислав Полић
21. Милан Марјановић
22. Др. .Мнлутин Мажураннћ
23. Др. MaTico Лагиња
/
24. Др. Мехмед Спахо
26. Др. Мелко Чингрија
26. Милан Poju
27. Др. Максо Рошић
28. Милорад Драшкови!!
29. Миладин Свињарев
30. Милоје Ж. Јоваповић
;и. Миловап Лазаревић
32. Маринко Станојевић
33. Милан Протић
34. Марко .ДаЈковкћ
35. Марко MaTnuoBiiti
36. Настас Петровић
37. Сима Перић
38. Gnacoje Пилетић
39. Оташсо Павличевић
40. Урош Бркић.
//. секција.
2. Већеслав Вилдер
l. Др. Нрлпмир Двжелнћ

4,
5.
6.
7.
'8.
9.
10.

Гавро Манојлоии!!
Димвтрије Mamuli
Др. Динко Пуц
Дон Јурај Бианкпни
Ђорђе Пејановић
Ђорђе Златковић
Др. Ђуро Шурмин
Живојић Златаиовп!!

1 1.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Др. Иван Лоркови^
Др. Иван ПотчиЈ! .
Др. Иван Рибар
Др. Нван Швепм!
Jama ^родановић
Јово Бањанин
Јосип Копач
Др. ЈанКо Шимрак
Др. Јован Шмитраи
Јосип Смодлака

Љубомир Галић
Љуба Бабић-Ђалскп
Милош Трифуновић
Др. Милан Јојкић
Михајло Јовановић
Максим Ђурковић
Др. Мехмед Зечевић
Мијо Е-гангер
29. Др. Мате Дринковић
30. Милутин Оанојевић

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

31.
32.
33.
34.
35.

зс

37.
38.
39.
40.

Мирослав Кулмер
Милутин Драгови!!
Мплап Недел.иовић
Мита, Ђорђевић
llepa МилорадовиЉ
Радослав Агатоновић
Др. Радоје -Товановић
Др. С. Симеоновић-Чокић
Др. Стјеиан KyKpiili
Др. Тугомир Алаупови!-!.
///. секција.

i.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Андрнја Радовић
Др. Аите Тресић-Павичић
Лпдрија C'i'uinh
Боривоје 0. Поиовнћ
Витомир Kopah
Ваоо Муачеви1.!
Драгиша BacHii
Драгутнн ВечнИ
Драгољуб БожиновићДр. Драгољуб Павловић

11. Др. Жарко Миладииовић
12. Ивап Першић

31. ред. саст. вд 4. јуна 1919.
13.
14.
15.
16.
17.
18;
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
•33.

Иван Весешак
Ибрахим Шари!)
Др. Иван Рикард-К'рау<;
Илија Илић
Јоца Селић
Ловро Погачник
Михајло Шкор.ић
Миладин Стефановић
Др. Миленко Марковић
Др. Марти« Матић
Марко Н. Трнфковић
Др. Момчило НинчјА
Ранко Обрадовић
Риста Трајковић
Сава Вукојичић
Др. Светислав Поповић
Суљага Camarah
Саво Бајкић7
Сабибег Расовац
Светозар Прибићевић
Отојан Протић

34. Тодор ('TaHKOBEh

Зб.
36.
37.
'38.
39.
' 40.

ТихСмир Драдшови*!
Др. Урош Круљ
Урош Ломовић
Фран Воглар
Фран Графенауер
Др. Франјо Јанковић.
IV. секција.

i.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Антоније Тодојјови^
Антун Сушник
Богдан Миха.јловић
Boja Вељковић
Глигорије Дракалови11
Грга Тушкан
Гргур Анђелиновић
Данило Димовић
Др. Душан Пелеш
Душан Кецмановић
Душан Тушановић
Душан BacH.ibeBiA
Др. Драгутин Лончир
Ђока Брачииац
Др. Ејуб Мујезивувић
Живојин Тајсић
Др. Иван Марија-Чок
Игор Штефанек др.
Др. Јозо Сунарић
Јоца JoBanoBnh

21. Јосип.Фон
22. Др. Јован Манојловић
23. Др. Мшхан Секулић
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24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Др. Мита Мушицки
Милорад Павловић
Милан Капетановић
Милан Топаловић
Михајло В. Илић
Михајло Р. Радивојевић
Младен Поповић

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Михајло ЈовановЈгћ
Др. Никола Винтерхалтер
Пера Јовановић
Петар Вуксановић
Паја Драгић
Др. Славко Милетић
Стојан Рибарац
Франјо Смодеј
Фран Шаубах.
V. секција.

1. Др. Александер Павичевић
2. Др. Александер Рокнић
3. Др. Алекса Станшпић
4. Алекса Жујовић
5. Др. Божо ВукотаЉ
6. Божидар Поповић
7. Блашко Рајић
8. Baca Богојевић
9. Др. Boja Маринковић
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Вилим Букшег
Велз1за,р Јанковић
ГлигориЈе Анастасијевић
Глигорије Јефтанови!!
Димитрије Попаднк
Др. Душан Поповић
Др. Живко Проданови!!
Др. Живко Њежић
Живојин Рафајловић
Иван Мештровић
Иво Крниц
Коста Стојановић
Др. Лавослав Хавж«к
Лаза Дамјановић
Мита Клицин
Мелхиор Чобал.
Др. Никола Субогић
Др. Радова« Маркови^
Серафин Крстић
Серафин Поповић
Др. Светозар Ритвг

31.
32.
33.
34.
35.

Славко Хен'1
Др. Срђан .Будисављевић
Др. Ст. Војнић-Тунић
Дон Станко Банић
Др. Саво ЉубибратиЈ!

Стенографске белепц^

S2)
36.
37.
38.
39.
40.
11.

('имо Ераковић
Сретен Kojnli
Др. Фран Новак
Хамид Хаджи Оврзо
Хуснија Ђумруџпћ
Цезар Акачић.

3. Др. Антун Криотад
4. Анте Таукић
5. Андрпја ЦветковнН
(i. Др. Анте Трумии!!
7.. Анђелко Нешић
8. Ахмед СалибеговиЈ!
9. Валеријан П^нбићевн!)
m. Др. Влад. Чалдаревић
11. Др. Војислав Бесаровић
12. Др. Иладимир Ћоровић
13. Влада Савић
u. Др. Богдан Меда^овик
15. Драгиша Лапчевић
16. Драгољуб JoKCHMoBuh
17. Ђорђе Несторовић
18. Живојин Златић
19. Живан ВитојшЉ
20. Др. Живко Бертић
21. Живојин IIIO6H1I
22. Иван Ковачевић
23. Иво Грисогоно
24. Иво Еветовић
25. Иван Кејжар
26. Коста ТимотБЈевић
27. Михајло B.jinh
28. Миливоје Башић
29. Др. Милан Марковић
30. Др. Мита Топаловачки
31. Никола MHHHII
32. Никола Паши11
33. Перослав Паскијевић
34. Др. Гтјепан Сркуљ
35. Светозар Ђорђеви11
36. Тихомир Консшгашовнћ
37. Тодор Бо-жовић
38. Трипко Жугић
39. Др. Фрањо Пољак
40. Чеда A. Костић
41. Шукрија КуртовиК

- •

VI. секција.
i. Андрнја ripoTiih
2. Атанасије UlapEor.iih
3. Др. Анте Павелић
i. Др. Аца Богданови11
5. Др. Анте Jarah
6. Др. Алтуи Kiopomeii,
7. Baca Кнежевић
8. Војислав Шола
9. -Велислав Вуловић
10. Велислав Михајловић
U. Димитрије Закић
12. Драигћ Муцић
13. Ђуро Џамоља
14. Др. Живко Петричић
15. Др. Здравко Ковачевић
16. Јосип Бојиновић
17. Јордап Бабамовић
18.Коста Ђорђевић
19. Коста Божић
20. Коста Кујунџић
21. Коста Марковић
22. Лаза С. Поповић
23. Др. Михајло Шушкаловнп
24. Михајло Благојевп])
25. Мишо Кутуаовић
26. Никодије Милети!!
27. Др. Отокар Рибар
28. Павле Пестотник
29. Радован BoiincoBHii
30. Стојан Костић
31. Др. Станојло Вукчевић
32. Светозар Хаџиђ
33. 'Гемко Половић
34. Тома Поповић
35. Фра Дидак Бунтић
36. Фран Пишек
37. Др. Хенрик Кри;шан
38. Др. Хадибег Храсница
39. Чеда Гагић
40. Шефкија Глухић
41. Шериф Бајрам.

Председ.ник ДР: ДРАГ. М. ПАВЛОВИЋ
Господо, сад прелалимо на другу тачку дневнога
реда: Претрос извештаја Верифивационог Одбора >
иуномоћију иосланика госпрдина Рнсте .Tn.iiil, i
Изволито чути господина взвестпоиа.
И з в е с т и л a д ДР. ЛЛЕКСАНДАР МИЈОВИЋ
чтџ нзвештај Вврификационог Одбора који гласи:
ИАРОДНОМ ПРЕДСТА ВНИШТВУ.

VU. секција.

Верификациони одбор иримпо je иакиадно иу
iioMohnje г. 1'исте Jojnha, иослаиика из Црне Горе,

1. Алберг Крам^р
2. Др. А-двксавдвр Мијовић

Пошто аротив набора и иуиомоћија иосланика
г. Јојића није поднета никаква жалба и иошто се
ч

:И. ред. саСТ, ОД 4. j vila 11)11)
он ла.лазц као изабран у решешу ввдле^кног бирачког тела Црногорске Народие Скушштине, то вери'[»икит-гоии oAuop једцогласно закључује, да се пуnoMolinje г. Ристе -Tojulia, и.ма сматраФи као уредно
ir иеоспорно.
Отога гфедлаљемо, да КГароднђ Предетавнинггво
горње иупомоћијс огласн за неоспорио.
У Београду. 30. V. 1^19.
Вр. 2275.
Секретар:

.

ДР. ХИНКО КРИ.ЗМАН с. р.
Председшк &€рифшациоцог одбора:
Д. ПЕЧИЋ с. р.
Чланови:
11. Ј. ПОИОВИЋ, с. p. H ЛЕТРОВћ!:, с. р. Al'.
.ЈОНЧАР, с. р. ДУШАН ВАСИЉЕВИЋ ,с. р. УРОШ
ЛОМОВИЂ, с. р. ДР. М, МАЖУРАНИЋ, с. р.
Иредседник ДР. ДРАГ. М. ПАВЛОВИЋ:
Госиодо, орима ли Народио П^дставвшптво onaj
пакештај Верификацшног. Одбора? (Прима.) Објат?
i'.vjrM да. je примљен.
(,'ад ирелааимо ua хрећу тачку даевнош реда
Иргтрс,- изввпггаја o закоиском предлоту o иунолет
i-rnv. Моли.м госиодина известаоца, да иаволи иро
митати извештај.
Изввстилац ДР. ЛАВОСЛАЂ ХАИЖЕК
'iiiia извештај одборски, који гласи:
НАРОДНОМ ПРЕДСТАВНИШТВУ,
Одбор за ироучаваље иредпога залона o иуноirivn'v. KUJU je аоднео Г. Миипстар Припреме м
Устаиугворну Скушптину и Изједначење Закона
i2. маја •гек. год. б^ 156.Народном Представншптву
ирслчио јг поменути законскл предлог и част му je
ибднетн Народном Представншптву овај јавештаЈ:
Ч.чаи I. не мгп.а св.
M.ian 2. in■ Mi'ii.,'1 се.
Члан 3. MHi.a се и гласи: »оввм зажвиом престају важитц све одредОе појвдшгах за^на коЈе оу
v противности овоме закону у колико (,t' односе нз
пуиолстство«.
Оредложенн члан з. »остаје члан i. и и •
Mi'ii.a се.
За известиоца одређен je др. Лавослав
Канжек.
Београд, ?61 маја, 1919.
<'ч;ретар:
ДР. JI. КАЕЖШ, с. v'.
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Председпш Одбора:
ДР. ГАВРО МАНОЈЛОВИЋ, с. р.
Чланови:
ДР. ХРАСНИЦА. с. р. СВЕТОЗАР К. ЂОРЋЕВИЋ, е. р. ДР. ИВАН ПОШЧИЋ, с. р.
Првдседник ДР. ДРАГ. М. ПАВЛОВПЋ
Госиодо. огварЕШ начелнн иретресо овоме законскбм
и^длогу. Има реч госиодин известилац.
Известилац ДР. ЛАВОСЛАВ ХАНЖЕКГосиодо посланици, ja o овоме законском 11редлог\
не оих узео ријечи, кад ии тај законскп предлог био
опскрбљен образложењима, али, иошто je тај фор
маЛни маи.ак ту, држим да je потребно, да рбразложим како je до овога законскога иредлога дошло
Предложена законска основа односи се иа један
дио особног ирава грађаискога, односи се на осооно
ираво државл5ана. како оно извире из својства људске добе.
Познато je да на подручју наше кове државе
иостоји внше грађанских закона и да ови садржа
иају разнолике. установе, коли гледе имовинског
толи гледе особног права држављана, a иознато Je
и то: да je у тнм законима и својство добе, с обзиром na дјелатну способносх особе, разнолико.
Установљење ове чињенице, a на иоглед важиих
иосл.едица. Еоје овим за наше држављане у-иоједиiiiiM диједовима државе настају, 6iahe досгатннм
разјашкењем за побуду, да се у том погледу ијш
итупи изједначењу закона.
lin.io On аожељцо исхина црисхупити дјелу ии
раДбе и иасрадње једног једшкугвеног грађанско^ законика за целу државу, ио, ако то у дапаиЈњем
часу природно није мргуће, не значв да je п оиаково дјеломично изједначеље na одмет, тим мањс.,
ако и^једначеље доноси једиу бољу и напреднију
установу. Tu je Доиста тако гледе конкретае фнове
јер она за велнкв дијел Држављана значи прОбита«
ti напредак, a за цпјелу државу значи једаЛ техНИЧКИ и економскп доилта!;.
liiilic ти срегледно и jačao, ако се иружд слшса
данашаег етааа закона у пбрледу 11итан>а o пунољетотву.
Дапас ВријеДи ;>.а терпторнју бивше краљевиие
• 'риије српски гр^ђ. закон од 1884., којн у g 37. одређује да пунољетним постаје свако лице с }1авршепом 21. годином. За територију бнвиЈе краЛ)еввне
llpnc Горе цриогор. имов. закон од 1888. који у §-у
686. одређује да пунолетним иостаје свако лвце
С тшршепом 21. гидииом. За територије, које сачињавају дијел бивше Аустро-Угарске монархвје. ври
једи Аустријски грађ. закон о« 1811. односно оц
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1852; iccJH у § 21. одређујс да оунолегним DOCraJe
свако лиде с наиршеном 24. годиио.м.
Гледе тих тергоодоја, заузнмају Босна в Хор
ueroBiiiiii и дјеловн бивше Маџарскв, т. ј. Бачка.
HaiiaT. Г.а;)а11>а ii Међумурјс иосебно мјесго. Што се
тиче Bocav в Херцеговине. то je тамо с једне странс
постојала иаредба зекаљске владеод 8. свибв>а 1885
36. аак. 6ji. S4 која иарг1)>;с. да Q lu.v. до кад доС;;
кемуслиманско дијете остај^ под родашљском иди
отаратељоЈЈОм властн Tpefj упитати надлежно диецезанскв ггарешинствоЈ али та je иаредба временом
ic.iiiii.ia из обичаја, оа ое судови иомажу колп грађ
зак. § 21. "шли меџелом § 987.. 988., те je упорабом
i? 13. oroiian. закона o цуашдар. касама од 16. Зил
кадв 1286 [1869.) ио мало настао опћенитн обичај
да се nap. шена 20. Родина узима ва аакоиито доба
;w пуноље. тво. као што je ово доба у том закону
уаето за изд.шање пупилске iraoBini''.
lin тертаориЈв бивше Маџарске, дакде Бачке.
1'.аиата. Бараае u Међумурја, mije пмао аусгријскј
фађански заКои фоуЈмално законску снагу, na тамо
vniihe ннје mi (HJCTojao једилствено коднфидирани
грађ. закон, илак < у ^актично ио обимају суда важиле усмиове ау.пријског грађ.-заЕона, навластит^
§ 21., na се сматра;«' пунодобним свако лице тек no
навршвној 24. годики ашвота.
Ул оваково заиовстЈо стање, оило je очепидно in>ipe6BTo учпнак п ;ij ■лован.с добе, у обзвру дјелатш' споообности п ђана, на чигавој твриторији
ii;!Jr;uia4imf.
• laKUHoKii (H-,iioi3a. како ue ввди, арнхбатипа je
ji годину, као доба г;ојим настаје грађанско лице
иуиол.сгпим.llnjc po .vmiiH.i:; за Ki. као да хоћв којем од
цостојећнх J' дапас. као иаршкуларно право ври
.једнпх, aajcoHa Д№1 ! авову иолитичку предност, ввђ
je то учииила ИСКЉуИВО ио критернју шшредпости
савремшоств п це п-оходиостц
llo;jHai4) je дал лапове грађОНСКО! aaj;oua у IOM
пиглсду, уоаанова s 21. грађ. аустријског aanoiia.
и краљ. Црие Горе, лредстављају једао модврнс
иравво аачело, које je прнхватх&о готово целовуино
законодавтсво р9мав:сво a и германско, навластнто
н.емачкц rpaljaa-'.n закон од 1890. na да je, у том
иогледу како СЈ •адржаие у гр. заЈ<. краљ. Србиј.'
као скроз засгарједа устансша, roroiio осаиљева >
свијеггу- iio.'mTii):iiii\ закопа.
'Го се осје1м1Ло aeh 11о<-)давно у иравпом свиј< i\
бивше Лу<|-ро-Угарске, na уа то иије чудо, што Je
нвсворо ваа олома наоталЛ. Њвмапхо-Аусхријсва ре
11уГ.лИ1;а »КОНОМ 0Д 8 фвбруара 1819. број 96, ПрО

Mjfim.ia § 2i. аустријског грађ. законика, тако ла
иуаољетство наступа навршеном 2.1. годивом.
Ну није само ради тога што су ово пачело црихватиле све напредне државе, ааконска осиова KOJU
je продвидјола 21. годипу као грапицу малодобностп
учивила je to поглавито из рачуна, што оваково начело одговара фактпчиим жнвотним напош прпли
гсама, знаисгвено .лтврђеном својству наше расс
дакле зато, штб je то практички потЈтебптп бплл,
У ирактнчиом жнвоту видамо.да je наш човјек
редовито с 21. годином. у иотипн душевпо a физилкт!
аотпуно развијеп. способан дјеловати самосталпо.
колн у јавном толи у прпватном животу.
Ham човјек обично се жени већ накои аавршенс
i В. годппе. a од тога доба вичаа je водити своје no
слове самостално. бринути се око свога господарствп
опскрбљиватп себе и своју обитељ. Није дакле преурањено. ако му се с аавршеном 21. годпном даде мо
гућногт самогталпог ист\тпан.а у грађапском друп1тву.
Право je да му се даде ова самосталност и зато.
ni io у то доба држава од човјека тражи испуљен^
велшсих дужности као UITO je аа пр. војна дужност.
Потребито je навластито у данашњим часовима
.кивота паше нове државо. у које се изискује интеа•швни и снажни рад од сваког поједипца. ослободити што вшпе сила нашет друштва. како би могли
гвоју дјелатпост развити у свом и опћем иатересу
Потребито je то в зато. да ^e ослободв сулств<1
n по.тит. облагт од великих аослова; да се мпогп
ппједтпцц одтереФе вослова тупорства и скрбвиштва;
да се у многом погледу овемогућв ексгакмлжаље
малолетшоЕа; да се nMorvlui лашпв промет: да се
MIIOIOM малодооппку пршптеде ЗНаТНВ трошкови кој ■
му naiiocii iiaiincnn. ванцарОенв ростувак, заступаii'i' у тпм посгупиама u СЛЕЧНО.
СходЈаа je за државу рефориа и зало, јер њо\
с једне стране, доноси корист порезном обвозом nvпољеттгка. a с друге страпс реи&ва je дужности
које je преу^сла према малодобЕШшиа.
v садаш&еи чаоу изградње државс. доћв he до
r.a.KiKKTn овај закон. кодико у вакону o државл,авITB.V. толпко у закону o нзборпому реду и o ппвм закоппма. које he ирема жпкотаој потреби дрисавној
tiactB у компотенцијт овог тијола.
He може дакле битл приговора томе, што се у
главном овнм законом ирпхвата установа јур noстојећпх за^оапка крал.евтте Ćelije и кнежевине
једино g 21. аустрнјског грађанског аакона. одпос;!узус суда Босне и Хердеговипе В спомонутих тервторија бившс Маџарске.
Овнм законом сами.м ne дира се у остале усггавове поједипих грађанских закона. навластнто ђч
чнрм се у установе које говоре o Јцетшт^тву и педо-

31. ред. саст. од 4. јуна 1919.
раслости, недира се устапове гледе venia aetatis.
KiiKo иста иостоји у лоједиинм иакошша.
Ta ко he н надаље остати разлика гледе дјетинства до вавршене т. годиве са сшш у-шнцима тога
д^иа; тако he п иадаље остати сви учинци педораолости д-о павршене 14. годипе, како их закони предкиђају; Од закона краљевнне Србије a Црне Горе
ociahe venia aetatis и даље no установи § 152., одiioiiio § G38., a код oiiher грађанског закона уставова S 252! r. з. Чииила би се на ово нека разлика
у том, што je venia aetatis у посљедњем случају
прекратка, јер настуиа тек од навршсне 20. године.
Оонова шредвпђа да he у кратко вријеме доћи до опher гзједначења закопа грађанског за нату драгаву.
те he се ово питање имати тада ријевтти, a за ово
кратко вријеме не he настати штета, ако се § 2b2.
непромјоњен остави. Нетакнуте том новом основом
остаЈу све досадашње установе, које су ваљале за
доиа од 14. до 20. одпосно сада до 21., т Ј. за доба
малодооности, a нетакнЈте остају и оне установе,
које су постављене no закоиу коли гледе разредбе noсљедње воље, толи гледе свједочанства код опорука.
гиеде отпуштења из очинске власти. гледе управс
властитпх доходака, установа трговачког, мјенбеног
н обртног закона.
Практичио изван снаге ступају све оне устаиовр
ЗакоАа, које изрично цапомињу, да иунољетство наступа -i. годипом, односно овај закон наћи ће своју
прим.јгну свуда, гдје се без назнаке година говорн
o достшнутој пуподо<511ости.
Иа. сназн остају све установе коли закона, толи
чоступника, у колико се односе на малодобне и њи\(M;;I npaiaia размјерја, тако да je практично измјеii.ciia, caiio временска гравица, и уставовљон нови
термии.
Члан 2. јасан je no свом тексту. Требало бп иоближе објаснити ставку гледе правпих дјела учиљених од особа које су навршнле 21. годину.
За ове особе речено je, да he се ЕБИХОВа правна
дјела просуђивати no закоппма који су досад важили, што значи да he правно дјело, изведено npiijc
[фогласа закОна од рооба од навршене 21. до наврmeiie 24. годиие, сматрати дјелом малодобпика у
oiuiM ^рајевима ДЈшаве, у којим вриједн § 21. аустрпјског rp. закона.
Оообе у Боспи и Херцеговипи с павршеном 20.
годпиом биће пунољетне, ai;o су постале таковпм до
прогласа вакоиа, a правна дјела њихова cMaipahc
ве као ;уела •пунодобнпх.
Из овпх ових разлога препоручујем предлог закоиа na 1фихвап! впсоке Kyhe.
Гачуиам за павјсспо na, сагласпост свих странака, заступљених у овом Привременом Представ
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ништву, o том. да je ово тпјело компетентно npnхватити овај законскп предлог зато, j ep je jacno дм
ce ради o једној за живот државе постојећоЈ потреОи,
којој треба удовољити. C друге стране, јер je вап
сваке сумње, да овај закон no предмету (ради ^е o
грађапском закону, којп мора за цнјелу држа^у опти
један) свакако спада пред др^кавно лешслатшзпо
тијело. I
Стварна потреба палаже да ce без разлике страпака сложимо у овом шгтаљу и да onoj naiiioj младости, на којој je будућпост парода и државе, дадемо прилику да што npnje обуче вирнлну тогу и
снагом свога заноса, својпм младепачким ocjehajmia
створн дјело новог свпјета и повог живота у иашој
свима нама драгој заједпичкој домовипп. (Живео.)
Председник др. ДРАГ. М. ПАВЛОВИЂ:Господо, нема прпјављених говорника за дискуснју
o овом пројекту. у начелу. Према томе прпступићемо
одмах поименичном гласаљу. Госиода, која су за
аримање овог законског пројекта у начелу гла-Јаће
лза«; који су противни, raacahe »протнв«. — Изволте чути прозивку.
Секретар Др. АЛЕКСАНДЕР МИЈОВИЋ:
прозива посланике:
1.
2.
3.
4.
5.
(ј.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
10.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Адолф Рибникар за
Др. Алберт Крамер за
Др. Аца Богдановн}! за
Алекса Жујови!! —
Др. Александер MnjoBiih за •
Др. Александер Иавичеви}! —
Др. Александер PoKHHh за
Др. Алекса СтанихшЛ за
Андрија М. nporah за
Андрија Радови!! —
Андрија М. СташЛ —
Андрија Цветкови!! —
Анђелко Heiiinh —
Анте XyKHh за
Др. Анте Jarah оа
Др. Анте Г]aвeлиh за
Др. Анте Треси^Павичи!! —
Др. Анте Трумби}! —
Др. Антун Корошец за
Др. Антун Кристан за
Антун Оушник —
Антоиије г1одоровн}1 за
Атанасије Шаркбвић за
Аптуп пл. МнхаловиЈг за
Ахмед иалибегови}! —'
Блашко Pajnh за
Др. Богдан Медаковић —
Богдак Михајловп!! —
Божидар HonoBiih за
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Др. Божо lijKOTHh —
Боривоје J. Поиовпћ —
ВалериЈаа ПрабићевиК —
Baca Богојевпћ за
Baca Кнежевић за
Baca Муачевић за
Др. Велизар Јапковић —
Др. Велимир Дежелић —
Велислав М. Вуловић за
Велислав Михајловић за
Веља Вукичевић за
Већеслав Вилдер —
Вилим Букшег —
Витомир Корач —
Вјекослав Јелавић —
Др. Вјекослав Куковец —
Вјекослав Спинчић —
Влада иавић за
Др. Владимир Чалдаревић за
Др. Владимир Ћоровић за
Др. Војислав Бесаровић —,
Др. Војислав С. Вељковић за
Др. Војпслав Маринковић —
Војислав П1ола за
Др. Гавра Манојловић —
Глигорије Анастасијевић за
Глигорије Дракаловић за
Глигорије Јефтановић за
Грга Тушкан —
Др. Гргур Будислав Анђелипош;!) Данпло Димовић за
Фра Дидак Бунтић —
Димитрије Закић за
Дишитрије хмашић за
Дпмитријс Попадаић —
Др; Диико Пуц —
Драгић Муцић за
Драгиша Лапчевић —
Драгољуб М, Божиновић за
Драгољуб М. JoKciiMOBiih —
Др. Драгољуб Павловнћ за
Драгутин К. Васић за
Др. Драгутин Лончар —
Драгутин Печић за
Душаи Васиљевић —
Душаи Кецмановнћ за
Др. Душан Пелеш за
Др. Душаи Поповнћ за
Душаи TviiiauoBiih —
Ђока Ж. Брачинац за
Ђорђе Златковић —
Ђорђе Heci4)poBiih —
Tiiopbi' Пејаиовић за
Др. Ђуро Шурмин за

b4. Ђуро Џамоња за
85. Др. Едмунд Лукшшћ- —
87. Др. Жарко киладнновић за
88. Живан BiiTo.mh за
89. Др. Живко Бертић за
90. Др. Живко Њежић за
91. Др. Живко Петричић за
92. Др. Живко Продановпћ за
93. Живојин A. Златановић —
94. Живојии Златић —
95. Жпвојин Рафајловић —
90. Живојин С. Тајсић за
97. Жпвојин ПТобић за
98. Др. Здравко Ковачсипћ —
99. Ибрахим Шарић —
100. Иван Весељак за
101. Ивап Кејжар —
102. Иван Ковачевић —
103. Др. Иво Крниц —
104.. Др. Иван JlopKDuiih 105.. Др. Иван Марија Чок —
100. Иван Мешртовић —
107. Др. Иван Н. Новак —
108. Др. Пван Палечек —
109, Иван Першић за
И U. Др. Иван Пошчић за
111. Др. Иван Рибар за
112. Др. Иван Рихард Краус —
113. Др. Иван Швегл —
114.. Иво Грисогоно —
115. Иво Еветовнћ за
110. Игор Штефаиик —
117. Илија Илић —
118. Илија Лумовић за
119. Илија U. Михајловић за.
120. Јанез Бродар за
121,. Јанез Стрцин —
122. Др. Јанко Шимрак за
123. Jama M. Продаповић —
124. Јово Бањаппп —
125. Јовал Шмитран —
120. Др. Јовап шанојловић —
127. Др. Јозо Суиарић —
128. Јордан иаиановић за
129. Јосип Гошшчар за
130. Др. Јосип JloBpeiiMiili за
131. ЈОСИЛ liOIUlM —
132. Јосип Петејан —
133. Јосип Омодлака —
134. Јосии Фоп .'.II
135. Јосид Хохњец —
130 . Јоснф BojimioBHli —
137. Јосиф Рајачнћ —
138. Јоца М. Јоваповић за
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139. Јоца М. Селић —
140. Дон Јурај Бианкини —
L41. IVepvoim Шегвић за
142. Коста Божнћ —
143.Коста Кујупџић за
144. Коста Стојановпћ —
14б. Коста Л. Тимотијевић —
146. Крста Ђорђевић за
147. Крста Д. Марковић за
148. Др. Лавослав Ханжек за
149. Др. Ладислав Полић за
150. Лазар Дамјановић за
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
70.
71.
172.
73.
74.
75.
76.
177.
78.
7!i.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
i
189.
190.
191.
192.

Лаза С. Поповпћ за
Др. Ловро Погачник за
Др. Лука Чабрајнћ —
Љуба Бабић-Ђалски за
Фра Љубомир Галић —
Др. Максо Рошић —
Максим Ђурковић за
Марнпко Стапојевић —
Марко Даковић за
Марко Матаповпћ за
Марко М. Трифковић Др. Мартан Мартић —
Др. Мата Дрннковић —
Др. Матко Лаги}ћа за
Др. Мелко Чингрија —
Мелхиор Чобал —
Др. Мехмед Зечевић —
Др. Мехмед Спахо за
Др. Миладпн Свнљарев Миладин Стефаиовнћ за
Др. Милан Јојкић за
Милан Капеташвић аа
Мнлан Марјановић —
Др. Мила1Г Маркбвић за
Mii.'iair ледел.ковић за
Мил&н Протнћ за
Мнлаи Ројц —
Др. Мвлан СекУлић —
Mii.iaii Toiia.ioBiih за
Др. Милепко Марковић —
Мијо Етингер —
Миливоје Башнћ за
Милнвој Ж. Јовановић за
Мнловап Лазаревић —
Мшгорад Драткоиић —
Мнлорад М. Павлови!!
Miijioui Трифуновић за
Милутип Б. Драговић за
Мжлутин MavK'viiamih —
Милутин Отанојевнђ sa
Гро(}) Мирослав Кулмер за
Мита Ђорђевић за
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193. Мита Клицип за
194. Др. Мита Мушнцки за
195. Др. Мита Тополовачки —
196. Михајло Благојевић за
197. Михајло Иваповић —
198. Михајло В. Илић за
199. Михајло М. Илић за
200. Михајло Јовановић за
201. Михајло Р. Радивојовнћ —
202. Михајло Шкорнћ —
Ž03, Др. Михајло Шушкаловић за
204. Мишо Кутузовић —
205. Младен Поповић —
200. Др. Момчнло A. Нинчић за
207. Настас Петровнћ за
208. Никодије С. Милетић —
209. Др. Никола Винтерхалтер —
210. Ннкола Минић —
211. Нлкола К. Пашић —
212. Др. Никола Суботић —
213. Др. Отокар Рибар —
214. Др. Павел Пестотник
215. Паја Драгић 210. Пера Јовановић —
217. Пера Милорадовић —
218. Перослав Паскијевић —
219. Петар Вуксановић —
220. Радован Бошковић —
221. Др. Радован Марковић за
•222. Др. Радоје Јовановпћ за
223. Радослав Агатоновић —
224. Ранко Обрадовић за
225. Риста Трајковић за
226. Сава A. Бајтпћ —
227. Сава Вукојчић за
228. Др. Саво Љубибратић за
229. Галн-бег Расовац —
230. Др. Светислав Поповић —
231.. Светозар К. Ђорђевић за
232. Светозар Прибићевић за
233. Др. Светозар Ритиг —
234. Гветозар Хаџић за
235. Серафвн Крстић за
236. Серафин Поповић за
2'37. Сима Браковић за
238. Сима Пери15 —
2^.9. Др. Главко МилехиЈ за
240. СлавАо Хспч —
241. Cnacoje Пилетпћ за
242. Сретен В. Којић —
243. Др. Срђан Будисављевић —
244. Дон Станко Банић за
245. Станко Павнчић за
246. Др. Стапојло Вукчевић 116»
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(Прнма). Објављујем да je примљеи. Изволите чути
даље.
Известилац др. ЛАВОСЛАВ ХАНЖЕК
чита:
Члан 2.

Др. Стеван Симеоновић-Чокић -за
Др. Стшшн Војнић-Тунић за
Др. Стјепан Кукрић за
Др. Стјепап Сркуљ —
Стојан Костић за
Стојан М. Протић за
Стојан Д. Рибарац —
Суљага Салиагпћ —
Темко Поповић за
Тихомнр Д. Драшковић —
Тнхомир Константиновић за
Тодор БоЈковић за
Тодор Станковић за
Тома Поиовић за
Трифко Жугић за
Др. Тугомир Алауповнћ за
Др. Урош Круљ —
Урош Ломовић —
Фран Воглар за
Фран Графенауер за
Фраи Пишек за
Др. Фран Шаубах за
Др. Фраљо Јанковић за
Др. Фрањо Новак —'
Др. Фрањо Пољак за
Фрађо Смодеј за
Др. Халид Храсница за
Хамид Сврзо за
Др. Хенрик Кризман за у
Хуснија Џумрукџић за
Цезар Акачић —
Чедо Гагић за
Чедо A. Костић —
Шефкија Глухић за
ПТорпф Бајрам за
Шукрија Куртовић за
Урош Бркић за

Овај закон стаје на снагу кад се промаси.
K'o je upe тога већ no особеним закоиским прописнма постао пунолетан, остаје пунолетан.
Ko je већ пре навршио 21. годину живота, a no
досадањим законским ирописима не беше пуиолетан, постаје пунолетан од дана, кад овај закон стане
na снагу, a ваљаиост и правне послед^це љеговпх
дела, извршене пре тога, пресуђиваће се позаконима, који су до сада важили.
х
П p е д с е д н и к др. ДРАГ. М. ПА ВЛОВИЋ: Има реч господин Мијовић.
Др. АЛЕКСАНДЕР МИЈОВИЋ: - Ja мислим
да би овде требало унети оно стереотнпно наређев^е.
да» овај закон ступа у живот кад га Краљ пoтш!Шl^
и кад се обзнани«.
Известилац др. ЛАВОСЛАВ ХАНЖЕК: To се увек само no себи разуме да закон ступа у живот кад га Краљ потпише и кад се прогласи.
П p е д с е д н и к др. ДРАГ. М. ПАВЛОВИЋ: Прпма ли Представништво прочитапи члан? (Прпма). Објављујем. да je примљен. Изволите чути даље.
Известнлац др. ЛАВОСЛАВ ХАНЖЕК
чита: Члан 3. мења се и гласи: »Овпм законом престају валшти све одредбе поједпних закона које су
у противности овоме закону у колико ге односе на
пунолетство«.
Председннк др. ДРАГ. М. ПАВЛОВИЋ:Има реч господин Мпнистар за Уставои-.ориу Скуиштину.

Председннк др. ДРАТ. М. ПАВЛОВИЋ-Изволите чути резултат гласаља. Гласало je свега
155 послаиика и сви су гласали з a; Према томе
објављујем да je овај законски Јгредлог примљен у
иачелу. Сад ћемо прнступити претресу у поједипостима. Изволите чути господипа известиоца.
Известилац др.
чита:

ЛАВОСЛАВ

ХАНЖЕК

Члан 1.
Држављанин 1>'рал>евства Срба, Хрвата и Сло
венаца постаје пуполетап кад навршн 21. годину
живота.
_
П p o д с е д и и к др. ДРАГ. М. ПАВЛОВИЋ: Прима ли Представништво прочитани члан?

M и н и с т a p з a У с т a в o т в o p fi у C к у пiii т п п у др. АЛБЕРТ КРАМЕР: - Ja бих молио.
господо, да се овај члап изостави. Ои овако нема
пикаквога смисла, пошто je сувишаи, јер je у g 1.
већ казано сасвнм тачпо и јасио, да ту ћг ЈВДЖе бихи
иикакве сумње, да onaj држављанпн Краљев^тва
Ср(^а, Хрвата и Словепаца постаје пуполетан који
наврши 21. годину. У члапу 3. кажо ce: »Овим законом престају важити све одредбе појсдтшх за
кона, које су у протнвпости овоме закону у колико
се односе на пунолетство«. To je сасвим природно
и онда ово ne треба да се каже, алп ако оаш хоће
да се каже, молио бих да ту формулу ввменшо у
толико, што he се pehn: »Овим закоиом престају валтти све одредбе поједпппх закопа. којс су у аротивности овоме закопу, у колико одређује времс кад
се no закопу постизава пуно^етство«, гсшто со ол-
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редбо пуполетства односе и на друге ствари, a не
само na године. Али ипак ja бих уопште молио, да
се члан 3. изостави.
И з в е с т и л a ц др. ЛАВОСЛАВ ХАИЖЕК Ja примам ово што г. Мипистар предлаже.
П p е д с е д н и к др. ДРАТ. М. ПАВЛОВИЋ • Пошто господип известилац на ово пристаје, ja iniтам 11 рсдставништво, прима ли да се овај члан изостави? (Прима). Онда се члан 3. рхзоставља. Изволите чути господпна пзвестиоца.
Известилац др. ЛАВОСЛАВ ХАЕЖЕК: Према. томе, како je сад усвоједо, предложени члан
4. постаје чланом 3. који гласи: »Минпстру правде
ловерава се да изврши овај закон«.
Председник др. ДРАТ. М. ПАПЛОВИЋ:Прима ли Представништво прочитани члан? (Прима). Објављујем да je примљен.
Овим je, господо, овај законски преллог и у поједпиостима примљен на првом читгњу. Друго читање заказаће се у законском року. Гооподо, завршили смо дневни ред. Данашњу седницу закључуЈем, a другу заказујем за сутра пре подие. Пошто je
(■утра четвртак, дакле даи одређен за интерпелације, то ћемо ставити интериелације на дневни ред

имамо заказану у Касини скуиштину за Русе: a народни нредставипци морају суделовати на скупштинн. (Чује се: Тако je!)
Председник др. ДРАГ. М. ПАВЛОВИЋ:Пристаје ли Народно Представништво да седница
буде после подне? (Пристаје). Онда дапашњу седницу закључујем, a другу заказујем за сутра иосле
иодне у 4 сата, с овпм дневшш редом:
1. Интерпелација Аптуиа Сушиика на Мннистра шума и рудншса;
2. Иитерпелација Дон Станка Банића на г. Министра финансија, и
3. Интерпелација Дон Јурја БнатЈиниа на г.
Министра трговине н индустрије и Министра саобраћаја.
Ове четири интерпелације чине дневви ред за
сутрашду седннцу у 4 сата восле водне.
Данас, госиодо, вмамо да одржимт) конференunj.v. као што смо се договорили. али. вошто je
касво, ja предлажем да се конференцијд закаже за
иосле подне у 5 сати. (Чује се: Прима сс.)
(Седница je закључена у 12 час-ова у поднг.)
Видео Секретар

Др. ЋУРО ШУРМИН: Ja предлажзм, господо
да се седница одржи сутра после подне, јер сутра

Др. Ал. Mujoeuh.

ПРЕДСТАВКА УЧИТЕЉСТВА ТИТЕЛСКОГ СРЕЗА У ШАЈКАШКОЈ.
Науодпом Представчшштву у Веограду.
Учитељство Тизгблскот реза у Шајкашкој, са свога ирвога саетаикја жели сретан рад ва уређењу и
унапређеау миле цаше отаџбише, Краљевине Срба,
Хрвата и Словенаца. и шаље вам свесрдан поздрав
и .Mo.'iii вас. да вас учител.с из овпх крајсва пзвучете
из просјачког craiba, у коме се ми налазимо данас
кад без икакве шолоћи, живемо од 120, 140 до 100 K
месечно.
Молимо, да нам се исплате из државне благајне
вадоилаци који као садржаваоцима школа вису нам
Hcnjialicnir. a којп су изнвсени у мемораидуму иоднешеном госшдину Министру Просвете с учителзске
скувштине у Новом Саду, 2. лшрта о. г.

Молимо, да нам се, откад je срвска војска дошла,
даде доплатак од 12 динара двеввице, до ковачног
уређења учитељских права. Апелирамо ва ваше човечшске ocehaje и молимо вас, да нас што пре вотвомогнете. Ми смо остали без одела, обуће, белог
рубља n ми са садашњим слепачким платама ве моасемо ни вајвотребитије животне намирнице пабавити ни за једпог човека, a камо ли за остале члаnoiio породице.
Не изађе лп нам се у сусрет, приморани смо, и
вас мало пгто je остало, оставити школе и ићи у
другу струку. да спасемо свој живот.
Ковив, Бачка
Торуп, Председник.

ИНТЕРПЕЛАЦИЈЕ
31. редовног саотанка Народног Предстапништва држаног дне 4 јуна 1919. у Београду
Вшш>ма Букшега и друрова иа г. Мииистра
>'iiyT|>aiiiii,ii\ Дела у ствЈфи лоше управе и уредов-

иих злоупотре0а, опћ, бргаиа у опћини Виводина.
кот. Јастребарско у Хрватској.
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У oiihjiiui Виводина, кот. Јастрвбарекро, поведена je na тужбу тамошп.пх јакнтеља карносна иотрага против биљежника Ивана Калгаића, ради злопораба у опћинској управи и ацровизацпјп na штету
опћипе п иучаиства. Мада je та истрага већ преко
године да«а у течају, ,опа јот увјек није приведена
крају, a oiihinicKii биљеуквик Калчић и његови сукривци још једнако врше власт у наведеној оиluiiiii, погодоваии нарочито no кот. предстојппкх
Нвапу Чапићу, те прогап.ају и штету наносе оним
житг.ЂИма. којп су протпв окривљепих бпло ту-.кбом било иеказима свједока паступпли.
Да се тo^r na крај стапе, управљам г. Министру
УнЈтрашп.пх Дела слиједвћу интерпелацију:
l. Je ли г. Мшшстру позната лоша управа у
onhniiii ГЈпводппа кот. Јастребарско?
Београд, 2. јупа 1919.

2. Да лп му je поапата лоша упораба доходака
од апровпзације и куаовиие n продаје доора Деловца?
3. Да ли су му позпате злопорабе опћтклЈог
биљежника Калчнћа код поступка с опроснпм предлозима?
4. Зашто кот. област у Јастребарском no кр. жуnannjcKoj областп већ npnje више годину дапа наређену карпосну пстрагу против ouli. биљеж^Мика
Калчжћа ne прпведе до краја?
б. Што кани г. Мипистар пдцуаега, да у тој on
Imuu до реда дође, a кривци да се макну са својих
поло^каја?
Вилим Букшег с. р.
Лр. Лопчар с. р.
Витомир Корач с. р.

