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у одОбру. (4yje ;•<■: Извесна министарства нмају 
своједистове и пмају поједине уредбе оштампане.) 

Потиредседник др. Грегор Жерјав: Ai.o те 
уредбе дамо у штамлу, то kc коштати врло много. 

Љуба Јовановић Не мора се баш цгашпат.и, 
II-II с нештр добре воље све се то може лепо 
урсдт ii. 

Милорад Вујичић : Господо, ja сам хтео, да 
вам свратим пажњу на једну ствар. Ви знате, да 
ирсма 4.1. 130. прелазшш ћаређењима Устава 
Влада има да поднесе у року од месец дана ол 
проглашења Устава уредбе, за које Влада хоће да 
iiMjijv заЈсонску снагу и према томс члану све 
уредбе, које ми неј би добили од Вдаде, нма да 
отиадпу II рне постају неважеће; У том олучају, 
грсподо, ии o ii.iiM.-i iicMiiMo liiinii' шта решавати^ 
Зато сматрал да Законрдавни Одбор нма тачно 
;i)i утврди п да зна које je уредбе до одређених 
дана добио и само d тим уредбама мозке битл у 
будуће дискусије a остале, које до Уставђм одре- 
ђбнога poita тн-у предате ЗаЈгонодавнрм Одбору, 
престају важити као закони и рне čy бамим тпм 
iK^iiiiinTciic. To je једно. 

Друго, као mri) je лепо казао господин ЈБуба 
•loiuiiior.iih. oise уредбе треба одаџтампати и  ра^з 

дати члановима одбора и.т би још брље и лакше 
било, ако би се one могле наћл у »Службеним Но- 
iiima.Mii . na iiiiM раздатн те новине од прилике 
у 40 примерака. 

Потиредседнш; др. Грегор Жерјав: Ако c'o 
слажете с тим, господо, ja бих' седницу сазвао за 
сутра у 9 сати. 

Др. Анте Дулибић: Ja бих молио Оредсед- 
imniTiio. да сс постара и чланове одбора im времс 
п телеграфскн позове Како би арисуствовали сед- 
ницама.још од почетка. Ha пример; ja до данас 
нисам био позван, eeh сам из новина читао да ćy 
се седнице Законодавног Одборл држале; a ja 
нисам прјшио никакву обавјест. Ja сам данас 
дошао ii.-i II();IIIII господина дра. Нинчића чим сам 
га добио вод куће за данас. Изненађује че, да ра- 
imje HUčIM био чозват брзојавом преко Поглавар- 
ства, што je било врло лакс учинити. 

Потпредседник др. Грегор Жерјав: У будућб 
Кемо Вас телеграфским путем и n.i време пози- 
пати, .'i.iii зато треба да оставите сви тачпе адреее. 

Данашњу седницу за,кључујем, a ндућу за- 
гсазујем за сутра у 9 сати пре прдне с дневиим 
редом, Kuju сам мало гфе рбјавио. 

(Седница je закључена у 10% часова.) 

(Почетак у 
ГГредседавао ПотџредседншЈ др. Грегор 

Жерјав. 
Заменик Секретара Фехим Курбеговић. 
Пртлведседник др. Грегор Жерјав: Отварам 

гсдппцу ЗакрЛодавнрг Одбора, видим да има до- 
ста чланова за рад. 

Госпрдо, MU смо се o дневном реду, који има- 
\i(i данас да решавамо, већинрм већ споразумели. 
Upnu. Tii'iK'ii дневног рбда je пословншј Законо- 
Давиог Одбора. Ja сам, rocnojjo, раздао члановима 
ЗакрВРдавпоЕ Одбрра ипцрт пРсловпика. којгг од- 
говара спрразуму у представничком одбрру. Ради 
тбга мислим. да генерална дебата батп није по- 
требпа. Jal бих молио гбсподина Оекретара., да 
чита нацрт пррловнтса члав no члан, na ако би 
код крга члана било вакве примедбе, онда ћемо 

[ебатојвати и Љормално решаватЈЈ, Акр не буде ни- 
какве примедбе, онда нећемо ништа решавати. и 
онда се сматра да je дотИчни ч.иш примљен. 
ИзвРлите MVTII i. члав нацрта пословника. 

Заменик секретара Фехим Курбеговић чита 
члан i. вацрта пословшша. (Нико се не јавља за 
рвч.) 

[Тотпредседвив Дв, Грегор Жерјав: Пошто 
iicMii никакве примедб^, ндемо напред. 

Замђвик, секретара Фехим Курбеговић тата 
члав 2. пацрта пословвшса. 

Vili. СЕДНИЦА 

ЗАДОНРДАВНОГ ОДБОРА 
НАРОДНЕ СШПШТИНЕ 

КРАЉЕВИВЕ 
('l'l'.A, ХРВАТА 11 СЛОВЕНАЦА 

држава 3. августа 1921. годице у БеограДУ- 

'•15 часова.') Потпредсрдпик др. Грегор Жерјав: Желело се 
да се гласа тајно, Усваја лв Одбрр тајно гласање 
у овом члаву 2.° (Усваја.) Onaj члав je примљен. 

Заменик секретара Фехим Курбеговић чита 
'i.ian .".. нацрта пословиика. 

Јован Ђоновић: Хоћу да npHMeTHif, да je 
тешка стилизација' рвога члана з. 

Заменш; Оекретара Фехим Курбеговић: Гр- 
сподо, овде се иислилр наиме ona: Имаћемо оД- 
секе, иа у рвим рдсецима свака група нмв свога 
предс^аввика, који he преговарати. Ако се не би 
споразумели. да се npmra акламацијом, овда се 
имају бирати пгредставвиди писмено пистама no 
нгачелу сразмерног  представништва. 

Јован   Ђоковић:   Оида.   госиодо.  треба  рвако 
рећи:    избори се вргае листама no начелу сразг1 

Mi'piini- представништва«. а друго да отпадне. 
Потпредседник др. Грегор Жррјлв: Примл ли 

Одбор 'i.iaii -I. ca оиом iinipai'.Ko.M? (Прима.) Овда 
идемо дал.с 

Изволите чути члал 5. 
Замевив секретара Фехим Курбеговић чВта 

'i.iau 5., i;ojii рласи: 
»Члан 5. 

Одбов (рдс^к') може вешаватн ако je присутна 
једна трећива чланова. ГТредседвик води списак 
присутних. Место чланова одбора (одсека) могу 
учествовати заменицв  аз нсте групе, Онн  нмају 
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на седници одмах да јаве председнику адгр за- 
мељују. 

Пуноважпи ;;.II;.I,VMIUI доносе се већипом 
нрисутнш члапова, При једиакој подели гласова 
предлог се сматра одбаченим. Председнтгк гласа 
последњи*. 

Потпредседник др. Грегор Жерјав: To je ова 
ствар, која je важна, да заменицн могу аутоматски 
долазити у одббр само с тимс да се одмах јаве 
председнику и казку кога замењују, и разуме се, 
да буду нз исте'групе. Реч има Јован Ђоровић. 

Јован Ђоновић: Ja сам хтео ца вас умолим за 
једно обавештење. Колики je fipoi алачова једнога 
одсека? (Потпредседник др. Жерјав: Девет.) Онда, 
ако ретпава једна трећина одсека, то je сувише 
мало. У томе случају значило би, да стварно три 
човека праве одсек, јер cia овде каже. да се одлуке 
иогу доносити, кац je присуЈна јеДна трећина 
чланова одсека. Међутим, no моме иишљењу, тре- 
бало би за рад у одсецима да буде присутна бар 
једиа полрвина чланова одсека. 

Потпредседнии др, Грегор Жерјав: Реч има 
ročno um ЈБуба Јовановић. 

Љуба Јовановић : Кад већ усвајамо систем 
заменика као и то, да je за реШавање потребна 
трећица присутиих ^ланова, онда бих ja био за 
то, да Mir усвојимО као потребаи број присутпих 
'i.i.ilior,;!   :iil   pclimiiilll.c   v   ОДСеку   ЈСДЛУ   пблОВИНУ. 
Иначе, ако oprane овај број »једна трећина«, опда 
би значило, да стварно решавају двојица. 

.lom бих предложио, да се у овој оечепици 
другој, tcoja гласи: »Мосто чланова одбора (од- 
г-ека) могу учествовати заменици из исте групе«, 
ове последље речи >из нсте групе« нзоставе. Го- 
( подо, код пас je више група и може пртреба и 
птручна ii политичка захтевати, да заменици ne 
буду из исте групе. A to се. господо, чинл да би 
ее oMor.vliii.io и мплпм фупама, да у даиој при- 
лициј имају своје гфедставникје у одсеку. To ;"1- 
MICII дакле од односа, који he бити међу нама, na 
зато ne треба везивати заменпке са једном истом 
групом. 

Потпредсед^ик др. Грегор Жерјав : Реч има 
господин Јован Ђодовић. 

Јован Ђоновић: Господин Јованови^ нма 
право', јер нма група, које нису имале своје за- 
себде листе. иего r.v правил^ заједничку листу са 
другим гоупама. Да бч ипак и њихови заменицв 
могли .inim. боље би било рвћи, да замешшл мот 
рају бити са исте листе кандидационв, t ne из 
иоте групе. 

Jbv6a Јовановић: Ja нисам таио MiiiMiid. али 
if и ово оправдано. Ja сам схватио кшого шире. 
Молим вас, пмајте na уму да je ово сталав одбор, 
који cc ne може мењати, век Kaito nac je устав 
утврдио. тако мп ca оним листама једаипут npe- 
датим Окупштини v почетку пашега рада стојимо 
п fianac и стојаћемп vuci; и за то je потребна нека 
већа еластичиост. Зато ja ne бцх био да се везује 
за ли^те. 

Потпредседник лр. Грегор Жерјав: Само m 
кажем. зашто се нзабрао nbpas група . To je учи- 
ii.ciM) ради Tiir.i што cv биле две листе, које оу će 
делиле у две групе, Земљорадчичка листа се са- 
стрји из две полити1ше фупе. Tv се пзабрао израз 
замепици na исте групе« ради тога. јер je При- 
падносх истој груди већа легитимација за до- 
тичног заменика. Ако би ово нспаЛо, онда би мо- 

рали гражити да доНесе некакву легитимацију 
ii.iii долис, да na тој седницн као заступник тај u 
raj господин иоже присуствовати. Алв ja сам хтео 
да сс опросхимо тога формалитета, и ако дође од 
игтс i|iyiic. довољна j<i 'm његова легитимација ако 
IICM,I хога 'i.iiiiiii. To je кратки поступак^ 

Им.ч реч господип Анђелић. 
Павле Анђелић: Између господина Јовано- 

вића л Ђоновића има један неспоразум. Taj je п^- 
споразум у томг. tiiTo господин Јовановић вади, 
да могу замењивати и друге ФУде, односно ča 
лругс листе људи, да би се дало опозицији мо- 
гућство, да iiii тај начии може учествовати у оним 
седницама одсека, где ona није бројнр заступље- 
на у Законодавном Одбору. Међутим, ja <-^ бојим 
злоупотреба ако се то усвоји, да они, који буду у 
Закоподавном Одбору, ne замеНЈују чланове оно- 
зиције. који су одсутни. За то je требало да остане 
како je редиговано: да буду ^мленицн п- исте 
фупе! Mu нмамо да се држимо Пословника и за- 
кона< Када су finu ту ствар регаили u када су се 
биралн иамеђу себе, онда су били заједно, и ми 
ћемо са те листе примитн једнога заменика, ако 
iiiijc .KniiiKi онај; KUJU je изабран, да се зна, који 
je дошао у Одбор, без обзира у коју je партију 
отишао. To се nac nehe тицати. За то мислим, да 
се  II;;MCIIII  ова   i»"i   »фупа« н  да  буде  »из исте 
, I m■то«. 

Попгоедседпик. дв. Грегор Жерјав : Реч има 
господии Миладиновић. 

Др. Жарко Миладиновић: ln hy да додам ре- 
чпма, крје су пале овдс још и ono: Да ne дође 
овако, да може замењивати други^ који пије' na 
нстоЈ .iiicTii, ca које je дотични члан изабран, онда 
можемо доћи у UI.M'M.V. да незнамо коме да дамо 
право, јер могу да дођу двојииа, тројица na да 
кажу: ja хоћу да присуствујеХ! седници] Mu то нб- 
можемо одлучити, јер немамо одредаба. 11 онда 
бисмо довелн сами себе у апсурд. Осим тога овај 
Пословшге може битЈа само у оквиру Скупштин- 
скрг Посповника, у коме нзрично стоји, да ту до- 
лазе дамепицн са m-iv листе. 

Потпредседник др; Грегор Жерјав: Ja се сла- 
жем d тим да оудс: »са нсте листе«. Ако je ca 
друге листвј опда мора писмено овлашћење до- 
lifiii од ДОТИЧНОГ M.iana. Tpcua да će СТавИ јасаи 
предлог. 

11ма  реч rociio.um Јоваи  Маговчевић. 
Јован Маговчевић : Једап предлог да буде, 

место »групе« »листе«. 
Потлредседник др. Грегор Жерјав: IV'i пма 

господив ЈБуба Јбвановић. 
Љуба Јовановић: Ja остајем при своме пред- 

логу. 
Потпведседпик др, Грегор Жерјав: Bara je 

предлог: »Из исте листе. Ако je из исте листе 
мора се дотичпи заменик легитимирати писменим 
on.iamlirii.i'M члаиа кога замевује«. 

Петар Марковић: To on било противчо По- 
'■■lomijiiKv Народнв Окупштине, односно Уставо- 
творне Скупштине, јер тамо je прописано. да се за- 
мењивати може са исте листе . II онда бисмо ми, 
којн хоћемо да проведемо onaj Пословник у смислу 
n no аналогији Пословшша Уставотворне Скуп- 
miiiiic. погазили onaj Пословник, јер се тамо из- 
pirino каЈке: да saiiene може бити са исте листе. 
n ii,-ijno.i.f Гш nii.io да ce усвоји да буде ca нсте 
листе . To долази због спора између Земл>орад- 
пичке u кметијске стран^е. 
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Друго, Ja бих предложио да реч »одсек« у 
^„•и-радп бтпадне и да дође нова редигована ади- 
[ieja: »да ,\ одсеку мара бити приоутна половина 
чланова«. 

Потпредседотк 'др. Грегор Жерјав: Ова 
ствар, да мора бити половина присутна, сматрам, 
да je примљена, јер су сви за то. Сада je отворено 
пнтаље, како je ca предлогом r. Јовановића;, који 
пп предлагао, да су из исте листе, пошто смо nai 
споразумни, IIOIIITO видим да израз »група« није 
пословјгички да се дода, ако у случају припада 
заменЈгк другој групи, мора се исказати овлаш- 
IK'II.CM онога uora замењује, 

Јован Маговчевић: K'aa ja т' овластим iic- 
laaa да мс замећи, a псма довољав број за peiiia- 
ваље, значи, Председништво не молсе иоаиати за- 
меиика из листе, који долази за мпом; (Гласрви: 
('амо ово да останс са листе.) 

Потиредседник Др. Грегор Жерјав: Господо, 
да гдасамо. (Гласови: Сви смо за то.) 

Дакле, остаје иа нсте листе, a пс из исте 
групе, u да се реч »одсек« избрише и да се дода 
нова алинеја: у одсеку мора бити за решавање 
присутна барем  половина  чланова«, 

Дакле 'i.i. 5; iMaciio бн овако; 
Одбор може решавати ако je присутна једна 

трећина чданова a одсек, ако je присутна -nono- 
вина чланова. Председник води списак присут- 
ппх. Место чланова одбора (одсека) иогу учостио- 
вати заменици са исте листе. Они iisiajv на сед- 
пици одмах да јаве председнику кора замењују«; 

Оваква стилизацкја се прима, 
Даље овај члад гласИ: пуноважнл закључци 

доносе се већином присутнцх чланова. При једна- 
ivoj поделЈЈ! чланова предлог се сматра одбачешш. 
Председник гласа последњи, 

Љуба Јовановић: У даиом случају председ- 
iim; je onaj, крјн председав^ или onaj. KOJII за- 
мењује председника. 

Потпредседшге Др. Грегор Жерјав: Дакле 
jir'i председнш< рстаје, 

Заменик секретара Фехим Курбеговић  чпта: 
»Члан 6'. 

lla седницама одбова и одсека води се кра- 
raiJ записник у [vOMC се белокт иатн-мспо ирслатп 
[гредлози n одлуке. Кратки дацисн1ЕК мрочита се 
почетком наредне оеднице. Ha содницама одоора 
води се п стенографски записник*. 

Љуба Јовановић: Треба да стоји »о седни- 
цама« a ne »на седницама^. 

Јован Маговчевић: Не o седџииама, IHTO O 
опоме mro се на седшшама решава. Дакле трбба 
да стоди на седницама, јер je то правилније. 

Потпредсе^ник др. Грегор Жерјав: Прима ли 
одбор 4i. li.'.' (Прима,) Опјап/нујсм. да je примљен. 

Зам.еник секретара Фехим Курбеговић чита 
'i.i. 7.: »Одсеци iniajv 5 15 'iiaiioiia према ре- 
HMMI.V одбора. Omi бирају измећу себе председ- 
iim.a, потпредседника u секретара, a осим трга за 
сваки предмет известиоца одбора. Ако председ- 
iiiiinTno одсока иа iioain; председништва одбора 
це dii сазвало одмах седницу за решавање од- 
секу упућених предлога, председн!!!! одбора нма 
ираво да оам или ареко свога баменика, којега 
IIMCHVJI' у ту сврху, сазове и води седницу од- 
сека«. 

Подћредседннк др". Грегор Жерјав: Има ли 
какве аримедбе? ПГсма.) Објављујем, да jb члан 7. 
примљен. 

Заменик сокретара Фехим Курбеговић чита 
M.ian s.: »Седницама зад^онодавног одбора могу 
[фисуствовати свн народни иосданици, У сед- 
нице одбора и рдсека могу се звати н стручњацн 
да се чује њихрво мишље^е.« 

Пвтпредседник др, Грегор Жерјав: l'fi има 
г. др. Јанко Шимрак. 

Др. Јанко Шимрак: Кад je уставнн одбор 
почео да ради. рредлагалр се са више страна, да 
on седницама тога одбора требало да ирлсуствује 
н iiama јавност преко новинара. Зато ja сматрам, 
да on на сваки начии било похребно, o\-,i\iiii je 
Законодавни одбор у неку руку заменик Парла- 
мента, допустнтп да се и nauipj јавности рмогућн 
нристуи иантм седницама. (Гласови: To не треба 
да дође рвде.) Не могу тачно pehu, да ли то баш 
треба.доћи овде нли би било згодније, да дођс na 
ком другом месту, али сматрам да овом ириликом 
треба да реигЈшр, да na moj јавности омогућимо 
да ирисуствује namcM раду. Тако la- nam рад бити 
нзлржеи критици јавности н јавност he нматн 
црилике да o nanicM раду допосп боље Извештаје 
iio тто нх je досада добијала. Ви знате да сваки 
Ешвинар пратећи скупштински рад добија други 
поглед, a другн кад добија службен(е извештаје, 
icojH псма.ју у себи толико јакости n нису тако 
Kpimi'ii.n обрађени, како he бити обрађени, кад 
lipnn.vcTJiMo новинаре да прису&1вују папшм сед- 
ппцама. Тиме he само nam рад добптп r.cliii ауто- 
рптст n launhc се, да није ништа од јавпостн 
СЈсривено, тто да j<v nam рад! једна отворена 
гсњига. To je мој п^едлог. 

Похћредседник др. Грегор Жерјав: Устанпп 
одбор ji1 у своје доба решир, да његове седнице 
тну јавне у TOM*' смислу, да Гт и новинари мо- 
ivm nama присуствовати, али ja призвајем, да je 
nama  ситуација  \ia.io друкчпја.  Mn  НИСМО оопчап 
скупштински одбор; као штр je ono onaj уставпИ 
одпор. n ja 11|)сма томе Mo.iiiM господу послапике, 
ia се  изјасне,  да  ли   прпмају   onaj   предлог   г. 

ГПимрака или no. Отварам o томе начелну дебату. 
Павле Анђелић: Ja се слажем са г. Шимра- 

I;OM. да седницама законодавног одбора прису- 
СТВУЈу п nomiiLapii n Mo.iiiM. да се тај предДОГ 
ставн на гласање. 

Др. Јован Радонић: II ja се слажем са пред- 
логом г. Шимрака, али треб^; расчистити да лн on 
сматра да трсба допустити приступ само цовина- 
рнма ii.in н осталој публици. (Гласови: Само ио- 
винарима.) 

Потпредседник др. Грегор Жерјав: Мо.шм г. 
[Пимрака, да поднесе формалаи пј^сдлог.  i 

Др. Јанко Шимрак: Moj предлог je onaj. да 
се дода нова алинеја рвоме члану S.: »Седницама 
закр1Јодавн6г одбора мог\- присуствовати и сви 
народви nacianiinn и прекб председника легити- 
мисани новинарски извештачи«. 

Јован Ђоновић: Да не on on.io иеспоразума, 
да утврДИМО,' да се OBO присуство noimnapa од- 
no(4i само na седнице пленума одборског, a ne n 
na оекције. 

Потпродсед^ик ,i,p. Грегор Жерјав: Дакле 
предлОг г. Шпмрака je примљен; (Гласови: 
Примљен.) 
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ЗамеНик Секретара Фехим Курбеговић чита 
M.iau '.).. који гласи; »Законодавни одбор ошити са 
Министрима преко свога председника или ареко 
чланова, које за хо рдреди. Одсеци опште са вла- 
дом непосрвдно на с^дницама; a аисмено преко 
нредседништва законодавћог одбора«! 

ПотпредсеДник др. Грегор Жерјав: Прима ли 
iv чл. 9. како je прочитли? (Прима.) ОбЈављујем, 
да je M.iau 9. iipjiM/i.cu. 

Заменш; Секретара Фехим Курбеговић чита 
'i.ian io. који гласи: »Закоиодавни Одбор и од- 
ссци састају се ,v згради Народне Скулштине,'али 
могу држати своје седнице и у Министарствима«. 

Пбдпредсепдик др; Грегор Жерјав: Молим 
господо, да се o томе редовно дебатира. Господо, 
upe смо примили, да мора негде н,а једном наро- 
'nmiM месту у скупштинсђој згради бити позив. 
I'ci нма г. Курбеговић. 

Фехим Курбеговић: Ja бих предлвжио овако: 
Законодавни Одбор и одсецн састају се у згради 
СкупШтине, али одсеци тту одр^атн своје сед- 
цице ii у Министарствима«'. 

Према томо On .одсецИ) ако им je то згодно, 
могли држати своје седнш^е п на другоме месту. 

[Јотпредседник др. Грегор Жерјав: Онда би 
гласио рвај 10. члан овако; »Законодавни Одбор 
и рдсецн састају се у згради Народне Скупштине, 
,-MII одсецв иогу одржати своје свднице и ,\r Мини- 
старствима«. 

Реч има г. Марковић. . 
Пера Марковић: ГрспоДо, мени се 'iiimi. да 

omiM IHTO je iiaiviaiiiciio. да би мп могли добитн 
неко iiajio'iiiTo место, ако не би могли! добитн то 
мггто у ('uviiinTimii. мени се тани, да би ми тиме 
могли гами себи да вежемо рук&. 

Потлредседник др. Грегор Жерјав: Ja сма- 
трам ову ствар за решену, a ако добијемо.један- 
пут другу зграду, оида можемо изменитн ово; Мо- 
.niM p. Известцоца да прочита ч\. ii. 

За^еник секретара Фехим Курбеговић чита 
ч,1, 11. i;ojii гласи; 

»0 заЈсонетшм предлозима v смислу чл. 1. 
a) u ii) води сс у Законодавном Одбору начелни 
npeipec, где he говоритн најпре од сваке груле у 
нме шезипо пр јодаи говорник највише сат н no, a 
затим иојсдипачнп гоиојншцн iiajiuiinc no сата. 
Говорницп ових група. имају да се јаве одмах 
IIO'ICTKOM претрсса, чим one свргае, одбор fie ре- 
miiTii крлико Se се jom говорника бставити да го- 
г.орс. 0 томе се гласа na продлог Председнтса или 
нет чланова одмах без претреса. Кад je дебата na 
тај иачпп закључена, има да говори jom no један 
говорник изабрал од пријављених грво] ;а   за 
ii »против«. (Гласови; Ово je много сат и no. Доста 
je сат.) 

Јован Маговчевић; Имајући у виду да  има 
мо мало седница, мислим, ако би се остапир овако 
дуг рок говора, да пећемо имати Довољпо времена 
за рад. 

Јован Ђоновић: Господо, ми смо мора.чп 
Уствт донсти no једном Пословнику, који je сте- 
гао право посланика. To je и разумљивр! A.m 
сада када смр прешли да радимо закопске rio- 
слове, оида npano народпих послалика na диску- 
сију не би грббало ограничавати, a право у од- 
бору jom мап.г. зато што одбор нма да решава ,\ 
последњој   iiiifTanuiijn.  Дакле  Одбор je  стварно 

Пародпа (.'купштипа, n зато ja не бих хтсо да со 
oi]ianii'iii право ћародних послоника, да могу Да 
кажу свој суд и своје мишљење o једној Уредб? 
n,in'o једном закону. To je и у интересу посла, 
којп се пма да свршн у Одбору n ради тога ja нс 
бих Morao да iipn.MiiM onaj прследњи став где се 
i,a,i,c. да може Председништвр или пет 'uanona 
одмах без претреса да гласа p тбме". Ja бих оста- 
вир слободну дискусију и не бих ono за ono. како 
je у предлогу. 

Потпргдсгдппк др. Грегор Жерјав: Реч има 
r. др. llliiMpau. 

Д||, Јанко Шимрак: -la се ciaa.cM ca предгог 
ворником и његово je мишљење посве рправдано. 
1,'ад on бнло јаке рпозициј^ у Законодавном Од- 
бору, оида бих разумео уашто се ограипчапа 
време појединих посланика; Међутим опозиција 
je no своме броју малена; na и ако би хтела опо- 
зиција, не би никако иогла да развлачи рад За- 
конодавнога Одбора. Ja миелим, да би баш ради 
тога разлога, и ради тога тто he cfe у Закрнодав- 
iioM Одбору решаватн питања врлр важна, реша- 
itahc се најважнији закони читаве државе, миого 
важнији него што je сам Устав, и онДа ne треба 
да се mpi'Mana, слобода појединих говорника. Ja 
сам дубрко уверен, да Ке господа представиицн 
владиних странака бити принуђени да говоре 
мпого випге негР што се овде предвиђа. Ja бих 
с тих разлога. био против свакога ограничења го- 
вора пбјвдиних говорника. Зато нека се постави 
парлам^нтарно начело o трајању говбра и нека се 
ова одредба не уноси. Ако Ви кажете да има 
npano једав члан Одбора o важној стварп да го- 
nopii само цола часа, o ствари која се тиче уну- 
трашње политике, Ви сте онда тога члана Одбора 
ограндчики, да ne може довољно да се изјасни, 

Потпредседцив др. Грегор Жерјав: 11ма реч i'. 
Курбеговип. 

Фехим Курбеговић: -la Се слажем са госп, 
Шимракод, да не треба ограничават!) време го- 
вора појединих говорншц у Закрнодавном Од- 
бору. Готово кад се узме у обзир, да ћемр претрб- 
сати и преглеДати не само досадашње уредбе, 
иего кад се узме у обзир, да h&uo претресати нове 
закрнбке првдлоге, онда he бити потребно да се 
дуиа' ronopn n разлаже у начелном претресу. И 
зато држим, да nnjc потребно да се време ограни- 
чава. Само једно бих уаеР у обзир, кад смо рас- 
ирављали у Уставном Одбору, десило се, да je 
јгдпа ip.vna пмала свега једцога представника у 
Уставпом Одбору и он će направио одсутан, пошто 
je већ npe тога говорио пачсшо o пацрту Устава 
n у Евеговом одсуству говорио je његов заменик. 
Ai.d on се (Hio дозволило n оставило време не- 
ограничено, да се сви са листа једне групе изре- 
ђају да говоре У Законодавном Одбору, онда би 
они Mol/m ометати рад Одбора. Ja сам дакле зато, 
да се време говора не ограничава, али кад го- 
воре редовни члаиови Одбрра онда rte1 могу доћи 
њпхоип замепици да исто толико говоре. Cehaw 
сс врло добро, да je у Уотавпрм Одбору најпре го- 
ворио г. Дивац, na je онда доптао г. Кристан и 
после Днвца говорио у пачолу o иацрту Устава. 

Др. Жарко Миладиновић: [^оспоДо, послоВ- 
nm; се зато прави, да се омогући рад било у пред- 
(•тапппштпу.  Скупштипи  ii,iii  Одбору, и никада 
послов ;   -мг оптп с једне стране ни тако 
апсрлутистички саставЉсн, nmn с друге стране 
да roiiopnniin грворе n раде ima зсоће и како ^coho, 
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na да један иргдмст растегау и да много времена 
iii»()l)e. док će јгдпп бтвар сврши./Господо, и у 
најслободоумнијим пословншџша има устаиове 
тако зване клотире и та клотира mije зато да за- 
iiuiiii говбрницома уста, него je зато, да омогући 
рад у одбору, v одсеку нлн у Народној Скуп- 
iiiTiiini. Овде no моме схватању сасвим je умесно 
да се дода да један главци говорник говори cažr и 
no, a остали no пола сата. Сад ако 6е видн да има 
оиструкције, онда се може употребити клотира. 
A.'in ако lin мислитв, да je то велико право, онда 
да нзоставимо то a да кажемо: на вахтев 6 чла- 
iKH'.a да се може завршити дебата. Ja знам, да у 
Уставном Одбору није вршена клотира непра- 
веднб. Ja знам, да су кноги говорници много го- 
ворили ii поред свега онога строгога, послбвника, a 
ово je joiii блажији пословник према ономе. Пре- 
ма томе MU бисмо могли само да изоставимо онај 
став, где се каже: »Ha предлог Председника«, na 
да се каже na предлог пет ^ланова. Треба имати 
пред очима, да ве се овде пмати много аредмета 
да посвршава, па ако се будемо и сујвише упу- 
штали у непотребне дебате, one које затежу ствар; 
онда je Miii'.vhc да ми нећемо mi близу посаврша- 
вати онр, што бн требало да свршимо. 

ПотпреДСеДНИБ др. Грегор Жерјав: Господо, 
ja морам само да KaafeM, да смо јуче нмали једну 
Ma.iv с,едницу предотавничког одбора и да смо се 
овако (зложили. II госпрдин заступник муслимаи- 
ског клуба бцо je тога мишљења. Ради fora мо- 
лим, да се слолшмо у томе. To je концесија ono- 
зицији, да r.iar.im говорници говоре једав и no 
час. Дакле, господо, ако ствар не иде споразумно, 
онда да гласамо. 

Јован Радонић: Ja Гшх прихватио предлог г, 
Миладиновића, да се избрише; »Ha предлог пред- 
седншса« него да буде: »Ha предлог 5. чланова«. 

Јован Маговчевић: Mu. господо, треба да 
имамо у виду рок у коме треба да посавршавамо 
уредбе којих нма око 300, Ja бих желео, да се за 
претрес тих уредаба одреди краћи рок.' 

Потпредсбднии др. Грегор Жерјав: Дакле, 
||||сд.1а',1лл1. да će Ј/ргг.уЈу pcm: , Ирсдссдтп; пли« 
a да се осташ да мора бити 5. чланова. Господо, 
Јесмо ли споразумни.? Je ли опози^ија спрра- 
зумна? (Јесте!) бматрам, да je примљено жртво- 
вање предбедника. 

Заменик секретара Фехим Курбеговић чита 
'i/ian   12, иацрта   ПОСЛОВНИКа КОЈИ  г.lacii: 

»Члан 12, 
Претрес у појединостима врти се у Одбору 

no чЛановима законских предлога према np,oinicy 
чл, li, с тпм, да говорнвди група и појединачнн 
говорници пмају да говоре највише пола сата, 

Aico сс радп o oiiiiinpiiiiM закрнским пред- 
ЈЈОЗима, који су пре њихова подношења nii.nt 
предмет дискус^је у стручипм комисијама, пре^ 
трес у појединостима врши се no главама закон- 
(4;IIX предло1*а a тако се no њима и гласа, ако 
председник ne бматра за потребно, да се гласа o 
сваком члану посебице нлн то ne затраже 5 чла- 
нова ОдПора«. 

Јован Ђоновић: Ja бих   предложио, да   сс п 
овде, pao   што je   и   раније  било,   нзбрише   реч 
председник«, na стави: »Ако траже G члалова«. 

Потпредседник др, Грегор Жерјав: Председ- 
iiiii; nehe саббтирати и ако види, да je потребно 
онда lu' сам одредити, 

Љуба Јовановић: У другом ставу, где сс 
спомиње стручна комисија, желео бих знати na 
којЈ се стручиу комнсију мисли, да ли из круга 
самог одбора? 

Потпредседник др, Грегор Жерјав: To су ко- 
мисије, које раде у Министарству Иравде и у Мп- 
иистарству за Конституалту, (Јматрам, да je прим- 
.1.(41 4.1. 12, 

Заменик ceKpetapa Фехим Курбеговић чита 
ч.1. L3, нацрта прсловника: 

M.ian 13. 

0 привремеиим закбнима, уредбама итд'. за- 
конског значаја претрес у одсецима врши се 
само у појвдиностима према пррпису чл, 12. овог 
пословника. Одсек нма да изради преко изве- 
стиоца iiiicMciin извештај o сваком предмету у 
комс има да изнесе закључке и мотиве одсекрве 
већине. Maii.niia може изабрати са своје стране 
известшца, који he исхо гако пзоадити писменн 
извештај Законодавном Одбору, •N' пленуму Од- 
бора се након пррчитања извеШтаја већине и ма- 
ii.iiiic врши претрес у начелу и у појединостима, 
no прописима 'i.iana  u. и 12. рвога послрвника«. 

Потцредседник др. Грегор Жерјав: Kao што 
видите, госпОдо, у ибким je егземпларима овде 
изостало iicniTo. Крначнн erar, гласн рвако; »У 
пленуму Одбрра се ваков прочитања извештада 
већине n мап.ппг прелазн без генералнога npe- 
треса na претрес у појединостима, где се прступа 
no проппспма, 'i.iana   11.  n   12. ОВРга  ПОСЛОВНИКа«. 

Јован Ђоновић: To. госпрДР, значи да генр- 
рални претрес no уредбама п привременим зако- 
нима буде' искључен и у одсецима и у цленумз 
одборском. Ja се q тим ne слажем. Разумем да се 
у одсецима водн дисклсија у пРјбдиностима, a.ur 
ne знаи зашто се ne би водила генерална диску- 
cnja у пленуму, jep' he бити људи, који се ne 
слажу у принцшшелним гледиштима и зашто да 
omi у генералној дебати ne кажу своје принципи- 
јелно гледиште? Генерални претрес треба да се 
сачува у пленуму одборском, a ми смр се a јуче 
догонорп.ш да тако и оудс 

ПотпредседниЕ др, Грегор Жерјав: Ако смо 
тако pcimi.iii јуче, онда то морамо овде да додамо, 

Др, Жарко Миладиновић: Ja ne могу да ра- 
зумем зашто бн требала рвде генерал^а дебата, 
јер јо овде реч o привременим законимд и уред- 
бама n т. д.. и MU IK'MO г.идстп. да ли су omi одо- 
бренн и. m ne и no хомето бише није дебата у no- 
Јсдпиостима. него генерална дебата. Ми овде треба 
да разумемо рнако шта je законодавац хтео са 
oi'iiM да каже, 

Др. Урош Стајић: A шта teMO да радимо, ако 
хоћемо да уништимо uci.v уредбу? 

Фехим Курбеговић: Ja се ne бих сложио са 
З^арком Миладинрвићем, Држим, да je пртребнр 
да сс у цленуму Закододавног Одбрра дозволи 
i'ciicpa.imi претрес o поднетим уредбама, јер знам; 
да he оптп мпого урсдаоа. које ln'Mo MII може oirni 
ан o.ioi; уппштптп. a чпм ми пређемо na претрес 
у појединостима, значи, да би онемогућилн да пР- 
једине уредбе урпште пониттаиамо. Зато сам ja, 
грсподо, за то. да се бвакакр задржн генерални 
претрес за сваку уредбу, 

Јоца Јовановић: 11a мп смр сс o томе јуче 
споразумили. 
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Пртпредседник др. Грегор Жерјав: Ако сџо 
се оиако споразумели ствар je јасна. Ми смо 
Јкртвовали генералну дебату у одсецима, те je 
онда остала ствар овде непромењена. Према томе 
коначан став треба да r.iacu оиаио: »У плсиуму 
Одбора се након прочитања извештаја већине и 
мањине прелази на генералци пгретрес у начелу 
ii појединостима no прописима чл. и. и 12. оврга 
пословника«. 

Пера Марковић; Ja мислим, господо, да се 
тај генералнн претрес нма водити o целокупном 
извештају већиие и маљине, јер he без сумње из 
вештај садржати једну саикцију за више уре- 
даба и оида je ту потребна генерална дебата. 
(Чује се: Треба да буде o свакрј уредби.) He иоже 
('IIITH o свакој уредби. He можемо мл o свакој 
уредби говорити сат и два сата, али o нзвештају 
свакако можемо да говоримо сат u no. Јер како 
ми имамо преко 300 уредаба, ми ћемо аначе дати 
Влади ono тто ona хоће. Mu ћемо дозволити, да 
he постати взвршшш одлуке мимо нас. Ja дакле 
хоћу да видим како ћемо разумети тај члан. 

Јован Ђоновић: Ja MIKMIIM. да je интерес бд- 
бора да пређе цео тај материјал, али, госиодо 
моја. ja се не могу сложити са г. Марковићем, no- 
ред свега тога, јер се може десити, да једна сек- 
ција поднесе извештај за to илв 15 Уредаба, и 
онда ми имамо да дискутујемо o тим уредбама, од 
тих 10 илн 1б уредаба, свега пола сата и то ако 
говорник не говори у име групе, a ако гоиори у 
име групе опда сат и no. Међутим за сат и no не 
може се ништа казати за 16 уредаба. 

AKO iiL'tieMo да форсирамо члановс одбора да 
даду само кратке изјаве, ja вас молим, да o сва- 
Koi уредби имамо само начелан претрес, a одбор 
непе oiiTii im луд im пуст, да одуговлачн диску- 
сију, јер niiKo iiiij(^ дошао да омета рад одбора 
или да учинв рђаву .vc.i.vr.v. да рђаве уредбе ио- 
стану закопом само зато што нису с}!])!!!!'!«1. Зато 
će ca предлогом г. П. Марковића ne могу да 
сложим. 

Потпредседник др. Грегор Жерјав: ЕГрема 
томе, госиодо последњи члан овога чл. 18. управо 
порледња речвница, имала би да рласи: »У пле- 
нуму Одбора сс накои прочитан.а иавештаја ве- 
ћине и ивњине прелази без генералног претреса 
у цачелу n поједицостима no прописима члана 
li. и 12. оиог пословшпса.« 

Нзволите чути чл. 14. 
Заменив б!екретара Фехим Курбеговић   чита 

'i.i.   14. иадрта 0 П0СЛ0В1ПШ.у: 
Млап  11. 

.Мпиигтри ii,iii ебихови представиици имају 
у одбору и одсвцима право на реч кад год се јаве, 
na п iioiiiTo се решн закључење претреса«. 

Јован Маговчевић: Код овога чл. li. даје се 
Мипистрнма право, да могу добити реч и no за- 
кљученбме [фетресу. Међутим, господо, ja за то не 
бих ono. i'.ch бих предложио, да тај члаи гласи 
ог.ако: . Мипистри имају у Одбору И ОДСбЦИма 
iipai«) на реч кад род се јаве и ако су пред закљу' 
чси.с претрсса бпли присутни>« 

Љуба Јовановић: Господо, мораће и у Скуп- 
штинском пленуму да се дозволи да и помоћници 
Miniiicipa могу i'oiiopiiTii. na je с тога потребно, 
да такаи додатак п у  nam   Пооловиик  за  одбор 
VHCCCMO. 

Потпрсдседнпк др. Грегор Жерјав: Онда бн- 
смр моглн опако казати: »Мипистри или уопште 
делегати Министра имају и т. д.« (Чује се: Можс. 
може.) 

Пера Марковић: Унети и за стручњаке то 
Право. 

Потародседит; др. Грегор Жерјав: Стручша- 
ци немају то право. само Министра или и.нхови 
делегати. 

Јован Ђоновић: Ja не бих волео да остаис 
овако, да Министри иогу говоритн и no закључе- 
помс претресу. .Мо.шм вас, да то не оставимо. 
Када се претрес ;!а.кл.уч11. онда je фактички за- 
кључен и опда ne треба допполитн. да дође Mniiii- 
стар, i;o,jii није бцо ту приоутан и да мења одлуке 
одборске. AKO оставимо овако, како je у нацрту, 
ми ln'Mo само да одуговлачимо рад, јер Министар 
може п nar, lam да дође доцније, a ако овај члан 
нзменимо тако, да Мпииотрпма не дозволимо право 
рвчи no :1ак.ч,уч(Ч10мо претросу, онда Иомо форси- 
рати да присуструју редницама одбора. И онда 
кад се закључи претрес не треба им дати реч. 

Пртпредседник др. Грегор Жерјав: Има pci 
др Храсница. 

Др. Халилбег Храсница: ОвДе се мисли, кад 
се закључн претрес и кад je гснералпп голорипк 
грворио, да се може дозволити министру да рече 
своје. Кад Миипстар ааступа глодптто Владе, 
мора му со датн реч да то гледшпте брани. Када 
MI претрес био закључен, онда нема смисла дати 
Mv реч, али кад има говорника, мора се Министру 
дати реч. 

Потпредс^дник др. Грегор Жерјав:. Има реч 
господин Љуба JoBaiionnli. 

Љуба Јовановић: Смисао би био тај. да Ми- 
нистар може говорити и пошто се peiini закљу- 
чеље претреса. Ja бих тако цредложио: да место 
овога no закључењу претреса« дође: »и иошто ire 
[it nm закључење претреса«. 

Потпредседнив др. Грегор Жерјав: To je ив- 
меиа коју можемо примити. Има реч господин 
Курбегошћ. 

Фехим Курбеговић: Ja се слаже^ 6а господи- 
noM Јовановићем. Овим се иде за тим, да се Мппи- 
стру да задњб реч, да нма права да брани гледи- 
ште Владе исто тако као што се окривљеник na 
претресу брани; (Љуба Јовановић: Иисам тако 
мислио.) Нисте тако мислили, али je овако да Ми- 
нистар пма завршну реч. 

Потпредседник др. Грегор Жерјав: Дакле 
редакција чл. м. je сада ona: Министри нли њи- 
хови делегати имају у Одбору и одсецима право 
na реч кад год се јаве na и пошто се реши закљу- 
чење претреса. Прима ли се? (Чује се; Ранџје je 
била.реч »изасланици«. Павле Анђелић: Увек 
je у пословницима било »референт, стручњак«Х 
To je репрезентант Владе, али on може да пошаље 
n начелника. (Љуба Јовановић: -Ta сам предлржио 
представници«.) Пошто нико пгма ништа против 

тога предлога г. Јоваиовића, онда би дефини- 
mmia редакција чл. м. гласила овако: »Мини- 
отри n,in њихови представниџн имају у одбору и 
одсецима правр na реч кад год се јаве na и пошто 
се jicnin закључење претреса«. 

Молим чптатп чл. 15. 
Замепик секретара Фехим Курбеговић чита 

M.ian 15. који гласи: llpn претресу у пбјединости- 
ма сваки члап Одбора (одсека) има право ставити 

0 
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предлог. Предлози. морају бити писмеио форму- 
лирани и ирсдатн председнику. O предлозима за 
измепу и допуну појединих чланова се гласа 
после предлога, који je примила Влада, ако иијс 
тиме протпваи предлог сам no себк већ одбачен«. 

Потпредседник др. Грегор Жерјав: Ту je сада 
гарантовано, ла се може и у одбору предлог ста- 
БИТИ. 

Прома предлозима, који су сад изнесени, 
дефинитивна редакција има да гласи: »Прп пре- 
тресу у појединостима сваки члан одбора (одсека) 
има право ставити предлог. Предлрзи морају бити 
писмопо формулирани к предати председнику. O 
предлозпма за нзмену појединих члатгова гласа со 
после иредлога, ако raije тиме противан предлог 
сам no себи већ одбачеи«. 

Прпма ли се овај члан овако реДигрвац? 
(Прима се.) Објављујем, да je овај вредлог 
при^љен. 

Молим читати даље. 
Замепшс секретара Фехим Курбеговић чнта 

чл. 16.: 
»У одбору ir одсецпма гласа сс дизањем 

руке. Поименце се гласа кад се гласа o законским 
продлозвма у цслости или кад продседппк то на- 
реди или кад жели половина присутних чланова. 

Кад се сврши претрес у појединостима гласа 
се поимоиице o закону у челости«. 

Потпрвдседник др. Грегор Жерјав: Прима ли 
одбор прочитани члан? (Црима.) Објављујем, да 
je ггримљен. 

Замепвк секретара Фехим Курбеговић чита 
чл. 17.:  • 

»Председник односло потпредседник или v 
случају да je цело председништво спречено нај- 
старији члан рдбора (одсејка) руководи седница- 
Ш одбора ir одржава ред у одбору (од^еку). У том 
погледу има^ он сва права и дужвости, којо. по- 
словник Окупштине признаје председнн^у Скуп- 
umnie за руковођење и одржавање реда на скуп- 
штвдским седницама. 

Диевпи ред седница Одбора. (одсека) утвр- 
ђује се no предлогу председника решењем одбора 
без претреса. Дпевпв ред се може мењати само 
истим путем«. 

ТТотпредседшгк др. Грегор Жерјав: Прима 
лп Одбор чл. 17.? (Прима.) Објављујем, да jt1 

TrpiBrj[)eir. 
Замеиик секретара Фехим Курбеговић "ппа 

чл. 18.: 
»У колико овај пословник друкчије tro прр-, 

писује имају се аналогнд примењивати прописн 
скушитинског пословпика. 

Пословник законодавног одбора може се до- 
пунити и изменити решевем Законодавпбг Од- 
бора«. 

Потпредседник   др.   Грегор   Жерјзв:   Прима 
•ni одбор чл. 18.? (ГГрима.) Објављујем; да je 
примљен. 

Молим, да се јопг јсдаипут прочита аослов- 
ник na да решцмо у целости. (Гласови: Није ао- 
требно';) 

Госиодо. нема примедаба и према томе сма- 
грам, да je пословвик у целоств примљен. 

Ja hy дати ову ствар да се ујшожи и послати 
свакоме члаиу и прсдеедвтптву no један егзем- 
плар. 

Прелазнмо на другу тачку дневнога реда, a 
та je копституцнја сскција одбора. 

Мп смо се Bch нагодили н споразумели, како 
ћемо изабратп ове секције. Предлог je ту и ja ћу 
га прочптати и молим све странке, да ме коптрв- 
лишу, да нисам што погрешио. 

' Првн одсек јесте одсек за ревизију уредаба 
Министарства финанција и трговине. Чланови су: 
др, Момчило Нинчић, Настас Петровић; др. Воја 
Вељковић, Павле Анђелић, лр. Грегор Жерјав, Јо- 
ван Јовановић, др. Анте Дулибић, др. Халплбег 
Храсница и Јовап ЂоповиЈ!. 

Други одсек, a ту су унутарњи пословв и 
просвехе: Миша Трифуновић, ЈБуба Јовановић, 
Милорад Вујичић; др. Светнслав Поповић, Јован 
Маговчевић, Михајло Лврамови!!, Антои Суппшк, 
Осмаи Виловић TI Етбив Кристан. 

Трећи одсек, срцијална политика, народно 
здравље, исхрана: др. Лаза Марковић, Милосав 
Рајчевић, др. Павле Чубровић, др. Boja Маринко- 
вић. Већеслав Вилдер, др. Душан Бошковић, др. 
Јаико Шимрак, Фехим Курбегрвић и Јован Ђо- 
IIOBIlli. 

Четврти одсек, правде, вера, Мшгастарство 
војно, Председништво Министарског Савета и 
Спољни послови: др. ЗКарко Миладиновћћ, др. 
Јован Радоцпћ; Љуба Јоваиовић. Пера Марковип, 
др. Илија Шуменковић, Јован Јовановић, др. 
Анте Дулибић, Фсхпм Курбеговић и Етбин Кри- 
стан.' 

Петп одсек, саобраћаја, пошта, грађевина, 
пољопривреде, шума и аграрна полптпка: Веља 
Вукичевић, Муфтија Мехмед Алија, Љуба Дави- 
M.i'iih. in. Грегор Жерјав, Јослгф Дрофеник, Ми- 
хајло ^.врамовић, др. Стјепан Војнић-Стунић, др. 
Халилбег Храсница и Етбин Кристан. 

Јосип Дрофсник: ТТатп клуб броји 13 чла- 
нова, n заступл>ен je само са једним чланом у од- 
бору. 

Потпредседник др. Грегор Жерјав: ТТТто се 
тпче лругог одсека нисмо će могли нагодити. За 
Eiac ]о меродавно како je која група заступљена у 
Законодавном Одбору. Група самостојие кметијске 
страпке има у законодавном одбрру свега једнога 
члана, в ви не можете према вашем броју имати 
више од једнога члана", и пошто имамо иет сек- 
пија дотло je на четири секдпје један члан. 
Група самостојне кметијске странке изразила je 
жељу, да чм се даде joirt један члан одбора, тто 
према шиховом 6pojv ве може да буде. сем ако 
хоћете да повећамо број члаиова у 2. одсеку. 

Др. Јанко Шимрак; Ми се, господо, морамо 
придржавати закона. Ствар je врло важна и како 
nanr пословник прописује они немају права TI 
према томе oFiii то тито траже не могу добити. 

Потпредседпив др. Грегор Жерјав: Ми no no- 
словнику можемо да изаберемо б до i') чланова 
n можемо да узмемо 10 члаттова n да за једнога 
члана метнемо г. Дрофешпса. Ja морам приме- 
тпти. да су 'ii!' највеће страпке наше Демократска 
и Радикална, да ру omi дали no некога од својих 
чланова одбора странкама мањине и ja мислим, 
да се г. Шимрак ne може na то потужити, ако на 
тај иачии TI г. Дрофеника уведемо као члапа 2. 
секције. 

Сад лрелазимо na 3. тачку дневнога реда: 
конституција одбора n избор председника. Пошто 
се у томе погледу још .mije постигао споразум и 
IIOIHTO морамо да закључимо ову седницуј да би 




