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о удружењима и зборовима и других закона nehe l. Избор Председника; 
се [фимењивати у колико су овоме закону про- -j. Уредбе       no Уставу ми морамо да се са- 
гивнс све дотле, докле овај з.акои будв ва^кио.        станемо   ради   прегледа   уредаба,   које je   Влада 

Члаи 21. подпела; 
3. Имамо да  испитамо пеке закопске иред- 

'fll^^ll^^JUT   ':'-   ':!    логе, које je Влада поднела, затам изменс у ua- краљ Јотпише a оомолну  спагу дооиЈа   кад  се       111(.к     ,      ф„. 
обпародује у »Олужбеним Иовинама«. t Ппттпш 

Препоручујемо Нашем Министру Унутраш- 
и.их Дела да овај Закон обнародЈгје, a свима Ha- 
iiiiiM Министрима да се o извршењу његову ста- 

i. Овлашћење за зајам; 
."). Измене   у   закопу o   [Јепрсредним   поре 

зама, 
('гм тога, твеба да се договоримо o ужем ОД- 

pajy, властима. пак, заповедамо, да no њему no-     Г)( ји      J       CI Пословник за Зако- 
гтум.ју. a свима н овакоме да му сепокораваЈу.     :,0

,
1-||,,|,1Г1()лп0|(.   „   I[(, r„i било опот да од слу- 

Председпик др.  Момчило Нинчић: Господо,     11аја до   случаја   caw   5ai; давпи   Одбор   crnu 
ки стс 'i.v.in сада извештај! који i'1 г. известилац    cin-iji Постшвнт; 
(•премпо и крји треба од страие Законодавиог Од- j   М|„,,;п,;л;1  шаСмто пст лица, icoja he 
оора, ако буде овдо примљси, да се no;piccc На- 
родној   Скупштшш.   Да ли   Законодавни   Одбор 
[фима овај пзвештај? (Прима.) ОбјавлЈујсм, да je 

спремити један предлог за Закоиодавп?! Одбор и 
мислим   ui то буду: г. Жерјав, r. 1!. Марипковић. 
г. Mimiii Трифунбвић. i'. Раја 'Рилиповић и г. To- 

cnaj извештаЈ примљеи оиако, како га je г. mm-     1;;|I[ ,,,„,,„„!,,,„,■ (ПрИма ,,,,■ 
Прома toMe, данашњу се/ршцу  захсључуЈем 

a у понедељак у 9 сати за^азујем идућу. седцицу одоора за1сљчууЈем, a другу заказујвм за 
понедељак; у 9 часова npe подне со овим дневним 
редом: (Свршетак у 10 часова и 15 мипута.) 

VII. ск.итцл 

ЗАКОНОДАБИОГ ОДБОРА 
НАРОДНЕ СКУ1ШТИНЕ 

КРАЉЕВИНЕ 
(ЧТ.Л. ХРВАТА 11 СЛОВЕНАЦА 

држана i. авхуста 1921. год, у Бегррагу. 

Председавао     потпредседник     др.     Грегор KIMU. који сада  нису послатп Законодавном Од- 
Жерјав. бору  na ревизију, престају у смислу Устава ва- 

Секретар-др. Љуба Поповић. !кити. lio ла би јавност знала, које урадбе ва>ке п 
даље, треба да сн прочита списак ових уредаба и 

(Цочетак у 9 н 45.) ми [veM0 молита Министарство за  Конституанту, 
[Јотпредседник цр, Грегор Жерјав:   Отварам да   у    Слуагбеним    Новипама«   објави   које   су 

сддницу Закододавног Одбора. Констатујем, да no уредбе ушле у ревизију. Жели лв Одбор, да npo- 
пословнику пма доста присутних, да моисемо ре^ читамо списак свнх тих уредаба, nm. ако Одбор 
шавати.  Најпре je дошас   Председништву   један дозволи. мп heMO  дати   списак у   штампу.   (Гла- 
дрпис г. Давпдовића у којем јавља, да сс место сови: Да се штамна. Само да их добијемо.) 
г. Деметровића и г. Јакшнћа, који су дали оставке [jjT0 ,,, .,„,„, уредаба, немамо mi мп m свих 
na чланство у ЗакоЈШдавном Одбору, позову као Министарстава аутеитичне текстовб. 
редовни чланови два   цлана,   који су   Г.илр   иза- (,      рб _ пн,|1( см   лу у   ам 
брани на истој листи, a то су r. Марковић  и г, ||I||M() к^/ћем^ 11;(Л,,ГИ |1а ()|!uj ,„,,,;,„,„,. ja г.пх 
■     z! J предложио, да ce у смислу Устава подели Зако- 

Дакле, у смислу   послорника,  ona   два   ко- ла|,ИЈ| Одбр v секције, n онда he Председништвр 
леге су редовни члаиови Закоподавног Одбора, Законодавног ОДбора упутити  no материји  noje- 

Надаље,  нмамо  најнре  избор  Председника. .ume уредбе појединим секцијама, и one he мо- 
lloniTo у томе noiMiM.v mijr дошло још до конач- рати да у року овога месеца, ако буду могле, далу 
nor споразума, мсрамо тај   предмот  одгодптв   за извештај. Ja бих предложио, да ce у ту сврху :!а- 
IU.VII.V седницу. конодавни Одбор [шдели у  5 секција, no Мишг- 

Другп п|мммст. падил.с je .|)('iii.ii;aii,r o цри- отарствима. 
зремепим   законима,   урвдбама,   ггоје je   поднела Господо, ja мислнл да то није MMOIO. потто 
Влада ,\ смислу Устава Законодавном Одбору. Од нма Минрстарства ttoja нису дала скоро нвкако- 
разних Министарстава je у смислу Устава дбшлс пих уредаба. Ha  пр. Миниотарство за  [{онотиту- 
у року од месец дана npeivo зпо разиих привроме- онту иије послало ниједиу уредбу; Министарство 
пмх закона. уредаба. р-.гиеља законскога значаја Трговине a Индустрије има мало уредаба; ^innn- 
nriir|Ki,inr  Владе  n  рл.ипх  покрајииских  влада. етарстко Bojno такоћср   иало;   Министарство   за 
Важпо ј(! да со. у јишЈоетп ir   С/лужбеннм Нови- Лграрну Реформу иећнпом отпада; Министарство 
иама    KCII'тагујс. i:oj' су то уредбе,  пошто one Финансија има siehvTHM пуно урједаба; Мипнстар- 
п.г.кг унапред, док друго уредбе и привремени за- ство Унутрашн.их Дела има веома иного уредаба, 
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a  гакођер   нма   много   уредаба л   Мииистарство j  једну секциЈу, док he друга секција имати  no 
Правде. Мииистарство Пољовривреде и вода, бар три, четири ii.in евентуално и пст министарстава. 
колико мору до еада Да видим, има веома мало Има реч р. Петар Марковић, 
уредаба. Према томе, мн можемо нека министар- Петар Марковић: Ja сам хтео да иаправим 
ства да кумулирамо у једну секцнју, цримедбе код.треће секције абог тога што je Минн- 

Ја бих* стога Одбору предложио, да у над- старство Правде стављ^но исто тако као н joui трп 
лежнбст  прве секције дођу  Министарства Трго- друга Министарства у ту секцију. Ja мислим, н 
Mint' li Финансија, пошто су им материје сродпе, ако су   уредбе   Министарства   Правде   израђене 
У   другу   (ч'к.1Џ1ју    Министарство    Унутрашњих врло марљиво, како се каиго, да  их  ипак треба 
Дела, које има огроман материјал. У трму сек- одвојити,  јер су   они   законн,  јер  ту   има   тако 
цпју дошли би: Председништво Министарског Са- огромног материјала, да само једна секција треба 
вета, Министарство Просвете, Министарство Инр- то да ради. Tj' долази уредба o накнади штете. 
страних Дела, МинистарствоГСоцијалне Политике, заков   o  ликвидацији   мораторног  ста^ва и   сви 
Исхрана  и  Мипистарство Народнота Здравља. У остали закони, a то треба  све јеДна   секција да 
четврту iTKuiij.v доиша би министарства: Правде, ради. (Чујесе: По Уставу те уредбе недолазе пред 
IJepa, Војно ii Морнарице, Прљопривреде, Шума н законбдавни одбор.)   Ja сам   само   цитирао   као 
Руда n. у колико дође, Аграрпе РЦ)орме, Ова че- прЛмер, a осјш спомсшутих ту пмп и друпга тако- 
тврта  секција   nehe   нмати   много   посла, јер  су ђер врло важних уредаба, 
уредбе Министарства  Правде добре. У пету сек- Друго, ja, бих предложио ову   ствар,  да   се 
mi.i.v долазе Министарство Саобрапаја, Миниотар- договоримо, без обзира na то колико.ће у којој 
ni;,, потта  п телеграфа   п  Министарство  Грађс- се1;цији бити чланова које груле, да свака група 
пина. копдидује своје чланове, да бн био олакшаи рад 

Гледе нзбора ових секција   треба претходно Законодавном Одбору, тако да на ндућрј седиицв 
,i,i нмамо 11ослоВник.:У иоследњој седницв био je фупе донесу готове чланове који he упн у коју 
нзабраи јед| арочити одбор за пословник, али секцију. Тиме би посао овде био олакшаи a прс 
овај Рдбор није могао пословник KOHI o нзрадити г.ц ce овришо. A.m ja мислим; да за МинистаЈ)ство 
Ja бих ради тога нредложиб', да će на дневни ред Правде треба  одредити   једиу  нарочиту секцију. 
идуће седвЈфе стави   решење o  пословнику,   na Потлредседник   др.   Грегор   Жерјав:   Mm'm- 
оиДа нзбор секциЈа. старство Правде нма 22 уредбе. Осим тога Мини- 

Дакле, данас имамо   само   да   рришмо,   да ст*т Цр,,,,,, 1|М, У||(,д,г,, покрајинских влада. 
IUMO за ревизију уредаба имати ових нет секција, * (.(, ,],|I,'|V 0,,ОП1 ,1|)t! 1МгТ,,к Тако на пр. за Хр- 
а да Ке ce избор шихов ставити   na  дневни   ред ,;лт,.|;у „ славонију 9, за Босну 12, ^ СловеииЈу 
ндуће седнице. и-к за Далмацију 8. Лги-н'. материја није тако ве- 

Одбор за пословник наиме предвидео je, да .,„,,,,   Ла M1,(,.|1IM   ;UI h'e се овај „^,,,. иај1   (, ба. 
■,.i       ППП          I1IIII14        11П'Г-1П    -l          •>•!        П     iri'lll       II        \'      /lllMI'r.i         '-I -                                              .                                                 ''                 ^     -   -                       *'        ' IK'MO за сва .iii'niii. питања, за нзбор и у опште за вити   t  уредбама^   noje   ce   тичу    Министарства 

руковођење    [Гослова    у   Закбнодавном    Одбору     Правде, jep.cv оне друге, па   пр. Миотстарства 
i »epa ii т. д..  које треба  да  дођу у   истп  олсск-. 
иање валшости. 

nMiiTii један представншши одсеи од изасланика 
група, и овај he бнти стално у вези са председни- 
uiTBOM и пастојаће, да ce уј свима личним пита- 
[Бима нађо споразум, тако да ce надам, да he сек- l}ho се ™че нз.боРа 0^ш' Ја "'^ нарочито 
циједоћи до споразумног нзбора и да c*; nehe мо- чредлбжио, да ови одсецн  имају o   -15 чланова, 
рати бирати листама kao што je v пословнику. до се но "" Унапред везивали, те да могу да за- 

Има исч г  Павле Uhe-mh  ' довоље и мање групе, jgp желимо, да све опози: 

Павлв Анђелић:  [{ад оу  Министарства  Bch ц|101"- ^У™ Л1']»' У ове;одсеке. Према томо.; мо- 
послала уредбе, потребно би било, да n ал,у и Рамо повнЋати оваЈ 6poj, да и  мањс групе могу 
оиисак тих уредаба и да ce утврди колико ie које mT" баР по •l,,;ui(11'il 11лана- ' •,;UI TOrfl hfi пРеДсеД- 
MHHHCTdpcTBO u  колпко уредаба далО до сада 'v «ишт?0 ступити у везу са свима групама, n.iii he 
уставом одређепол  ;у.'lla оонову тих сиискова;, »астоЈати да и наЈмања опозициона   фупа   може 
ja бих молио председништво, да Рно само подели ла •■li' ""^ ЈеДн9га члана з одсек, 
уредбе секцијама       a MU   ћемо   пристатн да   нх Има реч др, Анте Дулибић. 
будепет--  али   да ie   секцнје   могу   појрдине Др. Антв Дулибић: Господо.чуо сам да'имамо 
уредбе, за које нађу да не долазе у њихов дело- мнрштво уредаба, које  раоецају   v   финансијску 
ируг, упућивати другим секцијама. Дакле, то бн мрану државне управе. Mu имамо'~само један фи- 
председништво могло само да спреми и тај спи- нансијски одбор", којн iraa задатак, да нарочито 
сак  Председништво већ треба да  има, да би ce претреса све уредбе фниансијске природе, и онда 
утврдило адликоје до сада уредба дошло Зако- да ce тпм пачипом  не би  дошло у   конфликт са 
нддавном Одбору на решење. финансијским оДбором, ja предлажем, да ce радн 

IIITO ce rine ii;ini)|ia i-екција, ja ce слажем ca тога договоримо. Ja  ne стављам конкретан  пред- 
предлогом г. Председника, да буде пет секција, a лог, али ja мислим. да све ове  уредбе треба да 
сам њихов рад уиутра да ce одреди пословником, прођу са инењем фникнсијског одбора. Ja знам, 
1;"ЈИ he доћн ма решење. да у Уставу није предвиђена сарадн.а финансиј- 

ГГотпредседиш; др.  Грегор  Жерјав:  lla   нри- ciJor одбора, јер je законодавии Одбор позвав, да 
мсдбе  господина   Аиђе^лића  изјавл>ујем  ово:  .Nin то уредбе прегледа, али ja мислим, да je у инте- 
имамо овДе листу, списак, дакле, свих закона и   • ресу саме ствари и темељитијег претреса и реша- 
уредаба  no  Министарствима,   lla   пример  Mirnu- пања, апсолутио потребно, да финансијскн одбор, 
ćtapCTBO финансија има 122 уредбе. Ja сам ради који je < вдв први позваи да ce тимс бавп, да o 
тпга приблилшо поделио тако, да he сокције имати томе своје мнење, na TCI; оида да ce похцље у :!а- 
од прилике прдједнако посла, и ради тога сам ре- конодавни Одбор, да и ми ту ствар рс1иавамо. -Tu 
пшо, да све ове уредбе фипансијске нма да дођу o томе   не  стављам   конкретаи   предлог,  а.тп   ja 
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сггивљнм   m i.  Предоеднику  и Одбор.у н.ч  раами- мој uliojoj сидржинн могли вожити аа арлу зсмљу 
in.i.iiii.r. беа нкаквих измена, uad no пример; 

Потпредседник лр. Грегор Жерја!1: Ja hy у i. закои o орденима и медаљама, 
будЈ*ће Председииштву  Финаисијске Секције ja -i. закоп o одличју    Карађорђева Звезда«, 
г.итп ову жељу. Реч има Јоца Јовановић. ;''- уредба o облику, раигу n ношењу ордеиа 

Јоца Јовановић: Ja Оих казао само ово, да Карађорђеве Звезде, 
ушнимо овако, да не мфа бити утврђено да буде 4. уредба   o   давашу   ордеиа     Карађорђево 
само iifT n'i.iuiia. него да може да буде 0, т л 8, Звезде , 
ii то нрема томе како се буде посао развијао, na •"'• Уредба o   [{арађорђевој   звезди са   маче 
да се хако и onaj број може мењатн, вима, 

,, n .„   .       i, i;   vpcina  u oo.iHKV   n   muiirii.v   крал>евских Потпредседник др.  Грсгор  ЖерЈав:  Реч  има • . i  ^ • ■      i 
г. Вујичић: ордена, 

■,. n   ■       i.   и • 7.  прокламлцмја O Оставци l>lia.i>i'i'.iilia   I.Kiiilia Милорад Вујичић: Ради пиапи.пппсг laiini'ii.a ,      ,' \ , ,    ,,, ,, ,   ,.,   ,,' 1 •'Ј .      ' ■'       ) u  0  iinoiMiiiiU'ii.v   Kna.i.i'H  ha   Ллександра   -a   II >•- послова,  који су  овом   одбору   поверени, ja   сам '  .   .      •'. 
хим да каа.тм да се iianir ново законодавство иа- столопаследгаша, 
лази у оваквоме стању:            . 8. закои   o    апаншки   Престолонаслоднику 

Лрема   Уставу,   мн   даљс   нмамо  свега   три Ллександру, Краљевићу,   Ворђу  и   принцези   Је- 
аозитивиа   закона,    EMjje je   Скупштина   доиела, лени и т. д, и т. д. 
који важе за целу  земЈву a то су:  Устав, з&хрм Kao што се види нз самог  нмена  бвих  за- 
ГГословншЈ за  Уставотворну Скупштилу    (важи кода, то су закони, који могу н треба да важс за 

n за   Законодавну), n   [Гајзад   »Дворски   статуа . целу иашу данашн>у државу и с обзиром на mi- 
који je 'i.iaiioM 13*2 Устава проглашев за закон. таља, која ти закони решавају иема никакве no- 

(VM ona, три закона, нмају силу закона оба- требе, да се они иитн што мењају иити допуњују. 
везну за целу државу, у смислу чл. 130. Устава, Сад1 je за мене нејасно: да лн просто прећутшш 
и ови законн и iiaiamcui прописи u то: иутем   треба   иризнати,   да   тн закони,   који   су 

i. nai   прописи   o    аграрним   односима   у пређе важилв само за  Е^раљевину Србију, важе 
:;IM MI. сада ii за целу нашу данашњу Краљевину, нлн 

2. сви прописи d Народиој Баици СХС, би то гребало неким начином утврдити и одако- 
3. сви »рописи o зајмовима, нити. Мшмпм. да 6ђ Влада требала да искуии све 
i. сви прописи H   ликвидацији   мораторног законе ове врсте, na да се онн једном одлуком .\ 

craiba, i \iiir iy Mi. 133. Устава прогласе да важе за цплу 
5. свн прописн o ликвидацпјн правног сташа и^мљу; јер би то Ono пајправилпији пут. 

створепог ратом, Ш,,, гг т  Финапсијског Одбора, ja сма- 
0. сви ii|>niiiii4i o наЈспадн ттете ратом при- трам, да je го чисто  буџвтОки   одбор;   тчз   према 

4Hibeiie, i, м,. čun финапсијскн закопн, сем буџета, опадају 
7. сви прописи II убрзању рада мм судова и \ надлешвто заионодавпог одбора. 
8. свн iiiKMiiirii o дужности и  npaBima чи- ,, ,- ,,,   ■      ,, 

повпика, MI. 13G. Устава.                                                 . Потпредседник др   Грегор ЖерЈав: Ha нрн- 
\гедбе г. UviiiMiiha вратићу се другп пут, кад псмп 

1 ве ове УРЗД66 "   зак01Ш'   K0J"   % Д0  глл расправљатп o ni v поступања одбора. Данас 
"l",l "здавати, проглашени су чл. 130. Устава за ^&ио na дпевно.м pej^ питање, како ћемо посту- 
законе те " ,:|111 гпл:[ важ(! за '^ IN земљУ' " " mmi ca уредбама. Ja мислим, .ta можемо свршити 
'" мо^ '"■"^1" само Ре^овннм :;ai;oiiimiM путем. „   ,,, реасумирам, да Ку najnpuje дати нзрадити 

Према овоме, im за једав од напред побро- списак   предложених   привремених   закона,   уре- 
јаиих  закона   ције  надлежап  onaj  одбор  да   их даба n т.  д.  са  закопском  снагом.  Овај  списак 
Mfii.a. нзузимајући, ако би Влада поднела наро- Немо предати сваком члану одбора, 
чпто предлог за нзмепу ових закона. ,v       , ...   , .   • пид;! liv civimiii у везу са групама ралп из- 

'i'"1"1 категориЈа зак  a ro je рна, со ко- ,-„,,„ ,,,I;llllM; црцј., смо ,., ;;| ,,,. ,,, i,.,,,,, „;,,,,,„ ,„..,. 
■|"м;,) 

b<: има бавитв законодавнн одбор, jecy овп n.i;iulJ;L ,;,„. ,,;,,■„.. ,-,„ ,,,  ,„„.„, „,, ,-„, ,,.  ,,„. 
■""'"""; .        ,, дело, да je ствар непрактична, мп heuo иматп G 

a   закон o уређењу Министарстава, секција. Ja иислим, да Кемо na   идућој   седници 
6   :l;1,;,"1 ,| ДРжабномЈ авету, ове (.(:1;ullj,, ИЗабрати.  Тим ie  друга тачка  днев- 
в) закоп o Главној Контроли,^ ног  ,„, ,;|' ,1гц|И„,м.   Данас   имамо   na   дневном 
г) закоп o Пословном реду у Државном ( a- ,„. IV j  ;. ,,,,,,,,„  КОје ,,. .,„,,,. ф,,,,,,,,.,,,,.,^^ .;,, 
" ,, ,, . конских предлога. Прва ствар, коју  ie ставио г. 
д) Закон o МинистарскоЈ одговорности. [ЈредседниБ Одбора na дневнв ред. тиче се закоп- 
Према чл. 131. onu су закони проглашени да ског предлога o овлашћењу владе гледе зајма у 

важе аа целу земљу, али кад пх измени n допуни нностранству.   Овај   je   предлог,   MCIJVTIIM.   Скув 
Закоиодавнн Одбор у смислу чл. 133. Устава, штина упупма Финансијском Одбору u тиме та 

У четврту фупу долазе) свн закови, уредбе ствар отпада сама посеби. 
" '■ Д-издаие од l. децембра 1918. год. na до сту- Онда |е г. Ntoracrap Финансија упутао   ina 
"•'"^1 устава na сиагу. и o којима има да решава законска  предлога законодавпом одбору' заправо 

ie 
■ат 

I>II- 
л пету групу долазе закони o којима пишта нансија, да напожи. камо се нма ова ствар упу- 

»едвиђа Устав. To су закони, који би no ca- тити. 

В»!ТУ,   II 

пања
г 

у°тава иа niin-v. и o којима има да решава законска  предлога законодавпом одбору заправ 
гакође Законодавпи Одбор. Према Уставу са тим ј,,^,, „редлог, који се гиче ревнзије уредбе o иа 
УРеДбама може да се поступа овако:  i. оне могу l;(,;,11IIM царИнама „   „„■,.„  предлог, који се тим 
бити У Цвлостн проглашене за закон, 2. могу бити ванредног приреза na директне порезе, као бурога 
Изме1Бене и  [опуњене, и 3. могу бнти укинуте. за извозне царине. Ja бих молио г. Министра Фи 

5  пету групу долазе закони o којпма ипшта нансија, да нзложи. камо се нма ова ствар упу 
llf   lllir.lHlllia   УстаВ.   Tn  CV   ЗаКОНИ.   KOIH   бН   no  ca- runi 



VII. ггдипим I. птусти 1921. Г>7 

Министар Финансија др. Коста Кумануди: 
Господо, iiiiTan.i', које je аокренуо г. ВујичиЉ o 
надлежностн Законодавног Одбора, сада je овДе 
постављено. Ja сам имао три законска преддога 
ii био сам у недоумици, камо li.v пх упутити. Ми- 
слио сам, да искојс упутим Финансијском Од- 
бору, a некоје Законодавном Одбору. Ако би се 
усвојило T.v.MU'Kui.f. које je овде мало пре нзло- 
жено, онда би сви ти законскн предлози имали 
niiTii упућена Законодавном Одбору, пбшто je Фи- 
нансијски Одбор изабрав само ради доношења 
буџета. Међутим, ja сам држао, да једав од (пул 
три предлога несумњиво треба да буде упућев 
Финансијском Одбору, a то je предлог o овлаш- 
li( п.у владе у погледу зајма у иностранству. Ми- 
слио сам, да спада тај предлог у надлежшст Фи- 
нансијског одбора, јер није у везн са ранијим ;"i- 
конима. To je нов предлог, који но спада у цад- 
лежност законодавног одбора, аошто je овај нза- 
C)])i\u да доноси законе, којимо je циљ изједџа- 
'irihr закона у целој држави. 11 према томе смо 
iiocT.vmi.m. Упутили смо тај предлог финансиј- 
ском одбору. Од друга даа предлога један je ne- 
сумњиво у надлежности оврга одбора, a то je 
предлог o изменн уредбе o извозним ^аринама. 
To je једца уредба, која постоји, ai иредлогом се 
иде на то да се она ицмени. Овај je одбор несум- 
њиво кадлежац да овај предлог реши. 

li сад долази трећи нредлог o коме се може 
днскутоватн у чију иадлежност спада. To je 
1федлог o општем прирезу на непосредни порез 
no једној арогресивној стрпи. (Једав глас: To je 
ствар фшшнсијског одбора.) Е, ja сам стао на гле- 
диште, да je то изједначење законодавства, пошто 
je то један прирез, који се доноси за све пореске 
облике п за све saule покрајине. (Јован Ђоновић: 
Опда и зајам!) Није, зато што je onaj прирез у везн 
со порезима, који постоје већ у целбј нашој др- 
жав1г Помоћу приреза на неки начин та се по- 
реза изједначује. Ja признајем, да je то тумачеље 
мало натегнуто и Да би се могло стати na гледи- 
NiTf. да je надлежал финансијски одбор. Али се 
onaj нредлог може уврстита у још једну катего- 
рију, ношто се и.пмс иде на то, да се у ствари до- 
пупи једна уредба, која цостоји, то je финансиј- 
ски закон. II у финансијском закону имамо ре- 
колико одредаба, које će тичу иорезе и према томе 
ова одредба o прирезу у вези je ca порезом. Могла 
fin Гттп онда na своме месту у финапсијском ла- 
кону, a ако би требало допунити финансвјски за- 
кон онда Пп несумњиво onaj одбор Пио надлежан, 
јер je то допуна one уредбе, која постоји. II ja 
мпг.шм. npo noro mro бисмо ушли у суштину ових 
пррдлога, да je потребно расправити питање o 
томо. ко jo надлежан nap за ова два последња 
предлога да решава. -la бих вас молио, да прво 
дискусија o томо буде поведена. 

Иотпродссдппк др, Грегор Жерјав: Господо, 
отвара оо дискусија o томе формалном питању. 
Има роч r. Љуба Јовановић. 

Лзуба Јовановић: 0 овоме јо у опште теиЉо 
гопорпти. noniTo помамо iimina naniioano прод оо- 
бом. Ja опх хтоо да кажем неколико речи прет- 
ходно. I". Министар вије пам дао објашњења, 
KaivO Mu omi пародпп цосланици не иримамо 
Службене ilonimo«, то je врло тешко пратити ono. 

IHTO у »Службеним Поштама нзлазн n према 
томо морам кадати, да мп nnjo позната ближе im 
ona уродоа. која замењује годтпњн финансијски 

закон, иа MO.IIIM r. iMiinnoTpa. да мп каже, je ЛП то 
једна уродоа. која има као предмет ilminniriijo у 
oiiniTo n.m замошује onaj lioaimTii  годиппви (Ј)и 
nanoiijoKii задрп, no.jn пдг уз буџет? 

Министар Фицапснја др. Коста Кумануди: 
To je фипапсијски закон, KOJU иде уз буџет свак*1 

годппо. то je финансијски закон;, којв je проду- 
жен у noro време кад и буџет са оедам дваиај- 
стина. To би on.ia једпа додуна, noja on ушла у 
јодап (|iiiiiaiioiijoi;n закбн, КОЈИ постојп. a Уставом 
je добио законску важпост. 

Љуба Јовановић: ПрШТО помамо nam пред- 
.IOI; ja MO.IIIM ;;а oojaniinoino. да ЛИ се п.пмо прод- 
лаже стално изједначење терета или само при- 
времено, за ову годину, за време трајања фииан- 
сијског закоца? 

Министар Финансија др. Коста Кумануди: 
Onaj цројект, како| je израђен, специјалнр не го 
nopn nnnna колико in- важитн и ако уђе у фп- 
нансијски закон, онда бл тај предлог вредео 
дотле, докле би финансијски заков трајао. To не 
значи, да ндуће године ona одредба ие би мргла 
оптп упооопа у финансијски закон. A ако nnjo 
уиесен у финансијски заЈсРн, самим тим ттр je 
иредлог закона, апачп, да не бн имао карактер 
годишњег закРна, не бм се свршавао са oi'.ai.n^i 
буџетом, него бн трајање његово било непре 
кидно. 

Љуба Јовановић: -la омаграм. гооиодРј да je 
ono питање врло важно, јер смо мп no Уставу 
дужни ла оо занимамо уредбама, које je Вдада нз- 
дала, ii ono IHTO су Министри [федложили у но- 
гледу уредаба, то je предмет namera рада. A.m. 
<ii;o то nnjo. ja оам разумео госпрдина Мшшстра 
•1'imaiK-nja. да je то један нов финансијски закон, 
no годишњи закон, noro једаи финансијски закои, 
опда  то  no  MOMO уп.орошу   nnjo  nooao ЗакОНОДав- 
nor.i Одбора noro то нма  да   иде у Финаисијски 
Одбор. Ja мпо.шм омпоао ОВКХ ,\ родаоа ynyliyjo 
uac na то. ЈеДан од најтежих проблема, којпм 
имамо да се занима Скупвдтинај тр je финансиј- 
oi;o пптап.о. да ее nanio финаисије поставе на с i 
лидан темељ. Зато je потребна политика Mnnn- 
стра Фииансија, a у истр време политика скуп- 
[итинска. Израз те финансијске полџтике треба да 

■се nojann у il'nnanonjoKOM Одбору n ,\ oar.iaono- 
сти нбмеђу Владе и Финансијскога Одбора нмада 
нзађе nona фивансијска политика, A тај nn.n no 
може се постићи, ако не радо заједно та два фаи- 
тора. Зато сам ja мвшљења, да се слоишмо n да 
замолимо, да г. Мшшстар Финансија стане na jo 
гледитте, да n  овај законски   предлог  n  други 
њему сличј редлози, који  имају  нов предмет 
n који Mimo саставни дер финансијоке политике, 
да то упућујемр Финансијском Одбору, jop ми 
иначе нмамо многр другога посла да радимо. 

Потпредседник др. Грегор Жерјав: Госпрдо, 
ja пмам да Вам саопштим. да предлог o изменн 
царине nnjo дршао na Председништво Закопо- 
давнога Одбора. Предлог o оиштем прирезу био 
je продап p. ПреДседнику Скупштине, a Председ- 
пиштво Скупштине пама je onaj предлог упутило 
na решавање. Ja сад разумем г. Љубу Јоваповића, 
да on предлаже, да се од стране Законодавцог 
Одбора изјави, да мп нисмо надлежнн за raj 
предлог n да оо врати Нар. Скупштини, да се 
упутп падлежном Одбрру. Ja мислим, да пленум 
Окуцвдтине има права, да нам упутп какавгод 
закои сем ових no Уотаву поменутих.^До сада пак 

8 



'.S Стсногр, белешкб 

иије Скупштина решила, да упути 'ruj предлог 
Зцконодавнбм Одбош7. А.ко će Одбор слаже, ja hy 
предлрг вратлти г. Председнићу Скупштине с ии- 
гкшенрм, да се 'Законодавни Одбор lie сматра 
иадлслтпм да ретава ово питаље, a ствар je 
(^кушитиие да она после primi. 

Mimnrnip финансија др. Коста Кумануди: 
Оида отпада тумачење r. Вујичића, то значи, да 
ci.n финансијски ii|)i',4.io;iii нду Фииацсијскбм 
Одбору. (Гласови: Иијо, у колик.о се титу нзјсдпа- 
•icn.ii закона.) 

Фехим Курбеговић: To шшчи уродба o иопу- 
п.сп.у прихода ii раохоДа за ову годину, a не као 
изједначењ£  пореза,   na   према   томе   законодавт 
СТГ.П, 

Потпредсед}Шк др. Грегор Жерјав: Слаже ли 
се пи-подин Министар с гиме? 

Мшшстар Финансија др. Коста Кумануди: 
('. mvu'f.M сс. 

ИотпЈн-.и-гдши; др. Грегор Жерјав: C тиме 
je ово niiTiiii.c решено. 

Има реч г. др, Момчило Нинчић. 
Др. Момчило Нинчић: Господо, бво питаље 

d надлежнооти Законодавиог Одбора н других 
сУдбора lip.id je пбмто n макар колико мп иачелно 
дОносили каква penieHia, опет у сваком случају 
niilir сиора, да .m je ,v ствари изједпачјења закона 
ii.iii није; ii на крају гсрајова све схвари данас 
више ii.ni мање могу да će предложе као изједна- 
чсп.с законоДавства. 

Допустите MU. господо, да naneceiii како сам 
(јхватир надлежнрст Законодавпог Одбора у по- 
гледу na нзједначење законодавства. lio моме 
шштљешу, у надлежноот Скушптине долазилаби 
питања чистр финансијске полнтике и сва пи- 
Taihii. која су у вези са буџетом: онда где je у ин- 
■r:iii,y буџетска равнотежа; где се донрсе ii(1i!|i при- 
ходи са којима у вези нма да če постигие буџет- 
ска равнотежа. Али гдегод нма да се изједначује 
и доноси закои кар na up. закои b непосредном 
дорсзу, то je један технички врло велики посао, 
то iiM.'i да дође под вадлежност нашег Законодав- 
иРг Одбора. To изједначење изводи се без обзијра 
n.'i буџетску равнотежу; изводи се без обзира ва 
финансијску политгасу; изводи со због тога, што 
Kolie да се изврши једнаиа расподела прреских те-' 
рета у целој земљи. 

Иремп томе, кад се узме у обзир тај крите- 
рпјум. оида on овај предлог имао доћн у финан- 
сијски одбор. Имао nii доћи у Фннансијски Одбор 
због Tora. IHTO je ту циљ повећање финаноијских 
ирихода с обаиром иа буџетску равнотежу. Други 

'пак преДлози na rip. o изједначењу непосредног 
порсаа. у i;o.\ic се законом ааноди један порез na 
3( M.T.IIIIITC за целу земљу, гДе се порез на радње 
нзједначује за целу земљу, брд обзира na no- 
рерку i-ron.v. свн ril такви предлози законски мр- 
рају доћи пред nam одбор. II верујте, господо, акр 
tre oir дошлн omi пред nam одбор, пошто Финаи- 
сијски Одбор заседава врло ротко, и гјошто Скуп- 
штипа п.ма o тим ('тиарпма да решава .Нула' врЈвме, 
ми не бисмо [шкада дотлп до изјодиачеља пашсг 
закоподавства, 

Према TOMI'. господо. моје je мишљеше, да 
fm ор.ај гфитеријум могли да узмемо n да поста- 
JdlMO. a у ri;;ii;()M('  ВОПКрвТНОМ СЛучају  ПЈХЈМа OIIOJ 
памеџи, крју je имао закрнодавац кад je стеарао 
.■»ПЈоподална ОДбор^ ми ћомо прсле о ci!ai;o.\r та- 
J;I;OM олучају регааватн i;ai;o ћемо постушгги. • 

Џотпредседник др. Грегор Жерјав: Пма реч 
г, Boja Маринковић; 

Лр. Boja Маринковић: Молнм вас. господо, 
Лотребно je овде да водимс) рачуна o основној 
разлици између Занонодавнбг* ОДбора и свих ДРУ- 
ni.\ одбора, na n финансијског. Финансијски Од- 
dop као iil сви скуппггииски одбори имају зирто 
припремнн карактер*, Ви знате, да je Законодавџи 
Одбор једна нрвипа у нашем Уставу и ов нма да 
дА, одмену у раду самој Скупштини, a нема самр 
карактер одбора. Шта je у надлежностн Законо- 
даг.пог Одбора, To у Уставу n ако изгледа преци- 
зирано, nuji' прецизирано. Вило je јасно онима, 
i;ojii су гласали за Устав, a n иени je било јасно, 
да ono nujo никаква диференција^ *све ono. што 
спада под изједначење ааконодавства, тр иде 
пред За^онодавни Одбор«. To je једна отвар, o KO- 
JOJ će може сцорпти, Зато je ушла таква формула 
у Упап. да се гарантује Скупштини, да onaj за- 
крп, који жели сама да ради, да га може увек ^а- 
држати за себе оглашујући, да не спада под над- 
лежност Законодавног Одбора. Кад једанпут ;>а- 
конодавнн Одбор узме једву ствар и сматрајућв 
je да je у његовој надлежнрсти, a Народна Скуп- 
mnma не хтеДне да тај закои препуРти Законо: 

давном Одбору, опда he у оним кратким мотива- 
цпја.ма поједвне групе, које тако сматрају, изја- 
liimi. да he onu гласати против аато. што сматрају; 
да ne спада у иадлежност ЗаЈ;рнодавнРг одбора. 
Према томо мп. у рвако^ конкретном случају - 
ja no кажем oam .у свакрм случаЈ.у, али у врћинн 
случајева биће ствариј за које ћемо битн одмах 
сагласни, да су у надлежпости оћога одбРра. Ta 
дискусија je могућна n ми од ње повим дефини- 
цпјама no MO'aa'Mo iioochn, мп no можемо тумачо- 
n.i'M Устава од тога побећи, jop je тумачење скуп- 
ттппо ooai!o;',no. a. no name одлукв. 

Др. Boja Маринковић: Врема томе, не мо- 
жемо донети иачелну одлуку, да he сви Финан- 
сијскн закони ићи пред Финансијски одбор. Има 
пупо финансијских закона; који су та^сог технич- 
КОГ карактора. да je пртребнб да нх СВрши (inaj 
ОДбор, a ne да с и.пма датуГт цо.та Пародпа 
Скулштина. Ваш због тога, што мп овде заме- 
њујемо донекле Народиу Сћулштипу, ja бпх ono 
;!ii другу једпу ствар, a то je, да сви ти закоии, 
који пмају везе са државним финапсвјама, да би 
оо сачувала ona једипствспост фтшпсијскс поли- 
тшсе, o којој je говорпо г. Јоваиовпћ, n која je врло 
ваЖна, пду пред Фипапсијски Одбор, na било да 
nx Финансијскн одбор враћа Загсонрдавпбм Од- 
бору na дефинитивно решење са својим примед- 
оа.ма. ii.Tii да пх упућује Народној Скупштини. 
Јер фактички може да дође једаи финансВјски 
закои, noju Moma тохппчку страну организације 
финансијрких упраиа, за то je несумњиво падле- 
жан овај Одоор. јер je несумњиво да треба na 
нстн начин организовати финапсијске управе у 
тмој земљи. II крај свега тога и такав закРв 
треба да пам дође pa мтпл.отом фипансијског од- 
бора, jnp MO'.L'O oirni нпак у везл са фипапсијском 
no.iiiTUKd.M. onaj заков o уједначењу пореза - TO 
je jaciio као дап. јер се порез псћс уједпачавати, 
ако се пекоме ne патовари више, a neitoMO ne 
ohiino у lioan je ca финансијском полцтшчом. 
AKO ос задржимо Рамо na уједначе^у, једиа ствар 
ако je финанбијске природе треба да дође пред 
Закбнодавни Одбор са мишљељем финансијског 
одоора. jop мп оо.до ту фипаВсијсКу по.тптику no- 
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дити не ln'Mo. јер iiMHMd надлежни одбрр, крји je 
за то згоднији, н ми тјреба да радимо ono и.сто што 
ради Народна Скупштина. II она би могла радити 
без мишљења Финапсијског Одбора, na imai; на- 
лазн да-је потребно, да бвака ствар прође кроз 
одбор upe no mro изађе пред п.у. 

Ja MiiciiiM. да ова два закона пду (Гред Фи^ 
нансијски одбор, a  овај да   нх  упути   Народној 
Скуптт  a iiiii;ai;o да n«' доносимо начелпо ре- 
игење затр, што смо надлежнн у тој ствари, јер 
иам то iioMoliii неће. Сем рвога све ствари, које 
лмају везе са финансијама и које су хитне треба 
да оулу упућене у Финапсијски Одбор, na после 
да дођу иред овај одбор ако je он надлелган. 

Потпредседник др. Грегор Жерјав: Пма реч 
г. Курбеговић! 

Фехим Курбеговић: ГоспОдо, кад смо мп пп- 
лизовалн 4.1. 133, Устава, онда смо нмали пред 
очима и рекли! смр, да he сви закони, који иду 
;;а изједиачењсм законодавства и управе, доћи 
нрод Законодавни Одбор u да he се no скраћеној 
процедури доиосити. па MIKMII.III СМО na TO, да 
Законодавна Скупштина није иогла на брзу pyi;y 
Да допссс законе, који земљи требају. Ми смо 
стога за оваке законе, за које смо држали, да су 
»ајпотребнији, a то je изједначење змшнодавства 
п управе, п направили ову Ефаћу процедуру. 
Пгма сумње, да he овн закони, који имају ову 
тенденцију, доћн пред ЗаконоДавни Одбор. Пита- 
п.с je сада, који he финансијски закони долазити 
пред Законодавнн Одбор. Ja држим, да буџет, др- 
агавни [грорачун, као такајв неће и не сме да до- 
.laan ирсд Закоподавки Одбор, a.m свакн финан- 
(■iijcKii аакои. који иде за тпм да оргаризује фи- 
нансијске управб, да изједначн порезе, нема 
двојбе, да мора да дође пред Закрн6дав1ш Одбор. 
Сада je иитаи.с: ако дође пред Законодавни 
(»диор. хоКс .m одмах у први мах ;u»liii пред -'.а- 
;;OIH laiain Одбор или иајпрг пред Финансијски, 
na кад га on- претресе онда да се упути заКоно- 
.lai.iioM телу n надлежпој За1;оиодавној Окуп- 
итшп na претрес. 

Ja дрлшм, да сваки финансијски закон, који 
иде за нзједначењем пореза нли уређења финан- 
сЕјске управе у читавој дрнсавИј треба иајпре да 
д( he иред Финансијски Одбор, na кад га ов пре- 
тресе оида има да дође пред Заководавни Одбор. 
Закоиодавни Одбор he га претрести, и пакон 
усвојења упутити Окупштини, no civpaheHOj про- 
цсдурп na примање. Цитање je: овај законски 
предлог, коЈи je Министар Финансија преко Пред- 
седништва Скуџштине дбнео! пред Законодавни 
Одбор o оиштгм прирезу, да ли je то један од 
^оконских предлога, који иду за изједначењем 
закона? 

Ja Држим, да Efnjcr, јер кад се узме у обзир 
мотивација овога закоискс/г предлога, оида се 
i пдп. да je то привремена мера да be добије што 
више при^ода у циљу, да се покрије дефицит за 
Ову годпиу. Јер, ima се каже овде,? Каже се 
овако: »Услед разних прилика и околности, које 
су утицали с једне стране na слабо арибирање 
АТржавиих прихода, a с друге стране na немогућ- 
пост п изнелажењ^ иових државних извора др- 
;кавнв буџет [грихода за 1920./21. год. многр je 
иодбацио од предвиђених сума. Да би се бар у 
пеколико показапн дефицит буџ^тски смашио, 
гррњии закоиским предлогом предвиђа се увођеље 

onuiTer пореза na све прреске обвезвике у целој 
Краљевини;«. Па се даље за тим каже: >>Увођен>у 
овога општег приреза ириступљено je с тога, што 
je за сад нрмогуће, услед разног пореског законо- 
дапстпа у поједшшм обласхима, увести нове врсто 
пореза 'ii.ni' оптеретити јаче поједине рореске 
објекте a да хо oniepeheiBe буде цодједнако у 
овим областима и зп све пореске рбвезншсе«. 

Ila овога сс види, да оиај прирез неће бити 
подједнак бвуда. У Бобни  he бнти друкчији, у 
СрбИЈИ Друкчији. a у Хрватскрј ДруКЧИЈИ. Дак.Н'. 
m; овим се ne иде за потлуним изједначењем Beh 
he то опет бити диференцијалнр у појединим по,- 
крајинама. G тога држим, да onaj предлог закриа 
спада у надлежност финансијског одбрра, a да 
сви omi други пмају да, лду финапсијскрм одбору 
вајпре, na Рнда законодавнбм. 

Потпредсеник др. Грегор Жерјав: Ja држим. 
господо, да je дебата исцрпена, a пракса he пока- 
зати, какав he поступак требатл да буде за поје- 
,'iriir случајеве. 

Данашњу седницу hy аа.кл.учити. a ндућу 
сезвати писменим путем, у спорадуму са Пррд- 
седником Народне Скупштине. За дневни ред 
предлажем: 

1. I'ciiiai'.a'ii.c 0 ПОСЛОВНИКу аакоиодатки' 
одбора, 

2. Избор Председиика  и Секретара, 
3. Избор секција. 
Јован Ђоновић: Дозволите мп. грсдодб, да 

кажем иеколико речи. Нама се не седи овде и ми 
пп ркоро сви хтг.ш. да одемо иа Београда, л према 
томе потребио je, да знамо, да ли heMO да радимо 
ii.in не, Ja бих хтго да знам, Да ли he та шугц 
oirm дуга, јер ако neheMo нмати скоро седницу, 
зашто да будемо везћни да останемо овде. 

Председ^ик Народпе ('куитгииг др. Иван 
Рибар: Изволите онда сазвати седницу за сутра 
upe подне у 9 сати. 

Љуба Јовановић: Молим liac, грсподо, да ре 
споразумемр, Mu требамо да будемо упознати pa 
предметима, uoje иам je. Влада упутила према 
прелазвим иаређењима Устава на оцену и pe^ 
iiH'ii.c Te [федмете трбба споразумно поделити на 
секције, na ћемо их ми носити онда K.VIIH да чп- 
тамо п студирамо п онда ћемо се растурити. A.m. 
господо. не хреба да се растурпмо пре вр што се 
са тим послом упознамо. Стога бих молио госпо- 
дина Председиика, да он пре свега нареди да се 
ове одредбе за nam послрвник откуцају и да иам 
се после пбдне, noitiio Beh нмамо седницу, са- 
опште, као n то. да пам се овима оаопшти отку- 
nann na Manmnn слисак поднетих уредаба, a у 
ni'To време да со постара како бисмо ми те уредбе 
добили иаттампат'. (Чујесе: Тако je. Морамо пх 
добити, јер нначР не мож^мо да радимо,) 

Потпредседни? др. Грегор Жерјав: Господо, 
nivo сб тпчс, пословника, Ja te падам. да by вам 
данас то Mohn дати. a.m што се тиче списка уре- 
Даба, ja вам морам pehu, да je апарат скупштии- 
ски за израду врло недовољаи и да 1шје довољпо 
јак да пх све може иарапгт. Дко нх дамо у 
шхампу, то he 1соштати много. Напомшвем рамР да 
оне уредбе, које су примљеш!. морају бити на- 
пгшмпане у ^Олужберим  Новинама«. 

Јован Ђоновић: Господо, уредбе су Beh об- 
Jai'.htnic у Службеаш Новииама н ви мрлгет.е 
траигити онолико примсрака. колико има чланова 




