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X. СЕДНИДА 

ЗАКОНОДАВНОГ ОДБђРА 
НАРОДНЕ СКУЛШТИНШ 

КРАЉЕВИНЕ 
СРБА, ХГГ.ЛТЛ  II (МОГ.КПЛЦЛ 

држана 22. септвмбра 1921. године у Београду. 

Председавао арво Патпредседншс др. Грегор 
Жерјав, затим новоизабрани Потпредседикк др. 
Светислав Поповић. 

Зам.еник секретара др. Љуба Поповић. 
Приоутни господа: Министар Финансија др. 

Коста I>.VMIUI\7UI ii Мпнистар иољопривреде н 
Вода llimii Пуцељ. 

Референти: Богдан С. Богдановић, вришлац 
луилкх/ти Гећералног Директора Дирекдије Ца- 
[iiiiia и др. Фран roriKvuicTiili. шеф Генералне Ди- 
рскцијс Царина. 

(ПочетаЕ у 10 и 45 часова пре подне.) 
Потпредседник др. Грегор Жерјав: Господо, 

iioiino пма доврљав број присутних чланова од- 
бора, ртвараи седницу. Молим господина Попо- 
i'.iilui. да изволв протатати Запирник IX. седнице 
Законодавног Одбора. 

Заменик секретара др. Љуба Поповић чита 
Затшсник IX. седнице Законодавног Одбора. 

Џотпредседник др. Грегор Жерјав: Господр, 
како нема ћримедаба сматрам, да je Записнш! 
одобрен. 

lipe neto штопређемона прву гачку дневнога 
реда, избор Предссдништиа и ('скретара, част ми 
je на упит господнпа Ђоновића na последн>ој сед- 
ницн: јесу лн све уредбе предате ЗаконоДаввом 
Одбору у року од i месеца — да изјавим; да je 
господин 'Bonoiiiili прегледао Протокол Уредаба, 
na ми je јавио роаултат оиога свога прегЛеда. Ja 
ипсам успео да рву ствар сам прегледам, али ми 
смо се у представничкбм одбору upe седницс сло- 
/i.ii.iii, да један одсек ад хоц из пар чланова Зако- 
нодавиог Одбора ову ртвар истражи и enoj изве- 
iu'raj пбднесе Закрнодавном Одбору; Ако се га- 
слода слажу с тим, ja бих"предлоашо, да уђу у ruj 
одсек грсподин Светислав Jlonoiuih. Фбхиц Кур- 
6croBii}i и госводвв Лог.ан 'Jioiioimii у смпслу сио- 
рааума у представвичкрм одбору- Прима лн Одбор 
овпј вредлог? (Прима.) 

Прелазимо на прву тачку дневнога реда; a то 
je }ia избрр Председипштва. Taj избор извршиће 
се тајним гласањем. Горпода члаиовп одбора др- 
биће ЛЕСтиће и гласаће се једном листом рдједан- 
пут за iw6op целокупног Цредседништва. 

Моллм господина ^Сурбеговића  и дра, Лазу 
Трковића за ркрутинијум, 
(Настаје избор Председништва тајпим гласањем. 

— После гласања.) 
Потиредседиик др. Грегор Жерјав: Изволите 

'гути. горподо, резултат гласања. 
Др. Лаза Марковић: Гласало je свега 17 no- 

сланика —I чланова Законодавног Одбора. Од i? 
иредатих гласачких листића, 5 je било празних. 
Диаиаест гласачких листа дале су оиај резултат: 
за Председника дРбио je господии M uma Трифу- 
новип 12 гласова; за 1. Потпредседника добио je 
господин др. Светислав Поповић и гласрва, a го- 

сподии др. 1 регор Жерјав i глас. 
седнпка добио je господин Осман 

За 11. Потпред- 
Виловић 12 ivia- 

ji' господив др.  иавлс сова. За секретара дроио 
Чубровић ii2 гласрва. 

ПотиреДседнш! лр. Грегор Жерјав: У смислу 
[1о'словника, изабран je-. Предс^дником Законо: 
давног Одбрра горподин Миша Трифуновик са 12 
гласова. За l. Потпредседни^а изабрад je господин 
др. Светислав Поповић са н гласова, За II. Пот- 
председника изабран Je господии Осмаи DILIOBUII 
ca 12 гласова, a за секретара гбсподин лр. Павле 
Mvnpor.iih ca   12 гласоиа. 

Попио je господнн Миша Трифунорић одсу- 
тан, MO.IIIM господина I. Пртпредседника, дра. 
(1ветислава Поповића, да преузме"11реДседништвР. 

ПотпредсеДник др. Светислав Поповић (за- 
узимајућл Председничко место): Част ми je, го 
сподо', у име господива Председилка и у име иза- 
браних другова; захвалитв вам na поверењу. Иаја- 
вљујем, да Кемо, в моји другРвн у председништву 
n ja, својски noTiioMohii господина ПредседникЛ 
у његовОМ тешком раду; a гбсподу чланове ЗаКО- 
иодаииог Одбора молим. да иас иомогпу у пашем 
иастрјаљу, Да овај тешки аосао, који je Устав по- 
иерио Законодавнрм Одбору, BITO upe успепшо до- 
вршимо. 

Одређујем паузу од пет минута. 
(Настаје пауза. — После паузе.) 

Потпредседник др. Светислав Поповић: Ире- 
лаавмо на другу тачку дневнога рода, — решавање 
o извештају I. одсека o уредбама, које се твчу 
нзвозних царина в царинских лсжарвва. 

Геч вма господин Потпредседник I. Одсека, 
др. Жерјав. 

Потпредседник l. Одсека др. Грегор Жерјав 
Mina иавештај I. Секхшје Законодавног Одбора o 
Уредби o Изменама и Допунама Закона o општој 
Царинскрј Тарифв од 15'. маја 1921. године »Слу- 
Јкбене Новине« бр. Ј.1в/2Д. (»Службеие Новине« 
број 47.) 

Овом У])едбом измењен je ч.чаи 22. Закопа o 
oiiniToj Цар1шској Тарифи. Пошто ове измене не 
задовољавају виигс Министарство Финавсија, 
[гоедлаже Одсек и рецшо je примихн измене ово 
Уредбе у четири смера: 

i. Стопа таксо лежарвве утврђена je саДа na 
ino кгр., na се вредлаже, да со рачува од 10 кгр. 
бруто тежине. Твм се омогућује правилвије напла- 
ћивање лежарине док стопа сама остаје нвпро- 
мењена. 

ГоРподо, ако je досада ко имао ррбу, која je 
тсжила i OJ кгр. влатво je за 200 кгр.. a саДа he 
бити скала од 10—10 кгр. в то je правичпо. 

2, Ве каплаћује се царина у случајевима, где 
спор испадне у целини у корист декларанта илц 
окривљенога, тто до сада није било, али се осе- 
ћало кар велика неправичност. 
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У  другом  случају,  господо,  ocehsuio се као уступају своје магацино за  нскључиву употребу 
i;iMiiiwi криница, ако je царинарница задоцнила са царинарница, може уговором, у место најамнине 
царињењем,  цли  aico je без  гфивње деклараџта иризнатн једа1ј део (фихода од таксе лежарине, 
тражила већу царииу, na ако се касније доказало, паплаЈЈене одредбама овога члана. 
да je декларант имао ираво, nuai;   je on   плаћао Овај закоп ступа на снагу десетог дана обна- 
огромну суму. To je сада исправљено. родоваља у    Службенвм  Новивама«. 

•   .">. Уведеи je прецид наплате лежариве, кад Известиоц}' одсека je част ћредлож^ти Зако- 
се иосле становџтог рока не извршп царињење, a иодавном Одбору, да примв ову нзмену. 
хо без кривице декларанта.             • Потпредседник др. Светислав Поповић: Отва- 

i, с разЈшга финашсијских држава моментано P"*1 o овоме расправу. За реч се пријавио господии 
ne може iid.miiii потребпо магаципе, a има довољ110 воповип. 
IH iiv,ic  1сод  [фиватних  лица  да  такве магацине Јован Ђоновић: Ви сте отворили расправу 0 
v.Tvnr [(арвнарннци иа vnoTpe6y, с условом, да им r|4'.i Уродбн, no ja ne ^огу да расправљам upe него 
(•о у M(VCTO иајамвипс призпа известап део папла- расшравимо иитање, које je цокрепуто   na   јуче- 
heiie лелсаршге рашН)0ј оедници na н на дапашњој, .-i o иојем fe 

Сва ова чсти] редлога долаз(! у c-vcpei on- г,ил0 Р^говора na ^сдпој конференЦији предстаб- 
miiiM ;mxTt!BiiMa приврсдпих Kpvrona, na нх е радн l"il>i' '^бова, и најзад овде пред вама; Знатс, да 
toia o/icei; ппихватио -1'' Реше110> Да се образује један одбор, KOJU има да 

Л    \        ''              ,                     ,,      , m iiiiT.i. да .in оу ове уредбе правоваљано стигле, Уредба од 15   Maja   1921, годиио   Олужбоне Г(И,||ПД(, „,,, „,,,,, [IIT0 (.(, ,,,,,„,,',„..,,, ,. овим „„,,,. 
Иовине   6poj mi. <) нзменама и Допупама ЗаЈсово lbeM, ја     ;,.„,,_ да 0 on0j \    ^n не м(Мкемо   ,„.. 
".'""■'■'■"•i чаринској т сфи г.мгп , ш,  р« н.у ,ф;||,,,1Т1,'.], налазим, да ове подцете урвдбе отру 
''-1"''"1 "л '''-1'1 onaIv0- дошле na врвме нја caw eeh скренуо био иа то 

1ла" --■ мења се и гласи: пажњу,   Радн  тога!  био   je  u  образоВаи   посебан 
Сва роба.. која лежиу царинским магашганма Одбор, који je требао да поднесе навештај, иојп-оп 

п   царннсшш   истовариштима   подлежи   плаћању ,-,■ имао  примнти,  na  оида да се 0  њима води 
таксе лежаринс. дискусија. 

Ова такса нзноси: за увозну робу после два Ова уредба заведена je v деловодни протокол 
u-uiii слободног лежаља: Законодавног Одбора два данадоцнијенеготопро- 

1. за држање- na царинском ист;оваришт;у писује чл. 130. Устава. У чл. 130. Устава каже се 
(отвореном иростору) 0.05 динара од 10 i;rp. бруто (чита): У року од месец дана од nporaameiBa 
дневво; Устава, Влада je дужна спровести све привремене 

2, зо л«кање у царинским магадинима: законе, уредбе, правилнике u решења Минибтар 
а) сва роба, изузимајући лакр запаљнпе и ског Савета и друга акта n одлуке са одређешш 

ескцлозиве, 0.10 динара од 10 кгр. брутр дневно; роком  грајаља  за^онског значаја   Законодавном 
б) лако запаљиве и експлозивне 0.20 динара Одбору и.ч преглед«. Даље се каже овако (чита): 

'■' '0 кгр. бруто, дневно. Неподнетв  привременн закони, уредбе,   правил- 
Лежарииа за извозн.у робу нзноси после пет цтт ц ретења министарског Савета и друга акта 

дана слободног лежањч 0.03 динара   од  10   кгр. ц одлуке ća одређении poftov трајаља законског 
^руто. дневно.                                            • . значаја npecrajv важитн . 

;г,'|',"|г l|r|l,u '" ^l'- РачУВД се к) i кгр. [{ад овако" CTQjn ,.,,„,, |;;1Л ()li;li;i) црописује 
'^10 Дан лежања  ематра  се сваки  започетн ,,,,„, ,;,„ у,,,,,,,,   , ја саЈ КОнстатовао, ла je ова 
п^?0 i!   ^11'         м               i Уредба заведена) ^о,  јула т.  ј. два дана дошгаје, 

,      0в>  T
r
aK0-v "^1"' ^""истар Фшмпгиј;,  пове |г Устав обнародрвап 28. јуна, онда се пе-може 

'l;^11- а^оби се показало да je недовољна и да се ,, њој ВОдИТИ д,1(.ку,-,1ја npe него je питање рока 
"0 а '1агомилава- рпцчишћено. Ja тражим у ннтересу и нашега рада 

За робу, која je \   царшшко-кривичном или n пашега угледа, да ne газимо одлу1се,   које  смо 
царииско-тарифском ипору,  nohe се паплаћивати донели^пре 5 минута, пего да их će држнмо. To 
лвжарина за време протекло од почетка ;u> окон- није у осталом ред, ja се од таквог начина аосту- 
чања спора, ако се спор primi у цепиии у корист паља офађујем; и уоптте, ако буде^те так-о радили 
окривљепога илц   (екларанта. Но овима стоји na и  даље,  нзјављујем, л.ч  ne  могу  учествовати   у 
иољу да у гзаком случају, сем случаја кријумча- раду, јер ne Morv nocHtB одговорност за њ 
Реља' ,,";|III,I-V lM,r,'V  т ЦаРИнског иагаццна  n.in Потпредседшп; др. Светислав Поповић :   Ако истоваршпта   пошто m   \\.\  претходно  плате   ца- сам добро рааумео, господип Ђоновић палази, да 
l11111-^ "" r|;lll-v ^Ј" v> саШ1 •^11''1" У декларациЈу, j,, „овре^еи пословник, mro сам отворио расправу 
•' ;;'' г||"1""1 втлак' одноопо " :!'- вчане 'i^1"'- -1" upe ттп mi,, ce o томе питању расправило. Пошто 
^о^аног решења  onopa  положе  niimmuij.v у  го,- ,„, иоже п т6ме -„.,,, ,,„.„,,,,,,,',„; ^ословнику за   . 
TOBOM новцу или хартиЈама од вредности, којг (.-e (^купштину, који имаде ва^гити  да у Законо 
}   I..I\HIIJ,\   iMuiM.ijN, давном ОдОору. ne моп' дозволити расправу o томс 

^ада с;е декларацнја  [шднесс и озва] и у питању  и  rcao председннк  имам  нзјавити, да   je 
року предвиђепом за слобсдно лежање робе; npe- .  дневни ред за далаиЈњу седницу установљев јучо, 
1:11 |;| се право на паплату леиЈарине пакоп петога тг je господин Ђо iHh могао јуче то питање'ио- 

!ана nocic предаје робе у царински магацип и тдј г;ренути. Дневив ред седнице данашње утврђеи je 
прекид траје све до овога дапа запључно. у који јуче \\ ja мор.чм пастојати око тога, да бдбор pač- 
je декларација предава Благајци Цариварница П1)авља mrmii.c. uoje jei на дневном реду. (Јован 
ради наплат^е дажбина. акоодоцњоше у царин.ељу Ђоновић : Може ли Окупшћша расирављати o 
иије проузршсовао с;ам депларант, стварима. којс 3a6paibyje Устав? Стјепан 

Минттар Финанспја je овлаштеп. да у елу- Барић: Молим за реч!) Да ni госпоДии [шслати; 
чајевима. .\  крјима прпватво лица или  предузећа 1К'ели  говоритп o истој етвари? (Стјспан  Барић : 

u 



б2 Стеногр. белешкс 

Желим говоритн o повреди пословшша.) Ja не 
могу o томо дозволити говорити него само ј*'Дном 
посланику. 

Реч има господин  Министар Финансија. 
Министар Финансија др. Коста Кумануди: 

Господо, поводом говора господина Ђоповића, ja 
желии да утврдим, кога je дана ова Уредба од 
стране Мшшстарства Финансија спроведена, по- 
средним путем, аЛи спроведена Законодавн;>м Од- 
бору. 25. јула ja сам, господо, упутио господииу 
^инистру за Уставотворну Скупштину и изједпа- 
чење закона ово писмо : 

»Министарство Финапсија 
Краљевине Срба. Хрвата и Оловенаца 

.   ЕГабинет Министра Финансија. 
Бр.  4782. 

25. јула 1921. године, 
Београд. 

Господиие Министре' 
У одговору на Ваше писмо бр. 710, од 12. VIL 

част ми je доставити Вам 
у   прилогу  под   i.  списат; привремепих  за- 

кона, Уредаба, Правилнш^а, решења Министарског 
бавета, Економско-финансИјског комитета итд. из- 
миих no струци Министарства Флнансија, 

у прилогу под 2. текстове у списку наведених 
иривремених закона, Уредаба итд. 

Молпм Вас да onu   прилога   изволите  доста- 
c.iiTii Законодавнсш Одбору Народне Скупштипе, 

Господину Министру 
за Уставотвориу Скупштину. 

Министар Финапсија 
Др. К. Кумануди с. р.« 

Према томе, госшодо, ja ca'M ову Уредбу још 
ijpe рока упутио Законодавном Одбору преко Мп- 
['шстарства за Уставотворпу Скупштину и нзје- 
дначење закона. 

Јован Ђоновић: Ha Еаднфереицији, коју су 
имали представници група, утврђено je, да се по- 
ступи овако какс ja тражнм. Због тога би господа, 
која су била na конференцији и својим решељем 
обвезали своје v\)yiu\ требала са [s да одрже ono. 
иа mro смо се споразумели; a ако то aehe, онда 
значи да никакви споразуми, [соји се у onoj кући 
v'iimc, не важе. 

Ja не бих хтсо o овој ствари вишб да гово- 
рим, ма да би се p њој могло много више го^орити. 

,М бих хтео само да се ова пракса не одомаћи, 
него да се држимо одлука. које смо донели. 

Потпредседник др.   Светислав   Поповић:   Ja 
нисам обавештен o резултату конференције стра- 
нака, иа стога прекидам седницу за неколико тре- 
иутака, да се o тој ствари обавестимо и догово 
римо. 

(После паузе.) 
Потпредседник др. Светислав Поповић: 

Се 'iimui се наставља. Пре no што пређемо на рас- 
праву част мп je упитати господу, да ли су спора- 
зумни, да господа новинарски известиоци, којн не 
могу да чују. приђу ближе у клупе, да би могли 
чути? (Одзив: Могу.) 

Пододбор, који ^ изабран pa дапашњој сер 
niiiui. да исггата хитно, да ли су уредбе, које сс 
данас имају расправитн праводобно стигле и спрр^ 
веден i онодавном Одбору, довршио je распра- 
ву o TONJC предмету и г. Фехим Курбеговић иза- 
брап je за известибца већипе и аоднеће у< меп из- 
ппптиј. Наравпа отвар, све то у претпоставци да 

:■ '),i,6op сиора-Јуман с тим, да се расправа o изве- 
гатају Т. одсека o уредбама, које су на дневном 
реду одложи, док се не сврши расправа o овоме 
извештају. 

Има реч г. известилап;. 
Известилац Фехим Курбеговић: Господо по- 

сланици, па интерћенцију господина посланика 
Ђоновића дошло je у питање, да ли су уредбе, 
[toje су предате од поједшшх мшшстарстава, пре- 

. ,' у року предвиђеноЈл у Уставу^ наиме, да ли 
су предате у року од тридесет дана цосле изгла- 
сања Устава. 

Г. Ђоновић je прегледајући, како му je било 
дато у '•  од стране Законодавнот Одбора, 
[хоједине уредбе констатовао, да ii\r нма много које 
imc.v праводобно предате и отворила се била 
дсбата, na je изабран одбор у који je4 ушао 
господин Поповић и господив Ђоновш! it ja. 

i," прегледамр KOJI
1
 су уредбе правовремено пре- 

даве на претрес и ревнзију. Пре него што сс 
je тај преглед обавио, стављена je данас на дневни 
ред ова уредба МЈпшстра Финансија, и г. Ђоновић 
и други представници грула ставили су прпговоре, 
да се онн ие могу упуштати у дебату, док се гш- 
тан>е у целости не рашчисти. Ми смо били на 
1:онферепц1тји и већином гласова репгали смо 
овако: држимо, ако je једна уредбо од надлежног 
министарства правовремоно експедована, отпосла- 
II;I. да je ona и правовремено и спроведена. Не 
ипта се, да ли je ona правовремено стигла, noro je 
гл^вно ia оо углавп. да ли je та уредба од над- 
лежиог министарства правовремено експедована. 
Акб јо једна уредба од надлежног министаЈ)ства 
спроведепа, na макар и касније ститла, тиме оо 
долази до тога да je она заиста правовремено 
спроведена. Општа правна пракса за све поднеске, 
i'ojn су везани роком јосте. да за њих њизов рок 
истиче овшг часом кад буде onaj списак n.in 
главни поднесак експедовап и то долази у право- 
времешг рок; Ова уредба Министарства Фтшап 
сија експедована je 25. јула преко Министар- 
ства за Уставотворну Окулштину тг Изједначење 
Закона; из министарсгва je екрпедована 27./7. a 
Одбору je стигла 30./7; Ми држимо. да je ова 
уредба, тгошто .јо документовано, да je од Мшги- 
схарства Финансија експедована 25. јула, у року 
[тредвиђепрм Уставом, правовремено слроведена и 
стога evo закључили већином гласова; да се можс 
дискутовати, и ако се дискутује, да се неће ни- 
мало повредити члан 130. Устава, у коме сс пред- 
виђа једномесечни pok na предавање уредаба За- 
конодавном Одбору. Ja предлажем у име већине, 
Да оо претрео обави a што се тиче друшх урвдаба 
одбор који je изабран стгровешће цзвидо п према 
TONte поднеће Законодавном Одбору комплетан 
извештај. 

Јован Ђоновић: Молим за роч као извести- 
Лац маЈглпте. 

ПотпредсеДнки др. Светислав Поповић: Наш 
прсловник прзпаје само известиоца већине, a ne 
известиода мањине. Ja Вам дајем реч као члану 
Закоподавног Одбора. 

Јован Ђоновић: Ja оам хтео да Вас подсетим 
na неке стварн, које су се рапије десиле, кад je 
претфесан члан 130. Устава. Ви знате; да je овај 
'i.iim био na. претресу, први ттут. 3 моооца npe исго 
mro je изгласап Устав, и наравно еви чланрви 
Владе n чланови Уставцога Одбора, одаосно Зако- 
подавног Одбора, знали су тачно и јасно зашто се 
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доносв овокав таан; п господа Министри имала су 
довољно времена да се ориентишу, л дЈа издаду 
наредбе својим органћма, да припреме цео мате 
ријал, да у року, који je фиксираи уставом, аре- 
даду Законодавпом Од&ору, да pa нсшиа, и да no 
n.rMv ради. To će знало, a no актима, које caw 
разгледао v нашој канцеларији, изгледа ми, да су 
госиода Миниотри ваборавили tia своју дужност, 
rta се ,\ последњем моменту сетили и захражили, 
на врат на нос, Јфедбе и чак нису хтели прочи- 
тати чл. 130., да виде ксше их треба упућивати, 
него су ii.v улућивали час преко Министарства 
Правде, час преко Министарства за Конститу- 
анту! Тако су их могли упутити и иреко послан- 
ства у Васхингтону! Ту се види једав криминалан 
нерад, ту се видн једно рђаво схватање дужности. 
To сам хтео најпре иагласитЕ. 

Др.уго. чланом 130. Устава остављен je рок 
за предају од месец дана. To није написапо у 
Уставу без смисла, itero ca дубоким смислом. Ррк 
je тај остављен зато, што се зна m. да he бити 
огромав материјал, који има да се сварн у Зако- 
подавном Одбору, којему Je ;;,-i рад оста.кл,!'!! други 
једав рок, који не сме да пређе. Да би Законо- 
давпи Одбор могао тај о1?роман материјал у рдре- 
IjfiioM року да свари, одређен je рок предаЈе за 
ијвсец дана. Само тако може он многобројне уредбе 
да прегледа и заврши. Јер, ако бн се аримилЈ iy- 
мачење r. Курбеговића, ако je иериторан за подно- 
шење датум кад je Министарство послало акт, a 
ne кад je акт стигао Законодавном Пдбору, онда 
бд nam poi; за толико гребао бити иродужен, јср 
MU ne би Morili cniliii. Taj ј<' pm;, дакле, предви- 
Ijmi да би могли cTiilin. a na овај начин и оваквим 
тумачењем, не можемо стнћи. Има уредаба, iu)jc 
су иеправовремено предате, и ако примимо све 
уредбе, без разбора, невезујући се за рок када с.у 
предате Законодавном Одбору, онда би рад Зако- 
нодавног Одбора био повећав и оида Влада може 
да се користп, и да те уредбе постану законима 
зато, mio Законодавни Одбор није стигао да их 
прегледа. Стога, господо, ja сс не могу сложитн 
ća њиховим мишљењем, да се сматра мериторно 
кад je урсдба упућена, него да се лојалио држимо 
чл, 130. и да лојално тражимо, да су све уредбо 
требале бити упућене у року од месец дапа. Онс, 
пак, уредбе, које пису упућене у томе року, прс- 
стају важитиЈ 

Од Министарртва до Конституаите, није ра- 
стојање од looo км. Акта су могла бити предана 
JI;, рукс у руку. Њпх иијс трсбало упућивати im 
преко Министарства, nu преко Потте. Нс може сс 
овај датум на акту узети као мериторан, то није 
датум предаје na пошти, него треба узети датум на 
сксдсдпциоиој књизи илп нашег деловодника. 
AKO се оспорава тачност нашеу деловоднога про- 
токола, као дана^прислећа акта, онда треба да нас 
уверите доказима, да je учињена омашка, и онда 
бисмо ми наше чиновникр, који су погрешилн a 
обмањивалн itac, узели na одговорност. Стога, ja 
се ne могу сложити са избосгиоцсм I-, h'.vpucroim 
ћем, да ое сматра, да су one две уредбе правова 
љано предате и да може битн дибкусије o њима na 
основу 'iiana 130. устава. 

Ja мислим, госиодо, да треба наћи другу со- 
луцију. Вн имате чл. 133. Устава. И свс уредбе, 
кој(! нису правоваљало upivntiv. могле бп да се 
подведу под M.i. 133. Устава n тако-донесу. To je 

ji-imun излаз из ове ситуацнјо, a овако, како стс 
m.m.m ne иде, 

Потпредседник др. Светислав Поповић: Пма 
РОЧ Др,   A. /Iv.lllnllli. 

Др. Анте Дулибић; Господо, Ja знам, да има 
мпого важних уредаба и закона, који ne могу тако 
imnlui изван снаге, јер би то било на штету земље. 
A m i;i се мн можемо бавити овим уредбама треба 
да нађемо другн начин, ако се ie уредбе доцније 
спроведу. Не моху пристати на тумачење већине 
одбора, да реч »спроведен« зиачи као експедиран 
и упућен. To je апсурдум, гооподо, a хо се налази 
Deli у ч.1. 1зо. Он каже шта зиамп реч »спрове- 
ден«. »Спроввден значи ono што je већ прошло, 
то je оно mio бих ja добио у овоје руке, и (.чита): 
»неподнетипривремени заЈсонн, правнлници n ре- 
m('ii,a_ n друга акта престају важнти ...« Не само 
да је*рок од иесец дана перемторан рок, него има 
једна страшннја санкцијј ia ге уре (бе у онште 
престају важнти. Нешто може да престане ка i je 
поднесено, a поднесено, господо, кад je дошло, a 
не кад je и како je унућено. Pa.mor зашто се ja 
буним npoTiii; тумачења одборске већиие, то je 
nora. mro nam Устав np mrmlja многе рокове што 
се гиче судова и ррађанских властн. Ове je везано 
за неке рокове, n ако ии почнсмо овако да тума 
чимо рокове imo тто oi;ri,r тумачнмо n као mro се 
овде хоће ia тумачн, онда више нема Устава и 
гаранције, Jep, ако закон предвнђа рок од два да- 
na, on,u; се laj рок може ародужити na тај начив 
n иесец дана. Како caw већ горе иагласно, да чл. 
t30. каже што значн ре i »снров [ен« г. ј. , m то 

■u истр, тта n поднет«. (Стјепан Барић: 
Онда je г. Мннистар могао да до задњега дана 
држи те све уредбе tto^ себе.) Иађимо, господо. 
који други iiaMim. n немојмо стваратн један пре- 
јудиц, jep, ако данас прнхватимо то тумачење, 
онда стварамо Један прејудиц, којнм сте најваж 
пнје одредбе Зостава уннштилн i: зато остајем у 
томе, да се пма сматрати, да ona, уродба није под- 
несвна, п.чп као што закон катт »Сироведена« 
и m »ноднесена« на време. Нађнмо један фуги на- 
чин излаза, алн рећи да су ове у] ■ (бе баш подне- 
сене у законнтом року то мнслнм, [в не можемо и 
liv, смемо казати. 

Потпредседнкк др. Светислгз Поповић: Реч 
има господнн Јовановић. 

Јован Јовановић: Ja се нр иујем овом 
тумачењу г. Дулибића n Ђонов h • u олажем се 
с и.пма. Ja мислпм. да ми не можемо примнти, да 
je ова уредба благовремено поднвта За^оно 
пом ОДбору na pa i. n да због тога треба 'i pmmn n 
један други пачин, да се из ове снт>тацнје нзиђе. 
jep je ова уредба хнтна. Ми се иожемо ослонити 
na 'm. 133. u помоћу mera. нзаћи из те ситуацнје. 

Потпредседннк др. Светислав Поповић: Реч 
има г. Барић. 

Стјепан Барић: Господо, ja мислнм, ако ос 
ствар ^убље размисди, да ћемо видети да тако ne 
иде, lio овом тумачењу jom би lanac могао г. ми- 
'нистар ^опсттуанте i в te таквих ■ > ре ■ 
једно море, и да нх код себе држи и онда да пх 
заднл) ;iaii овамо поднесе. Qo^e ■> месецн могао 
бп да их поднесе г. мипнстар за конституаћту. 
\ia) сс узме да je мннистар послао уредбу дн- 
р( ктно na скупштину, н да je поштом ин?ла, jom 
би ишло, a.m raj пут није као једини прописан, 
Могло би се деситн, да пма у Мииистарству правде 
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и у Министарству за   конституанту уредбе, које »редвиђеном року, јер су ова надлештва, Koja ux 
леже и tčoje ћемо ми добити један дан пријвј иего тал.у, у Београду. Акта, ваља да, не треба да пу- 
mro бисмо могли све скула да решимо, Оолуцију тују од Министарства Финансија Или Министар 
треба тражити на други начин, a не на овај. ства Правде и Со1Џ1Јалне Политш^е до Скупштине, 

Потпредседник др. Светислав Поповић: Реч дапима п ме.сецима, него су могла да стигну за је- 
има известилац                                                     ' ^1' ''flT- Овакво наше тумачење ие обара poivOBe, 

,',''                  ^,            u    <      ..♦■      \-, , ,,, који су предвиђени грађапским a кривичним за- Иавестилац     Фехим      Курбеговић;     Морам     к.(| [nM; ()];l ,;, I.VNia
l,|rIM, „ овај ^,1,,,,,,,,,, 1Ш1; 0д. 

УкРатко   Да   Реплицирам   на   приговоре .господе сусаобзиром иаовеспецијадпествари,^ес. 
"Редговорника.  Ja не знам од  куда    оспода до- ^      j           У     тумачење онако како га m 
лазе «a ||;| m Утизврћуправном "Р^омуста- \{           о       ^        |(, ,,   ,;-„,,,„,,,,,   „ ,. 
иовљена  правила  o ДОСтављању   аката    (Јован ^ хоћу да   кажем   јогп-и-ово,  да ми   гажен.е^ 
Ђоновић: Mn не нзврћемо mmrm. Ja се ограЈуЈем у^а     • i|r               „;,,,,,,,,.■,„   адмшшстративне 
чротив хакових израза) Ji знам од ,лл;,.д...1  u, j      л   и        ^     а i|(,i.n           j       за 
Д« '•■  ДР- Дулибиб  тумачи   да  спровест!   нешто ^   Т;|                        (   |,()i!   ;i          Скупштином, 

,  fa41! -1''1 т" Дођеоношз у РУке.коме je намЈењена ^     [    i      ^ [Ia „,,,;,',,.,. „„, друге ,,,,_ 
Акоданешто  хоћу да  qn laban,   главно   е   да     мо Ја бих x,,vn ;    , дложим   .,I1V солуцију, im 
срровађам  нотребнии  инструментима  и докумен- h   којс бисмо

А
мог^и

Дда Нзиђемо из овога хаоса. 
тима опскрбим п да   даље  одтурим   оним   путем, динн сс излаз моисе наћл у примсии M.I. 133. нлв 
којим треоа да вде; a да ли ће оио стићи право- -       у    в   т   .   ^д,,,,,, „,,■,,;,. ј,,, има ., уре. 
времено п.ш ре, го je друга ствар. Кад бисмо се та- ■     .               Акожкои pouv поднете Законо- 
icEor гледишта дрлгали 1сод судова, нароч^то тамо >ianiI0M одбову ' 
гдесу   коиуптшгдот   средства   слаба    |ава, Потпредседник др. Светислав Попови^. [Тма 
0H^a Hirea^ ,,г би сТРанкс «o6HJI.e "огућности за ч ,.  ,,-   1-r,.0l,illll   ,,,', ,,„.„„„, o6]mmmha, 
уи^ииг правпих лијекова. Ако je Миниотарртво ф ^    Курбвговић: Г. Ђоновић  [е узео мојо 
финаж-ИЈа  својим   званичним   књнгама   и   peni-         ЧТ10^а сам ,,,:,,„; ,, ;lv,,,innl, „ предго- 
стрима, коЈИма морамо да веруЈемо, експедовало, ;;(   ||m „ |(;,    iiV               правној пракси \'Тврђено 
спровсло, ове уредбе -i... Јула са дописом na мтт- ^,,,,,,.,,, г .]

l,lv [гасам ХЈЈ     Јт^       omr хоти- 
стра конституанте где га MO^IB да одмах предложи ^             h    ,„,,.,, сам т||м ХТ1,(1       |;i|.L.(.M_       „„„ 
заководаввом одбору ва чретрес и на ревизиЈу n ^pyr/„i  TVM:  ове рокове, него како се 
ако видимо, да je crtrno мивистарству конститу- т™%ушчшо, Овом приликом ^ohv да нзјавим, 
анте 2/. Јула. дахјле 2 дана касшч«, онда je jacno, сматрам, да   они имају   саиве   тендбвције ;iil

l-ir министар финансиЈа одржао заковом пред: ,    ,, „     ^0 ,,„„,, мала ,,,•;, 
виђени рок спровађања, и да je та уредба прадо- A I||T() ,.,, т гога ^ G   м]ШИСтарСтва бли. 
времено спроведева Заководаввом одбору.  [Гр^ма :;V ()|      „           [IMa    .,,„„,,•„       |Шсу правовре- 
о&оме су сва друга тумачења излишна. Јер, ако би N1(;]m у     бе ^        ■*         т Л;1 т   ^ r\.{) 
се држао даи стигвућа таквога акта важвим, онда     ;||;() (.v \ l0BpeMWI'0' ,,„.„,, nn.-mr. то je цешто Ul 
бпсмо могли оваком аЈсту каправнтн стотиву ве- ,.,,,„ д,,,1,,, m

l,m кад ,,, .фавовремево дост^вљено 
"Рилика, Што би пплп. да би  Министаротво фи- „ ,,,,,„,';,            ■    ^^лњ експедоваво.   A 
иансиЈа Јвдав зажовски предлог 29. Јула свровело ;П.П     Г|||,;', ,,,„.,,;' г   *     J    опровађава, ми ћемо 
1Ш Давном o*6^ " сировело ni у вече кад За- ,|(.т|1;;,,,|1т1, „ виде^ 1;() ji; Т(, 1,(

|,г1и,|11|,, v,„milu „ 
конодавни одбор своју мавипулациЈ.у свршава  n      ,',,,, Mn|,v ,|(1:!1;;1Т11 |1;1 •|„ u,,1;(,11,1,

1,r,, A,ni главно 
иаЈсдамиут onaj   носач   raj   акт   нзгуби   ii.ni   му је ово.да je члав 130.,Устава овде потпуво одржат 
буде  украдеп   и  онда   Министаротво  финацсиЈа и.да а:Псо^ТНо внје повређен н с тога мислЈгм, дб 
опет наново мора да свреми т^ акт: да ли би био (.r ова у ,; Гм V;!M;, зд 0^     „ генералног „ ,.,„,. 
у том случаЈу изгубљев рок? Efe би. Јер што HBje [ШјаЛног тгоетоеса 
правовремево стигло, то je друга ствар. Отога пред- ,,                            _               „         ■    ,, 
л^кем, да се ова уредба! узме као да ie правовре- Потпредседник др. Сввтислав Поповић: Нма 
мено спроведена од Миниотарстаа фивансијо и да     Реч г- Дулибић ради личВог o6jai ења. Молпм 
сс y;iM(> у прстрос. господу посланике, Koja узимају реч ради .шчиог 

odjaiiiii.cii.a.  да  се држс  rpamma  личног oojani- 
Потпредседшгк Др. Светислав Поповић: Пма к,ен»а. 

реч г. Ђо^овић. др; AHTe дули6ић. господр; овде je пала реч, 
Јован Ђоновић: Ja hv да се оградпм [фво, 6д да мп изврћемо iipaim смибар ове уставне одредбе. 

иачина третирања г. Курбегов.ића. Г. Курбеговић Акр  вв   гтрихватите   ово тумач^ње,   вв  ову  реч 
увотребљава нзраз, да мп ту   serijTO   'Изврћемо . »свровести« нмате не само у овом члану иего je 
To je, господо, једав те1вки израа и on се у Зајед- имате и у другим члавоввма овога нашег Устава. 
ппци Mcb.v људима културвима n добро васввта- Вн ову реч нмате п у члану Устава, којв говорв o 
ппма   ne!  употребљава,   Навге   гум&7ење   члавку штампв, да je власт дужва ппровеств дало суду 
130. mije нзврхање. Овакав начин разговора иије за M сата. Ако се тумачи ствар овако кагсо je ту- 
добар, on не водн ничему и ако будемо овако даље иачи г. [^рбегрввћ, онда je слобода штамие про- 
наставили, не иожвмо доћм nn до гтквих добрвх пала, јер нема ншита штр иоже власт да веже за 
рсаултата, Mn иисмо тппта нзвртали;, a.ni да je г. рок, у коме je дужва   дело дп   спроведе.   Лко с.с 
Курбеговић   хтео да   помеша   нзвесве  стварв,  да узме ono тумачење г. Курбеговвћа за тачво, овда 
лакше нроведе ono што je хтео, то знамо. Он je tio- иоже се деситв да  Заководавном   Одбору  ствгву 
iMcinao судску јгроцодуру и судске рОкове, na i;a- поједиве Уредбе прсле 1вест м1есецв и да je Зако- 
зар, кад бисмо MU схватили ову уставву одредбу ■ нодаввв Одбор дужаЈј да и r'e Уредбе роши, и ако 
како мм Kan.'t'Mo, онда  нбби  могао nn јвдав акт je Законодавви Одбор дужав да ове рве уредбе 
правоврвквно milili. Међутим, г.  Курбеговнћ за- реши у року од пет месеци. Ako бв Qt! ово тума- 
боравља, да су ona акта требала да стигву овде у чев>е г. Курбеговића узатто као тачно. овда бв n no- 
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i-.ic    iicT   мптци   Министрн   могли   да   стварај.у творац хтео ндрочито нстаћ!)  и  нагласити, .ui со 
уредбе, ii ■Законодовни Одбор нмао Гт. no тума- све уредбе  морају достапити  Законодавиом  0д: 

чсц.у г. Курбегопића, да решава o томе. Ja мислим бору  v одређеном  року, on би  употребио једно- 
да ЗаконоДавнв Одбор не би могао то решавати, итаван израа »доставити . a не би употребљавао 
јерови су рокови строги и пемо!^ се арбитрарно изразе   спровђсти<   и    ne поднетн«, Овај, који јо 

, тумачити. обог тога требало бв створити једав iia- стилизовао овај   члаи   Устава,  узео .]•■ .\   Орбији 
I.'-IAMJII; бар Плепума  Народие Оггупцггине и учи- уобичајени термин.  Код  њих    опровеоти«   аначи 
mmi  нешто, алв  немојмо да се софи8мш1а  слу- нсто.што код нас преко доставити и уцутити. Ci'ipo- 
жимо п да  утврђујемо  непио,  што бн  остављало вести то код нас значв упутити. (Глас: Није тако!) 
утисак у целбј  јавности, да  смо  учинилн  једно [Таволите се распитатв код свих иоји воде адмтш- 
ироишуставно и незаконито делр п да смо Tj'Ma- страцију, и оци ho вам pehu, да србијавски израз 
'in.iii одредбе онако како  здрав  разум   ае   може »спровеспк   звачи  код пас. упутити.  Код нас сс 
иршшти. Има ту вангних уредаба, Има ту и иеђу- употребл^ава  pm упутмтп. Због тога, господо, ja 
народних уговора и не може се поједшшм софи- отојим на томо глсдишту, да je г, Миннотар Фи- 
змима тумачити   једна   законска   одредба   овак.о нансија упутивши 2б. ову своју уредбу Saicono 
tcako mi хоћете да jo протумачите. давном Одбору, одговорио својој дужпости према 

Милисав Рајчевић: Ja   иислим, господо, Да 'иаву   130. Устава. (Глас:  Б? то je оно што нијо 
уставотворац, кад je правио овај члав  (30., inije тако!) Он je бопа фиде иашао једну добру пошту, 
се зашшао оваквим питањима, калсвим се ми сада К0Ја M-v се сама "" '■''Г|11 гтонудило, a, то je Mnmi 
бавимо ii занимамо, јер je претпостављао, да ствар старство ;ш Уставотворну Скушптииу, које je рас- 
спроведена из Миннстарства биће на време прим- писом од дваваестога понудило јед1[.\' лепу услугу, 
ЛЈвнауСку тини.Члан 130.УставатачноиjačHo ;| учинило  je,  ja   ирнзнајем,  једву   врло   рђаву 
каже: »У року од месец дана од проглаш(ВН>а Уста- УслУгу. Учивило je тиме, гпто je Мшшстарство за 
ва Влада je дуиша спровести све привремене за-     Уставотворну  Ску тину  нмало лош  апарат да 
коие,   уредбе,   [фавилнике..-.«.   »Спровести«,   то ово спроведе, што je од другнх прсузело.   Да није 
Г1редставл>а једпу   дуугност за   онога,   који   опро- министарство за ^ ставотворну Скулштипу распи- 
поди, гсоји   iiiii.hc п  ако je 6н на   време ту  своју ''"■"' 1|||г||||г од 12. n да није рекло колегама, ja hy 
дј'ЖНост нзвршио, ja   мислим,  да je онда   с тим Л;| вам учиним једиу услуцу, они би CIMU спрр- 
гзршепо. To je исто тако као и  код судова,. где велн директно Законодавном одбору. 
нмате законом одређен рок за предају жалбе. Кад Мшшстарство   Фиванција   навгло   je   једаи 
се у закону каже: да сте дужни иредат^и жалбу готов пут и [Јачунајући да шаље ексиросом, упу- 
Државиом Оавету у року од м дана, на вама je тило своје уредбе једпом виципалном железницом; 
repei да го учините. II ако ви у року од и дана ja незмм, нли тамо ције било довољно горива, 
успете да то учините, вн сте своју дун{ност нзвр иазива или je фалио машиниста, али мшгастар- 
шнли. Ilr мора тај акт, та ваша жалба доиота и г||!0 :!i|  Уставотворну скупштину   цоси   моралну 
доћи у Државни  Савет у  p6tty  (fi м   дана^ До- одговорност ради ових скандалозвих рокова, где 
вољно je ако сте вн у томе року предалп исалбу na je :"i пренос аката из једие куће у другу пбтребно 
пошту, n то  макар у   вече у пет сати,  када ona пет до шеот дана. Онај, којн спроводи, није крив 
uehe тога встога даиа отићи Државном Савету из м доставу. Министарство Финапсија je   тај   poi; 
iioiinv. iKTo можда 'Mciciicr ii.iii другог дана. Пре- очувало,   те   према   томе   треба   прихватити   ов^ 
лмјом жалбе iKiiimi у одређеном року, вн сте своју Уредбу као д'а je правовремено доиша. Ja се сла- 
дужност  потпуно   нзвришли..  Исто  тако  се   ова жем са господином Ђоновићем, да овде има једна 
ствар имала разумети и овде: кад су мипцстарства кажњива  пемарност у  Министарству  за  Уставо- 
у року од месвц дана  бвршила  своју дужност  и творну Скупштину, и да би томе требало у истину 
опровела  те  уредбе,  да  су  она   иавршила  тиме стати на пут. Ja hy да ову немарност означим п 
своју дужиост. A ако се десио такав случај, осо- друкчије п pehu hyj да je решавање, као што je 
бито кад се уСкушитини не ради, в кад нема чи- вршепо од стране Мивистарства за 5гставртворву 
iiomiimiTi;,!. (Глас: Има, нма!) и кад je тр чиновии- Окупштину, слично пређављој турској торби, гдс 
tiiTBO прилично без реда, ца та уредб! je стигла СУ акта слаганау једну торбу, tia tioniTO се напуни 
у Скупштину тога истога дапа, или можда и су- торба, онда се тек носи. Изгледа, да je господив 
традав и то опда, ешд мн иисмо радили, него кад Мипистар за УстАвотворну Окупштину научио у 
смо гек после 1б дана почели рад,      ja иислим, Цариграду на ову торбу. 
да тиме пије аовријеђен Устав, нити je нчије пра- Али ja упозоравам, да се ова торба да п пре- 
i.o TiiMi' повређено. Тиме што je једна уредба, која тр^ст!и. Mu имамо одбор, који he у   року од  три 
je ,\ ;i;ii;oiici;oM року спроведепа, сугајала код раз- данаустаиовити и наћи штасвеуторби има. Само 
носача; и.ш са других разлога није била предата .i1  п[италт,е има ли joni која хорба у штистарству 
памој Скупштгаш, тиме иије пико опиећеп, mmi Правдеит. д. II кад с^извриш претрес ове и евен- 
je члав   130.   Устава   повређеи.   To  пије  тблшсо туално joni које торбе, пова ne може доћИ) јер he 
Baatiio гштање, да бисмо се ми  Евиме голико ба- нх одбор прегледати  n  што буде нашао до три 
вили II [фетресали na. Јер  кад се  каже у  члаву /'.аиа казаће, ово je било.  Касније nehe бити uo- 
130, Устава, да je влада дужна спровести уредбу ryhe пзпијетИ нову торбу, jfep he одбор иопразнити 
у одређеном  року. n  кад je она  усшела, да je у главпу торбу n бацити je у Дунав н.ш Оаву. II;; 
1'оме року п спроведе, ona je опда овоју дужност овнх раллога ово ne значи naTeaaibe од етране ве- 
потпуно нзвршила, n \m морамо ту уредбу узети Imiie одбора и ja држим, да je рва уредба tvao тто 
У претрес, je доставшена редовито предложена, a што je џ&- 

Сакиб Коркут: Mu имамо у члану 130. Уста- ^аснила кривица je у Миниотарству тто je отвб- 
ва две речи, два нзраза:   спровести« и   не под- рило торбу. 
пети«. А.псол.утно нигде пемамо реч    доставити« Ja се слажем с господом, да ову торбу треба 
ни rta једном, mi na другом месту, Да je уставо-     кздробитн и ишчистити, a п казнити ira.KojB ie 
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главни кривац што je лоше отворио овј' торбу, г. ,|. 
.Мипистлр за Уставотворну Скупштину. Он треба 
за ово да одговара a i;o he њеиу да рдговара то je 
Евегово. C тога нема места ириговору од стране го- 
сподина Дулипцј);!. клд постојп ОДборј који he 
прегледати све Доставс, да се ствара неугодна 
ситуација и да нешто може да дође иа јодиога Ми- 
нистарства, ваков пет месеци, јер свршетком рада 
овога одбора биће свршсне и све дортаве a касније 
доставе непе вредети. 

Ja сам овим завршио и предлажем, да се дри- 
хгигш предлог иавестиоца одборске већинв. 

Потпредседник др. Светислав Поповић : Реч 
има господив Ј. Ђоновић. 

Јован Ђоновић: Мо.чим иас, ja сам хтсо само 
да вас улозорим на onaj акт господина Министра 
<l>iiiiaiiciija. To je. иотробио радп иаик' оријента- 
а.ије. Између осталога господив Министар Фииан- 
сија кажб: »У одговору на вате писмо број 710 
од t2. јулија част ми je доставити Вам ...« и т. д. 
na онда даље; »Молим Вас да ово изволите доста- 
liini Законодавпом Одбору Народне Скупштине«. 

MO.IIIM liac господо, i'.n видите да овде го- 
сподин Министар Финансија моли сврга колегу 
Мииигтра. за K'oiicTiiTvaiiT.v. да овај списак уре- 
даба достави Законбдавном Одбору. Дакле госпо- 
дпп Министар Финансија није њих нама Директно 
упутио. To Je једно. (Сакиб Коркут: ПрочитаЈте по- 
'итак. On сс ту-позивц na акт Миппстра Консти- 
туанте.) Овај акт господина Министра Финансија 
лаппсаи Jo 25. јула. . . (Сакиб Коркут: MO.IIIM вас, 
орочитајте поново почетак.) Молим. ево да про- 
чптам 1'шта); »У одровору na ваше писмр бр. 710 
од 12. јула част ми je доставити Вам ...« 

Дакле, виДите, да се рђавим путем упутила 
дискусија, јер у чл. 130. кажв се, да шг један Ми- 
упстар не може лматп поштара, него мора да 
уиути ^акоподаг.иом Одбору. (Љуба Трандафи- 
лсвић: He стоји тако. Тамо стоји, да je влада 
дужна Да то уради.) Да, овде се кал^е, да je влада 
дужна, да све те уредбе упути директно Законо- 
давном Одбору. 

Ja сам хтсо само да кажем, да je господен 
MjimicTap Фппаисија ове уредбе упутио 25. јула 
Мшгистарству за Конституанту и да су оне стигле 
у Министарство за Конституанту 27. и тога дана 
заведене. Алп je тај акт гамо лежао ii на крају 
крајвва ствррио се овде, у samoj канцеларији, 30. 
Jv.ia. дакле на два дана пошто je протекао уставни 
рок. A ево, господо, всако је| спроведен, на њему 
нема чак mi потписа; Овај je акт могао да капише 
у Министарству за Конституанту ко хоће, jop nujo 
mi iioTinicaii! lin практикант га није иотплеао, i;,i.i 
ra jo упутио! Овако комуницирање са Законодав- 
BiiM Одбором и Вародном Скупштином није ништа 
друго него утш.аиањо Законодавног Одбора и На- 
родне Скупштиле. Овако се не општи са највећим 
телом у земљи. 

Господии и"оркутна.\1 јеЈекао, да jo у Усхаву 
удотребљена роч »спровести«, што значв послати, 
алл пам господин Коркут Ешшта ;не каже шта 
значи реч »нс поднети«. Ово овде значи напростр 
да тај акт иама mije подиот. a ГОСЏОДИН Коркут 
треба да иам објасни п ту једну реч. 

Потпрвдседник др. Светислав Поповић : Го- 
сводо, листа говорнти! je ксцрпљена. За реч се 
пшие никр није пријаво, гфема томе je претрес 
завршец. 

Гласакол^ o и^иоштају иособнога Одбора. Ова 
господа, која, примају схредлог Одбора седећв, a 
Koja. i-\- npoTiii! npiMiora. ona, ho устати (Већина 
седи.) Извештај Одбора je аримљев већином гла- 
сова, погато je већина седела. Оад отварам претрес 
o извештају l. секције o Уредби o Изменама и До- 
пунама у закону o општој царинској тарифи! 

HoniTo со измена тиче само једнога члана, 
Miic.uiM. да није mi потребно спроводити прво ге- 
иералан na онда специјалап npeipec, него да ствар 
решимо једним IIJM-TJIOCOM. (Прима се,) 

Др. Анте Дулибић: -Ja мпсшм. да су ово из- 
менв, којо се предлажу, врло добре и да се у глав- 
лом овде ne бв вмало nna. прпгоиорптп. Узгрод 
хоћу да улозорим господина Мижистра и да га 
умолим као iiiTO je поднео ову измену, да настане 
да се и друге потешкоћ« и смехње, koje ртежавају 
иромот на iianniM даринарннцама, што upe от- 
клоне. Јер, ако хоћемо да nama трговина no грпн 
ради тога застоја на даринарницама, ако хоћемо 
да nocior.ii na цар^нарницама иду као mro греба, 
онда na њима треба да се радн кулантно и да ee 
поступа разборито, a no да. се 'inno шикане п да 
сс праве потешкоће. Такав сам na цример случај 
видео кад сам недавно био у Шибенику. Ту се je 
радило o некаквој роби, која je дошла тамо, и иеки 
су i;a;ia.in. да ona мора да со шал.е у Сплпт. ;ioi, 
су други говорили, да то не мора да буде! Трговац 
je казао, како hy ja ту робу да 111ал)0.\1 у ('n.inr 
лађом, na да отуда опот враћам у Шибенш! n онда 
je напросто сву робу вратио тамо одакле му je и 
дошла. AKO се, господо, ne уради све што je по- 
требно да се олакша промет u да| се послови na 
n,apniia|)niiii,aMa mro бр-ла; сиршавају, онда ће 
nama трговина од тога трпети велике џиете. 

Гледе самб ове основе имам да поставии један 
ирсд.к)!'. У члаиу '22. речопо je. да у случају сиора 
uehe оо платити ле^карина, ако се овај оиор penm 
у целини у корист окривљенога и декларанта. Ja 
мисдим, да je оваква схилизација овога члаиа 
једна велика неправда, јер, господо, ми ne смемо 
јодиу странку, која Miicin, да je у пуном праву 
застрашивати тиме, што Комо joj рећи: Ако ne 
успеш у своме праву баш у цслшпг, a то je ca 
100$ • онда liein морати да платиш лежариву. Го- 
сподо, лежарина не износи тако Л1алу суму, могу 
битп у пптап.у и цели вагови и оида ona мо/КО из- 
nnii врло, велнке суме. Зато треба no моме ми- 
шљењу ову реч »у делшш« избацити, и окда he 
остати овако: ... ако се спор реши у корпст окрпв- 
љенога или декларанта. Није право, ако неко не 
добијв na 10%, да опда плати целу лвжарину н да 
се TIIMO застрашују странке, те да ое натврају, 
да се одреку свога opasa, које бп често пута могле 
да утврде, када не би било застрашене гиме, да 
he платити целу лежарииу. ако ne победо у це- 
лмпп. Зато и иолим, да ee ono. речи »у целипи« 
избаце. 

Потпредседник др, Светислав Поповић : Реч 
пма  ГОСПОДИН Мпппстар Фипапоија. 

Мшгастар Финаисија др. Коста Кумануди: Ha 
ii|»ny [гриметбу господина дра.. Дулпбића, која се 
односи na. тешкоће, ttoje постоје на нашим цари- 
нарнидама, односно које cv одпоое na мапппула- 
ЦИЈу, морам peliii. да je узрОК томе тај. ттојош 
немамо довољаи број стручнога особља, a за,тим 
другп je разлог што немамо довољног броја маш- 
цина, a na послетку разлог су и саобраћајне теш- 
коће. To су узроди, i;ojii Се ne могу уклопити брзо. 




