
IX. седница — 20. септембра 1921. (.7 

могла Скупттииа да отиочие свој рад у пленуму, 
ja hy ову седницу зазсл>учитИ) a другу hy зака: 
зати писмено. 

Јован Ђоновић: Ja сам, господине аредсед- 
iiii'io, хтсо само, да вас питам, да ли je влада у 
оио.ме року, који je прописан Уставом, поднело 
све уредбе? To зваиичпо jom впје утврђено, a то 
јо потребно да се утврди, јер ви знате, да ио 
члану 133, »тава сви привремени закони, уредбе 
ii решења Министарско11 Савета, која се, у уста- 
вом одређенбм року, не поднесу Законодавном Од- 
бору, TiiM самим престају важити. To греба утвр 
дити jom сад no списку, тако да после ne би било 
додаваља оних уреДаба п привремених закона, 
K'ojn нису na време поднети. 

Потпредседпии др. Грегор Жерјав: Сва  Ми- 
пиптарстг.а су подислга. 

Јован Ђоновић: Ja хоћу да сазовете содпицу 
п да се na седници утврдикоје су уредбе n која 
министарства подиела. Молим вас, да ту седницу 

вете jom сутра у 8 сати. 
Подпредседцик др. Грегор Жерјав: Taj по- 

сао, израда тога списка, ие може бити готова до 
сутра у то доба. 

Јован Ђоновић: Оида je сазовпте за посде 
подне. 

Потпредседник др, Грегор Жерјав: Ja hy са- 
звати седипцу иисмспо и у споразуму са г. иред- 
свдншсом Скугаптине, јаодећи рачуна како o томо 
кад тај списак мрже бити готов, тако и o то.ме кад 
иам овај локал може бити стављен на расиоло- 
лгење, али морам да умолим све чланове, да дођу 
r,i|)u у пола девет ради конституисања одсека. 
Овим je седница закл.учсиа. 

(Седница je закључриа у 6.40 час). 

IX. СЕДНИЦА 

ЗАКОИОДАЈШОГ ОДБОРА 
НАГОДЛЕ СКУЈШТИНЕ 

КРАЉЕВИНЕ 
СРБА, ХРВАТА !1 СЛОВЕНАЦА 

држана 20.  септембра  1921.   године у  Београду. 

Председавао пбтпредседник др. Грегор 
Жерјав. 

Bpimio дужнос! ceiperapa административни 
'ijiiinniniK скуДштине Света Михајловић. 

(Почетак у lo'/l' чис. пре IKVUIC.) 

Потпредседник др. Грегор Жерјав: Пошто 
нма довољан број чланова Одбора, према пропису 
вословпнка, отварам сбдаицу, коју сам сазвао 
према   споразуму   странака,   учш&еном    ме( 
августа с господипом Предс^дншхои Скупштинен 
са клубовима. 

Част мн je поздравити вас након одоравка 
са Јкељом, да би се паде Закоиодпвиог Одбора ис- 
ггуниле у томе смислу: да Cm се овде што мање 
lavini п'.прак). a mio iiimic радило иа изједна- 
чењу законодавства. и да би што пре свригали pe^ 
визију уредаба. 

Законодавни Одбор je израдио свој Послов- 
ник и поделио се у секције, које већином већ до- 
бро раде n којс су деломиде веи свршиле овој no- 
сао, који je, као што се у хоку рада видело, пуио 
већи no mro се je раније мислило. 

Ja сам дапаг, naiaio на диевии ред као прву 
тачиу: Утврђивање дневиога реда. 

•Ja hy у том noric iv изложити унапред своје 
мисли, али npc no што o томе отворим дебату — 
пиппмпо од Џословника, који каже, да се o пред- 
логу за дневна ред не води претрес, — ja hy прво 
свртптп ,са цеким формалпостима, које су пропи- 
сане Пословникрм, т. ј. прочитаћемо за,1шснике 
пређашњих седница, a и дописе, који су нам за 
ово време стигли. 

Вршцрц дужнрсти секретара Свста Михај- 
ловић чпта Записник l. Седннце Зак. Одбора. 

Потпредседцик др. Грегор Жсрјав: Има лико 
од госцоде каку примедбу na прочитани прохокол? 

(Ие.ма.) Објављујем, да je протокол i. седнице 
примљен. • 

Вршпоц дужности секретара Света Михај- 
ловић чита Записник li. Седнице Зак. Одббра! 

Потпредседник др. Грегор Жерјав: Има ли ко 
6д господе какву пјримедбу на прочитанн прото- 
кол? (Нема.) Објављујем, да je протокол TI. сед- 
ггаце аримљец. 

Вршибц дужнРст"и секретара Света Михај- 
ловић чита Записник lll. Седшше Зак. Одбора. 

Потпредседник др. Грегор Жерјав; Има лико 
од госпоДе какву цримедбу на прочитанн арото- 
кол? (Нема.) Објављујем, да je [фртокол 111. сед- 
пице примљен. 

бршиоц дужностн coKpo'i. pa Света Михај- 
ловић чвта Заиисшп; i\r. Седнице Зак. Одбора; 

Потпредседишс. , р. Грс.-ор Жерјав: Има .ni ко 
од господс какву прикедбу на пррчитани прото- 
кол? (Нема.) ОбјавлЈујем, да je протокол 1\-. сед- 
нице iipiiM.T.en. 

Вршиоц дужности секретара Света Михај- 
ловић чита Записппк V. Оеднице Зак. Одбора. 

Пртпредседник др. Гре.-ор Жерјав: Има лпко 
од господе какву примедбу na, ирочитапп прото- 
кол? (Исма.) Објављујем, да je протокол V. сед- 
иице аримљен. 

Bpmnon; дужнРсти секретара Света Михај- 
ловић чпта Записник \'l. Седниде Зак; Одбора. 

Потпредседник др. I'perop Жерјав: Пма ли ко 
ОД ГОСПОДе Kai;i;y прлмедоу na прочптапп ирото- 
lai.i? (Нема.) Објављујем, да je протокол \'i. сед- 
нице примљен. 

Вршиоц дужћости секретара Света Михај- 
ловић 'IIIT.I Записник Vil. СеднИце Зак. Одбораг. 

ПотпредседнЈп« др. Грегор Жерјав: Пма лп i;o 
ОД  ГОСПОДе  ];ai.i;.v   прпмсдпу   na   прочнтаип   lipotO^ 
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кол? (Нема.) Објављујем, да je иротокол VJl. сед- 
иице примљен. 

Вршиод дужности секретара Света Михај- 
ловић чита Записник VI11. Седнице Зак. Одбора. 

Потпредседпик др. Грегор Жерјав: Има лпко 
какву примедбу? (Јован Ђоновић: Молим за реч.) 
Има реч г. Ћоновић. 

Јован Ђоновић: Ja нисам чуо, na je ушло у 
заиисник, да сам ja тражио, да сс констатује број 
уредаба, које су предане у законском року; да со 
утпрди. Kd.i'jii;*) je тих уредаба преданих, и ако би 
се касније друге предале, да ли би се те уредбе 
могле примити. Ja сам io гражио; a чини мп се, да 
сте 1ји, г. потпредседниче, објавили, да тих уре- 
даба има око 370 и неколико, a сада испаде да их 
има око 800! Зато гражбм, да се то сада учини. 
Знам да сам такво гшхање цоставио, a сада ви- 
дим, да то у записнику није констатовано, na 
стога тражим, и Да сб вонстатује, и да се то ои- 
тање реши, тс да знамо, колико '^ уредаба у за- 
конском року предано. 

Потпредседник др. Грегор Жерјав: Истина 
je, да, je г. Ђоновић . не знам да m je у по- 
следњој ii-iii предпоследн^ој седници траЈКИо, 
да се констатира, које су уредбе предане у за- 
конском року. Ja миолим, да се то може у запис- 
imi;y ^онстатрватд, сацб изволите рећи, на којем 
мссту. Ja сам на то дао одгрвор, да ћемо ми по- 
■л,\jiirni, да IHTO пре нзлазв у Службеним Иони- 
нама списак свих уредаба. 

Uho (•(• тичс проја. ja сам мислио bon'a fide, 
да и\ je мање, него што се касније показало. Али 
то mije ради тога. mro rv касније послате, него су 
све уредбе биле \ Скулштини. Ja бих молио t. 
Ђоновнћа, да би зајеДно са секретаром изволио 
метнути ову исправку у записник и ми ћемо су- 
тра raj записник са исправком прочитати. 

Јован Ђоновић: Ja хоћу да се установи, које 
су уредбе предане у оном року, кој je Устав 
предвидеб. To je једно потрвбно [hnafee да ci 
видИј које смо уредбе добили на време и да o 
н.има можемо расправл>ати, Ja знам, да je бпло 
урсдаба. којв су после гога рока предане и ми сви 
ipe6a да тр знамо. Нема смисла, да крај овако ве- 
ликог посла. натор.арујемо себи JODJ већи посао са 
уредбама преданим после законског рока. 

Потпредседник др. Грегор Жерјав: -Ta не по- 
чнајем, госиодо, никакве уредбе, које су каснијепре- 
дате. Знам гамо. да je било 2—3 случаја, да су 
иеке уредбс лоигале у скупштиии код председ- 
ииШтва и ниоу биле послате Законодавном Од- 
бору. У том случају морамо сматрати, да су ове 
уредбе биле праводобно предане, -Ta бих само 
молио господшга Ђоновића, да оде у канцеларију, 
где мрже то све видети rio штамбиљима уручбенпг 
записншса, Ja не пнам. какав би био ннтерес пред- 
седништва, да I.'OJ.V уредбу прбпгверцује, a no 
другој странв iiai; ве знам] заштр би се Koje ши- 
кане изаввале. 

Господину Ђоновићу стављам целу канцелат 
рију na расположење и он може да риди, да лв 
су биле уредбе праводобно Дослате од министар^ 
ства и 1;ами су биле послате, да ли na; председ- 
птпптио илп na законодавни одбор, јер у том по- 
гледу inijr nam устав jacair. Морам да кажем, да 
ire познајем im један случај, у којем би бцло лп- 
ректно мшшстарство зад6цнидо,тершш. Кад би 
tcoje министарство било задоцнило   тај   термии, 

оида би било тек то отворено аитање, да ли je тај 
термин, који je у закону та,ко строго означен, пре- 
корачен или mije. 

Ja бих поновно молио гбсподина Ђоновића, 
да прегледа све у канцеларији, и ако нађе какпе 
уредбе, i;oje су орекасно презентиране, иека 
1г;!1!ОЛ11 јаиитп. n мп heMO онда решаиатп. да лв 
иожемо даље поступати по њима или не. 

Јован Ђоновић: Ja мислим, господб, да смо 
Mii пмали организовано председништво овог од- 
бора за то, да ono тб,кве ствари коистатује. Алп 
кад већ председништво то није учинило, него 
ставља то у дужност чдановима овога одбора, онда 
liy ja то учинити. За неке .vptvioe ;iiia\i. да еу до- 
nniije дошле n жалим, што овде mije господин 
Павле Анђелић, nam члал, који тО такођер зна. 
Ja liy се шкларатп, да то учиним и да пронађем 
те уредбе n да их онда изнесем овде. Ja не сматрам, 
да iie то бпти некаква шикана нити оних, који су 
поднели уредбе, a ни одбора, него he то рвакојако 
питп само у интересу рада овога одбора. Ми 
нмамо n онако један огромав материјал, и што га 
буде мап.е. то ћемо га моћи прије и савесније 
свршити. Најзад то неће бити шиканирање ии 
према министарствима, ако утврдимо, да na време 
нпеу извршили своју дужност. To je само конста- 
товаље факта. Зато молим, да се то ne сматра као 
шикана, него да се то сматра [сао нашу дужноот, 
којом хоћемо само да констатујемо једав факат. 

По^гпредседник др. Грегор Жерјав : ГосДодо, 
ja hv исправити записнш< у томе смислу n ако ro 
спрдип Ђоновић нађе такве урвдбе, нека нам јави. 
Можда смо мог.тп n MII да imrpeiniiMo. а.ти ja еамо 
знам, да/ je ,то један посћо н да je бпло теготно 
оређивати све уредбе, које <:\ пам са свију страна 
долазиле; 

Јован Јовановић: Мог.то се je констатовати то 
онога дапа кад се je закључила последња сед- 
ипца. mro je господип Ђоновић тражио и ja. Ви 
TO НИСте хтели опда да учипите neii то сада 
чппнте. 

Пбтпредседник др. Грегор Жерјав: Ви знате, 
I.I смо мп опда каз&Ди у го.ме смислу, да смо сма- 
тра.тп. да je Записник Урсда,ба прочитан и господа 

.су се била сва сложила, да je oimj Записник фор- 
мално де факто не пррчитан као што je урбича- 
ji no. nem да се сматра да je прочитан, јер бп се 
онда ппаче морало можда један сат читати. Дакле 
-пачп. греба међусобно поверење у стварима, где 
niiKo пема иптерсса да  тч;оме npami  неприлике. 

Господо, да пређемо мало na дебату o днев- 
пом реду, KOJU имамо да увтрдимо. Иего upe тога 
да се jom прочитају поднесене представке, caiio 
садржина п.пхова и само такве, где, смо можда 
надлежни, јер пам je дошло пуно иредставки o 
итварима, o којпма ми апсблутно нисмо надлежни; 
те смо представке кратким путем упутили рним 
и.тастпма. за крје мпе.тпмо. да су надлежне. 

ВршиоД дужности секретара Света Михај- 
ловић чпта подтчмчк; представке: 

а) Удру^еае гостионичЈа.ра, хотелијера, ка 
феџија подноси представку противу уредбе o за- 
купима од 3. априла I92i. год. (упућено ГП. Од- 
секу), бр. 78; 

б) Удружење државних пенсионера [годноси 
молбу за правично решење дОДатка na скупоћу 
iieiKiioiie'piiMa као n вризнаље годппа пенсионе- 
рима, i.'oje еу провели у ратовимаод 1912; до 1920, 
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године, у године службе за пвноију (упућено  l. 
Одсеку),- бр. 80; 

в) ']'рговачка п обртна зборница у Љубљали 
ii(»;ui()c.ii представку и предлог за измену S 24. 
уредбе o стаиоиима (упућено 111. Одсеку), бр. 89; 

г) Начелник града Велике Кикинде подпоси 
представку q измени уредбе o сузбијању скупоће 
животних иамирница и несавесне шпекуладије 
(упућено III. Одсеку), бр. 98; 

д) Друштвр кућевласника из Загреба иод- 
nocii протест противу у^вдбе o становима и гражв 
да се укине (упућено III; С^секу), бр. i \i\ 

ђ) Адвокатска комора за Б. Б. Б. у Иовом 
< !аду подноси предлоге за измеиу уредбе o адво- 
катима и адвокатским приправницима на терито- 
рији i1). В. 13. (упућено IV. Одсеку), бр. 126. 

е) Михајло l'. Димитријевић, начелник Гоко- 
ралне Дирекције Држ. Правобраниоштва; поднбси 
предлог за измену урвдбе o изменама и допунама 
у закону o оудијама од 4. Марта 1919. го.цине 'Д 
■ц. Јуна oBf године, број 29.926 (упућвно IV. Од- 
секу), бр. 132; 

ж) ВоЈислав М. Вујанац, судија Тетов. Прв. 
('уда. подноси предлог за измену уредбе o пола- 
ган>у судијсног испита од -28. Јуна текуће године 
(упућено IV. Одсеку). бр. 153; 

з) Удружељс југославенских иижшг.ора и ар- 
хитвкта иодноси представку за измеиу уредбе o 
изменама и допунама уредбе o устројству Мини- 
старства Шума и Руда од 15. Марта 1919. годинс 
п o opramiisaniijn шумарско (T]Tfi;c (уиуНсио \. 
Одсску), бр. 155; 

п) Удружење власника зграда у Београду 
иодиосн мемораидум o иамени ур('дбе o стаиовима 
од 8. Лприла твкуће годшк1 (упућено 111. Одсеку), 
np. 165; 

j) Друштво »Моркур« из Загреба подарси 
џрвдлог аа измену уредбе o осЈћурању радника за 
случај болести и несреће (упућено ПГ. Одсеку); 
бр. 171; 

к) Миодраг Б. Посторовиђ. адвокат иа Бео- 
града подноси представку за допуну уредбе o из- 
менама и допунама у закону o судијама од 22. 
Јуна 1921. године (упућено IV. Одсеку); бр 172. 

л) Југословенско ветеринарско удружење ио- 
дноси преставку аа измену решења Миниотарско! 
Савета од 5. Јуиа 1920. године Ф. Бр. 4460 o прн- 
јему ветеринара у ранг поручникај који су ратом 
она,вађвни (упућено IV. Одсеку), бр. 173; 

м) Јован Савић, хотолиор из Београда, под- 
nocii представку за измену 1. члана уредбе, o ста- 
повпма од 8. Лпркла Tci;yho године (уцућено ПГ. 
Одсеку); бр. 175. 

у) Извештај V. Одсека Закрнодавног Одбора 
o досадањем раду, бр. 177. 

Др. Лаза Марковић: Уредба под ж) треба да 
иде у архиву, пошто се није имало права да ре 
подиоси продлог Одсеку. 

Потиредседник др. Грегор Жерјав: Господо, 
Закрнодавни Одбор има ирема 13. одеЈБку Устава 
да peiuasa иа рснову члана 130. најпре o реви- 
зији свих иредусхавних уредаба. У том ногледу 
отвар je јасна и ми имамо већ један извештај б. 
секције, који мржемр ставити na дневни реД 'на 
јсдиој од идућих седница. Из тога извештаја из- 
лази, да нмамо само један спор, који he .ре олда 
решити кад ршиавамо o OBOMI; иавештају a то je, 
шта су аграрии односи no уредбама, no којима m 

аграрнв односи ре1улишу и no којим уредоама 
MU ипгмо надлвжни да решавамо. 0 тој ствари ре- 
шаваћемо онда, кад будс извештај 5. секције 
дошао na дневни ред, јер тај одсек mije хтсо да сс 
упушта у уредбе.које je предложило Министар- 
ство за Аграрну Реформу, док не чује мишљење 
пленума, које уредбе сме та секдија да решава, 
a које не сме. Mopakj бамо приметити, да je го- 
сподин Министар за Аграрну Реформу предло- 
жио, мпслим, да се све уредбе, које су изашле нз 
овога Мпинггаргтпа. реше, м да нисмо ми ово пи- 
тање у Законодавном Одбору покреиули, пошто 
смо примили спискове, да заузмемо своје стано- 
виште. li'a.i буде Законодавни Одбор у пленуму 
решио, за које урсдбе г.матра се надлежан, онда 
ne се ^r. Одсек упустити у претрес тих уредаба v 
појединостима. 

Друго, Законодавни Одбор има у смислу чл. 
131. да решава o изменама и допунама закона p 
Зфеђбњу Мднистарства, закрна o Државном Са- 
вету, аакопа o Главиој КонтррЛИ И аакоиа o ми- 
иистарској одговорности, за које сад баже при- 
времеио срлски закони проширена на целу др- 
жаву. Ja рам у том погледу ургирао Владу u молир, 
да се пгго пре предложе измене и дрпуне овим за: 
i;oiiiiMa, да што пре o и.има, решавамо у Закрно< 
давиом Одбору и онда публицирати ароширен 
срнскп закон o Државнрм Савбту a тако исто и 
другб славне закрне паравно са измеиама н допу- 
иама, којо ћемо решавати редом. 

■Даље.има Законодазна Одбор да решава o 
ревизијн радних повластцца. У хом погледу обра- 
'nio сам се на надлеЈкна Министарства, да иам што 
пре предложе повластице, да можемо o њима ре- 
шавати. A коначио je иајважпија комиетонција 
Закоиодавиог Одбора у смислу чл. 133., ко.ји 
каже, да сви законски предлози, који имају за 
предает изједначење законодавства a поднеседп 
су бпло од страпе Владе илн од схране наррдних 
посланика, улућују сс преко Председништва 
Скупштине Закоподавиом Одбору, a извештај За- 
ководавног Одбора се ит.чм Скуиштипи на реша- 
вање. Сад ту су се појавила два пптап.а. Једно je 
пнтан>о. које се тдче ревизијв уредаба, a друго je 
тттање, којо гс тичс првнципијелио name иад- 
лвжности, коју морамо решити upe утврђив^ња 
двовнога реда. Прво нитаи.е. којо. морамо аасебно 
третирати, a које се појавпло у једном одсвку, 
тиче се тога. да лп оме Закрнодавни Одбор коди- 
фидирати више уредаба, које се тичу исте мате- 
рије. Има материја. које су обрађене у десет — 
двадесет уредаба, и Влада п Народна Окупштина 
сматрају да јо практично, да би се све те материје 
удружиле у једиу, да бн се измениле и допуниле 
у смислу члаиа 130. и сад je иастало ивтатти'. je 
ли то доДуштено no члану 131. 

Друго питање, које јо важно н које се noja- 
вило тиче če тога, да ли се закоии, нацрти закона, 
којп су предложевн Народпој Скупштини од 
стране Владе гледе Државног иавета, гледе уре- 
Ijcii.a Министарства, гледе заЕона o цевтралпој 
улрави, — да ли се ти закони имају третирати no 
ч.1. 131. илн во чл. 133. Да се ова ствар лакше 
пређе, ja сам замолир, да се оба нацрта закона 
даду у ттампу n да се тшделе господи члановима. 

[Јитањв je у томе: да ли сс овај вацрт закона, 
који   je   предложило  Министарство   Окупштини, 
сматра као изМена ir допуиа српскога закона o Дрл;. 

иинистарства, дакле  o цен- Оавету  и уређ1ен>у 
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хралнрј управи, uoja се има иритирити у смнс i.v 
чл. 131., нли je то ивједначење закоподавства и 
viipunr у смислу 'i.i. (33. 11 коначно, питање je; i. 
.m такаи иредлог нладе гЛеде нзмена и допЈгиа шп 
да иде у смислу чл. 131., или нма да иде преко 
[ТреДседништва Скупштнне, без седнице пленума, 
u m мора Председништво да чека na седницу у 
пленуму. 

IIOIIITO (u гога зависи, да ли се иожемо ии 
упустити ,v опште у претрес ових закона, молим, 
да се o томо иало разговоримо. 

Морам само да примехим, да господив Пред- 
седник Народне Скупштине до данас офицнј| 
Ешје упутио ниједан ии други закон Законодавном 
Одбору, пего, да још једанпут кажем, ja ca 
лио, да сс on.i ствар што iipe штампа нз практич- 
IIIIX разлога, да би со могла јавпост, a  нароч 
'хланови Законодавног   Одбора,   што   пре   об 
стити o рвим важним иатеријама, na да се онда 
решава o овом цришџпшјелном иит.тл-. 

Господу MoiiiM. да се јаве да o томе расправ- 
љамо. 

Има реч др. • [аза Марковић. 
Др. Лаза Марковић: Господо, за ово друго 

iiirmii.c да ли се ова два законска предлога имају 
решавати no поступку у члану 131. Устава егли 
члану [33., ja иислим, да je то питап>е врло лако." 

У члану 131. (то.јп. да he се до (оношења за- 
коца o уређен>у министарстава, o Државном 
I;I i,\. b Главној Контролн п г. д. [фивремено ripo- 
шнрити важАост дотичних закона краљевине Gp- 
бије иа целу државу, са взменама и допуна 
rcoje буду нзвршене на п.мчпп аредвиђен у члану 
133. Значв да će предпоставља, да he се било о^ 
владе било иа средине Законодавног Одбора под- 
иетн нзмене и допуне тих закона. Међутим из бвог 
поднетог првдлога пилп се, да јо Мшшстарски Са- 
г.ст пбднео Народној Скупштини једаи нов закоп- 
оки иредлог. To je са,сБИм допуштено, то je сасвим 
у реду u o томе законско^ предлогу ffMa се peum- 
iMTii. no моме.мишљењу, на п.-гмш предвђђен у 
члану I33i Устава, To je прво г1итање, које mije 
iip.-iKTii'ii.'ii толик-о i'.ir.i.no. јер члаи 131, .vii.vli.vji'на 
'ii.ni 133. У скулштини процедура je нста..А ово 
друго питање, које je споменуо г. подпредседник, 
које овде има дал^к ■ini значај, т0 je питаае: 
какав je у огапте положај овог Закоподавној "i 
бора. да .m та.ј Законрдавнн Одбор има пекз ciife 
mi.ia.mv фј нкцију, да ли  on ради  независно  од 
парламента, као један смањени парламенат, или 
je он један скулшт^нски одбор. Ако je он скуп- 
штински одбрр, онда зча тај одбор вреде прописн и 
пракса, која će гиче скушптинских одбора, a ako 
je то imai; једав специјалнР ново сман.ено законо- 

[авно гело, онда je iraj одбор, наравно, слободав у 
сврме раду. Ja морам да напоменем, пошто смо у 
такр краткрм размаку од времена  Есад'се je гра- 
дио Устав,   мграм   .i.i   нстакнем  једап   елеме 
i.'ojn je важан за !гумачење закона. Taj елеменат, 
то je воља законодавца n/m воља уставотворца. 

Разумљиво je ако je један заков прстао пре 
[есстииу тлппа. да je тешко утврдитп, Љта je за- 
КоноДаваЦ баш NIVO; али кад смо ми .\ присуству 
Устава, који je пре три месеца постао и Есад смо 
raito рећи мп ти. који смо га p лнговали и ствО' 
pii.ni. не ббзирући сс n.i ono mro смо'хтели, зва- 
'inio on. Miic.niM. г!еправи,тшо тумачељр једног 
законско^ iipoiiiic;i. 

Код PBoria iiinaii,;! o изјвдначешу законодав- 
стг.а постојала су на конференцијама два првд- 
лога; управо постојао je првббитпи једав предлог, 
i.'ojn je imiao за iнм, да се у ибтипи створи нека 
врста сман>енога парламсита. ia сс стпори једап 
naiio'iiiTii одбор, ia се подели, тако рећи, законр- 
давна iii.viiKiinpi нзмеђу тога ошрег парламента и 
улгег nap ia\ici;T.i. Ужи парламенат решавао би 

[е зак, предлрге a ширв парламенат друге за: 
конске предлоге. Ha такав првдлрг већш^а Усуав5 

иог Одбора није пристала; 11 рнда се je постпгао 
споразум j  ' ■ (•(■,■>• na'nM.v iipium као оправ- 

ље, да се законодаво] во, које има за 
uii.i. изједначење управе и уошпто администра- 
ције, да '■■■ то законодавство решава једдим кра- 
liiiM бржии пРстуиком, а.ти да се решава кроз 
Парламенат. 11 тако je дошао ов&ј ч кш 133., KO- 
JEM je уведен краћв поотула!к. 

По моме сзшатању Законодаппи Одоор UO;KV 
да решава no ч.т. 133. сЈамо o опим закрнским пред- 
лозима, које му упутн Скупштина као хаква. Пре 

.' томе кад један законски предлог има за оред 
'i изједначење законодавства или упрајве, можс 

[ежнв министар, KOJU тај предлог аодноси, да 
сам каже, да raj закон има такав карактер и има 
се решавати no чл. 133, Али тр mro каже министар, 
то nnji' обавезно за Наррдну Скупштину; II ббр- 
чуто, ако се у Указу, крјим се тај законски пред 
лог подноси Народној Скј^штини, ниЈе ништа к.о 
зало,   Народна   Скупштина   je ту,   која   има   да 
оцеии, да ли he ■ЛЈ законскв нредлог да се решава 
no краћем ггоступку илн не. Ирп томе no себн про- 
истиче, да Законодавни Одбор Eie може решавати 
0 једноме предлогу, који ннје тпм редовгам пу- 
тем upouiao. Taj редовпи пут потребан je прак 
тичкв л зато, и без Рбзира иа пропис Устава који 
то I|M,I,II. u практичкн je артребаи зато, јер би се 
■ i i MI двситн сукобн, могла би настати разна ту- 
мачен.а Код законскЈ1х предлбга, које Одбор будс 
враћао у Скупштину, Може се појавитв питање, 
(a .m je Законрдавни Одбор уошпте био надлежав 
да такав једав аре^лог уошптза цме решавати. 11 

бн сс то избегло, сасвим je разумљиво, што чл, 
1 3,   предпоотавља     11   законскн   предлРзи   иду 

ко Скушдтине.  Ску тина  тај  предлрг  про- 
: једном изјавом Првдсвдништва; коју Скуп- 

iiiTiina Ji.iii просто прима на знање или o њрј дис- 
icyiyje, упућује Законрдавном 0 [бору; 

i i no i", нма je um реч у чл. 133., која je ство- 
pn.ia забуну. Mu иррамо признати, да нисмо увек 
срећни у избору редшгцијв. 11 кад се зна колико 
смо IIM.MII M.VI.-C да нзвесне   ствари стилизујемо a 
рложимо, пошто je неколико група у (твовало j 
нзради Усхава, кад се то зна, онда није ?удо што 

.i1, једна редакција нспала овако иепртпуна. To je 
овај схав други j чл, i.;;:., крји гласи; Сви закон- 
ски предлози, који имају за предмех нзједначе^е, 

: •■ нодавства n управе, абдпесени билр Рд Вдаде 
ii.ni o i појединих посланика, упућују се цреко 
Предсвдниигш < 'купттпиг Законодавном Одбог 
РУ  • Taj схав пма диа дг.ш  п ту Каже Će:    i-iiii ;.,;i- 
копски предлРзи, крји нм&ју за предмех [13једна- 
'imi." закрнрдавхсва п управе, прднесени бвло o'n 
Владе ii.ni ол rrojć шнпх посланика«, 

Како će прдносе рредлрзи пррписанр je Уста- 
1'ом.  llo.uiocii  их  Влада a  и  појсдимп  iKiri.iminii. 

МрЈке .m И.тда подвехи предлог Народпој 
<'кутпттт \:-лл ilHJe na ркупу? lio MOSIC мип1Л>ељу 

i/то ne мрже учиннти. 
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Даље се каже: УпућујЈ1 се ореко Првдсед 
ешштва Скутптине Законрдавном Одбору«. 

Из тога će извело као да могу n поједини по- 
сланици n Влада упућивати Председништву 
Скупштине један законскн предлог за Одбор. Ja 
кад сам учествовао у редакцији oBOfa члана, ми- 
слио сам оир.тгпо и мислио сам, да je ова реч 
»преко Председншптва Скушитине« баш зато n 
дошла овамо, да искључи да се не иогу упућивати 
Законода.внфкј Одбору, аего .,;i све нма да се ради 
кроз Скугаптиву. И зато je ова реч иожда tie- 
згодно поставље'нај али ona изражава једап прпи 
цпи. који MU морамо да поштИемо, a то je, да сви 
ваконскв предлози иду преко Окушптине. 

Госдрдо, ово није ситна ртвар и није чиста 
формалност, за мене je ono ствар врло крупиа; јер 
ако смо ип присталн на овај краћи поступак у 
Парламенту, нл смо пристали у ширем смислу на 
овај поступак, да у случају да raje Скупџггина 
ту, да сс решава овакав законсви предлог. 

Кад je Скутптина ту. онда се једав заЈсбн- 
скн предлог подносв и упућује Законодавнрм 
Одбору. Окушптина зна тај аредлог, клубови су 
упознати с њиме и дискутовали су o њему, тако 
да њихови представници нмају и директиву i.i 
могу o њему решавати, a ако примимо окраћенц 
поступак, онда би се мимо знања Окупштине ре- 
шавалв законскн рредлози. 

Moje je мишљење, да Захмшодавни Одбор ne 
може узети у поступак ни једав од ових прсд- 
лога, као што су овде у овом Укаау, којш) се спро- 
води Народној Скулштпнн предлот закона o Др 
жавном^ Савезу и управним судовима, Овај jicaa 
мора да иде Народној Скупштини п ор не иоже да 
идс ЗаЈсонодавном Одбору, na према трме ja сма- 
трам, да Mu o трме не можемо решавати, Још i^ 
споменем само поступак Законодавног Одбора ка i 
je дискутован закои o заштити фжаве. Ако je Beli 
ту Заководавни Одбор погрешио, не треба да то 
буде сала разлог да иопопо грепга. -Ta тада нисам 
био у ЈБеограду, na нисам uorao на ово m: упо- 
зорити. 

Кад се зна, да у Уставз постоји аринцип, да 
Окупштина гама себе сазцва, онда иема тешкоће, 
да се Скупттина сазове и да ми поступимо како 
то Устап прописује, јер би свако друго тумачење 
у гтолитичком погледу имало незгодних после- 
дица. 

Пртпредседник др. Грегор Жерјав:   Реч нма 
господин Љуба Јовановић. 

Љуба Јовановић: Ja друкчије гледам na 
ствар, али пре mera жалим тто овде иема нико од 
господе Министара као представника Владе, како 
бисмо моглн ;а чујемо загато je овај пут нзабрала 
В гада u прс и сада. Али наравно ja тгу говорити 
само у свРје име и мислим, да je правшшо но- 
ступљено n пре. прилш(ом ре1шавања закона o за- 
UITIITB  фжавс, и ово сада. 

Господо, тачио je то, да нас само кратко 
време дели од онога времена, каД смо смислилп, 
стнлизовалии утсвојиЛи ову уставну одредбу у чл. 
133. A.m МИСЛИ ; 'a ГОСПОДИН Mapiaaaiii није 
ttauiera рада запамтио пртпуно и ako се ja врдо 
обро сећам господип Марковић je у оне дане, 

кад смо решавали XIII. одељак, једно време 
ripi вео na путу нзван i рада и преМа ' '•'■■■, 
слим, да on није добро .\ познат са свнма фа; ама 
i;po; које je овај одељаи Устава ripomao. (Лаза 
Р/!арковић : Ja caw паправцо ову нову редакцију.) 

A.in ова нова реда1гција после pue прве редакцијс 
господина Жерјава п господина Марицковића, 
најпре je предвиђала нзрично ово mro господии 
Марковић каже: да се предлози законски улућују 
Скушитини, na да пх ona улућује Законодавном 
Одбору, u онда je ono решење, како je коначно 
било усвојено, један комиромис између првога 
предлога господина Жерјава в рсталих, који су 
хтс.ш onaj Законодавни Одбор од 60 чж ва и 
овога IHTO су предложили, a вашто су пристали, 
.laiMc учинили концесије оџима, који нису билп 
ia то, ja Се бнолика власт и ираво, да онбмо 
Уставном Одбору илн ново назвавом Законодавном 
Одбору. Ja знам вр io доброј да je била једна таква 
редакција, у којој je говррено, да he проћв то кроз 
Скупштину,   na   Tci;   ако   Скупштина   упутп 
апачи. да (aia може n пг \ II\тптп -.акопо lar.noM 
Одбору, и ако i'i.\nniTiiiia упути, онда lie се no- 
ступити ао скраћенрм аоступку; a ai;o Скулштипа 
не упути, онда he ићн редовним путем. Kao тто 
рекох, тр iraje усвојено него jt; усвојев овако 
(!:|ialirii поступак. Тако сам ja запамтио, и то м« 
je бир разлбг, unv сам n пре, кад смо решавали o 
Закрну o Заштити Дрлгаве, пристао на onaj начии 
како je влада покренула. Ja питам, зашто би сс 
казалр: да he се овај пре (лог упутити преко Пред- 
се uiiiimra Нар me l -купштине, кад би се мп- 
слило. да l-r се предлог упутитв скј пштини. lla. 
грсиодо, то ,к } свакомо Пословнику и свуда се 
редовпо тако ради: да Скупштииа упути послов.0 
одборима иреко аекога a зна се прекб кога, преко 
ПредседниШтва, и онда би било апсолутно нзли 
luno, било бв плеонастично казата ово ; преко 
[Тредседнпштва Скупштице«, да 6е мислило :• on 
ште, ia he рво кро i Скј пштину да се спроведе од 
Владе, nero се нарочито мислило, ia се обиђе 
Скушптина. A пошто влада Eie мрже оћштитн са 
одборима директпо и подносити предлоге, то je; 
господо, on ia у томе смаслу ово п налисапо, да 
he сс то радити преко Председнипива Скупштине. 
Ja сам, господо, тако запамтио, и мислим према 
томе, да je правилно поступл>ено n ia треба тим 
путем ir да наставимо. 

Потпредседвик др, Грегор Жерјав:  Да лв ое 
још когол јавља за реч? 

11ма реч господил Јован ТЗоновић. 
Јован Ђоновић : Господо, ja n моји друговн 

били смо у опште против делења компетенције за- 
коподавпог тела, да се нешто извуче из његове 
компетенције. na да се да некоме одбору да ре- 
птаво a пешто да се остави Окупштини. Ми смо 
били против тога, алн ка i je Beli то Донето и при- 
иљехго n рд Уставног Одбора и од Скупгатипе, ор- 
ганизован je законодавип одбор и љегове компе- 
тенције o ipejbene су Уставом. Ои |е управо једаи 
маm Парламенат. једно суверен« т&ио у колико 
ое тиче његовог расматраља n p п шаља уредаба, 
a један обичап одбор Окутптински у колико сс 
гиче радова па нзједначавању закрнодавства. On 
j ■ с једне стране гготпуно суверен, а с друге стране 
оа je један оргап Окупштине, јер сваки његов рад 
нзлази ггред Скушптипу, да га она одобри. To се 
објаигљава једном нуждом. Речено je: ако не ство- 
римо je ino такво гело, које he моћв no једпом кра 
iu'M воступку донети елвмептарне законе ^ржавне. 

- ne ћемо моћи да сврптимо те законб, п тако 
астати хаос у земљи. Дакле, то je диктовала 

"Уж ta,   \ IH   ca ia. кад jo дошло да ова организа 
nn.ja   pa.in.  одмал   СО   ПОЈављује   пптап.с:   шта   тај 
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(.;i6oi) пма сувврено да решава, п какав je љегов 
однос првма Скупштини? Е1ије се дажле раније o 
томе мислило, na да се тада још тај однос утврди 
ii да сс тачно прецизира; какав je његов однос, 
iberoB рад на законима, које нма да ради. Госпо- 
лмн Марковић je добро казао; да овај Одбор не би 
хребао да буде једно слободно тсло скушптивско 
и да ne греба као такво да се сматра. Он не може 
дирестно да прима пројекте и даје мишљења, иего 
да сс има сматрати као Одбор скупштински, коме 
('i.-vimrnma пма ла даје СТВари v рад. Ja TOMe ivit'- 
uiinT.v немам ништа да додам са теоријске слране, 

n \()hy само да изнесем са практич}№ мране ]едан 
разлог, те да покажем, како je овакво тума- 
чење добро. 

Може се, господо, деситв случај, да *'*' пред 
Законодавни Одбор изнесе један закон, и да се 
том приликом v Одбору подели мишљење o њему: 
да буде члаибва, који сматрају, да тај закон не 
може да се подведе под H.I. 133. Устава, и онда на- 
trraje Дискусија, која мора из Одбора да се пре- 
иесе у Скупштину, да ова одлучи ко je у праву. 
Тако-се десило са законом o Заштити Државе. 
Одбор није иогао да решава овај закон no чл. 133. 
Устава, na ипак питање, које je Одбор покренуо, 
на жалост, није могло битц поднето и решенр у 
ггленуму, него се прешло преко њега. А.ли, у дру- 
гом случају може се решити обрнуто: да Скуп- 
niTiniii стане na iMc.umiiv мањине одборске, na да 
кпже, да једаи пројекат није могао no тој пјроце- 
Ј.урп да буде решаван. 11 шта имамо онда? Имамо 
један узалудан рад од неколико дана илл неделл, 
који ne може бити одобрен! Зато ja мислим, с обзи- 
ром ii,i практичну страну нашега рада, да дви за- 
конски пројекти, KOJU иду na изједначење зако- 
подавства, треба да буду упућенн ПредседниШ- 
тву Гкутптпис na да нх ово уиути пленуму, 
na да пх Окупштина да Одбору нлн да пх задржи 
(•(-uii за рад. Ja MiiciiiM. да бн то било и у духу 
онога, што je речено у члану 133.., a и да би било 
у луху оарламентаризма у опште. Мн не можемо> 
тежити томо да један Одбор скупштинскр ослобо- 
.MIMO од Скупштине, да он доноси одлуке, које he 
Окупштина имати да акцептира. Ja бих желео, да 
свака ствар naulji' претходно пред Скупштину, 
na Mii да радимО no скупштинсшш директивама. 

To je IHTO caw хтео да кажем o раду Одбора 
no члану 133. Устава. Алн овде je noteKao n пред- 
лог; да ли Одбор може и да водифицира уредбе, 
које говоре p истој материји? (Гласови: Немојте o 
томе говорити сада, јер ћемо o томе засебво рас- 
прављатиЈ Ако хоћете те стварн да одвојимо при- 
стајем, n нзјављујем, да обадва ona закона греба 
до изађу пред Скупштину, na ако нам nx Скуџ- 
niTiina да у рад, мп ћемо nx радити ; a ако пх ona 
задржи за себе, оида he се њнма поступитн онако, 
као што се поступа при доношењу редовнш за- 
кола у опште. 

Потиредседник др.  Грегор Жерјав :   Има  реч 
ГОСПОДИВ   li'.vpoi'IOIinii. 

Фгхим Курбеговић: Ja сам сарађивао код ре- 
дакције члана 133. Устава и колико се сећам nn- 
теиција je била оппх. који су суделовали у том 
[■;,лу. noniTo су, обично CK.ViiiiiTiiiic у законском 
раду стерилнс, пошто већнном тај рад запиње u 
оне ne могу стварати, да се пађе начина, како би 
ci- у јсдпом  УЖеМ ОДббру  М( ГЛО .lahlllc ДОћВ ДО llilj- 
иотребнијих закона у држави. 11 према тој стили- 
..aniijn na. 133. MII смо сами nani.'iii две врсте за- 

КОна, који имаду да се iiaiviacuiiajv или ocuavK.vj.v 
према краћој процедури. гГо су закони за изједна- 
чавање законодавства в управе. Ови треба да 
пмаду краћу пррцедуру. Тиме се хтелр да се ти 
законски предлози ие извргну великим дискуси- 
јама у ('i;ym!iTiiiiii, ^ато je усп.ојспа i;paha процс- 
дура и наведено je, да се имаде упутити Законо- 
даваом Одбору, a онда' Скупштини. Скупштина 
пма да одлучи o њимана једанпуг уз изјаве пред 
ставника поједицих група, 

Настаје питање, на који начин пмаду се ти 
предлози упућивати Законодашгом Одбору? K'a;i 
iilioMorpiiMo M.i. i:in. ii i:ii ii i:i:i..(iii.ia помишљењу 
г. Јовановића нмали би три начина, како долазс 
тп законскв предлрзв предЗаконодавниодбор, апо 
Miiin.'i.cii.v r. Марковића и Ђоновића,којејаделим, 
два пачина. lio чл. 130. Устава све će уредбе дп- 
ректно упућују ЗаЈсонодавном Одбору, који само- 
стално o п.пма решава. По чл. 131. и 133. Устаиа 
упућују се други законски предлози преко Пред- 
седника Скупштине. Сада долази питање, na 
који пачпп. Једро je мптл.сп.с. да се имаду упу- 
iirni преко Председнишгва Окупштине и ono их 
упућује Законодавном Одбору. Друго je пак ми- 
шљење, да Предсрдништво Скудштине имаде те 
предлоге преко Скупштине упутити Законодавном 
Одбрру. Пошто je узус, да Председнцштво Скуп- 
штине ii пајмап.у стпар Јшућује преко Скулштдне 
Одбору, MiiciiiM. да je сасвим природно, да се и 
крсд.таи. који радс na изједначењу законодав- 
(•■ma n улраие. vnvlnj.v преко Окупштине Одбору. 
(Недељно Дивац:   Какан смисао троба да има та 
одредоа у Уставу?) Ви ћете казати enoje мишллње 
после мене. 

Има joni једна ствар. Ja мислим, да je Скуп- 
штппа најкомпетентнија, да одлучн o том. да лн 
јвдан законбки предлог радн o изједначењу зако- 
нодавства и управе. Цре неког времена нама je 
господив Миппстар Финансија др. Кумвшуди 
упутио два законска предлога, један o зајму, a 
ip\ гп o iipii|)f:niMa na iio]H';i n опда je иастала лпс- 
кусија, да лн су тн цредлозн onu. који раде на 
изјсдиачспл; n кад смо онда репгали, да Скуп- 
miima одлучи, тако треба да и у другпм стпарпма 
радпмо. (' тога ja држим, ла речн преко »ПреДсед- 
ништва Скупштине« ne ту.мачпмо тако, да треба 
предлози да дођу Председнику в онда одмах За- 
конодавном Одбору. Каква то смисла имаде? Онда 
on се TU предлози мог.ш одмах упутити Законо- 
лаппом Одбору. lianpoTiiH се ИШЛ0 аа тпм. да 
ГТредседништво Окупштине дрепложи Окупштини 
п Скуппггина онда одлучи o том, да ли тај закон- 
(i;n предлог пдс тамо. 

С/гога држлм, да бн onu законски предлозв o 
Државном Саввту n минвстарској одговорнрсти 
требали дрћв пред Председништво Скупштнне и 
онда преко СЗкупштине пред Закоиодавнн Одбор, 
a ne днректно. 

Пртпредседник др. Грегор Жерјав: Реч нма 
господив лр. Дулибић. 

Др. Анте Дулибић: ГОСПОДО, морам нзјавити, 
да се ja потпуно слажем с иишљењем господћна 
лра. Лазе Марковића. Кад смо створили дотичии 
ч ган Устава, ешко од uac nuje пмао намјеру да 
од тога нскључи пленум n сву нашу господу ко- 
леге,  чак   ОД  vnoananaii.a оппх закбна,   који   liao 
 ai законв пмају доћи na претрес у Законодавнв 
Одбор. Што се ту говори, у уставу, o Председ- 
iinniTn.v Скупштине, ja мшмпм. да Председнттво 
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Скпуштнне није иикахша власх н да не значн ни- 
шта друго, него само да jf онр репрезентант На- 
родне Срупштине. Понављам опет, да ми ииомо 
имали цамјеру да искључимо од позпавања тих 
закона пленум, Кад ce једна заЕрнска основа 
VIIVTII пАенуму, онда je треба штампати и раз ie 
.iiiTii riiiiM посланицнма тако, да сва гослода по- 
слаиицп имају прилике да ce улознају са садр- 
жајем oue законске основе, гледе које he претре- 
<-;rni законодавш) одбор. Ja иислим, да ce то тако 
мора Иитерцретират] з других разлога, поштд 
пренос јеДђе законске основе од Окупштине у За- 
конодав^н Одбор не завлачи целу ствар; ne водп 
ce [шсебна дискусија, алв ce аостизава то, да ce 
iiiv.iimiiun као ii јавност могу упознати са i-адр- 
л^ајем тога закона: Иначе у формалном погледу, 
nourro je no среди! питање иадлежности Народне 
Скуппшгае, ja мислнм, да законодавнн одбор није 
Е1адлежан да створи коначио решење овога trn- 
тања, да ли ce нма једна зшшнска основа упутитв 
иреко Народне Скулштине Закоподавном одбору. 
Ja MinMiiM. да ту није нико компетентаи да 
одлучи, iiri'o сама Народнћ Скуиштбна. Зато 
стављам формални нредлог, да ми ту с,твар ојвде 
пг расправљамо, него да одлучзшо да то прелу- 
стимо пленуму Народне Скупштине. 

[Тотпредседник др. Грегор Жерјав : Реч има 
господин Јоваи Јоваповић. 

Јован Јовановић: Ja бнх хтео да кажем само 
неколшсо ргчи iKir.ir овог хеоријоког разлагања од 
стране госпоцаав Лазе Марковића и после прак- 
Tii'iiif прнмедбе господииа Ђоновића, Дулибића n 
Курбеговића. Ja сб, господо, слал^еб <■ тиме, да би 
Tv ствар морали оставити Народној Скупштшш, 
да она n и.ој одлучи. 

Потпредседншс др. Грегор Жерјав: Реч и.ма 
господив Див.чц.   • 

Недељко Дивац : Гослодо, Ешје било тешко 
иредвидети да ћемо ce ми морати слотицати на 
овај Устав. To најбоље доказује и рвај случај. 
A кад смо ми то доказивали, опда ии господил 
Лаза Марковцћ, mi гобподин Курбвговић вису 
хтели да воде o томе рачупа, него су улорпо 
стајали иа том, да Устав треба изгласатн аа какав 
je, такат. јо. Ja сам v иотребном МОМенту ларочпто 
iicrai.-iio pijane cTjianc 11|)слазПИХ iiaprljrii.a ОВОГа 
Устава, п на жалрст im ja сам лисам тада могао да 
вИдим, колико су ona прелазпа иаређеља рђава 
Због тога, mro сам пх ja добпо 5 млиута upe пего 
je требало npiicT.vmiTii рсшавању тих прелазлих 
лаређења, и није било могућпбсти, да ce vlj." у ene 
рђаве стране) овог речепичпог склрла какав je у 
прелавлтш наређењима. 

И сад, госиодо, видите, сад je не.могућо то ис- 
iipaiiiiTii. то je иемогуће n свшј могућим софиз- 
иима, којлма то покушава господин др. Лаза 
Марковић, који носи гакрђе одговордост за доло- 
шење оиога Устава као и госиодпи, Курбеговић. 
'l.ian 133. Устава jačan je n ne може ce na сн i,\ 
фукчије гумачити него што је.-По ч.иту 133. omi 
закови, какпс имамб оред собом, иду Заководав- 
ном Одбору ареко Председпиштва Скупштлце. To 
зпачи, господо, да ce иикаквим силовањем ne 
\iovi;e прочитати, кад иде преко Председника 
СкулштинвЈ да треба да нде прво пред Окул- 
штину. Опде je Председпиштво само посредтп;. 
само једаи орган скутлтинскн a тај opran je и За- 
коиодавнн Одбор, који će овде оглашава kao шј\ 

легкан за ono решавање. Ja diix желео, да ми ce то 
иротумачи. a.in оваке како жели да протумачп 
др. Лаза Марковић, госпбдин Дулнбић, господин 
Ђоновић стварно mije и ии треба да имамо ауражи 
п смедоств да кажемо, да mije и да бацимо сву 
ОДГОВОРНОСТ  na   ОНв,  i.'o.jii   су   крппп.  да ce   ДОНвО 
овакав ј&дал Уставу ivOMe надазџмо na сметње. 
(Јован Ђоновић: 1!а omi оу TO u мпслпли.) Omi 
су TO xiv, m u Miicmi.Tii. али ce ja чудпм na IHTO iio- 
кушавају сасвпм друкчије да протумаче.  Ирема 
ТОМв; ГОСЛОДО, ne iipeM;i   MdMe мшп.т.еи.у, r.eh ор^Ма 
јаспој одредби члапа 133. залста'je Закрподавпл 
Одбор надлежаи да решава o овим стварима. Ono 
покушавање иа сплу господвла Марковића; да je 

.LIJ   SaXieB  За   упућИВаЊСМ   Jlpel.d   Иредселипттпа 
Скупштине жеља да ce постнгне тедаједав пакои 
одс прод клубове, аа да рни буду обавештени npo 
ио ' im дође нред Законодавнн Одбор. ове су то na 
mi.iv покушаји, да сеједна рђава ствар, за коју су 
(»ии сукрпвци, протумачи друкчије негр што je. 

Др. Светислав Поповић: Слажем ce са ročno- 
дппом Дивцом, да ce члаи 133. мрже тумачити 
саМО na једап пачии и слажем ce с њпмс И у томе, 
да je i 'рпретација. коју желе неКа господа да 

1аду ч.тну 133, везгодна в да доводи iie.iv ствар 
na    i;.iii.;ai; терсц. na  питап.е да .in je Устав редп- 
говав niiaiai. како треба да je редигрвав нлн ce до- 
изољава могућност аа да. други дођу и кажу ие 
вреди оно mro je иапвсано, nem ono тто ce хтело 
iiamieni u. 

Члан 133. трвба тумачити онако, i;aico ce 
ннтерпретира заков a то je речима треба дати свој 
[гоиродни смисао a ne додавати ништа друго. 
'!.i.iii 133. je потпуно jaean. Он одређује једап 
скупштински opran, крји пма да законско пројоктс 

^оставља овом одбору na решавање и кад Gn билр 
каквв nejacnocTii или противречја у члану 133., 
онда би било сасвим разумљиво, да пдсмо и да 
тражшо друго какпо помоћпо средстпо n да nn- 
тамо :;а n|>an,v ВОЉу закоподаица. 1>од jacno реДИ- 
гованог члана 133. неиамо ;ja то потребе. 

Госп. ЈБуба Jonanonnh je тачно разложио, 
како Je текла та ствар у Одбору и да ce хтоло одр- 
жати omi. тто je фактичкв одржано n да доса- 
дашп.п рад Законрдавног Одбора, специјално при 
расправи закона o заштити државе, вокрива ce 
с тп.м становиштвм. Ми пмамо у члапу зв. привре- 
иенога пословншса Уставотворне Скупштине пот- 
пуно слпчпу одрсдбу, да свн предЛозв o изменама 
a допунама морају бтт! потппсапп од 10 вародцих 
посланика a имају со упутптп црвко Председ- 
виштва Уставотворпоме Одбору n тако ce заиста 
радп.чо. (Јован Ђоновић: To je пешто сасвим 
друго!) II пракса) скуппгганска в оракса Уставо- 
твррног Одбора бнла je та, да су со свл аманд- 
мапп. које су појединв восланвцн, ne члавовв 
Уставотворнога1 Одбора него чланови Скушптине, 
iio,uii)(4i,in upeiui Иредсодттп-па Гкупштппе. a 
Председник икупштппе, ne саопштавајућв o томе 
niiniTa Окупштиви, достављао je те амандмане 
Уставном одоору. Kap што видите, госпоДо, no- 
словвик у злаву 66. потлуно ce воклала са редак- 
цпјом ч.чапа 63. Устава, n у једпом n у другом 
члаву долазе асте речи, a тај факт не иоже ce nn- 
i.anmiM вротиврешшм паподпма попптп. Иредсод- 
miK, Окуллггпле je opran, којп пма да miTei>ii|ir- 
inpa Устав n пос.тоттк. n on пма да од.чучп хоће 
•m поједиле законске предлоге, који ce предпажу, 
TiM-iiimrm Законодавном Одоору цјхчјо ("кутптппе 
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ii.iii Јгеиосредио Закоиодавном Одбору. O овим за- 
конским предлозима господин Председшп! Скуп- 
штине mije рекао своју реч, јф вије доставио те 
законске предлоге im непосредно Законодавном 
Одбору im преко Окушптинске седнице. Алв у 
случају закона o заштити државе господив Пред- 
оедник I'I.V mimiiic створио Je преседал и хај закои 
доставио непосредно Збкриодавпом Одбору. II ja 
очекујвм; да he господин Првдседник Скушптине 
ii у овом случају тако исто интергЈретиратн по- 
оловник п да in' Народна Окушптина хо одобрити. 
Ja не налазим да je хо какво зло, што je уставотво- 
рац одредио такав поступак. Ja држим, да je то 
добро и мотпвн, који су руководили уставотворца 
били су ти, да се тако аотребнн зак п. закови за 
кзједначење администрације у дра вн могу рас- 
иравити једниш убрзавдм поступком^ Ja мислим, 
ла су господа на кривоме терсну, кад кажу, да бн 
no такг.ом. аоступку Законодавнн Одбор постар пс- 
зчвисан фактор од Скушптипв. To не стоји. Но 
стоји затр, штоСкупштина у последњој инршгцији 
HM'I да I:.IH,C своју рвч; она молсе да одбије предлог 

(аконски само зато, што тај иоступак snije био 
исЛраван и да нареди друкчије поступање, Скуп- 
mrim.i молге aitoсеу суштивв глаже са иеритумом 
закона да ипак raj закопски арбдлог одбацн a да 
:M\rci;;i. да се ревшва на другн начш] no другом 
поступку. 

Господин Марковић изнЛ) je разлог да je не- 
ИОгуће да Одбор такп ]\:\л:ио ;'.;ii;(iiir р.ичцкпм.м. 
док ('кхпттпиа, mije na окупу. To nuje тачпо ilO 
хоме mio скушахинскв бдбори раде, a то се види 
II no другим факхима, које није похребно изпо- 
сити. ('i,-yiiinTiiii,i момситано ис расправља у пле 
нуму него расправља у својим одборима. 

AKO господив МарковвЉ; нли неко други, 
oceha хежину сихуације, na не може хако важав 
законскв предлог да прими, a да ne ковсулхирају 
КЛубОВе, 'to |>.|:;.\мс\|. A.ni то mije питаи.е iipai-.iiora 
прописа, то mije пихање компетенција коме греба 
да нде onaj закошки предлрг, псго je пихање поли- 
хичког хакха, пихаае умћсвоста и коввенцијв, хо- 
hcNio ли MU члановв Зажонодавног Одбора моћи 
понехн iKuimnK) одговорносх за one зажонске 
аредлоге и усвојихв их, a да o TONU; не коисултп- 
рамо клубове. Захо мислим, да у овом случају, 
ако одбор одобрв овај посхупак, да хо не искљу- 
'i.vji'. да се Законодаввв Одбор обрахи клубовима 
u да се omi сасхану и сваки донесв своју одлуку 
o тим заковбким предлозима. ЕПха више, мислим, 
да u сама Влада. кад je изишла са. тако важним 
законским предлозииа, морала je соидиратп рас- 
положење КЈ^убова в да ona извесно не би изишла 
са тако пажипм законскжм предлозима, да клу- 
бови o томе iiiic.v казали своју рсч. Из тнх разлога 
држиш да треба. да се упусхимо у расцраву мори- 
хорну тих законских предлога опда. када се omi 
ii|)ci;o Предесдцпка ('купттти' иуду доетаг.нли. 

Сакиб Коркут; Господо, ово одлагап.е pcnia- 
вања ових двају оредлога вема практичио вред- 
посхи, јер мв непемр моћи узетн у претрес ова два 
нацрха законска све до сасхавка Скупштипс. Захо 
сам мишљвња, да хреба арихвахихв предлог госпо- 

(ина ipa. AIITC Дулибића, да се ona два законска 
иацрта упуте  Илеиуму. 

Похпредсодпик др, Грегор Жерјав: Господо, 
ja смахрам за корисно, да се 6 овом пихању пре- 
тресд ад инфпрмап i\ м n iKnind се и моје нмс име- 
i!(ii;a/io у радпипма .VcTaiumuipiii' ОкупштИНе имам 

да ухврдим то: Ja сам схавио једаа предлог гледо 
Змсонодавног Одбора у хоме смиолу, да би он био 
самосхалап, као што je Законодавнв Одбор у сми- 
сду члана 133. Дошло je вгамвђу једне и друге 
схранке до компромиса хако да QMO MU. који смо 
nii.ni за још ввћу самоохалносх Законодавнога Од- 
бора, дали две концесије. Једва je концесија била, 
,1,1 се o решавањима З^конодавиог Одбора може 
jem једаииут гласати у Плевуму, апг без дебате 
u након кратке взјаве предсхавника појед^них 
група; a друга je копцсспја. да се [хредЈЈбзи упу- 
hyjy на Законодавип Одбор. a.ni; iip(!Ko Ili)e;i(,<Vl- 
нишхва еамо и то да Председвишхво има вонхролу 
u евиденцију иослова Законодаввог Одбора. Ова 
прибдижна Јсонхрола n еввденција сигурво je ко- 
рисна u Оредседник Ску^шхине, ако види, да се 
аредлог ио хиче нзједвачења заковод^всхва, може 
i,i задрЖВ такаг, предлог umi може да пита Скуп- 
amiii.v. ако му IHTO није јасно; а.ти ако je Пред- 
седнив na чисто. ои. no моме мишљењу, a хакав je 
био n звачад целога компромиса, иора да пошаље 
предлог дирекхно Заководавном ОдборУ- 

Шхо се хиче саме схвари, господив Дулиби!! 
je схавио предлог, којв ми се чинв да je за данас 
нвкако рано поднет, пошто ми jpin нисмо у поло- 
жају да решавамб, да лв смо надлвжни за pouia- 
liaii.r ова два закова ила ne, и пошхо Председник 
jem iinjf послар ona двазаконаурешавање. Cхога 
држам, да he предлог госиодииа Дулибвћа битв 
акхуелан онда, кад господин Председвик буде 
упухао оиа два предлога Законодавном Одбору }га 
ретавање. 

Ja Miic.iii.M. госиодиие Дулибићу, ако ono ira- 
таље посхаце акхуелно, ако нам господвн Прод- 
седвик упути ona два законска предлога, да онда 
гласамо и решамаво јегмо ли падлежни илв ne да 
решавамо o onoj схвари. Данас je ова ствар била 
ii;aiecj!iia са.мо ад пшроЈЈМап i.\ M n мшмпм. да je IO 
било кориоио за све. a особпто за јавнбсх да чује, 
да су мишљења у Одбору o овоме подел>ена. 

Др. Анте Дулибић: Мо.шм Вас, ja сам схавио 
мој предлог, a ваш je предлог, да се o onoj схварв 
сада ne решава. 

ПохпредсвДНИК др. Грегор Жерјав: Ja иисам 
ставпо никакав предлог, ja сам само отворно ову 
7;ебату ад информандум, да се сондира мшпљењс 
Одбора. (Чује се: Дискусија je покренуха и хреба 
ствар да се peimi.) Ona je nnap no моме мшнл.ен.у 
joiii иреурањеиа na решаваи.е. na дебату je зрела, 
али за рпиаваи.с mije. UOIHTO jom пеиамо прак- 
Tii'iiiora случаја, пошто наи Председништво jom 
mije упутило ова два предлога. Ла мислим. да ее 
у томе можемр сложихи. (Јован Ђоновић: Мо.чи.м 
na реч.) Молвм вас, господо, ако има ко од гооподе 
i,i |'тави формаллп предлог, иека пзволи тражитп 
реч да то учини, ппаме lie.Mo с овом дискусијом 
оти1ш беа краја. 

Др. Анте Дулибић: Мо.шм вас, ja сам ставио 
свој предлог, да ову схвар pepiHMO, да ona npit- 
пада у падлежпост Иародпој Окупрггини, пошхо 
једило Окупштинв и припада. Ono. што je сада 
казао господин Председннк, то je TnKolje једап 
11р|'длог. да je преурањено још да се ха отвар можс 
решаватп. 

Сакиб Коркут: Ja кшсллм, господине ЕГред: 
седшше. да трсба гласахи o предлогу господина 
Дулпбнћа it o вашему предлогу. Овде се каже, да 
Народна Окушптина иоже нзнети na решапање. У 
овоме члапу се говорп o Народпој Опушптгаш, a 
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не o Одпору. II ми ово, што дислгутујсмо. могло би 
да има само ту практичиу вредност, ако Влада 
види, да ће Законодавни Одбор сам решавати, да 
измопп Указ. Иначе шшакве друге практичпе вре- 
днрсти нема. дискусија je иепотребна. Практична 
je вредност њена само та, да се сондира мишљење 
и кад Одбор прихвати ту дискусију," да Влада про- 
мени Указ. Због тога мв треба да знамо, какво je 
шппљење Одбора и да глаћамо. (Чује се: 0 чему 
да гласамо?),Молим.Вас и.чма je гослодив Пред- 
седнгас ставио питање и m cm водили дискусију 
и онда je потребВо, да се зна резултат те 
днскусије. 

Потпредс^ник л\>. Грегор Жерјав: Има реч 
грсподии 'Boiioiuih. 

Јован Ђоновић: Молим вас, дозврлите ми 
само једну напомену. Caw госпоДин Председни^ 
гсазао je овајко: да je он хтео да чује иаше ми- 
шљење n да га саошпти Влади. Ila лепо., како here 
га ви саопштити Влади, акр не пребројите гла- 
сове? lv'iii;(i ћете рећи, да je мишљеље Законодав- 
егог Одбора? Ви кажете: подељвна су мишљења! 
Али од тога констаторања пома аоие. Треба саоп- 
штвти за rafa jo већина или мањина, јер од тога 
зависв одлука Владе, да ли he ona да промени 
овај Указ или tte. Из оамих валгах речи, госпо- 
дипе Председниче, излази, да бв требало то ваше 
мигаљење ставитв на гласаље те да с(ч види, да ли 
je већина Одбора за или [гротив. Нарочвто кад 
пмалт једав формалаи предлог, твм пре o њему 
троба гласати. 

Потпредседшн; др. Грегор Жерјав: Овде ви- 
димо да пмамо само предлог господвна Дулибвћа, 
Koju би био као некакова резолуција, да cfe одбор 
пзјави; да ои шгје надлежав за законске предлоге, 
KOJU се тичу изједна,чења закоиодавства и управе, 
a који би се упутилн само преко председпиштва 
без саслушааа и решеља Скупштвпе. 

Ja мислвм, Да смо доста учинили, ако смо 
данас покренулв ову дебату, a onaj he предлог 
бити актуелан тек оида. кад буде догаао једап 
повкретап пример. 

Ми данас овде нмамо да установимо дневви 
ред идуће свдвице. 

C обзиром па то. mro imcMo добили ниједаи 
предлог, нећемо стога ставитв на дневни ред 
Tr;iylio сеДвиде претрес једнога или другога за- 
копа, који сам вам овде разделио, и с тога ие могу 
да допустпм глалање o резолутшји, која бв била 
гхрејудвцијелиа за вдући дневпн ред. 

Али да će сада изјавимо привципијелно o 
јодиом другом питању, које je исто тако важно, 
Jop сви председници одсека траже, да добвју једву 
упуту у томе правцу, a. то je, да лв има Заково- 
давии Одбор право да крдифицира разне уредбо, 
ivoje се тиму нсте матервје. Влада и поједини од- 
сецн желели бн. да се one уредбе кодифвцирају у 
једиу уредбу, Нарочито се ово питаље појавило у 
одсеку за социјалну политику, стога fa молвм го- 
споду, да се овде мало поразговоримо o томс да 
дођвмо до једнога гледишта, јер ћемо umne иорати 
питатп Скупштвну, a важпо je да се тује мп- 
тљење једне и друге страве, He будете лв ово ре- 
пгали, Председништвр he ппти принуђено да само 
решава, na ja вас стога и пнтам n мислим, да je 
ono с\тсретљиво. 

I'r'f има господин Курбеговић, 
Фехим Курбеговић : Чпм дође у [гвтање 'i.ian 

130. n ono. IHTO je j.v'ic било у трећој секцвји, na 

дневвв ред, већ одмах мора да дође и ono o чему 
смо мало пре дискутовали. 

Министарство Социјалне Политике предло- 
жившв уредбе [II. Рекцији узело je многе уредбе 
n скалупило у јодну. Има их шест, седам, које го- 
воре 0 оргаштацпјп др',|;а1!По гтатпгтико. ааштитп 
радника и т. д. п т. д. 

OBU предлози, Kojir су дошли рд Мцнистар-; 
ства Социјалне Прлитике аису ништа друго исго 
законски предлози, који иду за изједначењем na- 
гсрнодавства у целој краљеввви. 

Сада fiacTaje спор, да лв може да се ввше тих 
уредаба кодифвцира у једну и да ли можемо 
узетв опнј продлог.-који je дошао од Министарства 
Социјалне Политике, na пример рецимо нацрг за- 
Е:она o оргапизацијв држав^е отатпстпкс за Кра- 
љовипу ррба, Хрвата и Словенаца и тако Даље. 
lio моме мпшл.он.у онп iiii(vi,T(i;iii. i.'ojo jo Mnnn- 
старство за Социјалну Политику дало Tpehbj сек- 
цији na. претјрес, no могу доћи под чл. 133. Устава. 
Да видимо niTii говорЈз тај члав 133. Устава (чита): 

»Члаи 13.°.. 
За нзједначен>е закбнодавства и управе у 

земљи ■ ставовљава се кра1ш поступак 
('MI законски предлози, који имају за пред- 

иет ВЈЈедвачење за!конрдавства в управе, подио- 
С( mi било од Владе илв од поједивих посланика, 
vHvlivjv će преко Председвиштва Скупштине За- 
коиодаЈвном Одбору. 

Извештај Законодаввог Одбора са предлогом, 
који je Одбор усвојио, гоаље се Народнрј Окуп- 
(iiTiniir ira решавање, 0 овим заковским предло- 
зима Скушптнна решава поимеви^вим гласан»ем 
јсдаппут n у целини, првма лн нх илв одбацује. 
Пре гласања моЈке no једав представник. сваке 
парламентарне групе дати крашу изјаву, 

Овакав краћв поступак за изједначење зако- 
нодавства n управе у земл>^ може со примсипти 
за пет годипа од дана ступаља na спагу Устапп. 
али со T.ij рбк може заковом и продулштп. 

Док трајо Уставотворпа Окупштина као За- 
конодавна Скупштина, Уставни Одбор вршиће ду- 
жпост овога Заководаввог Одбора«; 

Сад, овде je у питатву шта можемо стрпатп 
нод реч »Крји се иењају« a »које угшдају«., јер 
решеље Законбдавног Одбора у овом случају по- 
стаје закоп, како je то даље назвачено: »Одборске 
рдлуке прогласиће cć законом«. 

Господо, no MOMO мишљењу, ако би се радило 
d ммлпм измен&ма тих уредаба цли o њиховом 
обичном кодифицврању где се no би фррмалпо и 
материјално заководавство изједначавало, опда 
бисмо Moivm ставити под чл. 133., али где се 
pa m o оваквим предлозима, као што je закоп o 
организацији државве статистике, o устррјству 
Минв:старства за Соцвјалну ПрЛитику, овв би 
предлбзи трсбалв да иду под ову процеДуру где 
се пректз Председвиштва Народне Скупштине упу- 
li.vjv ЗаконодаВном Одбору no претрес; a no дру- 
rmi мишљењтаа Законодаввв Одбор имао je овде 
iiocTvmriTi no члапу 133. -Ta држим, да nii-Mii тамо 
гдо се ради o малвм нзмевама, где će материјалпо 
n формално законодавство ве изједначује, ja 
мислим, да бв Moivm оделџто кодифицирати. Али 
тамо. где ое види јасно да тпмс што се овај за 
конскн пројекат усваја, постиже се једно јоднп- 
ствено ^акоиодавство за читаву KpaaeBBHj1;, тамо мн 
ne on могли nocTjiiHTB no овој процедури; Tai;an je 
случај одве са Јфедбом o устројству Мпннгтпрстги! 
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за Социјалну Политику, јер no чл. 130. што реши 
Законодавнк Одбор, то не иде у пленум. A по чл. 
133. што pomii Закрнодавни Одбор, то иде пред 
пленум п илеиум има то да прими илн одбаци у 
целшш. Дакле, моје јо мишљеве, да ово ne бп 
мсгло спадати овде, пего под чл. 133. Устава. 

Потпредседник др, Грегор Жсрјав: Реч има 
рооподин Мплосав Рајчевић. 

Милосав Рајчевић: Ja иислим, да оио питаље, 
i;iio и прно питање, које je покренуто, нма значаја 
да се o њему разговарамо, зато што ови предлози 
морају да дођу у CKyiiiiiTimy..To што смо ми ro- 
вррили у секцији, a писмо дошли до nai;.4>y4i;n, 
дошли смо овдс са предлором, д^Г видпмо мишљење 
Законодавног Одбора, да ne бп доцпије својим ра- 

.дом дошлп у сукоб. У сваком случају, како год 
pcnin Законодавни Одбор. ми ћемо у секцијама у 
свакоме поједином питању дрнети pemeinc, a да ли 
he се то name рбшењеј сложити са мшпљењем од- 
бора, то je друга ствар. Према томе, мишљење од- 
бора пема за нас у секцији обавезу, ог.обпто кад се 
кодо разговорп, a ne доносе се решен;а. Ha пример 
o овпм уредоама, крје je доцео господин Министар 
Соцпјалпе Политике. 

Mn ћемо nalili ii такве да пнсу nn измене mi 
повп аакопп, пего само сређеие паредбо п;з мпогпх 
уредаба, IHTO треба да важи у будуће, са врло 
малпм изменама. Код неких, кодпсЈјпкацпја je тако 
пзведепа, да ћемо можда доћи до тога закључка, 
да су one пов закоп и у том случају тражићемо, 
да се поступп опако како предвиђа чл. 133. 
Устава. 

Кад ствар дође пред Председћиштво Скуп- 
nimne, ono he ca своје стране решптп, да лп he je 
ono само упутптп одбору плп Скушитшш. Ако се 
"мп ne сложпмо с тпм поступком, мп ћемо тај акт 
Председништва Окупштине одбити, n онда he доЈт 
до тога да o томе pcinana Скупштина. 

Према овоме, дакле, ми овде мол^емо o овпм 
уредбама само да говорпмо, али ne можемо да 
отварамо никакав закључак, јер свака уредба 
поднесена од МинАстра ГоцијалпеПолптпке пма 
сасвпм другп аначај: код многих су унесспп повп 
прппцппп n учињене такве измене, да je то нбва 
уредба, као уредба o организацији Министарства. 

Мцнистар за Социјалну Политику др. Вје- 
кослав Куковец: Ja, мислпм, да je с.асвим тачно 
ono, mio je казар господпп Рајчевић, 

To. IHTO je Мппнстар за Соцпја.тну [Голитику 
пррдложио, то je његрв предлог, да ове уредбе, 
које су neli ту примите у оном смпслу како су Вам 
предложене. Оне изворне уредбе ми имамо Beh 
штампане у »Олужбеиим Новинама«, a Rn heie 
видети, n иредлоге уредаба, voje су у форми', 
која je била рбична код свих јфедаба ц привре- 
меиих закона, којз су тако донстн. I'.n ћете пх 
нрпмптп у томе облику и у облппсу предлога, којн 
1!ам je подпесеи од продлагача т. ј. од Мипистра 
за <'оцпјалпу Политпку. Ако Ви нађете, да je то 
штампало већ. ja Вам предлажем као нову уредбу, 
Bn here то одбити, у целинн pehu ћете: ми при1 

мамо само ono. IHTO je нгтамиано n у »СлужбвНИМ 
Новинама« Beh o6yxBaheHO било. To онда није 
уродба iifi'o предлог уредбе. A да Ви нмате права 
да у томе нешто мељатв, то je неоспорно, јер се у 
§ 130. каже: Одбор ђе решџти које уредбе остају 
.\ важностн u без измепа, a које се мељају, n које 
укидају, 

Дакле, ja Вам предлажем, да бп било црак- 
тпчпо, да примите, сматрајујш да Вам ne предла- 
жем neniTO пово, пего да само пзједпачујем уредбе, 
које су до сада у току ове трп годшге изишле. 
Алп ми смо 21. марта ове годппе повпеплп те до- 
датке. Било бп пезгодпо да оснажите уредбу Ко- 
palioii.v n Јоваиоппћеву, пошто се мпого тога ме- 
њало n мн смо стога ono. тто се мењало у Другој 
уредби, ивједначили и поднели онакав текст ка- 
кав бп трсбао д'а будо у будуЈшости. Дакле, то je 
један мој цредлог, каки ja сматрам, да би према 
њему имала бити уредба у будућпостн. 

Какове су садање уредбе, то можете увек ви- 
дети у »Службеним Новинама«. Ова уредбе сада 
обнчно не одговарају животу н мпс.шм. да бк 
Гнмо незгодно да расправљате o свакој уредби иа- 
посе, noro бн било најзгодније да ггрихватите 
текстацију какову сам ja предложио. Ja мо.шм. 
ако нмаде толикр жалби, какр смо нх чули у 
Окушптипи у пптерп.елацнјама н у различитим 
питањима, да инвалидско питање једно надле- 
umio cxB^ha овако a друго онако, мислим, да би 
требало да изађвмо у сусрет и да то питање ре- 
нтмо ca изменама, до којих и опако мора доћп. To 
je био смнсао мојега предлога. али ja не нраг.им 
никакво иитап.е. ако одбаците мрј предлог. ТТо ja 
мислми, да бп бпло згодно да имамо једну гекста- 
нпју o том IHTO nocTojn n како би трсбало да буде. 
Ja мнслпм. да je рад Законодавног Одбора, да 
ono IHTO у истину одговара практичнрм жнвоту. у 
том облику прпмп. Ja мислим, да ту нема никаквс 
ттротпвурочпости. 

Потпредседник др, Грегор Жерјав: Има реч 
r. Дулибић. 

Др. Анте Дулибић: Овде je no среди неки 
неспоразумак. Ja оам био одређев као референтза 
инвалидско питање. Нашао сам, да гледе тога 
пптап.а пмаде веких 14 уредаба. Некоје уредбе 
мењају прве уредбе n тиме настаје једна конфу- 
зија n стога мислим, да се ни један референт ne 
мрже латити трга посла na. други начин пего да 
паправп једпу уредбу. Ту nnje могуће. да узмемо 
у претрес сваку уредбу TI да ју онда оснажимо. У 
том je погледу МиЛистарство за Социјалну ТТолп- 
тику дошло одбору у оусрот. кад je дало све 
уредбо скупптп у један елаборат. Зато сам ja био 
предлржио у одсјеку, да не узмемо посебно у npe- 
трес појединв уредбе, негб onaj елаборат, у коме 
су све уредбе садржане n где се налазе и неки 
гфедлози за идмене и допуне, што Министарство 
мнс.ти да je згрдно да се унесе. Зато сам ja био 
лппнл.ен.а. да то mije иоиа законска осиова тгш 
iioiai предлог, него једна сттлификација целога 
раДа n зато еам мислио, да пема mi једног разлога, 
да се врху тога дебатира, Одсек je јуче закључио, 
да узмемо као базу елаборат, у коме су уредбе cai- 
држане, a не поједине Јфедбе! 

Потпредседник др. Грегор Жерјав: Реч пма 
г. MapKOBHh. 

Лр. Лаза Марковић: Ja сматрам, да je ово 
IHTO je изнио г. мпштгтар социјалне политшад, 
врло добро и корисно н врло би добро било да то 
усвојпмо. кад би то било Moryhe. Ha жалост, мп- 
ОЛИМ; Да TO lilije MOI'.vlie. u господин мппистар со- 
ппјалн,"'1 нолпгик-е дошао je доцкан са том кодп- 
фикацијом. По м.т. 130. MU можемо само поједине 
уредб'}, оне које нам у одређеаом року буде до- 
ставила кр. влада нспитивати и за сваку од њих 
утврдтгш. да лп остаје na сиози nm ne. Ano није 
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оста.ма на сназиј да .nr се onu мси.а. илн се пот- 
пупо укида. Сада je дошао врЛо користап преД- 
лог, .iioiiiTo имамо таквих уредаба, које су суксе- 
сивао шпле једпа за ^ругом, да се врши кекр 
скупљаље. To no чл. [30. не може да буде, јер се 
овако једЛо Изузетно овлашћење, koje je дато За- 
коподавном рдбору, не може ироширивати. Сваки 
овакав ^lpolllll• мора се тумачитн лимитативно, и 
1;ад ми тога рВЈјашћења немамо, ja иислим, да 
Кемо погрешкгв, ако пођемо тим путем, који je 
практичан, али за којв нам чланак [So. ne даје 
права. 

Потпредседник др, Грегор Жерјав: Реч има 
г. министар за социјалну политшсу. 

Мипнстар за Ооцијалну Политику др. Вјеко- 
слав. Куковец: Ja мнслим, да гооподив говорник 
пема праиа. а.ко каже, да je ту нешто задоцнило, 
jisp еам ja уредбе какве сам предложир Закрно- 
давном одбору правовремоно иредложир. 'l'.v за-; 
доцвило iiii.jt' ништа, n сав се материјал налази 
овде, a г. Дулибик je могар ц' сам то саставити. 
On као члаи законодавног одбора сме нову текста- 
цију узети, jop je, то мењање; Ов каже, да њему 
изгдеда, да je то мењање овога што постоји, или 
кајсо се он изразио то je сређнвање рнога што je 
гшло. a ne нечега што je наквадно предложено, 
преко тога рока. To je предложено раније, то je 
пекн предлрг и нека га r, Ду.шГт!! сматра, да га 
je он сам ставио a не ja, или нска га даде tipenn- 
сати, оида није мој прсдлор. и мпслим. да ту иема 
шшакве потешкоће; . 

Потпредседнпк др. Грегор Жерјав: Реч има 
г. Дивац, 

Недељко Дивац: Ja сам за чл. 133. рекаб, да 
je рђав, али сасвим јасан. Он има сасвим ;ii>yi'o- 
јачпји смисао, noro што je покушао г. др. Jlaba 
гаарковић да га протумачп. Што će тичо мл. 130., 
ту je заиста и пртребно једно објашњење. lio мом 
мппгл.оп.у чл. 130, ja бих другојачије проту- 
мачпо. него mro je то учшшо господин ЈГаза 
МГаркоЈвић, ГГрема њему сви привремепи закони, 
уредбе, правилзгици и решења ^инистарско!; Ga- 
вета n друга актн могу да се поднесу законодав- 
пом одбору. да он o n.mia донесе решење. M<4iii 
иаглода да иинистарства нмају право само на то, 
да поднесу све te уредбе и пр^гвреЈмене зажоне. 
Оне из.гледају онакве какве су постојале Beh у 
ишшстарству, и првма томе ту itei би ништа Mo- 
rao да će Mon.ii. n.Tii ове дрлазе до рдбора, који 
мои;о то привремене законе, уредбе и правил- 
ишсо TipiiMirni без нзмене n/m ca измеиом иЛи нх 
ciiomiM укинути. Б сад; господо, мн нмамо пред 
собом оваЈшв крнкретан случај: МинистарстЂО за 
Социјалну 11олптик\' било je претрпано једним 
хаооом од ситних уредаба, у којима се впсолутно 
im ђаво inijf могао више снаћн и ono. иалазећв се 
у једном тако тешком положају, покушало je 
да јкчфпш синтезу мпогобројних Уредаба истог 
карактера, одИрсно мпогооројнпх Уредаба, које се 
односе на једно Hciro питање, na један исти пред- 
мст. Такав je био олучај са Уредбама, o којима je 
подиео реферат г. [улибић, оа Уредбама које се 
односе на инвалидско питањђ. Иств такав случај 
je ca Уредбама које се однРсе ца затти*гу радника 
п na осигураае радкцка, II т,\ емо имоли једап 
mi;! уредаба међу крјима je било и таквих, које оу 
гсонтрадикторног смисла, пздаване у рааним мо- 
MriiTiiMii. било пх je које оу једид другој басвим 

протииурочно. Такио стање нијв NUUMO liiiino 
остати.то je увидело и Министаротво за Социјал- 
иу Политику u покуШало je да учини крај томе 
(лан.у извршившв синтезу-. тих Урвдаба. Тако 
Јфедбс, које ое односе на заштиту радника нр по- 
јсдинпх областв радиичког завонодав&гва, №шни- 
старетво за Ооцијајшу Политику оинтезрвало je у 
јсдну уредбу, којој je дало аагш привременог зат 
копа итд. СасвшЈ je споредно што се тиче назива, 
али оуттииа синтезе тпх мнргобројних уреда(Ја 
осга.та je пота. Ja сам имао прилике да прегле- 
дам то Уредбе, i;ojo. се односе на одште одрвдбе o 
заштити радника; 'Гу су одредбе које сс одноре na 
л.^ичту радног временај na заштиту '-копа. na за- 
niTHT.v деце, одредбе! кој[в се односе na питање o 
поћном раду, na je исти елаборат обухватир пи- 
тан.о o радпичкој комори, радни.чкој берзи, рад- 
ппчкпм повереницима итд. o свима тпм итап.им.ч 
гшсхојале су посебне Уредбе, алп се јо од свога 
тога изврцшла једна сЛнтеза. 

llnji' више питање, да лн Мипистарство тм 
право na такву једну измену илн такав посгуцак, 
поред то синтезе ^инистарство je поднело и no- 
себне Уредбе, него je питање имамо ли ми npia,Ba 
да доносимо јодну Уредбу, која би представлуала 
знатне измене према онцм Уредбама, icoje смо до- 
nii.ni од дотичног Министарства Mojo шиилЈење јо, 
,i;i пмамо праиа и ПР оамом ч.иту (30. оиога 
Устава, јер онде изрично стоји', да Одбор можс 
Уредбе да рримв беа нзмена, оа пзменама или да 
може да их одбаци. Према томе ако je Мшшстар- 
ство eeh поднелО елаборат, - a ono je поднело и 
елаболат и синтезу тих Уродаба. - ако je Мини- 
старство извршило те измене тако, да нх можемо 
сложити п да пх можемо прихватити као своје, 
онда имамо иотпуио право иа TO П0 члаиу 180, И 
колико олм ja могао да оценим код Уредбе наро- 
чпто p заштити раденика и осигурања, ja бих 
предложио да (шамо цраво Сгекцнја ипје да po- 
mniji iino да предлеике Законодавноу Одбору 
a Законодавнв Рдбор има право, да примв уакве 
иамењене и до^аене одредбе чија суштина није 
дубоко п^мењена nero само добила згодндј^ формЈ' 
за маштулацију. У рамој тој уродби и њоиој ро- 
дакцији o заштити радништва к осигурања, има 
извесних тачака, са којима се ja личпо не бих 
сложио. Ja liy то |ioliii Tipii.iiiKo.M доношења рефе- 
ратл. јер сматрам, да нису добре за раднике, иначе 
mro сс тпчс гампх ИЗМвНЦ ja MIKMIIM. да ми имамо 
пстиупп право na то ii;!M(4io и no троба да oo по- 
ставља више питање. да ли мппиотарстло има 
право, nero да лн Закоподавни Одбор има праро 
ла кзвриш измене. Mojo коиачно мишљење у томе 
пог.тоду јо. да Законрдавнв Одбор прома чл. 130. 
Упапа прелазиих; паређења има право na такву 
ороту измепа и да je у ннтересу! пашега ааконр- 
давства и у интересу правилнрг рад^а појединих 
Mimih тарстаиа у ПОЈеДШШМ областима, да ми то 
пзмене учинимо. Јер ако прихватимо ono тума- 
чеље. којс je ирихг.атио ГОСПОДИВ др. .'lao.a Map- 
i.or.uli. да морамо од алфа до омбга да [фимкмо 
сваку уредбу, Рнда IIOMO учшпгп: то, да ће пасту- 
iiimi да Министарства nehe моћи да раде. 

Цотпредседнив др. Грегор Жерјав: Реч нма 
ri'iMiD.iini лр. Лаза MapKoiuili. 

Др. Лаза Марковић: Роспбдо, ja пмам ретко 
-ajouo I.CTOO. ла мој колега госЛодин Дпг.ац. који 
je промукао говорећн против одредаба у Уставу, 
ДанаС ii(4;a;;yjc мпт.ми.с. да je КОриспо no адми- 
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гшстршЈију li ne Мттстрсгг.а. да ce извесне ол- 
редбе Устава арошире и да ce не само прегледају 
Јфвдбе у оакоподинпом Одбору вего да Законо- 
давни Одбор има права да ствара новв, да коди- 
фицира послове. Росподо, менн je мило, ттс го: 
сподин ДВвац .овако тумачн одредбу члана 130. 
Устава, м£Ц(ар да то тумамсн.е иијс тачио, imai; jo 
jtviiH* задорољство за нас, који смо гласали за 
Устав, a бвр je [говлачење господина Дивца, који 
je тврдио, да мн руигамо парламентаризам, a он 
NKIJV тим тражн од нас, д'а проширимо Устав и да 
то рушење наставиАЈо. 

ПотпредсвдниБ лу. Грегор Жерјав: Реч има 
I4)CIIOJJIIII Љуба Јошшовић. 

Љуба Јовановић : Morv. господа посланици, 
пмати сврје Mimi.'i.cii с o Уставу, па тако и госпо- 
,;IIII, Дивац ii дрхгп послапици. алн није оправ- 
дано доказивати рђавост Устава ише што ce eno- 
тичемо. Господо, у свима могућим Уставима и за- 
кошша спотицал^ су ce људи, чим су хтелн ла их 
гтрнмењују. Сасвим je то природно, a нарочито још 
|;ад ce у то спотицан>е уносн бла воља, олда на- 
равно мора бити спотицања. (Недељко Дивац: lln 
(ч, iie слажете у митл.си.у са господввом дром. 
Марковићем!) Има ли те зле воље код нас у За- 
коиодавном Одбору? Ja мислим, да нема. Али да 
ce бграиичимо, да не говоримо уопште o прелазним 
[шређењцма Устава ного да сбворимо o овој ствари, 
d члану 130. ll<> иоме мишљењу, raj члан je jačan, 
(m говорл d томв, да lic За^онодавпв Одбор моћв 
neite законе уредбе одбацитн и оне тиме губе 
своју ciiar.v. друге уре^цбе примиће у целости, a 
трепе су рне урвдбе, које he ce меи.атп. A шта 
значи мењатн уредбе? To зпачи место Једнога про- 
гшсати iiciiiTd друго. II то несумњиво не само no 
форми, iici'o и no садржини. .tep. да ce хтело ми- 
(.imii само na форму, не би дошао oiuij проиис 
члана 130. Можс ce рећи, да ми. пароднв посла- 
иици. ne бисмо im пристали, да све уредбе озако- 
liii.Mo. uero je дошла та peeiepBa, да можемо иен>ати 
CIKI. ba чиме ce ne слажемо. -Тасио je, да ин имамо 
права, да мењамо уредбе и да их можвмо и коди- 
фицирате. Даклв, ако пмамо право мси.аги. у то- 
лико више пмамо npafia распарчапо скупљати, ко- 
дифицирати. Јер онај, крји има веће право, ja то 
aiasi и а!ко нисам правник, има и мање право, ono 
laje одоираг.а iiclic npaiio. II опда. аа, мсис ј(! jaCHO 
кад можемо уредбе мси.атп. можено их и ску- 
гјљатв и можемо i;ao Закоцодавни Одбор кодифи- 
кацију да пзвршимо. A ово, господо, што je госпо- 
дин Мипистар за Ооцијалну Политику учинио, 
то je ('ui.ia само једна љубазност од његове отране 
прсма Законодавном Одбору, a у исто време то je 
dit.TO ii такио [[.(мч)!«) схнатаи.с. да тс урсдоо. којо 
су na пракси аадавЈале тешкоће, лепо среди и да 
пх као једаи гогов nocao и као оЛакшицу аа nam 
рад преда Законодавном Одбору, 

IIITO ce тиче питања, koje je покренуо rperio- 
.iiiii Курбеговић, o опсегу, питање je како heiio мл 
схнатити п какиа ираг.а пмамо. да са тпм уред- 
Пама урадимо. 0 тим уредбама, које су сада na 
.iiicmiuM реду, ja na прпмсЈ) no MiKvniM. ла бисмо 
MI:  пма.т npar.a. да ИНВаЛИДСКу imMoli улсптсро- 
стручимо, IMII да ствбршго неке сасвим цове кате- 
горије внвалида, na које ce није mi мислнло. Или 
na аример да у закону o ааштитп n обезбеђењу 
радепика уноснмо сасвим пове прилцице, што (in 
('in.io II одсустпо тактикс и прекорачеље права, која 
пам j« <'i;yiiiiiTiiiia дала. Докле ce год мп крећемо 

у оквиру, који нам je Окуппшша одредила, a оист 
са извесним тактом чинимо тс измепе, дотле смо 
ми ту увек na иотпупо уставном звмл>ншту. Само 
кодифвцирање међутим тако je спбредан nocao, у 
колико ne у.тааи у суштииу етвари. да та.ј сио- 
редпи иосао овде рема mi смвсла, јер кодифици- 
рање бн ce могло поверптн ие једном законодавном 
телу, као што je Народко Скушптина, него и 
оопчппм чиновницима. 

ПотпредседниЕ др. Грегор Жерјав; Реч нма 
господин Ђоновић. 

Јован Ђоновић: Хтео еа.м да кажем иеиолико 
решг. Ову употребу за кодификацију изДскујо caw 
nocao. Koju радимо, Ha пример, pehu hy вам нешто 
na иога личног нскуства, Господин Јован Јошшо- 
niili n ja. узели смо да реферишемо o Уродбама, 
i;oje ce тичу Државног Рачуповодства. Нашли смо 
тамо пех до шест•уродаба, у којимасе говори o до- 
дацима на скупоћу. Рецимо у последаБОј Уредби, 
која je поднета, има ип свакога решеља no нешто 
тако да када бисмо били везани, да не мо- 
жемо да nx кодифицирамо, мора.ш бисмо у свакој 
уредби no ncniTo да оснажимо, a остало да ис- 
палпс. Тако oiicMo у место једне уредбе пмалп no 
niccT урсдаоа 0 пстом предмету n у свакој no 
нешто из оних других. 

Ja мпстпм. да je техничкп згодније, да ce из 
тнх уредабај покули сВе што вреди да остане, и 
унесе у једпу једину Јфедбу. To бн ono чисто тех- 
mi'iinr nocao. A да мп пмамо права да мењано, то 
MU свн знамо из чл. 130. Устаг.а. no коме имамо 
права да мењамо n no формв n no садржшпг. 

Зато Mnc;niii. да ono. како (каже господив 
Курбеговић, ne би било изједначење Закоподав- 
ства, nero би било спптетпаовап.с мпогобројппх 
уредаба. koje говоре o пстој стнарп. Ако неко Мц- 
ппстарство изиђе na сукрет na нам да једап ела- 
борат. као што je то учпппо господпп Мпппстар ;ia 
Социјалну По.тптпку. онда je аа nac олакшап 
nocao. јер бисмо иначв то моралв мп сами ура- 
лптп. (Зтога. господо, пемамо шта да ce плапгамо. 
ла IIOMO доћи у колизију са неким одредбама 
Устава. To ne стоји, јер бп ono бпло мпсто фор- 
ма.шо скупљање ових прописа цз многобројппх 
урсдаба. које говоЈн.- o јсдпој пстој ствартг. 

Иотпрслсслппк др. Грегор Жерјав: Пма реч 
господин Курбеговић. 

Фехим Курбеговић : Господо, ja ca.\f вагласио 
разлику између компетенције Законодавног Од- 
бора према члану 133. тг чл. ino. Устава. Кад смо 
стилизовали ч.т. 130. Устава пмали смо пред очима 
ово. Било je једно мишљење, да ce све уредбе сту- 
nan.cM Устава у крепост ставе ван снаге. Друго 
Miiin.i.cine. којо je бпло опрапдаппје n ca IJOJIIM сам 
ce n ja сагласио, било je ово да оппм дапом када 
Устав ступп у крепост, ако би ce све уредбе ста- 
r.n.ic г.ап ciiare. да on паступпо аастој у државпом 
животу, да ce ne бп пмало no чему радити. IT онда 
je naljcii модус, да све ono. што je набројано у чл. 
130. Устава, добије закопску снагу; Али пошто je 
oii.io Miiin.T.eina. да у тпм уредбама, ре&ењима Mn- 
нистарског Савета n одлукама, којв имају закоп- 
сдсога значаја, да има много што шта што je по- 
Tpeoiio. да ce укине или би бпло штетно no др- 
жавнв друштвенн живот, онда je створена једнп 
процедура, no којој нма да ce обави ревизија тих 
уредаба. Крмпетенција за ту ревизију дата je 
самоста.то Законодавном Одбору n одлука Зако- 
подавног Одбора  нма да важв кар задња.   lln 
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једна одлука Законодавног Одбора прша чл. i;u>. 
Устава ne иде ирсд лленум. Тшо се каже, да 
Одбор нма право да тс уредбе одбаци, да их прими 
у целости и има ирано и да их мења. Под мења- 
љем није речено у коме опсегу има право да nx 
мвња. Али дозволите ми, ако не поставимо граннце 
томе мењању ми можемо доћи у непридику да 
изиграмо ч.1. 133. Устаг.а. Јер ако би ми у мбњању 
iiiiujii тако далско. да изверне уредбе и no садр- 
жини u ио форми тако промшимо, да настане 
једап јединствев заков ^fl читаву Краљевину, онда 
би дошли до тога, да ми изједначавамо законе ада 
o томв IK^ одлучујс Народна Скупштина, Дапаче 
био je у IV. секцијћ једав смхучај, где се je радило 
o цештачкпм пристојбама и председннк господин 
Пера Марковић био je мишљења, да се у тим уред^ 
бама учини измена, да за читаву Кр!аљерину вреде 
(■рбијаиске одредГ«; o исштсачким ористојбама. Акб 
би се то учииило, нас би у пречанским крајевима 
снашло то. да коднас уопште судови не бн били у 
стаљу да уредују. И да смо\ ми усвојили стано- 
виште господина Пере Марковића, ми бисмо до- 
шли до тога, да изједначујемо један део крввич- 
вога иостушса. 

Тако je исто било и код Мпппстарс.тг.а за 
Социјалпу Иолитику. Ono се je потруднло да мвоге 
ствари игр&дв. у целиви n многе je стварв довело 
у форми јединсхвенога закона тако, да би Mir 
даиас и no форми и no садржини пмали у целој 
држави )Изј1едначенс», ^аконодавство o тим соци- 
јалппм пптан.пма. Ha тај пачпп плепум Скуи- 
штипе ne бп im одлучпнао o изједаачењу завовб- 
давства и mi бисмо преотелн Н)егову комистсицију 
из чл. 131. Ja држим, да овде где би се могло ра- 
дити o променама у мањем опсегу, где би се ра- 
дидо o мањем олагаљу и кодифицирању гнх уре- 
даба, да би ее то jom могло доиуститп. Али оВде 
где се ствара један јединствев закон, да се ту нема 
мењатр ио смислу чл. 131. Устава вего no смшму 
члапа 133. Зато ja држим, да кад смо усвојили 
предлог гооподина Дулибвћа, да смо га усвоји m 
само у коикрсшом случају, јер су те уредбе било 
такве парави, да би се one могле саставпти. Алн 
овде код соцпјалне пблитшсе ту има таквих уре- 
даба, да one представљају једап јединствев заков- 
ски предлог. lla пример Уредба б Државвој Ста- 
тнстпци, o оргашшацпјп Мивистарства na Соци- 
јалну Полптпку итд. To би исто било као n то да 
поједппп крајеви пису имали своје казвене закр- 
ппке него да се сада израђујв каппспи закониЕ у 
формп уредбе. Ћ na ј^давпут Мивистарство 
Правде допосп све тс уредбе пз поједпппх кра- 
јева n мн nx кодифицирамо n усвајамо. To би бнло 
изједпачавап.е казпепога закоппка за чптаиу др- 
жаву. To Mir ne би бплп власпп учшгати no члану 
130., пего no члану 133, Устава. 

Потпредсодпвк др. Грегор Жерјав: Ja видим, 
да je шппљеље одбора приличио онако како га у 

стилвзирао гоеподшЈ Љуба Јовановић  и у томс 
смеру ja li.v га саотитити и појединим одсецима. 

Пред вама je у Законодавном Одбору једав 
iioii несуш&иви преседав и стога молим, да ne за-' 
мерите Председвиштву, ако који пут упита за мп- 
шљење пленума, да може заузеги Једно гледнште 
у појединии споршш питањима, a. иислим, да he 
бити случајева, и аод мога паследппка да упита 
за мишљење пленума одбрра n|)n овакиом посло- 
пап.у. 

Реч пма госиодин Лаза Марковић. 
Др. Лаза Марковић: Ja писам Jacno рааумео 

господшш Потпредседвшса. Мени изгледа, да дпс- 
кусија вије јасно пбказала, да се оримВ ми1пље1Бе 
господина Љубе Јовановића. Ja бих био слободан 
да поднесем једав предлог и да донесемо закљу- 
чатс o томе. (Глас: Па n господин Дулибић je исто 
тако подпео предлог.) Ja сматраМ, да се може 
извршити кодпфпкацпја опдо, где o пстим ппта- 
iiiiiMa nof'Tojn Bimif Уредаба, али к^д постоје две 
Уредбе са разним питањима, да ту не може бити 
кодификације. 

Потпредседиик др; Грегор Жерјав: To ja 
примам. 

Идућу седвицу заказујем бутра у 3 сата 
после подне. Ha дневном реду j<v: избор Председ- 
ппка. двојпце потпредседника n секретара, потто 
сам ja привремено изабрав n примио се дужности 
док не буде изабрав нови. 

Затим долази тачка з.. која je мало тешка. Мн 
пмамо да добијемо од i. секције Законодавног Од- 
бора извештај o ревизији уредаба, које се тичу 

(Гзвознив napniia« n »царппских лежарина«. 
Господпи Министар Финансија иарочито ме 

јо молио, да. овај павештај ставим што пре на 
дневнв ред. Извештај се управо израђује n jom др 
сада mije предав Предсвдаиштву, na бих молио 
Одбор, ако мпслп, да je ствар прешна, да дозволв 
да извехптај данас 'откудамо a поделимр члано- 
вима сутра upe седнице. Ако пршште рвај 
предлог. ja бпх ставво извештај одмах оутра na 
двевнв род. 

К&о закључву тачку имамо извештај V. сек- 
niijf. који je данас подпссеп, али je n сув^ше 
волт; n нвће се Molili до сутра откуцати; ако и све 
Miimiuie буду радиле, a овај je извештај o уред- 
бама »извозннх царина« и »царвжских лежарива« 
мпого мањи. Примате лп овај предлог? (ПрпмамО.) 

Идућу седницу заказујем за сутра у 3 сата 
послв подне с дневшш редом: избор Председвика, 
двојице! потпрсдседпика. избор свкретара n извб- 
гатај секцијв o уредбама. које се тичу »Извозвих 
napnna« n »Цариноких лежариВа«, 

У случају да услед сутрашп.ег празника ве 
буде кворума, седницу liv одгодитп за прекосутра 
у 9 часова upe подне, с пстим дневним редом. 

(Седвица je заЈсључева у  i.", часова.) 




