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Лли се m увроци no мало уклањају тако, да у да- 
iMiim.c време, uopa се признати, пословн нду 
много већом брзином, него што je то пре било, a и 
\i;mimv.liiunja. како се данас врши, много je уред- 
imja iici'o mro je била раније. Стога се може onpaiB- 
дано очекивати, да he се ово стање временом са- 
CIUIM поправити. 

Односно друге пр^метбе; да се у члану 22. 
изостави реч »у целини« мислим, да бч било 
опасно, ако би се допустило, да и само деломично 
добијање спора даје право за ослобођење бд таксе. 
Јо мислим, ко год iiMii какво правно средство на 
расположењу, он ke победитн \ свом сиору. Ако 
не победи у целшш, ja мислим, да не бн било онда 
ораво, да у јвдном спору, крји није добивен у цс- 
.imni. mro значи, да жалилац није имао tipanoi да 
има право да буде ослобођен иотпуио. Ja мислим, 
да ои na тај начин не само држава нмала штету, 
него би на тај начив далн ораво једноме лицу, 
којему нијс успело да своје нраво докаЈкс. 

Цотпредседник др. Светислав Поповић : 1 lo- 
mio се аа реч mije нико пријавио, a листа говор- 
ника je исцрпљена, проглашујем ирстрес заврше- 
nHM na прелазимо на гласање. Госн. известиоца 
молим, да прочита чкар 22. (Гласови: Не треба га 
читати, већ je прбчитан.) Дакде прелазимо на гла- 
сање.-Она господа, која примају члан 22. no пред- 
логу одборовлм нека изволе седети, a госноди. која 
су против тога предлога neKia изволе дићи руке. 
(Већина седи.) Предлог je примљен. 

Молим господииа известиоца, да изврли иро- 
■штати извештај l. секције Законодалног Одбора o 
прегледу уредаба бр. 56", 57, 58, 59, 00, 62, оз, m. 
|;-") и 66, које се односе im извозпе [^ариие. (Гла- 
сови: Beh je прбчитап.) Извештај ие сматра npo- 
4IIT;IIIIIM. (Глас: да се прекине седиица), u nduiro 
je доцкан, зшсључујем данашљу седницу, a ндућу 
одређујем за сутра npe подне у 'Ј часова, с иаг-тав- 
ком данашљег дневнога реда. 

((1едница je закључена v  13 часова.) 

XI. СЕДНИЦА 

ЗАКОНОДАВНОГ ОДБОРА 
ЕАРОДНЕ СКУПШТИНЕ 

КРАЈБЕВИНЕ 
СРБА, ХРВАТА II СЛОВЕНАЦА 

држана 23. соптембра 1921. год. у Београду, 

ГГредседавао Потпредседник др. Светислав 
Поповић. 

Вршио дужност секретара чиновник скуп- 
ттипски Света Михајловић. 

Ирисх-пт су господа! Министар Финансија, 
пр. Коста Кумануди; Министар Пољопривреде и 
Вода, llium Пуцељ п ^шшстар Трговине и Ипду- 
стрије др. Мехмед Спахо. 

Реферснти: Богдпп C l)or;miior,iili. прти.тц 
дужности Генералног Директора Дирекције Ца- 
рина, и др. Фрав Господнетић, шеф Генералне Ди- 
рекције Царина. 

(Почетак у IO и 'i часова npe подне.) 
Потпредседник др. Свстислав Поповић: Отва- 

рам li. одборску седницу. Молим господина заме- 
[нша секретара, да изволи прочитати записнив IO. 
педнице Законодавног Одбора. 

Заменик секретара, админвстративнв чтгов- 
мт; Народне Скутптине Света Михајловић чита 
записник 10. содттцс Законодавног Одбора. 

Погцредседнш! др. Светислав Поповић: Има 
лн приговора овоме записпику? Има реч господии 
Љуба Јовановић. 

Љуба Јовановић : Ja, господо, немам пика- 
квог прпгоиора. noro' мтгстим. да би се иогло 
пешто лруго урадити. Место да се унесе у сваки 
записник текст изгласаиог закопа, могли бисмо 
поступити овако: да тај текст буде прилог уз за- 
iiiiciim;. a.in у нсто време потребно je, да пмамо ' 
једпу гараптпју. да, onaj текст, Etojn he се Влади 
гпровести, збиља одговара ономе mro je било у 
Одбору одлучоно. II ja бих био мишљеља. с обзи- 
ром na то. да ми немамо Председпшптво и пер- 
сопал око ГТредсодништва оргапизовап onaico како 

je потребно, да Taj текст прегледаЈу, утврде и 
овере сиојим потписима, поред господина Пред- 
седника п нзвестиоца, још један или два увек на- 
рочито одређена одборника, To je, господо, потре- 
Ппо зато, mro иначе мрже битн вазда незгодних 
ствари. Ja имам прилично искуства у томе "по- 
глсду како се у парламенту поступа, и знам да 
бива, да у »Олужбевим Цовилама< и^ађе ono, што 
пикада нисмо у парламонту репшлп. To, iiapasHO, 
после прстаје закоп n повлачв све последице за 
собом. A iioiiiTo hcMo ми пматп овако пербично 
важних стварн да решавамој то he нмати после- 
дица за целокупни живот и јавнв и приватни. -Ta 
caw Miimi.cii.a. да треба предвидети све гарантије 
које су потребне, a с друг^ стране које ne he оме- 
тати брзину нашега рада, n чиии мп се, да би то 
бпо једав пачин ако бн се председтгаштво и дру- 
гови са UHOM сложили. 

ГГотпредседник др. Светислав Поповић : За- 
imciim; се оверава. -Ta бих Mo.Tiio господина Јова- 
повића, потто ja за^ењујем господина  Председ: 
 ;а, да ту ствар одложи кад господин Пред- 
седнш; буде ту. na опда да ту ствар расправљамо. 
(Чује сс: Морамо чекати Председника?) To би била 
измена Пословника. (Гласови: Tlo чему измена По- 
словника?) lio томс IHTO сс pniicma одборскЈа 
пмају уносити у записник онако како гласе. 

Љуба Јовановић: ГГа добро, нека остане 
дотле док дође! господии Председпик. Нека стоји 
за сутра, за прву седницу. A.m само да напомс- 
тм да морамр овај први закон тако урадити. Јер 
у OKOMI- тгкпу имаде прилично погрешака, н акс 
K станемо поправљати, мн Кемо се задржаватп. 

Пртпррдсоднш; др. Светислав Поповић ; Ј« 
увиђам ту потребу n [хредлажем, да то ставцмо na 
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гфају седнице, да то репјавамо на ндућој седници Миниртар Финансијб je овлаћхћен, да мозке у 
(Лрима се.) појединим   случајевима,   кад   долази   у   tnrratP 

Прелазимо на днрвнл ред. Ha дневном реду извоз израде од злата и сребро на излои^бе и при 
je ЈГредба o извоз.у и нзвозн^м царинама. исељавању, илн увоз и извоз на дораду и оправк.; 

Отварам иачелин претрес. Има реч господин n.m за  пречишћаваље златпот и cpe^piioi   праха 
известилац. или томе сличних случајева1, давати одобрење за 

Известилац др. Грегор Жерјав: (чита): инвоз под условима, крје he за свакп појеДинв нли 
i личн(   c.iv'i.ijrii"  ирописати. 

Hi      I »ИЗВЕШТАЈ 
I. Сенције Законодавног Одбора. 

)ење неће применити на производе продате у иво- 
странству; ако се na основу аутептичних погодба 

Влада се овлашћује, да no спор&зум^ са фп 
иреглед yp«^aGa Op. 50, 57, 58, 59. no, 02. оз,     панбијскпм одбором Народие Окуппиине може na 

i;|- Г'<>  и  W>, којс се односо  iia   озвозне  цариие.     цредлог M стра Финансија ограпичити или са- 
(Види спшак уродаба предлолчЈчтх o;t Минигтар- ггпм [Јабрапити шшоп иоједшшх производа ип 
l'Tm 'l'iiii'iiiciija.) ц,. |г -см,!,,. ц [шједшшх области, када то дритвнп 

(.'Поморута IMMIICIIMI niMv (•,(■ 11;шозннх царнпа.     ц.ш прнвродпи интереси захтевају. 
Исхрана адмљ.;  Baiipj;;ine na-ivnir прилике n фи ц,..,,,, ,,,.,,,,, |,,|.1Л;1  „„,,,.,  п,,|и,|,сп. rpaini 
"апснЈска гготреба доисла je иабране нзвоза н нз-     ,„.„,,  „ ,„ забрапи „,,,.,,,,, VKHUVTH. кад орестане 
тозне napune иарочито na људску.ц еточну храну.     ,,,,,.,„,,-„. која ,',, ј(, №;ја3вала. 
IIOIIITO се извозна! оолитпка често мења.ча, IIIHI;IV- ,,     ■ 
тт\ u  трговци   rpaiKe  г.табилитет   u.i;   падаље "^l"'1"' '^аничењо   п.ш   забра.па   изво:н1. 
срртскнх  mio  п  r.a.ivrim  ситуација  катег inu     '^"   " ^ихово   у-кидаље,  иодиоси   Влада   одма^: 
г.ахтевају, да ее што upe ликвидирају нзвозне ф     |:1,,,|;" ^иинстра ^ФипансиЈа  Народио] ( купттипп 
рине у колико то дозвол,авај.\ нридике u стаље у     "а IIrti;HaAHo одоорење. 
земљи, У том смеру je нзрађена  тарифа,  која  се Чл. б, 
тиме предлаже Законода;вном Одбору и која ирн- Плаод се овлапЈћује, да no епоразум.у са фи- 
лржава само мали број предмета иод ^абравом и     иаисијсшш одбором Народне ('куиттппс може, у 
мквозном царином, глушју хитне и пеодложис потребе, ако су у пи- 

■N' чл.  i. u 5. налази се пропис [сојим путем тању  оажни  прнвредни трговииски  ннтересн  зе- 
може се паново забрапити нли ограницити извоз, маљски. завестд, повећати, смањити или укинути 
укипуш такве забрапе п.т огравичеља, завецти. извозне цариис но с тиме, да решење o томе под- 
гтовећати извозне царнне и коначио смањит?! нлп     псс<?  одмах   Народној   Окутптини   на   пакнадво 
[ix yi;iiii\m. У свим овим случајевима   Одсек   je одобрење. 
ми1п'л>ења  у  интересу стабилности, да  се  Влада M.i. o, 
CB.1auihyje. да у државДом интересу п ne из. у  „iviajv  забраАе или  ограннчења   нзввза 
Nim... али само ira спорапуму ra финансиЈскш! од-     цовећања нли завођења нзвозне царине на OCHOBV 
\Ут Народне ( кушптиие с тим,   да   се   измене ,,,,   г,  овога 3aK0Hil; такв0 се П0Већање n.nr заво 
пмаЈу поднети одмах Р1арод}Јој ( кумиттп na na 
мшдно одобреи>е. 

. ^  'i-1-''■ Г| пр^двиђају »каутело. у корист изво- и уговора докаже, да су  продаје закључрве још 
зники ripoTiin нзВенадпо паређених забрана n no- iijpe пдвећања илн завођења извозних царина, Та- 
^ишења царшш. KCVM докази  нмају се поднети  na  оцену   Mmm- 

Поједине  пзмспе  тарифе   нзлазе   na  текста старству Финансија      Геп. Дирекцији Царине 
пзмељене уредбе, i;oja пр?ма р;'1пењу Одсека нека пајдаље у року од 30 дана no обнародовању пове- 
гласи овако; . Иан>а или завођења извозних  царина у   'Олужб. 

4,i, i ll(ii;.<   Министарство Фипапсија       Геиерална Ди- 
Пропзводи,  ivojn rr  нзвозе v  ипостранство, Р&кција Царина •    доноси no том ре ње, kojeje 

плаћају  napnuv само  v  колико cv  побројани  v Н!ЈВР '■ За^робу, коју забрана  нли ограш н.е 
пзвозној тарифи. Нроизводи, који v тарифп nnc'v изв0за'  повоћање. или   завођење  нзвозпе  napune 
паведени. слободпи су од царнпе ' затекне у утоваривању са определењем  за   mro- 

стрднство, сматраће се да je поднесен аутентичаи 
'i- -• лјоказ ii продаји робе у иностра[нство. 

Забрањено je нзвозитн: n .   - 
а) златви n сребрни  повац; ,, 
б) злато n сребро v полугама,  пкама n [ćo- Правила за  извршење овога закона   npoiin 

мадима ит  ч ■ ''•х-1'' " обнародуЈе^ у »Службеним  Нопииама<   Mu- 
ni израдеод ^лата n срсбра; |"|ГТ;|1' Финансија. 
ri   предмета старипа, FCOJH пмаду уметни'шу ,'-'1- s- 

nm историјску РЈредност (слике, скулптуре итд.). flo ступању na снагу овога заЈизна престају 
.Мпппстар Финапсија'се овлашћује, да мозкс [шлшти:   'Одредбе закона o општој царинској та- 

ограпичити  IMII забранити сасвим; извоз динар- рифи<   у   |(олико се one  противе  овоме  закопу; 
пких n.m динарско-круцских новчаница или било [^шозна Тарифа уз закои o општој nap, тарифв. 
i:'',iii\ других (федстава за n.iaiian.i'. kao n нздата uao n сва решења, уредбе и  прописи, icoja су у 
ограпичења n забране" укннути. поглелу извоза издани до дана стЈЧшња na спагу 

цп   .> овога закона, a ne односе се na  пзвозне забрапе 
npiMniihciic у 'i/i, 2. овога закона, 

4,1,   !), 
Onaj закои ступа  na спагу 

сат n  lanan,, игле пао^шри итд. обнародопан>у у   ('лужбеним Новипама 

Одредбе  нп тач,   и)  M.I.  -I.  nv, о^џсосо се  na 
пакит, I.'IIJM прјединци ha еебп noee при путовап>у ,'1- "■ 
у  niKicTpancTi'.n. као na  iipihiep iipcTeHie.  фивпе. Onaj заков ступа  na снагу   петоГа   дапа   tro 
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li ;; IMi :; n Q  т O p li ф .i. 1 5.   KpitG  n  отилцп: 
,.     . ,, ,, I.  r.vnt'Mc крпе п ;i,iiiiin,ii      ....    400 дии. БР0Ј IkllMe iail>; Царипа l ,;,„,,, ,„,,, ]liM|li сшКе ВрСте m д11и. 
Динара у иовч. II. В, о,п комада од 100 icrp. |(). П:1]н)  гвожђе       ioo дш;. 

'• niiiciiiiuii  п разк 20 ,um.     |?  старц бакар „ 1ис{ше легуре .   .   .    150 дан. 
-• Овас (зоб) n јечам      IO дпи.     ,.,   111ХЖ1т уг.м      IO. днн. 
•"'■ Сено без  разликс        ■< двп.     ni. букови гкељозптЈки праговн   ...       i дин. 
'• Опијум .   ,        .         )00 дпи, храстова   специјалпа   грађа   аа   im- 

■"'   ,(',,ll•,l " |>'обнле: Требо жел>езница 20 riim. 
i. беЛгијске н ирришке ptu-a иреко 3 ih, [Гомева: Ипвоа храстових исељезничких 

гоД'  старијп    ........    inu дш!      црагова п с.иоцнјалие храстово грађс за употребу 
2. лгдребад н   омад  болшјсш! и   »o- и.-ељезвицс   10звољо1г je само   IIO;I   условима,   којс 

IMimi.r расс до .". годипо старости    200 дии.     цроцише Мшшстар Саобраћаја 
;5. коњи,   кобнлс   рмад   п   !1гдробал    , [Јзвсстиоцу  .jn   'raci    ЗакоЈшдабном   Одббру 

'^талих paca и соЈпва 250 днп. цредлозкитл, да со иримо нзмоне и допупе споме 
Иримсдба: Извоз г;оша  n ■. тач. з. допу- кутих Уредаба iip«wa овој формулацвји . 

miru jrr.-iMnv i:(iimmivimiM,i. [;bjo h« Влада o/ipi; Ja бнх, гооподо, »мао извоттај.у tipBe секцијс 
''"l"'ITir '■   м само то,   i;! би,  ако со  прџми   ирсдлог, 

11 pii м i'д п ;i -г. [ioibii заклаци oMUuiheiiii и Одсск  морао у   mno  времо обавнти  једав   посао 
одраии слободви   <•>  од   цариие.   Клшве   [IIIIXOBO гледе пекпх уродаба, uo.je je [ЈредлоЈкио г. Мини- 
вршиће '■•' гамо иод нпдзором дрнсавног  иек^рн- стар TproBinic п Индустрпје.  (ко поглсдате у спи- 
iiapa.        . nai; ^редаба, [гредлоЈкених KOZI тога NfiniHCTapciBa, 
O. Мазгс п магарци; irahiihere под бр. i-"., рсшсн.е Шпшстарског Савета 

i. M;I:!IV зоо дли. d нзвозу слободних [совтИш-сната. и тамо je цело 
2. магарци     150 дни. гсушга тарифа   извђзие  дарипе.   Наћићете.  даљр, 
Примедба: Извоз мазга п магараца допуг "од бр.  17. perneihe ^Гиггастарско)  Оавета o регу- 

шта со дамо у контингентима. које he Влада одре лисању »звоза од |G. агшкла 1920. год. Опет једнп 
l)iiii;!Tii. нзвозиа тарнфа. Затим ћето [гаћм под бр. 18. ре 
т. Овце и козо; шење   [10^.опри}5рсдпо1   комитета   од   10.   априла 

i. живе: 1920. го,!. Опет пова  нзвозгга царшга. II коначно 
a) овце         •.-.-.     30 дин. ^11-' бр. 22. иаћпћетс penienie пољопривреднрг т;о- 
п) козе -.'ji дип. NfiiieTa o нзвогр овса од 22. фебруара no коме се 

2. заклане: козе, овце n   рвнови   за- установљава Једпа парочита процедура и контил- 
(слаии, очишћепи н одрани и свеже '''-'чт гледе (швоза овса. -ta мпслим да треба овде 
месо г.п .um, да се утввди. да u бве четир]    ре бе, ако će примв 
Примедбе, Извоз оваца п овпова na n за- 'федлог Одбора   (a ej  v. ове четирн Уредбе тиме 

клапш пеочишћепих  u  пеодранпх дојзвољава се аутоматски npnMJteiie. 
само v KoiiTiiiiicirniM.i. [;оје he одређнватн Влада. •овгн Ђоновић: Ja 6in тшо да се г. Milini- 
s   Говедаибиволи- crap ФипапсиЈп nnjacim.   [в ли овај нзвеш*ај од- 

i. жива: С(,ка l,!,!IV;1- 
а) сиаиа говеда пасмине 6vuia no Потпредседиш; др. Светислав Поповић: Има 

300 кгр     '                       '            ■   120   mi: ]',''i [   Миннстар Финаш 
б) сва  остала                                     250   um Мттистар Фипапсија  др.   Коста   Кумануди: 

2. заклал) пппћена   п   одрава)   n Ja бнх пмао да   објасним само с неколико  речи 
свеЈке месо 00   irn -11""' <iera -i" оваЈ продлог поднесеп у начблу. Кад 
Прпмглп..   cimi;', говеда  пасмиие  був.а ? '"   i"1,:^l''   пРетРеса у  чоједипостима, ja   hy 

прекозоо tcrp плаћају no ставу ] G умолитп 0 i        i учиш нзмене v v 
(j. Свињб- '       ' ■"■гу-    ' '   '   'J'A'' II3 ,v,'l''ii:'- •':l сам поднео оваЈ 

гфедлог o омаплшању извозпнх дарина још  пре 
■ ;|>',||;,>: ^ впше u: мггсц дана r;ao хитап, a морам изјавитп 

;''ln ■'"  ''''i' слооодпо ;кољен.о    ia   je протекло толнко времена, дое  je 
о^преко 5v кгр        150 дин. илнет нарешеи.епре IBIIH Одбор. Држим, 

0. заоапо свеже свиљско месо ...     50 дип. :;,      ,,,,,,, npi,_ 
li- прерађевине од меса слободио тринла штсто   Разлог,   i6or којега je овај.лредло) 

Примедба. Извоз  живе u   заклане  стокс поднет. б.по je na првом MI ;т,у тај, да   с.е олакша 
овежсг n прерађеног иеса м сланине ndnpane жн- •' .    a   који нз паше земље нзла ie. 
внне, као у опште ових сточннх оировина п пре- Taj нзв ш и ограннч(ч11 пзвозпим ца 
рађевипе моа;  вршитп само no одоброњу дрс-        ама. llp се pehu nuje im било кол 
жавног марвеног лекара   постављеног   од   страпе nae нзт    n ip с    бцле ограпичепе na 
Мннистра Пољопривреде и Вода, icojn he издаватп тако иезнатаи број предмета.'да се нпсу могле i i 
уверење, да су од здравс стоке и да еу у добром тратл каб сме'гн.а'извозу. 
(•тању, BooJle рата, да би nuiiin производн могли na 
12. jajD 100 .um. ст.етском тржпштЈ   ia одржавају конкуренцију са 
13. вуна       ........... 1000 дшг. cTpainiAia  било je потрсб^о  м се    m   '   н извозне 
ii   кол:е; napune. Mn смо пзвоз ;apiiire   laBciiii као Гедиу 

i. говеђе         ■.   400 дип, nopaTi    меру, дакле ] евољи! као дпто je то било 
2. телеће         nun дпп. м . оста.Л1!м ;к'мл.ама Европе У току времепа крп- 
3. овчпје n козје ....   зоо днп. 
!. јагњећс и japehe 200 днп. 

'.'тат( вапо ;i(,   [п ,<   потребпо   w ое нзвозне дарипе 
оматг.ују. lim m ее na то да ее цостеиецо р1звозпе 
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царине смањују тако, да со могу зеднога дана са- 
rr.iiM да укину. Mu ciio веђ једанпут итаозпу та- 
рвфу израдили na тој основи, да су извозне ца- 
рине за неке артикле испЛле a за друге знатно 
••Miiii.cin'. Оада излазимо аред вас са једним пред- 
логом у којем je тај принцш] проведен, те као што 
ii(T(! Ji;; тариф;! нилсти. п.ма ииг.сспих артикала, аа 
које више непостоји извозна царила, a нма других 
артикала, есод крјих се ције могло такб радика гнр 
укидање свровести, али je учињено тр да су мссто 
високих стопа, које су раннје билвј у ову иову 
тарп(Ј»у унете ниске и најниже стопе тако, да се 
може рећи, да je Извозвн промет знатно олакшав. 
Ja се надам, у колико je још остало извозних ца- 
pim.i. да he one у ндућоЈ години иоћи бити уки- 
мутс потпуно. Ово je била вдеја, na којој je OQHO- 
ван овај предлрг. 

ГГотпредседник др, Светислав  Поповић: Реч 
има г. Вељковић. 

Др. Boja Вељковић: Овим предлогом нде се 
поглавито на то, да се извозна царипа смањн. 
Извозпе царипе пре para у Србији гтпсу готово ни- 
какр mi постојале, или су барем прстојале na врло 
мали број сасввм пезнатппх артгасла, rai:o да ца.- 
рине нису играле иикакву улогу. Извозне су pa- 
pirne заведепе npt' две годвпе од при.ттке v већој 
размери, н TO поглавитс \ првом реду из фискал 
imx раилоги. Крпстатовапо je иаиме, у првом реду, 
врло велика разлика између цеиа у \;путра1ШБО- 
сти зсмље п цена na сво.тској пијацв. И разуме се 
ту су разлику искортпћавали извозници за себе. 
Оила се у влади дотло на ту ндеју, да се удаш 
пзвозва царина, како би од оне разлхшс нзмеђу 
домаћих цена п опих na страним тралпптима 
имала користи n држава, a ne само трговци извоо- 
miiui. Сада попио су се трговЈгаскс прилике fpf1- 

1иле. if.ii' оу барем рређеиије, Пего што су биле 
продве годипс, 1;ал cv извозпе цариие уведено, те 
нзвозће царине* neMajv вите таквог разлога због 
тога mro разлика између домаћих цепа ir оних на 
стванкм Tri'T.-n'-TjiMf1 nuje велика, пппротпв ona Je 
изједначена тако. да су извозке дарипе једна од 
рметњи за извоз. Извозпици због извозних царпнл 
tre могу плађати робу v земљн у оноЛнкој лгори. 
FV0.TIBKO траже ^маћв продуцецти. јер ако би то- 
лико платилтг, овда ne wory po6v извести. будући 
да ne Morv полвети нзвозну парипу. ARO би пак 
платили ii изврзву парииу^ онда 6л роба била 
окуттља nero [»оба na страиој пијаци. Према томе 
'^- взвознп навико поотало већ пметња за извоз. 
Ради тога има пуво раллога ла се теизвозпе iia- 
pimo \

ткппу ii.iii бар ома№в. По овоме пројекту, 
који се вплазн пррд вама. с.ве ое царпле у начелу 
укидају. Каже ne. да оу сви артикли^ т:ој|г пису 
побројапи. олоболви зв извоз, a за one. кош 
огт',\]у TaKcnpantr. cManivje ср извозпа парипа. To 
ic if'.'iH) п аато i*1 (bifnaiip.njrT;a пекппја Закополав- 
пог Одбора пашЛа   ::' треба рвај предлог у пачелу 
■   ;    i,"JlTn. 

ТТТто со тичо самих члапова Овога предлога. 
фнпапсијска секпија  je учинила нзвеспе измепе, 
i.i   с ine car roje v рвоме. 

Ilpiui <|iim;i"riiifi;;i сокпији je пашла   да -а- 
finano н^вопа TH-'-I   W Сл-д\ MITU могућс ређе н да 
'on ft'en.e  ^абрлна  тробл   пвсма  томе отожпвати. 
""   raiiHnnMji ' и  i6n и   laijonv, иојн ва',ки   Влада 
'" i^1'! u iM'orrtin'iB'j^nc p', I.T u  n'pami'ionv власт 
ла. ппрече забрапу пзпоза за поједнпе артикле кад 

nago за потр бно и онда се деишвало ono. да се за- 
бравн нзвоа за извеспе артикле нз тих разлога, да 
Tin извесни Ефајеви земље т. зв. пасивви крајевн 
могли доГигш nrid јевтинпје ту робу. П1то оо 
■linč пазива пасиввих ijpajeBaj го je једна по- 
грешна крилатнца, no којој би била n Словеаачка 
п Босна n Керцеговина нтд. пасивци крајевН само 
зато, MITO nt' пропзводе пшенице у оноликој мери 
I;O.IIII;O T|iiM'iii. Мсћутим, паоивни [фајеви нису у 
погледу само na производ птенице nero у погледу 
na производњу других аргикала, тако да се не 
могу сами прехраЛити! Такрвих пасиввих (фајева 
има v целоме свету, a и у Србији je било такових 
крајвва. Ужички округ iraje производио пшевице, 
али je производио ^фуге артт.мг. те се тако могао 
прехравити, na с JOTU пије пикада апеловао na др- 
жаву. да га помогпе, да се може прехранлти^ За 
ово врсме после рата десило се тто пије било у 
Орбији, ва нме извеспи гфајеви посталв су па- 
сивни na je с тога постало потребпо да се забрапи 
n 1воз пшепице, како бв цепа шпепици пала и 
како on ју народ јевтипије могао куповати. 11 опда 
се десило ово. Кад je забрапа извоза ударепа na 
једап артикл a после дигиута, опда со 1М)нстато- 
B8 го, [a тп т. зв. пасцвни крајеви пријављују 
огромпе којгачине те робе за извоз. Зпачи, да <■> се 
за време, док je постојала забрапа, извеопи тр- 
говци шпекулапти користилл падом цеиа, пакупо- 
вали ту робу, којој јевештачкв цена оборена и кад 
je иавоз постао слоббдан a цеш почела скакати, 
профитирали су од разлике у цепи, за коју су ку- 
пнли робу и у onoj цени, која je била скочила 
услед дитуте забране. 

Десило со п ово. Пропссе се глас, да je жетва 
рђавб, II опда се "Пладп уплаши под утицајем раз- 
iiiiM да неће бптп глади и изрече забрапу изврза 
пшепице. Услед те забрапс депа падпе и omi про- 
извођачи, којп су јачп n који зпају Да забрапа 
иора да сс дигпе, onu могу да чекају да ne продају 
своју пшеницу; али сиромашнији су принуђенл 
да je продају, n како немо извоза цепа je пала. н 
опда се опет користе велшси купци и итскулаити 
н купују јефтипо робу баш од тих најсиромаигаи- 
јпх произвођача, a после кад се забрапа дигпе, они 
су m ijijii се TIIMI' користе. Имајући у виду такав 
случај, Фипапсијска секција ЗаЕонодавног Одбора 
je dn.iit мпшл.спмп да забрапу и изрицање з&брапе 
треба у опште no MOI.VIICTH.V отежавати, n онда je 
тражила пачин na који да се то изрицање забране 
отежа. И нашла je, да he бити мол;лп добро, да се 
влада, npe no што н^рече забрапу, споразуме jom 
ca неким телом, које je више или мање меродавпо 
за T;I питања, n тек no споразуму са тим телом да 
изрече забрану. Mn смо у Фипапсијској Секцији 
пашли, да би тој улози иогао да o (говара Финап- 
сијски Одбор Народне Скупштинеј али не сма- 
гралго. ла то мора баш тако апсолутно бити; јер 
m пм Фипансијског Одбора може битн и неко ipyro 
теЛо. Цпл. je ono cako тај. да се изрицаље забрапе 
отежа, Овим со предлогрм иде na то да се у опште 
пзвоз олакпга. Ми смо сматралп, да би нама у Да- 
namii.oM времепу, у времепу ниске вредпости ди- 
napa требало фаворизврати употребу свих опнх 
средстава, која могу доприпетн да се врвдност ди- 
пару дигпе. Једао од гих средстава je извоз. Зато 
дахсле треба нзбегавати све one мере, крје иогу 
смотати нзвозу a забрапа извозш je једва од 
TII\ мера, teoje сметају извозу, 
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da извоз у трговини врло ji; вазкно л шшго' 
важније од тарифе и пајваЈкнијс je сталност шшх 
услова, »од којима Ке нзвозна трговнна IM гргује. 
[Тзвозпа царина може да смета нзвозиој трсовшш, 
■•i.iji jom у већој мери ометаће извозној трровшш 
сва свакидаш11>а флушуација n режнм, цод [;ојнм 
извозиа трговина нма да тргује. Мм смо због овнх 
флуктуација били и ако nam извоз nuje тако 
нормалан са иуно ра^лога иаиадаии у иио- 
отранству. 11 ако iiaui нзвоз ne тече цормално и 
iinjc дао повољне резултате no валуту, uoje je Mo- 
rao датл. један од узрока јесте u ово често мењање 
законодавства под којим се извоз врши. II то je 
био раз tor, због којега смо мислили, да ne треба 
влади оставитч потпуно одрешене руке прн изри 
цању забране извоза, iiero да je треба у аеколико 
ограппчити j томс и MU смо nam/m да би TO .Mo- 
rao да учини Финансијски Одбор. Зато сам казао, 
да влада може изрицати забране само no ciiopa- 
зуму ca Финансијскџм Одбором. 

Tu истн разлози руководили су uac, да нсте 
.Mr|»i' унесемо и јкад има да се решава питање по- 
већања нзвозне царине. Повећање нзвоза само 
мозке да производе исто дејство i;ao и забрана, и 
зато ne треба mi повећање извозне царине да иде 
врло лако, јер и то мења режим, под којим и тр- 
говина тргује и то молсе да отежа извоз. Зато сам 
мислио, да u за новећање извозне царине треба 
влада кад се ввћ иа то реши ta да се спора- 
зуме са Финансијсшш Одбором n у nfn\ сЛучаја и 
у забрани нзвоза n у повећаљу извозне царине, те 
одлуке, коједОпрси влада, морају [гакнадно изићн 
рред Народну Скупштину tia одобрење. To je no- 
требно зато, што нзвозне царине нису ништа др.уго 
него промена једпога закоЈЈа. II ако се допусти 
мања извозна царина у времену кад (шје Oityn- 
iiiTJina ту, то je онда само за Ешвољу, али je после 
imai; потребно, да Скупштина да своју реч n да ту 
меру, која јеунесена no невољн јер Скупшгана 
није на окупу - треба накнадно да одобри На- 
роДна Скулштина. Mu смо мислили, да Кемо тиме 
j.i'ic очувати права Народне Ск.упштине и да кемо 
уошпте фаворизирати извоз, који, као mro рекох, 
парочито у данашње време треба потпомагати. 

Потпредседиик др. Светислав Поповић: Реч 
нма г. Љуба Јовановић. 

Љуба Јовановић: Ja нећу говорити o садр- 
илпш овога предлога; довољио je само да изјавим, 
Л''1 r,' •■■la'K-i'M ci ii:iB(!iiiTajew секције и погледима 
г. Вел^ковнћа. Могу pehu само да je блло крајње 
време, да се унесе више стабиЛности у нашу из- 
возну трговину., na с тиме и у нашу целокупну 
привреду. Негр сам рад обратити пажњу на фор- 
малну страну овога извештаја и предлога. 

Чпии ми се, да je нешто пролурЈтено и ми- 
слим. да ирс свега треба ово чедо нашега рада да 
добије име п да сс зна шта je. Стога ,бих ja молио, 
да г. известилац у том погледу нешто смисли и 
предложи. По Уставу ово језакон. И сам извештај 
у даљим одредбама ono третира као закрн, mio се 
види n у члану :.. s. n 9., na ваљда n јбш у ко- 
јем члану, C друге стране требало je да се види 
n:i inn'.ciirraja шта, оппа с оппм уредбама поподом 
којих се onaj предлог подноси. Да ли се ове 
уредбе касирају, да ли се касирају сасвим или 
делрмично, n.in остају. II ja бих молио v. изве- 
стиоца, да uac у том погледу обавести. (Извести- 
лац др. Грегор Жерјав: Чл. 8.) У члапу s. казано 
je а.тл ja мпг.шм. да одбор треба парочлто сломс- 

путп n ro nam зато што омо мп Законодавпи Од- 
бор, icojB пма да прегледа Уред(5е. Морамо споме- 
путп uoje се Уредбе овим [}редл6г6м ликвидирају. 

Потпредседник др. Светислав Поповић: Г. 
нзвестилаи; пзвестио ме je управо, да подноси 
иредлог у томс правцу пакнадно. Иесумљиво je, 
да јо потребпо за правплност носла, да донесемо 
оллуку o TiiM уредбама n зато ono морамо јасно 
[сазати: Mn смо донели одлуку o тпм уредбама u 
one више ne поотоје. 

Реч л.ма, г. министар Финансија. 
Мпппстар Финансија др. Коста Кумануди: 

Код оиога литап.а. које je покрецуо г. Љуба Јова- 
повић o примени чл, 3., морам да скренем пажњу 
Законодавном Одбору ua јздну чињеницу због 
које .i и збот осталих разлога ne могу потпуно да 
се сложим са предлогом. који je поштовани г. Вел,- 
ковић мало час образложио. У чл. 8. предлога Од- 
бора каже се: »По ступању na cnar.v овога закона 
престају важити одредбе опште царинске гарифе 
у колико су противне овзме закону«. Чл. i., како 
i a јефинансиЈска секција Законодавног Одбора 
предлолшла; противан je закону o царинској та- 
рпфи. H то члану 15. царинског закона опште ца- 
ринске тарифб. 

tlo трме 'i'i. 15. влада na оредлог Министра 
<I'niiaiinii;i може за извесну област забранити нз- 
воз ii провоз извесне робе, кад то државни инте- 
реси захтевају, no том члану право, да наредн за- 
брану нзвоза или да ту забрану укиие, припада 
искључиво влади. У нзвозној тарифи, каква je 
била предложена ф^нансијској секцији Законо- 
давног Одбора, raj исти члап из царинског закопа 
се просто репродукује. Према томе извозна царин- 
ска тарифа ne садржџ пишта втпе noro што |е 
садржавао закон o општој царинској тарифи. 

Сад настаје ono питање: пошто том уредбом, 
noja je изнета финацсијској секцији Законодавног 
Одбора, mi.jc промењен овај закон o царинској та- 
рифи, Да .m уопште MO.I.V ^акополаппп Одоој) да 
промени једну законску одредбу? По Уставу пред 
Законодавни Одбор долазе Уредбе и on може у 
п.и.ма да 'iinm измене, a.in у колико, су тим урод- 
б мл. које су дошле пред Законодавни Одбор, са- 
чувани законски гекстови, сме ли у !бих да дира? 
Питање je дакле, да ли може сал Законодавни 
Одбор мењајући те чланове у уредбама изменитв 
закон? Господо, ja држим, да no уславу то право 
Законодавни Одбор нема, Ов може caito у толико 
уредбе мењати у колико не вређа тиме једал за: 

KOHcitH iiponiic Ja вао молим, да обратите пажњу 
и|'п iM'iiianaii.v na, то, да je члан 15. из једаога за- 
кона, i.'ojn остаје закон, који никаквом уредбом 
пије промењен, да ra сада предложеним изменама 
ne повредрте. Ja налазим, да за предлог какав je 
нзашао нз финансијоке секције Законодавног Од- 
бора, који се тиче члана 4. постоји ова сметња за- 
коцска, п да Законодавни Одбор неће моћи ову 
редакцију eeh из тог разлога да Прими! 

Сем тога. морам да нзјавим, да се ne могу да 
сложнм у свему са излагаљем поштованог г. Др. 
Вељковића; које je он мало час изнео. Ila првом 
месту ja држим, да забрана нзвоза јесђге једна 
иера којој треба приступитн са пс.шком опрез- 
ношћу због тога. mro може врло штетно утицатв 
na целокупн,^  пародиу привреду n због тога Што 
 :те забр^не нзбоза стварају једнр стаље непоуз- 
дано, од чега само тргоп.ппа може штете иматп. 
A.m господо, ако je забраиа  често nvra  ттетна, 
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оиа je прВ cBeta Јодна uepa, KOJOJ ce \ навесним 
околностима мочро прндтупити, Koja ce мора уза- 
icoHHTii у oiuih'oM иародном иитересу. 

У којпм ce случајевима треба да прнбегпе 
забрајки иовоза? У главиом су само два случаја: 
ii.iii je ту пла i. која прети земљн нли рат, који 
предстоји вли je Beh иочео. To су дв.а случаја. 
Morao бих додати и трећи спороднијв случај, 
случај какве сточпе зардзс, када би биле иотребне 
иревеитивне мере, да ce зараза неби раширила 
преко граница. Оба главна случаја су такве при 
i" . ■. , 1,1 ce забрапа мрра иредузети без оклевања. 
и MvivK-c донети добре розултате само ai;o je хнтно 
иаређена, Чпм сс остави да протекне извесно 
време,  'mM  ce  чека да та  мера лрође кроз   нз 

li [роцсдуре,   као  urni je  дискусија  у   (
1>II- 

»ансијском Одбору, забрана бв нзгубила добру 
половину ре.зултата, na коју ce рачунало, кад ce 
ii oj ирибегло. Qp me , p i   којј  up  [л \жс roc m 
др, Вељковић, да ce прво конзултује финан- 
сијски одбор, односно из^олси та мера дискусији 
фипаиснјског одбора, то je баш оно, што би до- 
: ело до опога, KITO же шмо да n (ббцнемр. tN' па- 
снвннм крајевима, icoje je навео господнв Вељ- 
Komih као iipi/Mop, у којима ce раније дрл^ава бри- 
нула ,I.I поЈедине деловс [шпулације исхраљује, 
iicr;ii;i'ciiii iiiiii-i;v.i;i:nii корисиши би ce, да 
стигну оно, 1UTO бисмо MU хтели да нзбегпемо. Pa 
'.viM.io on ce да tie доћи 3ai6paiia извђза, na бв 
цео свет 11рода.вао хран^ јефтшшје и Е1есавеспи 
трговци би са то [иком uehou сиг^тношћу могли 
да спроведу рвоје шпекулације. Не би ce дакле 
liiiiirui аостигло, lUTo би забрапа пгала ttpoa ту 
проце iy|iv. 

Осим тога дрнгим, да je ова мера з^бране 
нзвоза чисто адмшшстративнога itapaKiepa и 
према томе спада у надлелсиост Владе. Финан- 
ciijcitH Одбор, којн бн o томе дискутовао no пред- 
логу господииа Boje Вељковића, no моме ми- 
шљењу ne би нмао na располозкењу оне податке, 
које je у стању Влада I,-I има. Према п^истта- 
JiiMii. Roje Влада добије из целе земљо, она je у 
бољем положају да будс тачније обавештена пего 
Одбор, који пема мо^ућности да иоптјролите 
право стање у свакој области. 

[1з TII\ разлога, господо, Влада која распо- 
лаже са таковим пзвештајима, за које ce мора 
[гредпоставити да су тачнИј најпозванија je да 
прсма стању tcojie понстатује такву меру предузме 
IIMII ne тедузме. Ta мера самим тим што je ве 
запа за фах^тичпо стање мера je административ- 
нога карактера, и то прелазна, која ce, кад нор- 
малне прилике настану, модае Јптнути kao што Je 
n заведена. Осим тога, госдодр, ja држим тако исто 
да Влади треба да oj одрешене руке, да према 
рколностима може да ce брзо и na својЈ? одговор 
иогт ,реш'и. Јер li га ia и за оваЈ свој. рад nocn 
одговорнос! пред Парламентом. 

II;; св^ју тих разлога, u у име Владе^ ja 
ттш Закоподавпи Одбор, да upe свсга ne меља 
једну закодску одредбу, a то јо чл. 15. закона o 
општој (tapnncKoj гарнфи. [1ека ортави онаЈ^ав 
тескт какав ce палази у првобптпом предлогу 
!: ta imidM n то j'', као UITO кангем, Г10павл.ап.с чл. 
lf)". рпште ii,;i|Miiici;r гарнфе, којп глагд: Вјшда со 
овлашћује, да молсе na предлог Мипистра Фтти- 
сија Рграничнтв или забранити пзвоз хране из 
иојодиппх рбластв кад тР државни пнтересв зах- 

■jiM;;ii\-, 

Разлик^ je ''lii1 у   томе,   што no   Владином 
предлогу ио Гш rlio i;iii],;\.[T(ir„iii 'hiiifiiiinijo'Kii 
Одбор nero би као-чисто админнстративиа мера 
била прописана од саме Владе. 

Што ce тиче чл, 5;, KOJU ce односи na извозпе 
царине o KOMI; je такођер господив Вељковић го- 
ворио, ако je у питаљу повећање пзвозне царинс, 
ju немам пишта против тога да ce пре^ходно то 
питаље у Финансијсном Одбору претреса. У то- 
лико Miiii,(! бих 6е томе протнвио, што повећања 
извознпх царина пнј^ вероватно да he бити н да 
Немо поново нату царинасу тарифу оптерећа- 
liirni, Напротив; као што сам вам малр час па- 
гласио, тенденција je да ce нзвозпе цариие нлв 
смањују п m у1шдају. Прсма томе, аио би ce поја- 
Biraa потреба да ce извозне царине повећају, та ce 
потреба мрже појавити само у сл.^чају неочекп- 
ваних, изванредних околности и кадтб оиолиости 
доиста захтевају да ce она пз основа претресе 
хе с 'mr;! Miii'/iiiM. да би учешће,.финапсијбког од- 
бора у томе смислј било од користи и да Влада 
може очекивати само помоћ, крја he олакшатп 
flOHomeac таквих мера. Лли сада кад je у [штан>у 
ii«. повећање већ укидан>с п смаљење пзвозрих ца- 
ринаја ne видим, грсподо, зашто би било потребно 
да ce ii у овим случајевима сазива Фпнансијски 
Одбор u да ce од њега претходпо ipaaai пеко мн- 

вење, кад против укидања или смшвеља пз- 
возпих царина, ннко иије, као UITO je a сам ročno- 
див Вељковић казао, a a целокупна fiama еко 
fioMi i;,i политика већ ce у гоме правцу креће, ге 
би интервенција Финансијског Одбора могла 
само да развуче i\ отеже решење једнога питања, 
код кога рхезања ne сме да буде. Да папоменем 
само jod TI), да услед тога што јје овога пута no 
уставпии прописима иорало ono питање да дође 
цред ЗаЈсонодавнн Одбор, icao што сам казао, ми 
смо ивгубилв више од месец дана, очекујући, да 
ce Законодавни Одбор састане n да претрссе овај 
предлог. 

Ови разлози, крји су no моме мишљењу до- 
вољно убедљиви показују, да je у случају забрабс 
пзвоза и кад je у питању смањење или укидање 
i звозних царина иитервенција Финансијског Од- 
бора непотребна. Скрећем пажњу и na ту чиње- 
imu.v. да IH

1
 зиам како би се| то питање решило 

рнда, кад би Народна Скупштина блла распу- 
[птепа, п кад одборн самим тим што je Народца 
Окушптина распуштена ne би im сами могли да 
функционишу. JhipoMirm у ппт.ш.у забране пз- 
воза, која je једна хитна, неодлоли^а мера, распуст 
Скупштнне одложио би то питање и оно би мо- 
рало да чека на решење до састанка нове Скуп- 
штине, a то je 3 до 4 месеца. Ta би мера тада пот- 
пуно промашила свој циљ. Иа свих ових разлога 
ггонова молим Законодавнл Одбор,' да примл 
уредбу u извознпм царинама, ir, то чл. 4. онако, 
како r.i je Влада предложила, a то je да остане 
Влади HM њену одговорпоот да забрани нзвоз као 
адмтгДстративну меру. Да чл. 5. изменв у то- 
лико, да je за повећање извозпе цартгс потребиа 
пптервепцпја Финапслгјског Одбора, a да за сма- 
п,оше п у1шдап.е остатге да Влада може сама да пх 
пропнсује. 

Потдредседил!; др. Светислав ПоповиК: Ihm 
I'1"! господпј! Boja Вељковић ради личног об- 
јашњења. 

Др. Boja Вељковић: Ja не узимам реч ради 
• iiiMin.r објатаења  no хоћу да говорим 6 самој 
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ствари.  Xohy да  rosopuu o наводима  го^подина 
Мипистра. 

ПотпредсвДНШч др. Светислав Поповић : Д6- 
пушта ли Одбор, да господин Вељковић no другн 
иут говори?  (допушта.) 11ма реч господив   Уељ 
I.UHllll. 

Др. Boja Вељковић: Госпрдо, прво хоћу да 
одгорорим jiu правнв приговор гроподина Мнпи 
стра. 1'осподин Министар иалази, да ми немамо 
права да чинимо измене у уредби, које би се ко- 
силе са једним ранијим законом. Господо, ja сма: 
трам, да je Влада доносећи уредбе без учешћа 
11ародног Представништва доносила закрне и да 
je ona могла да Уставом мења законв, који су ра- 
mijo постојали. Сада no Уставу ти законИј KOJU r\ 
[газватн урвдбама, долазе пред нас и Устав иам 
даје права да ми те законе мењамо. За мене je у 
пачелу неоспорно право, да ми те уредбе, које су 
у ствари закои, можемо и мељатн. Оамо je ствар 
iijinier такта, да у тим измеиана не пдемо сувише 
д^леко, tia да у хе уредб^ упосимо и гакве про- 
мсне, које вероватдо не одгрварају расположен>з 
Народне Скупштине. JI ja ие бих ншсада био за 
то, да ми то наше право мењања уродаиа приме- 
ii.yji;M() тако, да једну уредбу, или један ранијн 
закон, тако рећи, на главу оборимо. To не, го- 
сдодо. Али, измене, крје смо ми учинили у овом 
предлогу, који je пред иама; бастоје се, као што 
оте видели, само и једино у томе, што хоћемо да 
Владу ограннчимо, да једну меру забрану, за 
коју joj прнзнајемо право да je можо допети, ne 
доноси сама, аего у споразуму са једним органом 
Народног'Представништва. Ja мислим, да ту нема 
шппта штр може, шокирати в вређатн ичије 
npar.iid осећање, и налазим, да mi оно раније за- 
коие не мењамо баш у raiip великој мери, да то 
може нкога вређати. [Грема томе, господо, за.мепе 
je неослорно, да мн можемо овакву одредбу упета 
у ову уредбу. 

Господив Мшшотар je учинио ирпговор с ou- 
зиром }ia случај да Скутптина Г).\'де распуттова. 
Допста може се дсситл дп Jt; (Јкуиштлпа у то 
време рарпуштева, и шта Ке онда бити? ЕСако he 
се рвда Фивансијски Одбор оазвати? Ja миолпм 
да иишта ne смета, ако je Скушптива н распу 
ттена, да се Финансијски Одбор сазове, јер у ток 
случају Фииансијскв Одбор иеће вшис! фунгиратв 
као opran Наррдне СкупвЈтипе, tiero lie фунгирати 
вао једав скув лица, itoja су сматрава као кошш- 
тентна да o овој ствари решавају, и која могј', 
баш л у том сасвим нзузетном случају, датв 
Влади једнр мишљење, које he бита Есорисво no 
љу. A таквв слу.чајевв распуштања Скупштиис 
су ретки, ii iipcMa томе пбће битв у питаљу 
уетавно ocehaii.c, Пладтгнр: да ли треба оазвати 
један opran једпога тбла, које je веђ распуштоно. 

Ja »ч1 олажем cđ господином Мшшстром у 
овоме, п то je уосталом био и цели смнсао мога 
гоиора. да забрајхо треба да буду upio реткс u да 
доЛазе сасвпм нзузетир, Nfoje je мтил.сп.с TO, да 
се забрано могу правдати само у случају рата или 
опасности од глади, и да je Влада само у таквим 
случајввима примш&пвала забрапу, вероватио да 
MU no бисмо осећали рђавс последицс од забрапс, 
ii ми o тој ствари ni' бнсмо саДа im разговарали. 
Али баш за то што су забраве примењиванс у 
случајевима кад плсу биле оправдаие, као mro je 
исхраиа пасивних крајева, илв onaciroct од глади 
Kpje ппје im r.ii.io      jop Kun mro ce fichatn, joui v 

anpn.iv меоецу ове годиве изречепа je забраиа 
због опасности од гладв a гладн, хвала Бргу, овс 
године iiiijo било, то, господо, значи, да cd 
влада преварила и малр брЗо донела ту своју 
одлуку због рпасноств 6д глади, која није постр- 
јала. Ja се олажем, да се забралге могу допосита 
само у тако изузетввм слу гајеввма, n (сад смо ив 
ог.г предохране аредложилн, учивилв смо то за 
то, што нмамо пред собом коикретне случајеве, да 
je Влада забране OviaKo изрнцала, и због тога ми 
хоћемо да се сачувацо од тпх рлако изречевих 
забрава у будућности. n то uac je руководило, да 
поред Владе уносемо joui п фипансијски Одбор', 
t;ao један орган, крји има да решава o томе. 

Господив Мивистар Фииавсија je ианео јов1 
п овај правпв скрупул. Ов каиге да je акт забране 
акт Владе, једна административна мера, a iie акт 
законодавне власпг. Према томе, то би била као 
једиа ннелеганциа јурис, да се законбдавно тело 
мппа у послове, који привадају Влади. 

Гогподо. господив Министар Фипансија зна 
i.p.io добро као п сваки ni nac, да je парламен- 
тарнн релшм пуп таквих закорачаваља једбс 
пласти у цомев друге, да je то увр^во п гуигтиа 
иарламевтарног система. Влада п пије иппгга 
друго uero једав одбор Народве Скулдшгае и Вв 
нмате у парламевтарпоме животу пуно таквих 
случајева, да једпа власт закорачава у домев 
друге. Ja li.v вам навеств иа пример овај случај: 
објаву рдта. Објава рата то пи.јг авд Закоподавае 
власти; iio [грвродв својој го je акт Владе: Влада 
водв извесну политш^у n у датоме момедту ona he 
да објави рат. Према томе увек би требало оста- 
iM.am Влади да она сама објава рат. To бв била 
логична последица тога принципа поделе властв 
i; не иешања једпе власти у домев друге. Међу- 
тим. Ви зпате, да смо мв nam и у самом нашем 
Уставу, a тр су учиниле и шгоге фуге државе-на 
основу ранијег рђавог нскуства, уполи ту од- 
редбу, да рат има да објављује Влада алв no прет- 
хрдвом споразуму c'a Народном Скупвцииом. II 
ТУ    пматс   Једав    ai.-:-   ;;ai;opa'iai;aii.a    заКОјНОДавве 
г.лагтп у дрмен изврвше власти, алв то je учвњено 
зато што je то тако пртребно, UITO je тр једца мера, 
K'oja има судбоврсних последпца no делу дрлгаву, 
тако да заководавиа власт пије хтел?) да осхапс 
пндифорснпга према п.пј. noro zofie н ona да учс 
отвује у томс. 

lliro тако n буџот строго уасвшн, то јо au'j 
Владе. Иајтлпа Скушптина допосв законе Влади 
п ona ге закове нма [i\ нзпршујо. Mu смо г.оти- 
i'a.in јодав заков o порези, то бв зпачило да бн 
Влада имала сама тај закој] да примрњуЈО, Пли 
MU рмо вотиралв закоп o цептралпој управи, no 
FiOMC   ПОСТОЈИ   TU   II   TO   M lili 11(Л apiJ'liO   ПЛП   Tli   JI   'ITI 
рргапв државне власти. 11 опда бв оребаао бста 
витв пладп. да ima увсде тај заков у жиВот, да, 
ona удара иорозе, lioje пађе за оходно, да ба тај 
иаков могла да ожава. Залључак ба бао тај, дп 
ГГарламопат псма npdna да се мсша у донРп1ен>и 
буџотп; то je акт извртпе пласта, акт Владе. Мо- 
1)Угпм. то je nam супптта парлцлгснтаразма, да 
свакп liap.iaMimaT вотара буџот и ПарламОпат. 
latjn ne вотара буџот, тај јо imr.vniio најглавнајо 
гвоје n]jano. 

II.MIO таквих слуЧаЈова има, Јодав од таквиз; 
случајева je и овај, Mu заамо да забрана пзвоза 
можо да [нкоди правредпим n држ^вшш нптере- 
1'ИШ1.   il   MH.   llMajvlill^ 11|мм; пчима    npiIMdp,     la    je 
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Влада orimo изрицала забране, нећемо више то 
да оставимо Влади него хоћемо да je контроли- 
шемо. И TU je контрола релативно блага. Ми хо- 
Кемо да Влада за то пита Фипапсијскн Одбор, o 
Финансијски Одбор je обично састављев из грула 
из којих и Влада. Према roue, нема изгледа, да 
he тај Финансијста! Одбор ићи на супрот таквим 
аражењима Владе. Ми сматрамо за задатак да 
отежамо доношење једне мере, коју ми сматрамо 
за врло озбиљну и која има озбиљних послћдицп 
за целу земљу,'" зато нећемо да остављамр Влади 
рдрешене рукс, да оиа сама то решава. 

To оу били разлози, господо, који су нас 
руководили, да ову меру донесемо. Ja, као што 
еам казао у иочетку, сматрам, да та nama. измена 
представл»а један акт иоштовања НароДне ('куи- 
штине. Сматрамо, да треба Народна Окупштина у 
овако круииим стварима да интервенира у лицу 
свога Финансијског Одббра, којн ne нмати у томе 
ираво контроле према Влади. Госћодин Министар 
сс тужи на сћорост раДа Законодавнрг Одбора и 
држи, да he то исто тако споро ићн и пред (

I>II- 
iianciijcKiiM Одбором. Господо, Законодавви Од- 
бор _. ja исмам да га.браним, ja у Законодавном 
Одббру нисам, у његовом административном делу, 
у председништву и немам нвкакве оДговор- 
ности за организовање рада у Законодавном Од- 
бору. Што се гиче иаше Финансијске Секције, ми 
смо' овај предмет чим смо га примили одмах ре- 
iim.Tii. Једнога дана смо примили овај предлог и 
сутра дан смо га одмах решили. За Фидансијску 
секцију, дакле, господин Министар нема ирава да 
се тужи. AKO господиШ Министар Финансија на- 
лази, да je ова ствар корисна ir да би било добро, 
да je донесена пре месед дана, ja налазим да иијс 
иишта сметало господина Миристра Финансија, 
да on сам на основу закона, још пре нвго je Устав 
дснесед, донесе снижење извозне царине. \1еђу- 
тим господии Министар то није учинио и ми смр 
Ешали праио да му приговоримо спорост. (Мини- 
стар Финансија др. Коста Кумануди: Ha основу 
којег закона?) Н^ основу чл. lo. (Министар Фи- 
наноија др. Коста Кумануди: 4;i. l&. говрри o за- 
брани нзвоза.) 

Потпрвдсвдншч лр. Светислав Поповић: Реч 
има госпоДин Министар Финансија. 

Министар Финансија др. Коста Кумануди: 
Про свсга да скинем са себе прекор господина 
Вељвовића. Ja ппсам имао Ешкакових законских 
средстава да дбнесем одредбу 6 снижењу царина. 
Чл. is. закона o царинским тарифама одређује, да 
Влада може само повећавати царинске тарифе a 
ne смањивати. 

IIITO со тнче чл. 15., ja би молио Закбнодавни 
Одбор, да би upe сиега pacnpaiuio питањв, које je 
начелног карактера без обзира на специјалан 
случај, да ли може Законодавни Одбор посредним 
путем, мењајући урвдбу', у исто вреке мењати и 
закон. Ja мислим, да je та пракса опасиа због 
тога, IHTO бн cft на тај начин могли сви закони, 
који сад постоје, изменити. Оиасно би било и због 
тога, уимимо да цитирам ис један закон, него 
једно уставно наређење, na ако би Законодавни 
Одбор могао мењати што je Уставом утврђено, 
онда уошпте цело законодавство почевши од 
Устава не он могло да се одржи. Ja сматрам, да 
би та пракса, која би Законодавном Одбору да- 
вала врИу вдасх него самој Скушптиии. одвела 
далеко. Слч)га бих молпо господу, Да обрато пажљу 

на иио пита.п.п. које je од великог значаја. Ja 
држим, као што caw иало нро изложџо, да ^«1 

прсма Уставу у Законодавном Одбору може уред- 
бама мсп.ати само оно, turo jo у самим уредбам« 
узакоњепо^« a да ouo што je раиије била једна за- 
копсва одредба, да то из/тзи из компетепдије ;!а- 
гсоподавпог ('лиорл. 

Чл. 15. Mor.ia би iKiMfiiiiTii само Окупштииа 
дбносећи један нов закои нли доносећи изме11,у 
у старом закону. Ииаче сматрам, да би Законо- 
давни Одбор црисвојио себи једну надленгпост, 
која му no Уставу ne припада. 

У погледу забране извоза господин Вел>ко- 
niili каже, да je Финансијска Секција предложила 
ову меру зато, што je Влада олако изрицала за- 
ораиу ii;ii!0:!a. 

AKO je у питању ова Влада, ona je одиста 
предузела у два маха забрану извоза. Први пут 
у априлу ове године, кад je било настало таково 
стање, да се арема тадашњим приликама могло 
са поузданошћл очекивати, да he усред зи^с 
земља допастп у гдад. Шта je Moi-.ia Влада учи- 
miTU у такг.ој ситуацији? Онда je било питан>р,, 
опасити земљу од једне неизбежне несреће. II 
Влада je аорала у такг.пм околностима, да се 
реши, да забраШ] нзвбз. Нема господо, mi једнс 
владе, mi пређашње, a пи будуће, која ту исту 
меру пг би предузела. Она, je то предузела на ос- 
иоиу извештаја. Roje je Министарство за Пољо- 
приврвду нмало аз целе земље. 

Друга   пут  кад je  влада   нзрекла   забрану 
извоза, било je, кад се раднло o забрани извоза 
сточне хране. Др(жим, да нема никога овде у овом 
законодавнбм одбору, који може да тпрлп. да je 
n ona иера олако изречена. Узмимо ово: Да влада 
mije нмаЛа могућности у априлу ла. ове Две за- 
бранб изрече, и да je морала позвати финаноијскп 
одбор, п ч(џсати његово решење. Дерило би се то, 
да би ono хране, колико je рило у то време, било 
из земље извезенб пре него ли би стигла забрана. 
Узевши саму меру таква каква je, aico ие бу ic 
\imio n брзо донета, онда je не треба у бпште до- 
iiftTii. Остајем при томе, да je изрицање забране 
једна административна мера, a принцип подјеле 
властн n у nanicM уставу je признат. Извесне Miepe 
међутим пптп су сасвим административнр, a нити 
су сагипм паконодапие;  n  неможе се ^амислити 
ваздаи  одлука,  KOJft  on  cr  могли  i)a;iiiTn  Гк;;!  са- 
радње n законоДавног тела n владе. Баш зато што 
тога има/ и што je често {гемогуће бити начисто, 
мора се предходнр знати n утврдити, лаш су 
такво, да  постојп n   надлежност Владе н  Скуп- 
штиве, плп .jo;iii(! n/m друге. Господив Вељкови)! 
Je навео објаву рата. To није ад^инистративна 
мера. 1'ат повлачи за собом једав читав ннз лру 
шх мера и законодавних и аДминистративних, у 
којпма  n Народна /Скупштина  и Влада морају 
да уаму учешћа. l^n зна,те, господо, да рат пре 
свега изискује ванредне!   кредите, a то  спада у 
надлежност Народне Скупштин!. (Др, Boja Вељ- 
ковић: По теорији  n ванредни  кредити  требали 
би да буду у домени владе.)  Таквих   одредаба, 
које се ne могу тачно прецизирати, дали спадају 
под   административну   n.m   закоподавиу   вларт, 
нма 'nriaii ima. Објава рата je ао својој ориродв 
таква ствар. Сем тога ббјава рата стављена je под 
извесним  условима  у бадлежност  законодавног 
тела. Жглгло се, да се pai што могуће BHjue отеже. 
Није се хтело рставити самој влади, да ona обја- 
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пл^ује рат без довољнс припреме и без довољно 
|)ii;!.ioi'ii. Код liaOpaiic ii;!no;.5a није тај исти случај. 
Ту m' треба да буду упоредно воље законодавног 
Ti.ia и владе. Превентивие leliiKohe ако бисмо пх 
створили imi.ii' би ма то, да та, uepa постане и(»т- 
iivno тмјткаспа.        да je  И  не будс 

Др. Анте Дулибић : Господо, допустите mi, 
да се оградим противу мишљсша, да Законодавни 
Одбор lipu једној станбвитој законској основи ne 
може да преиначи један закон. Ja мислим, кад 
бисмо стали на то становиште, да би Законодавни 
Одбор изгубио сву своју MOII и властј јер ие би 

' могао удовољити ономе што му прописује 'i.ian 
138., у колико овај члав кансе, да Законодавнн 
Одбрр има права да мења Јфедбе. Господо, мп са 
овим законом, који je сада na претресу, мен»амо 
постојеће уредбе. Кад би се прихватило ово ста- 
новиште, да ne мозкемо преиначавати прстбјеће 
законе, онда би се могло десити то. да променимо 
iicKc становите ствари у овоме закону, али да нс 
можемо промепити сбе. Ha тај начиа мн бисмо, 
као Законодавни Одбор, били осуђени, .да nam 
рад буде несавршен, и ja мислим, да би 6с Зако- 
податшп Одоир na raj пачип деградирао, да, би 
нзхубио сав свој углед и моћ, који му даје члаи 
130. Устава. Законодбвац нитн може iumi j*1 хтео 
допустити, да Законодавни Одбор, који може да 
Mcn.a законе, буде огравичен у том погледу да 
мења само ono. што je у тој уредби a да не мења 
и оно. тто се налази у законима, којп се косе са 
том уредбом. Господо, ми смо у Одсеку вентили- 
рали ono питање и дошли смо до закључка, да 
троба да се уметне ona одредба; да Влада, у спора- 
зуму са Финансијсшш Одбором, може да мења 
одредбе IHTO со тиче извозних царина. Ми смо 
дошли до TOPU обзиром na велико п дуго искуство 
од one три годнне, да ji1 у трговачким круговима 
iiajnimio јада задао баш Овај начин, na који су се 
уводила и сређивала ова питања царине. Највеће 
су тулсбе долазиле отуда. што namn трговачки 
односи пОстају noTii.vno псспгурпп п не nauiLinn. 
Трговци су врло чосто морали пошто no то да про- 
laj.v своју робу само да пакпадпо не потпадну 
под неке одредбе царинске, i;ojo би им јако iiii;o- 
диле, и то се je јако штетно одазвало и na нашу 
трговину п na nain.v палуту. 

C друге стране стоји n практичан разлог за 
ово, да Влада мрже да изда једну одредбу што сс 
тиче забранв извоза и плаћааа царине. ТТТто се 
тпчо смањења царипа, no може бити хитнобти. алп 
niTo се тиче забране извоза, ту може да постоји 
хптпа потрспа. Псто тако папглсн je као разЛОГ И 
рат n зЈаразе. Али мени се 'iimn да ова три раз- 
лога no могу доћн тако брзо a да се не може са- 
чвати финансијски одбор. ^Голим вас ja сматрам, 
да глад нс може доћн тако нагло и брзо a гакр 
иото im ])ат. Ha послетку ако би on и доЈпао ми 
зиамо. да сб no Уставу Скупгатина мрра одмах 
сазвати, na nn.io да пам иепријатељ рат рбјави, 
било да ми п.сму објавимр рат. C те стране no 
мрже даклс бити пикакппх пртешкрћа. 

За фииансијски рдбор стоји то, да се on 
може сазватн у бвако доба n за то и кажем, да 
ne стрји ииједан од оних ра^лога, којп су наве- 
дени, да би се дрказала пртреба да се да Влади 
OIKI ог.лапти^. Тако исто ne стојн разлог nn за 
iviviaj nojaiio иараатх по.кттп. jop nn OHO ne ДО- 
ла;;(' таКО nar.in. 

Дакле, једарм речи ona je рдрбдба умесда, 
коју je Одсек naniao за сигурно да уметне у овај 
закон. Али има један други разлог. Ja сам зато 
na то n пристао из другог разлрга, јер мислим, 
акр се ставв ona рдредба овде, да се забрана мрже 
чипптн у дргрврру са финансијским одборрм, да 
ћемр THMI' некакр умирити јавнрст и трговачке 
кругове n да ћемо тиме увеоти боље поуздање у 
стабилност и кретање наше трговине. Иначе, aico 
оставимо рвакр n то ne уметпемо. онда ће опет 
тргрвачки кругрви стренети, да ne пастане нстр 
oiiai;o газдовање, као што je било и до сада n мп 
опет нећемо имати ono штр смр желели, рећомо 
иматп ону праву стабилност, која je нерпхрдно 
пртребна, ако уопште мислимо да подигнемо пашу 
валуту. 

Има једпо неповврвње од стране јавносуи, 
али то nciioiicpon.e iiiijr, према једномо Министру 
него прртиву једпрга система, G тога je Наррдпа 
Скупштина предлржила рву каутелу, a ja мп- 
r.iii.M. да he ona дрћи дрбрр свима тргсвачким 
кругрвмиа. 

Потпредседнш; др, Светислав Поповић: l'c'i 
пма р, Tionoiiiili. 

Јован Ђоновић: Г. Министар 'l'iinaiiciija 
ставир иас je пред једнр питање. Ставир иас je 
првб да од.тучпмо: да лп мбжбМР да мен.амо ono 
одредбе закрна, које су оотале целе и др сада не- 
пррмењене, na тек рнда да разговарамо даље. 

•la.' горпрдр, писам правппк. na с, тога и 
нећу говррити са чисто правничког гледшДта. Ja 
бих само хтео да копстатујем једпу малу разлику 
између речи г. Министра Фппаиспја n између 
онога IHTO je on у овом пацрту предлржио, na 
онда Ви сами одлучите, да ли je on имао право да 
постави тако једно пптање ia реците, какав треба 
да буде одговор na то питање? 

У чл. i. ове Уредбе каже о.е овако: »Наре- 
ђење ограничева или забрана извоза, као и њи- 
хово укидаље, прднрси Влада одмах преко Мини- 
capa Финалсија Наррднрј Окудштини на накна- 
дпр рдрбрење«. 

To je једно; a na крају n.i. :>. тако исто каже 
се: да решење o подизању нли смањењу извоане 
царине AlnniicTap мора да поднесе одмах ТТа- 
ррадрј Скучттипи na рдрбрење. 

Го(Ч1одо. ja MiicniM. да. je Ća oBiiM. чл. 15. 
општег Царинског иакопа и&мењен, јер се тамо 
нигде ne каже, да предузете мере мрра Влада да 
саРПШТИ Парламепту. 

Оада, кад MU хоћемо. ради кбптроле, да na- 
туримо MniineT[»y Фицансија, да мора са Финан- 
оијским Одбрррм да се спрразуме, on каже да ми 
немамо права да мељамо чланове аакона, који су 
остали читави! 

Дакле Влада у оврјим. пројектима може да 
n.\ меп.а. a мп. Законодавни Одбор. то ne мржемр 
да чпппмо! 

AKO га мп ne мржемр да мењамо, зпачи да 
га nujo Moivia пи Влада да мења, НИТИ je омела да 
тражи, да n.eno pemen.e дође накнадно пред Пар- 
ламенат. 

A ако je ona пмала npaim да га ИЗМвШ] n 
тражи ту измеиу, рнда, свакакр, n мп na то пма- 
мо ii.vno правр. 

Ja оам приметир, да се урпште у току свнх 
дискусија налази, пекако, да n Парламенат n За- 
гсоподавпи Одбор пемају права да мђљају нзвеспе 
одредбе, ако иду na то да се ограничи mh Владс 



'.Mi (лччиир. белешко 

ii да се OMoryiiii колтроЛа  Парламента пад Вла- 
. !ПМ. 

Међутим, кад je било обрнЈ^о, да се Влада 
imi'ivii;! нспод контроле Парламента, онда се u.-i- 
равно тражило, да се могу мењати иостојећи ж- 
1:01111 im 'i;ii; 11 уставне одредбе. 

Господо, тако дупло схватаље одредаба за- 
гсонских п iianic компетепције ne. мојкс до буде, 
IMTO мррамо .m будомо Eia егал, 

Kao год што li.m i,i тражи за себе fipaiio да 
M'OJKG Mi'iiuiTii. морамо и ми да присвојимо себи 
право да моагемо да мо11>амо. 

To ju mto rtiM хтео да ка.кгм o овој ствари, 
n иад будрмо говорЈЈли v појодиносзтимај онда hy 
Ov. мало BHiiio обапрети im мат(фијпгшс ••тг.арп у 
onoj Уродбп. 

Питп]!MIT min, др. Свзтислчв Поповић: l't"i 
iiM.i г.  Миииста]) 'l'imam-ii ja. 

Mniiiinap 'l'iiiiaiiciiia др. Коста Кумануди: 
ХтгоСам ,!.■ iiaJaiaiM. да Плада UC бсЖИ ОД К01Г- 
т|'^,|г. !i ако n IM- I'MI riii.m царочитнх превептив- 
I;II\ мора, imai; :;а ri;ai;v H.I.IVKV. [ЈОЈу Влада ДО- 
ihTr. in-iajr ii|iai'ii iim.'|iiir lanjija у ОкупШТЈШИ. 
Ja ur илсдирам, да чл. i i. остано онадсо иако je 
иред.чожеЈ! aa'iu. IHTO liiaui смета, пего зато што 
c.'iM yriri)cii, да ral ова р(!дакција, KOIIG ју je до- 
iir.ia фшшповјска ггкцп.ја. нзазвала [шследице, 
uoje ci' жоле ,i.a избешу. 

Потпредсбдник др. Светислав Поповић: Реч 
i!\ia г. Фехим Курбеговић. 

Фехим Курбеговић: Ja гам се пријавио за 
pr'i. да roiopiui o овоме прииципу, да лв Законо- 
larun Одбор има права да мсп.а овом уредбом 

(.uiinTii закон lian m'. A.m rioniTO he ce то претре- 
i'am u код pacnpaiBe око чл. i., за сада ce одри- 
q6M речи :;a,.i|r.ivai:a,j\-liii еебп право до онда o томе 
говорим, и изјављујем. аа hy гласати у начелу w 
орај зако1Гски предлог, којл }<• ггрдвес г. Мшшстар 
Фшшпсија односво Влада; 

Иотпр;; iriMimi; др. Свотислав Поповић: Роч 
uva г. др. Гр тор Жерјав. 

Др. Грегор Жерјаи: Гооподо, Ja сам гамп г.р- 
тнлац дуЈкности »бвестноца. 0 тога Uy у спени- 
ja.iiKi.j дебати 1'1редлагатв r;ao обичав члав На- 
роДве ('KviiinTinir цекакве нзмоне п то пзмеве у 
затлавЛ)у, затим у чг. i. стилиотичку измеиу, 
.јслиу нзмену v MI. ■-'..   a оеим гога и измеву у 
'П.   i. 

[UTO ce тиче пачелвога питаи>а имамо лп ми 
крака да мш.амо закон, укппутп га n.iii ИЗМбНИТИ 
nNTi'M уредаба, које су у ревизији. греба овде 
збиља ковстатиратв. да mi једпа од ових уре- 
даба које г,\ у прегледу не тапгирају чл. 15, срп- 
скоЈ царивског закопа. који даје Владв ираво да 
јг.тпм адмивистративннм актом заведе или 
viJiiir забран.у или огравнчењр нзвоза. To je јеДав 
\гат1'рмja.i. laijn je cacBHM [leuiTO ,i"Mii IHTI) гма- 
њиваше нлв укивуће извозне цариве. Дакле. за- 
бпапа извоза п гманаимп.а или укидање нзвозне 
аариве Ti) rv дш' матгрпјг сасвим рарличите. 
Прва иатерија иије била im једвом уредбом ре- 
гулисава, и члав [5. je остао сада иетанпграв. 
Друга маторија, го je лиођењ*! иове нзвозн^ ца- 
рппг. nima Јг регулисава са отш уредбама. lioje 
i'.v иам овде у прегледу. Ja Ку pa,m тог« у • пецв- 
ја iiHi\i претресу предложити у томе смнслу један 

' i uipoMiie. Keju he задовољвтп обе стране, :,>а 
la.ia   \HI.IIIM    гами   да    re   \'   na'ir.i.v    црнмн    onaj 
11|)!'Л. нт. 

Потцредседник др. Светислав Поповић: Пре- 
тргг je начелно довршен, гласаће ce o предлог^ 
одсека, да лв he ce примити закоискн предлог од- 
сека за подлогу гпоцпја.пн1 расвраве. 

Грспода, која су за то, Да ce прима пека из- 
воле содети, a господа, крја руј против, ina.a нз- 
орле дићи pyicy. (< 'rai срде.) 

Оглапшвам, да je закопски предлог ирим- 
M и за [годлогу специјалве расправе; 

Молим г. известиоца, да изволи прочитати 
1ШСЛ0В aaiania. 

Известилац ip. Грегор Жерјав чита Взветтај 
i. одсска o iipi'iMr,4\ уродаба бр. Г)0, 57, 58, 59, (Ш, 
62. ()Л, 04, 05, K'nji' ce ОДНОсе na ИЗВОЗПС uapniH'. 
11 In,m гтрапу ss.). 

Ja бих ирсдлоЈкво да  гг onaj закон  иазове 
aaiam  n пграппмшпу   нзпбза   и  0  ПЗВОЗШШ   царп- 
иама   .  ПШО JC 06yXBaheil   ,\ia rrpiija.i.   KOJU   CC Tll'ir 
овпх иредмета. Мислим, да сам у праву да опу 
ствар иазовем закопоиг. IIOIIITO 'ман 130. Устава 
Ka'Ke:   (i/i,ivKr   одбброке   прогласвће   ce   као   ;iJi- 
laniii. 

,.l,p. Анте Дулибић; -la бвх предложно да ce 
onaj затсоп зопс Закоп o [Тзјшз.у и ИзвозЈпш Цн- 
рпиама, 

llaiuTTii.iaii лр. Грегор Жерјав: Ja прпмам 
онај иредлог, 

Потпредседнип др, Свстислав Поповић: l'ia 
cahe ce p пргд.шгу Е;ако га je г. известилац редн- 
говао. 

Господа, која примају иредлог, иека нзволе 
седети, a господа која су против чека нзволе дићв 
руку. (Сви седе.) 

Објављујем, ла. je иредлог примљев. 
Изволнте чуш ч.1. i. 
Известилац др.   Грегор   Жерјав   мпта   чл.  i. 

аакоиа   0  ИЗВОЗу   п   ИЗВОЗВНМ   царппама   im   пре I 
логу l. секције, (Види страву 88.). 

■х' прном члану ja бих додао код нзвозве га- 
рифе: која je саставвв део овога закова«. To je 
iipn.ior u треба prhii за извозиу тарифу, која je 
larTaiimi ,H'o овога закона. 

•'iiiM   тога    Tpri'ia    join    у   I.    маапу    додатв 
преДметн који нису у тарифн наведени слббодни 

'■у o i царшн". Према трме i. чл. гласи: 
M.i. i. 

Прсдмети којп ce нзвозе у ниостранство 
.iiaiiaj', ipipmi\ гамо vi.o.iinai су поубројанн у 
извозНој тарпфп. која je саставпи део овога за- 
кона. Предмети, који у тарифц инсу иаведевв, 
слободни су од царине, 

Пртпредседник др. Светислав Поповић: За 
реч ce нијс мпко iipnjaiaio. Стављам на гласање 
'ii.  1. i-a ОВИМ ло||\нама. како ja г. нзвеСТИЛац про- 
чвтао, ona господа, која оу за i. члав иека извадге 
седети. a ona господа, која су против Егека дигву 
руку, ССви седе.) ОбјавЛ)ујем, да je члап l, прим 
i.i'ii. Изволите 'i.vrn члав 2, 

И iHrmii.ian. др. Грвгор Жепјав nina 'i.ian 2, 
залгбна 6 нзвозу n извозним царивама no пред- 
логу l. секције. (Види страву 88.)! 

•la мислим; да треба да ce дода сод 2. члава 
n забраиа извОза сточне хране«, Овде je у овоме 
'i.ian.v naopiijaiio. да ce забрањују само че- 
Tiipn предмета, n ако ne бисмо помевули забрану 
пзвоза сточне хране. онда 6ii забрана с-точпе 
хране i'ni.ia уквнута, a то нико tre'лгели. Ja мо- 
рам као известилац ово преДложнлн. Ja мислим, 
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да ii сни нредмети, i.i.jn оу моментано подгзабра- времене уметности. То-су старе сликеЈ старе скули- 
ппм, морају се набројати ,\  чл. 2., јер пошто ми туре, a ue предмети савремени. 
укидамо све уредбе, које су у нротивнрсти c'o no- Др. Момчило Нинчић: Ja ne видим разлога 
BUM  законом,   онда   би   забрана   11звоза   сточни зашто забрањиватн извоа сваке старине? 
хране г.чмим niM била укинута, aico се не поменс Јован М. Јовановић: Ja caw хтео само да до- 
v овоме ,чланЈ'. дам, као и предговбрници, да бн добро било да се 

Јован Ђоновић: Ja сам хтео да кагкем две- "г >|,,,г11 >  оваЈ таан забРана с™чп* хВа?е- liero 

,,„, ,„„,„ 0 напомеии v. Жерјава. Ja мислим, ne- да се то м,'Т11г или >' прелазна паређења, или да 
нгодно ип било у м,1. 2. поменути забрану извоза се.каже; да се само привремено може извршити 
сточив храве. Прво трсба имати v Biiirv, да ie за- ^аорана. 
брана   извоза    сточие   хранн   једпа   ирнвшмепа Дрч Boja Ввљковић:   5   иогледу извоза ста- 
mmi. a om ie закбп. Пп знато како се можо закои     |И"т- ^6  llx,;'J-v уметничко-историјску  вре.Д т. 
MHi.rin. Закои rr м^кт мељатл  како  ie imr um- м0Ра0 "" ^сподии Мииистар ФинансНЈа у спора- 
hr  Уставу.  a  то иије  cicpahen   uocTVaiau,  и ;!-VMy са ''• Ми№стром Просвете да састави сиисш! 
оиај закои троби да траје HOIUTO више: Прсдмоти,     гах./мст ;;|- адЈ« ,■,' израде не смеју извозитн, 
KOJU се зпбраљуЈу у другомо члииу да се извозс, ^1,,""  '^l'iimnin  звали   шта  je 3ai5paihcno  изво- 

то je злато, с;реб\)о п нзраде од злћта и еребра, '""'и                        r-          ,,,   •      ... 
ii та he забј)ана трајатп ,iv,i,r времена, међутнм Известилац др. Грегор Жерјав:  I«, ho се ре- 

потреба за забрану извоза сточне хране пеће Tai;o |>-.,|";ГП| "равилншсом за  проведбу рвог закона, 
луго трајати, Зато ja мислим, да забрана ст(  U(,}U  ",' иадати ''• Министар ФинапсиЈ^. 
хране треба да дође v прелазнЛ наређења, Да се ,,       Потџредседнш?    дв.    Светислав    Поповић: 
Lir,,,-,', да се забрањује извоз сточне храпе fb ie- 1||",Т|"'Г ^е   Довршен   Приступићемо   wacaiby   o 
лнога .niMimi. Затим.' господо, ia се iie отмкеи да 'u- 2' "0 "l"'/1'101^ ]- "^''^- са стилистичком из- 
овде v MI. 2. дође став, да ce' Mnininpv Финан- Мг|",м- uojy Је пРеДЛ0ЖИ0 ?• известилаЈЦ код тачкс 
cilja одобрава да може забранити или ограничити n овога  члана l\ ^6"8  l;oJ(,•1 би та,,ка г)  гла- 
нзвоз динарскпх нли дииарско-крунских   новча- "1К|   овако:     Предмете   старина,   који   имаЈЈ 
mms ii девиза. Овим забранама Ешје место овде ^етнн^о-историЈску вредност (слике, скулптурс 
ОвдеЈсе говори o забрапама производа земаљских ,1т;1-)<; господа, Koja   примају   члав 2.   no  пред- 
iMii    предлгетвма«,  како rv  пх сад  прекрстнли 'ин'у Г 0дсека 3ако"одавног рДбора, са помену- 
Дакле сматрам, да иије место   ui се овде v овом том стнтистичком  нзменом, коју je предложио г. 
чл.шу.   забрањује   извоз   бредстава   за   n.uhau.r нзвестилац, нека изволе седети, a која.су господа 
Овим члапом забраЈвује се извоз предмета, [гооду- пРотив предлога иера ивволе дићи руку  (Већина 
|;ата земаљскнх,   који   će   извлаче   из   слободне сеДИ-) Be™ Je седела,, према томе објављуЈем. 
продаје. Нарочито овоме забрањиваљу пнје место Да Је ™аи -■ примљен no предлогу, Преладимо na 
овде u зато, што има ваздав финапснјсПих voe- •" ii'                      ,-         ,„   . 
даба, које говоре o забрани   цзвом   валуте   нли Известилац др. Грегор Жерјав чита члан б. 
крунско-динарских повчаница, п   ка i те   у-редбе ■:аК("'а. 0 mBmy " ll;il!0;!miV Царинама  no преД- 
цођу na претрес, онда he бити речи и 6 овоме. За ,ror'V "ili;,,","'ll;111"' Одбора (Види с-прану 88.) 
сад, мислим, да je прерано да говоримо o томе, п ,    . (^ехим Иурбеговић: Господр, овде где се ua- 
иалазим, да то треба одавде нзбацити. "lJ*>.i" накит, има једна струка накита, icoja се на- 

ii                            «               п             i, рочито поси код нас у Босан a Керцеговипи. Код 
Потпредседахге др  Светислав Поповић: Има ,iil(. у Босни и Херцеговцнв дутсате носе i. мусли- 

'"      lK                 ■ чанке n правоелавне и католикиње, u тај je накНт 
Л|).  Момчило  Нинчић:   II  ja  be  придружу- ^РД ,|;|г најглавпијн накпт. Ако би то било огра- 

ј(!М Mimi.i,i4i.\ r, Ђоновића. да би ово питаље !гре- ничеио, кад би •ир.ше жене путовале вав u имале 
бало   регулисати у   чл,   i.   Имате.   господо,   две ври себи дукато       jop нх  oiie обично  иећу  na 
групе забране. Ј(!дпа фупа, која добија зако11ски окривеном месту      онда би палпе власхи на гра: 
;(вачај и itoja се може много толче мењапг, даклс нпцп према њима iipc;iy;ic.-ir мере и казале би, да 
сталног je   карактера.   Међутим,   забрана   сточне (фијумчаре, (Чује се: Па нек оставе то дома.) За- 
храве то je провизорна и она треба да буде у чл'. |,1Т0 Да  чх оставе дома? To je Евев пакит, и она 
i., да под нзвесним окРлноотима та забрава може моисе да ra поси. (Граја.) Још мало na here ова- 
да '•'• подиже и   спупиа. Ta   одредба   мора   бнти |;|U,M одредбом доћи дотле,  да пам   одузимате   п 
еластичнија пего одредба, icoja говорв o забранв лукате као што нам п земљу одузимате. 
чзвоза  ср^брне  и  гл&тне  валутб.  Огога   мислим, Погаредседиик др. Свстислав Поповић' Нма 
да то питање остави^о за чл. i. a изједначвмо ča |>ем г. Шимрак. 
пптањем o нзвозу imaire. h,   њи^п iiiuunku    i i др. Јанко шимрак: Ja сам  хтео да кажвм, 

Министар Флиансија  лр.   Коста   Кумануди: ла бн сувипшо   било   рОтавити   ову   нумерацију 
Ja ее слажем оа г. Нинчнћем, да то miT;iii,r оота- '.'■ "• ,;- ''■ него гребало би ставити i. 'i. 3, 4, м т. д., 

.вима за 'i.i. i. јер ако би се то тискало латиницом, онда то би 
Нзсестилац др.  Грегор Жерјав:  [IOUITO се  i бИЛ0 п?,^Н0 ТИСКатИ ri1 TilM сло™ма; 

Министар  слике  са   предлРгом   г.   Ниичића    то .    Л|'  ''  ™Р> што Je казао г. Курбеговић, ja 
Miic.m.M. да тај став који говори o tom иабацимо T Z™*: ]'{)r,UK[i)- оДЛ.У1шо противан. Ja знам, да 
(Чује .-,, Није" „„ овде сувшЛно  да  ее то  папо- , ,• l.;|,i"IUVrUI '"'""'"P" ™о™ куповали код нас 
мене.) Поред овога  предлажем, да ее код чл. 2 '. ''' \"'"   >l';nv "д ,l'"mix ^^^- a куповалн 
|)нјг,ко..ум.ггјшчку вредност« .-.i- in.m слободпо, онда би ти офици] акупо 

чали чл^аве сандачге дигата  no Срему  п  ггоено- 
Др. Boja Вељковић:   Ово ее тнче предмета     ni,,,, r,,, их v Француску као пакнт  Нр м< V.   ,, 

ГП11"",;|- к"- ма^ Уметнп.чку вред -т. a no еа-     Aawie im овде ове пбједине иучајеве да предви 
18 
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димо  п   ослобађамо.   (Фехим   Курбеговић   пригО: 
вара.) 

III>TII|I дгс umi; др. Светислав Поповић: Прс- 
ipec je довршен. Гласаће се G чл. л. према редак- 
imjii ca измењеном стилизацијом, да место: a), б), 
в), г), дође: i. 2, 3, i. 

Господа. која су пристала на овај ч nm ca 
овом стилистичком иромеиом. нека иаколс устати, 
i;o je протпвап иека изволи сеДети. (Већина 
устаје.) Објављујем, да je чл. 3. примљен. 

Изволите чути чл. i. 
Известилац др. Грегор Жерјав чита чл. i. 

no редапцији првс секције, (Види стралу 88.). 
ГГотпредседпик др. Светислав Поповић: По- 

што се у  овоме  чл.  4. појавила   несуг^асица   и 
изразила жеља да се ono питање ротк у копфе- 
реццији, TO одређујем паузу од 10 шгаути. 

(Настаје пауза. -    После паузе.) 
Пртлредседник др. Светислав Поповић: 

i Једница се [1аставља. 
Оспм предлога одборског пострји за чл. i. и 

нредлог владин. -Ta молим г. известиоца, да из- 
волн прочитатл предлог. 

Извсстлоц др. Грегор Жерјав: Предлог r.iacii 
(чита): »Влада се овлашћује, да може на иредлог 
Министра Финансија; ограничи^и или сасвим за- 
бранити извоа појсдштх иротвода uri целе 
аомље и поједшшх областн. када то дрзкавни или 
привредни miTopocii захтевају. 

ГТсто тако Влада може наређења o ограни- 
чењу или аабрани иввоза! укинути, кад престане 
потроба. која их je изазвала. 

Наређено ограипчење или забрана извоза 
као ir и.нхово укидање. подпоси Влада одмаз 
преко Мин!истра Финансија Народној Скуиштшга 
иа пакиадпо одобреи.е«. 

Ту je само раалика. да су избачене речи »no 
спорапуму са Фппансијским Одбором Народне 
Скушптпне«. које je додао Одсек. 

Др. Момчнло Нинчић: Господо. ja сам у фи- 
иапспјекој секцији био за ову родакцију одборску 
Н сматрам, овако да нам искуство показује впше 
штсте еод сувише брзих забрана, иего кад бп one 
биле спорије. КаД се доносе забране под утицајем 
разних ирилика п околности добосе се тако, да 
обично предс^ављају једну извесну опасност, те 
се опда доносе предухитрена решења. У оломс 
случа.ју сматрам, да финансијски одбор може брзо 

'да се сазове и да te за m дб 16 даиа може донети 
овакво решоње. Јер na то време питап.е извоза 
кабастих предмета, док се ne поправе саобраћајна 
сре^цства, ne може бити. Због тога сам ja био, a u 
oiiOM прилпком прихватам прво мишљење и гла- 
сао бих противу владиног предлога, ла владп на 
TOiie ие iip;mii питап.е. Лли пошто влада вравп 
питање од тога, ja и моји другови у Законодавном 
Одбору ие мислимо вл£(ди да правимо тешкоће 
и због тога hy гласалп аа г.ладтг предлог. 

Лр. Јанко Шимрак: Госџодин Вељковик je 
ову ствар тако лепо разложио и објасћио, да се 
ja чудим како влтада може прихватити иов 
гф^длог. Господип Министар финаноија Kavu1, да 
се у главном рааилази са одПором зато, што бн 
пре.ма гледишту његовом процедур!! nii.ni прло вс- 
лика. Ja ne знам, каква he пова процедура бити. 
Каже се, да мп имамо извештаја и да ће тп нзве- 
niTiijn бити раздатв и фишшсијском одбору n да 
hc се Мтгастар посаветоватв у Мипистарству са 

чшшвЈШЦШма одиоспо еа лл-дпла. који стручпо 
знају те ствари на сазвашш седницама и иа тој 
i., 2. илп з. седнлцп peimihe се то питање. Ja пс 
знам сада, која he бити дужа процедура ако се са- 
^.ове фииаисијгллг одПор и предложе извештаји na 
тај одбор то иптањс реиш. Читава сествар може и 
сасвим тајно решити тако, да сс вани не зна 
питта за оно, IHTO финансијски одбор решава. 
Али ту има neiirro другр a то je да садашња влада 
бежн од крнтроле Парламента и то je главин pa- 
злог. Дакло. није разлог потреба хитиог pemeir.!. 
Beh овај, до влада бежи од контррле Парламентч. 
И ja се "удпм дру. Момчилу Нинчићу, да кажс, 
лл се v овој стварп не слаже, али да 1«; ипак глч 
(iiTir .м Јосподив Жерјав je рекао^ да heko ми ovo 
г.тварв счручно рептавати, и кад господин Ншгшћ 
гсаже, да je за добре законо, a господин Вељкорић, 

дакле, људи, јкојима ja признајем компе- 
тептност, - ]wi,i каже, да je onaj предлог бољц 
irero владин предлог, опда ne могу да разумем да 
може да ео каже, да he сс за њ гласати, јер би 
шгаче 'влада пала. Тако би, господо, влада могла 
свакола часа да каже: ако хоћете овако, добро и 
јест. a ако nehere мп ћемо tracm ТГа лепо, ако 
влада nrlie друкчије, онда може да се направв 
нова влада. 

Јован Ђоновић : Господо; ona дискусија го- 
тово je завршена n изгледа, треба сада само да 
падне изјава у име групе. Ja изјављујем, да ne 
могу да пођем стопама господина Нинчића и 
можда господина Вељковића, na да кажем. да смо 
МИ у ОДбору imin.m. да je овако бол.е. да je добро 
ii да je Kopneno за продукцију земаСљску n за гр- 
говину a сада да кажсм. да je то. истина, добро, 
али hy примити друпг редакцију, да, ne бих 
правпо тешкоће влади. (Др. В. Вељковић: Ja то 
нисам рекао.) Сада кажем »може бити« да ћете 
тако pehu. n то радп тога. што сте n вп na владпне 
Belinne. 

Мв смо дошли до увереља, да je досадаља 
пракса била врло рђава, дп еу забране парпцали 
nonnaim ii пепозвани, да су one биле многобројне 
ir лп je то штетно утицало на продукцпју земаљ- 
еку. трговину n валуту nani.v. Да бн ее"та рђава 
пракса прекппула. ми смо сви примили гледпште 
господина ВеЛ|КОвића, да би владу требало до- 
пекле ограничити, да ne доноси мере сама, као до 
сада, п с тога смо нашли да he ее то најбоље учп- 
цити na тај пачпп. што lieMO ir.ene одлуке веаатп 
за једап одбор Парламепта. a то je финансијски 
одПор. плп друпг ппрочптп одбор. од тога се 'nnje 
правилб nnran.e. Ja npn томе гледишту, којс смо 
MU прпмплп у финансијској секцији, стојим и 
еала n то стојим пеодступпо п палаапм. да IICMO 
учтштп врло рђаву услуту аем.л.п. ако оставимо 
оцако како влада тражи. Највеки je непријатељ 
трговппп земаљској несталност n могућност брзих 
промена. због тога што he one n од сада висити 
као мач над главом трговини. ако мп оставимо 
овако како влада тражи. Ja hy гласати против 
вла шне редакције. 

Сакиб Коркут: Ja у првом реду пмам да се 
оградим niTo nnje папета моја допупа у чл. -1. Ja 
сам казао и тражио као додатагс, ако сефинансијскн 
одбор не бл састао у првој свдлици, да влада ту 
ствар може рептити n без одбора. Ja сам ставпо 
тај додатак, али рн imje уает у оцепу. 

Потпредседшге др. Светислав Поповић : Ja 
иисам добио шшакав предлог, a no  пословппку 
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иредлози iiMnj.v да сс поднесу иисмено. Ja молим 
господина посланика, да предлог напиите, na hy 
га ja iipiiMiirn. 

Сакиб Коркут: Ja додајем ову измену (чита): 
Влада се оилашћујс, да ио иоп.јгрл.ииом шорп 

зуму! са филансијским одборои Народне Скуп- 
iiiTJiiic може iiii предлог Министра- Финаисија 
ограничити или сасвим забраиити взвоз поје- 
диншс производа нз целе земље u појединих 
области, кад то државни или привредни интереси 
захтввају. А.ко се Финансијски Одбор не би састао 
у iipnv заказану седницу, влада може т,\ ствар 
решитн и без одбора«. To ju мој додатак. 

Ja имам Да изјавим ловодом нзјаве гбспо- 
дина Нинчџћа, да рн рдступа од бољсга зато, јср 
влада гражи лотје, да ja не миг;. овћм путем поћн 
п морпм да гласам противу. Ja држим; да влада 
нема никаквог разлрга да правл питаље од овога, 
јер ако joj je до брзиие, брзша joj се омогућава нп 
Taj пачин, да може присилити финансијски одбор 

na прву седницу, a ja hy гпасати против без об- 
зир'а на то. mro влада прави од тога питаље. 

Пбтпредсвдник др. Светислав Поповић:  Реч 
има господин Јоваи Јовановић. 

Јован Јоваиовић: Господо, ja hy битн врло 
кратак. Констатоваћу само ово, да смо ми у фи- 
кансијској секцији, која je аретресала ову ствар, 
билн сви једногласни a јрднодушни да предло 
жимо влади, да прими то овако како je секција 
подиела свој извештај, u наравно ja жалим, што 
се данас појавило прново питаље, да већина хоће 
да гласа против онога, што je прије кратког вре- 
Miiia одлучила. Ja у име групе земљора ^ничке нз- 
јављујем, да hy гЉасати против предлога владина 
и Mo.iiiM још једанпут законодавнн одбор, да он 
остане ири одлуци и при предлоху, који je секција 
финансијска Законодавног одбора доњела. У току 
начелне дебате na и сада у току специјалне де- 
бато, iiii стс, госиодо, сви чу.ти оне разлике, којс 
су заиста такве, да се чудпмо да их влада не 
npii.Mii; л jiam предлог n има само једну ствар, д'а 
свака забрана, извоза иде пред Фннансијскн 
Одбор и да се с и.пм споразумно врит. To није 
ишсаква тешка контрола, нити je таква мора, која 
мбже нанети велике штете интербсима државним 
ii иародие прпвреде. 

Потпредседиик др. Светислав Поповић: Реч 
има, госпрдин Министар Финансија. 

Министар Финансија др. Коста Кумануди: 
Влада црави питање од тога зато, што je уверена 
да oimiTii iiinvpcrii ;i,ix'ivi;ajy. да ;ia6paiia буде 
изрсчеиа одмах, a то се не може постши, ако се 
буде чекало, док се Финансијскћ Одбор сазовс. 
H с тога држим, да нам предлог гбсподана Kop 
кута не би добро дошар, јер би протекло извесио 
времс. док се Финансијскв Одбор састаце. Циљ je, 
да се спречи спекулаЈЏ1ја, п затР забрана има да 
одједанлут спречн твоз. Што се тиче варедаба 
иоводом извршења аабране, било je проЈгасано, да 
со само оно може нзвести, што je вев иатоварено 
na шлепове. гГу се дакле онемогућава извоа онога, 
тто je било спремио да сс утовари, ади сс није 
утоварило. Иначе забраЛа постајс пеефикасиа. 
Осшј тога предлог господоша Коркута нма no- 
агодну страну у TOMU. штб у случајуј да je Скуп- 
iiiTinia распуштена, нема могућности, да се Фи- 
иансијбки Одбор састане. To су разлозиу због којих 
ре ми оволико за^жајемо na овбм питању. Уве- 

J-I mi смо, да je ова uepa једино тако спроводљива, 
акр буде o №iax нзречеиа. 

Цотпредседиик др. Саетислав Поповић:  Реч 
има гослодин Крркут. 

Сакиб Коркут: Ja пристајеМ, да се мом до 
датку додај jom то, да за случај распуста скуп- 
im пне решдва влада сама. 

flompe "'■ mm, др. Свотислав Поповић:  Реч 
пма господии др, Вељковић. 

Др. Boja Вељковић : Ja остајсм lipu својИЈ! 
равлРзима, Roje сам ранијим гбвором изнео и 

ито влада није »иједан разлог побила, ja h.v 
гласати за извештај финапсијске секције Законо- 
давног Одбора. Што се тиче папомене, што je сада 
.\ 4)iiiiio господии Мивиртар Финанснја, да та за- 
брана UMU за задата!; Да брзо дејствује и да 
сиречи сваку спекулацију, jiij се с тиме потпуно 
слажем, да забрана треба да буде брза, али несме 
да буде пепромишл>ена, n досада су све забране у 
jiajBclicM броју случајевЈ биле пепромишљенв. 

Што се тиче спеиулације, истина je, ако се 
буде сазивао Фдпансијски Одоор, да hc ствар 
опд.-, бити јаввнја и да ho со онда можебити иоја- 
larni иало већи број сискуланата. Л.ти исто тако 
je несумњиво, да je и дрсада било доста спекула- 
[гата. Сва je разлика у гоме, ако буде ствар јавиа, 
[s in1 опда бити i'.miK; малих спекуланата, a овако 
кад ствар иијс јавна, та привилегија o сазнаваљу 
забрапе извоза остаје сачувана за мали број спе- 
i-.v.-iamrm. који пмаду прнступа у оне кругове, 
itojn o том одлучују. Ja сматрам, да je предлог 
Секцијс Финансијске Законодавног Одбора сасрим 
оправдан п за го hy гласати за тај аредлог. 

Потпредседник др. Светислав Поповић: Реч 
лма господин Министар Финансија. 

Мисвнтар Финаисија др. Коста Кумануди: 
Ai' o.iM да Gj)ai[iiM Г, i;m\ ид ii|iiii;opa госцодииа 
Вељковића. Гобподин Вељковић предпоставља, 
да Влада ради непромишљено, a ja држИм, да то 
[вегово тврђење није оправдано: 

Колико шд се моиге предбацити, да Влада 
ради непромишљено, исто гако није искључеио, 
да ФинанСијски Одбор такођер уч гни  један  ne 
иромишљени корак. 

Друго морам да браним и ову [>ладу и сваку 
ipyry Владу,. која буде дошла на сно место n од 
друге замерке господпна Вељков11!:а, да су on м 
злоупотребе олакшане3 ако Влада сама одлучује o 
забрани извоза беа сарадње финансијскога О.п 
бора. To би значило, да Bita м na raj начии сама 
директно потпомажб злоупотробе обј&иодаљујући 
једиу меру, за коју и сама сматра; да je од користи 
ла огтацг rajiia. flViac : Што МИСЛИте, Да mije 
тако?) Ja liv Еавести случај, како je било са no- , 
следн.ом забраном у априлу месецу ове године. У 
Министарском Саћету, кад je Министар Пољопри- 
вреде ирочптао све изЈвештајР који су му стигли, 
noniTO je консхатов)  да постојн опасност да na-' 
стане глад, онога истога момента je издана за 
брана. (Глас: Ko je издаб?) Мшгастфски Савет je 
издао аабраиу, a ja caw наредио т.|да телефоном 
паринској управи, да оДмах ту забрану и објави. 
AKO iai оставите m какав размак вршена, онда 
hc TII\ злоупотреба бити у далско већој мери, Eiero 
mio би II\ било; ако Влада сама одлучује o том. 
Ka i пма.мо бирати измбђз^ два зла т. ј. између ало- 
порабе у већРј и иањбј мери, онда држим, да 
1:;!11<,Ј|   није  тежак'. (Јован .Ђоновић:   Кад ne   би 
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имали две до три годиие првд нама, ми  би  ову 
ствар иного лакше репшли.) 

Потпредбедник др. Светислав Поповић: Реч 
UMU госцодии Курбеговић. 

Фехим Курбеговић: dolino су настала у овој 
ствари разрожва мишљења u потто се види, да 
аостоје велике дифервнције a иеђу сампм [wia- 
диним групама, ja бих предлоЈКИО, да се гласање 
d овој ствари одгоди за после подне, a да зе узму 
v претрес остали 'шанбвв ове уредбе тако да би се 
n.im.iii једна згодн^ солуција, да се то пихањс 
IMIIIII. a уолштс иредлолшо бих, .ui1 се сада пре- 
Kirae седвица, na да се no подве гласа o овом 
питашу. 

Потпредседшн; др. Светислав Поповић : 10- 
спода v Одбору су расположена, да се ова ствар 
сада сврши. 

Претрес je завршен. Прелази се на гласање. 
Гласаће се прво o предлогу сеиције. Ако предлог 
секције будо иримљен, онда отпада цотреба гла 
I;IIIMI о другим предлозима. AKO предлог секције 
п.удс одбачен, глаоаће po o предлогу Владипом. 
AKO предлог Владе будн иримљеи, отпаДа потреба 
да со r.iar.i o предлогу госиодива Коркута. Ако 
предлог Владо буде одбачеи, гласаће се коначно o 
[,'редлогу mriKuniM  Коркута. 

Молим гооподу, Koja су за поједине [гредлоге 
иеиа нзроле седети, a која су против појединих 
предлога, нека нзволе дићи руку. 

Гласа се o предлогу секције. Она господа, 
која су за аредлог секдије, neica нзволе седетн, a 
icoja су против нека нзволе дићи руку. 

Против ie гласало 0, a за прадлрг je гласало 
б, (Глалови; Нисте Добро нзбројали!) 

Онда: itojB су за преду10г сбкције иека дигну 
руку. a иоји су за преддог Владе нека седе. 

ЕСонстатујем, да je гласањем примљен 
иредлог Владе и тиме отпада потреба да се гласа 
o пргд.тгу гослодина Крркута. 

Ha дкевном реду je члаи 5. 
Известилац др,. Грегор Жерјав чита чл. 5. no 

Мшшстар Финанрија др. Коста Кумануди: 
lloiiiTo су рва два члана no предлогЈ' Владс усво- 
јена, рнда у чл. Oi самим тим нмо да отпадне ова 
реченица у првој алинеји, која  рласи;    'Забране 
11.111   orp;illll4rll.,i   ИЗВОЗа«,   IIH   lic   'l.l.   6.   IMacilTII   У 
првој алинејн овако: ; .N' случају повеђаља али 
завођења извозне царине li т; д.«. 

Потпредседиик др. Светислав Поповић : За 
реч се nuj'' пријавио inuto и гимс je претрес за- 
вршвн. Гласаће се no прбдлогу одборском no пред- 
.Kir.v господина Министра Фииансија. Господа, 
која су за то, да се овај предлог одбора ča нз- 
меиом господина Министра Фикансија прими, 
нека изволе седети, a господа, која су против нека 
изволе дићи pyi;\-. (Већива седи.) Објављујем, да 
je овај предлог са овом изменом примљен. 

Молим   господина   реферевта,   да   прочита 
'i.l.ili  7. 

Известилац др. Грсгор Жерјав чнта члаи 7. 
no редакцији 1. секције. (Види страну 88.). 

Потпредседник др. Светислав Поповић : За 
реч со иије пријавио нико. Господа, која су за то. 
да се onaj члаи прими онако, како га je ирочнтао 
господии нзвестилац, нека изволо седети, a гр- 
снода, која с\ против џека изволе дић^ руку. (Ве- 
hima седи.) Оојаил.ујгм. да je овај члан ii]mM.i,i'ii. 

Mo.niM господина реферонта. да нзволи irpo- 
чптатп 'i.ian s. 

Известилац др. Грегор Жерјав чита члаи 8. 
no редакцији 1. секције. (Види гтрану 88.). 

Господо, ja oiix у смислу примедаба госпо- 
(ина Љубе Јовановића цредлоЈкио, да се ту 
тактатшак) иаПројп да иарочито ne пажи уредба 
бр. 56, решеље Минпстарског Савета од 10. априла 
1920. ro,umo: ор. ."i?, списка, реишње Ековомско-■ 
Финансијског Комитета, [:од списка бр, 58, 59, 60, 
62, 63, 64, 65 п 60, H списка Мшшстарства Tpio- 
вине н Ипдустрије i Уредбо, к.ој& се тпму нетога 
продмота. a то су: прд бр. !■">. решење Министар- 
ског ('аг.ста. o извозу  слободних  контшшгената, 

иредлогу  1. секције Законодавног Одбора, (Види     под бр. 17. решење Министарског Савета o регу.га- 
траиу 88.). 

Мцнистар Финаисија др, Коста Кумануди; 
Овај in'Tii 'Man б. no ирс.цогу Владе гласи овако: 
Влада се овдашћује, да може у г,јучајима хитне п 
неодложне нотребе, ако су у питању важпи ири- 
врвднв и трговински иптереси земаљски, завести, 
поввћати, смањити нли укивути извозне царине 
ио с тим, да решење o томе поднесе одмах На- 
родној Скупштини na пакпадпо одобрење. 

Потпродседник др. Светислав Поповић: За pci 
се не јавља никр. Гласаће сс прво o предлогу од- 
борском. h'o.jn су за предлог одборски иека седвЈ 
a K'ojn су за прсд.mi' ccnunjc нека дигну руву. 

AKO предлог секције traje усвојен, гласаћр 
се 6 предлогу Владипом. 

Сад гласамо o предлогу секднје. Који су за 
n.cn продлог neiia седе, a који су протпп пека 
дигну руку. (Настајв raa.caibe.) 

Предлог секције je одбачеи. [^uaca се o пред- 
логу Владином. Који су за нредлог Владе нока 
седвЈ a noju су npoTiii'. нока дигпу руку. (Hactaje 
гласшБо.) Предлог Владе je прпмл.гп, Прелазимо 
na  'l.l. li. 

Известилац др. Грегор Жерјав чита члап б. 
no ргдакцпјп 1. секдије. (Види страну 88.). 

Потпргдссццц; др, Светислав Поповић: Реч 
пма господив Мтибтар Финансија. 

•a.li.y ИЗВОЗа ОД 16, anpn.ia 1920. ГОДИНе иод бр. 18. 
pemeHie пољопривредког Комитета од lOi anpn.ia 
1920. године и аод бр. 22. репшње аољопривредног 
Комитета o нзвозу овса 6д 22. фебруара. 

Тако he бити вал сУмње, које оу уредбг 
укинуте. 

ПотпредседниЕ др. Светислав Поповић : За 
реч се inijr оријавир нико. Гласаће се o члану 8, 
овако, како га je рвдиговао господив известилаи;. 
Господа, која су за то, да се onaj члал прими, како 
га je редиговао грсподии известилац, иека изволе 
седети, a господа, itoja су против нека изволс 
дићв руку. (Већина седи.) Објављујем, да je onaj 
'i.ian примљен. 

Мо.чпм господвпа рефсреита, да нзволи про- 
'пггатп 'i.ian 9. 

Известнлац др. Грегор Жерјав Mina члав 9. 
i Внди страву ss.). 

Јован Ђоновић: Хоћу само да спомспем 
ааштр   Ш'  ступа   Одмах   по(!ле  обнародоиања   na 
i-nai'.v. 

Потпредссдвик др. Светислав Поповић : За 
реч сс нијв iiiii;o пријавио, Гласаће се o предлогу 
опако. како га je пррчитао господин известнлац. 
Господа, која су за то-. нека изволе седети, a која 
r\ njioTnii lična iKnto.ii' дићв руку. (Већина седи.) 
Објављујем, да je овај члав гфимљев. 



Х.1. ссднпЦа       i':-!, сдитсмбра  lli^l. 

Молим господина взвестиоца, да арочито 
тарифу. 

Известилац   I.   сшсције   др.   Грегор   Жерјав 
ciiiTii i: 

Извозна   Тарифа. 

Царина 
Динара у новч. Б. од сомада 

Број:        lliiiiMriioiijm.c: од  100 кгр. 
i. Пшеница и раж   .     .     .     20 дии. 

■i. ()иас, (зоб) и јечам    .     .     10 
з. i 'eno беа разлике       .     .      5 
Др. Boja Вељковић: Господо, мож'да би овдс 

i'n.io згодао, да цитпЈипи) појсдтк' npnv сточпг 
хјитс. o којима смо говорили приликом дебате o 
забрани нзвоза, fia да се као прелазна tiapcjbcifia 
n нод прпмедбом нза| тач. з. стави: 

»Све врсте сточне хране све врсте сена п 
сламе, зоби-овса, имшња, остатака ари фабршш- 
iiii.jn иширитуса п уља, иеласе, сточне репе сваке 
врсте суве и свеже, резанца од репе добиввне прн 
фабрикацијн шећера, очинаца починаца т. 
ј. отпадака при чишћењу жита Есрмног брашва 

Др. Жарко Миладиновић: Мо.шм додатн п 
мухар. 

Известилац 1. Секције др. Грегор Жерјав 
cnriM): 

I. Опијум 500 ДИН, 
."). K'oiMi и кобиле; 

i. белгијоке    и    норишке 
pače преко 3 r. старостн   400 

2. Ждребад н омад белгиј- 
вке и поришке pače до 
:*> год. старооти      .     .   200 

3, li'diiiii.  Есобиле,  омад  и 
ждребад   осталих   paca 
u сојева      ....   250    „ 

Примедба i. Извоз коња нз тач. 3. до- 
iivuiTcii je само у контингентима,, које he влада 
одређивати. 

Примедб.а 2. Коњп заклани, очиихћени и 
одраки слободни су од царшга. Клаље њихово 
врпшће се само под иадзором дрлсавнрг вете- 
ринара. 

Министар Пољоприврвде и Вода^Иван Пу- 
цељ: У еконбмско-Финаисијском комитету ми смр 
се сложили, да се дозволи езвоз коп.а за клаље, 
У iiamoj земљн има пуио таквих K'oii.a. које nama 
индустрија не може да употреби, a познато je, да 
mi у једном делу наше државе nam иарод не бн 
мсо да ra једв, na би стога било јако штетно за 
iiain.v пољопривре^у, ако се не би дозволнло извоз 
манпх коња. Onaj аргуменат, да се ише може вр 

mimi злоупотреба, не стоји, јер се то можс вавести 
г:од оваке тачкв. 

Прекјуче било je крд мене iteuo нзасланство 
u:' Црие Горе na ми се жалилб, да нма од i 500 
i.'cn.a. icoje lic могу да употребе, na су ме молилп. 
.ia дозволим ИјНхов извоз преко Воке Которске за 
ll'ra.injv. u ако то ne допволтш, вело, дп he опда i.a 
прбпадпу. 

Црема 'IOMC, господо, молјш вас, да примитс 
оваЈуву редакцију; »да, се дозволв извоз (шаних 
[соња под строгим надаором pa (гаплатом Г)0 ди- 
iiapa од појединог грла«. 

Др. Јанко Шимрак: У другој примедби ka№e 
се: K'oii.ii :',ai;,iaiiii слободнп су) од цар^не. To je 
('.d.i,r пего OBO', да иду ■алти na да морају плаћати 

napnnv. Закољшо их код куће na су прости од 
царине. Према предлогЈ7 господина Министра aico 
живи иду itan. мора се плаћати 50 динара. To ji1 

rope него у другој примедби. To je погрешно 6au.i 
с погледом na1 namer привредника, na namer ce- 
љака. Ja сам хтео да приметим, јер he се ту дого- 
.iinn iiajimme злоупотреба. Omi lam.n. КОЈИ су naj- 
бољи, тп he nliii naii a onu певаљали рстаће KO^I 
куће. (Министар Пољопривреде u Вода Иван Пу- 
цељ: Зато пмамо надзорништво.) Знамо мп какво 
je то падзоршаптво. СамО he дебели отићв a сухе 
l-eMo   пматп   КОД Кућв. 

Јован Ђоновић: llnje само случај овде, него 
имамо n даље да се KajRe, да he влада одређивати 
коптипгспте. Ово овако генералнр речедр, пекако 
неодољиво потсећа на прои1ле даве na ковтивген- 
тврање извоза n извозвице. Ha. гРсиодо, може лн 
се naiiii бољв namin. боље 11рецизвије казатп, да 
влада ne оДређује баш сама контипгенте, иего да со 
пађе једно хело, које he их одређивати с њом, или 
бар да се BCJKC за неки рок na пример: одједаниут 
inu двавут у годнви, да се гако веже, те да се ne 
мору одрсђпг.атп крнтиигевти er.ami дап. Спеку- 
.lainn nar.a.ie na n.ia.i.v n noMoliv често фалсифи- 
кованих цифара u џилагања, остваре, добвју да- 
nac једав контингевт; a'Kpos један нлв два мо- 
сеца onet навале као гусеввце n траже, да се из- 
везе други ковтивгевт. Mn овде ne постављамо 
niii;ai.i;e гравице иего све остављамо добрпм Вла- 
двлим ехпатаптма. To je двскрецијоналво. Право 
да   KavK'e.M.   ПОСЛС   emra   ШТО   Св   Дееп.И)   11   mro   je 
Есааао господип Шимрак, ja ne бах хтео ia, се то 
остаВп na дискрециовалвост владе. Ви ere пре 
одредили i.oirrmirein коп.а аа извоз n иаравно 
miere пма.ш, података o Црцој  Гбри. Нзвезев je 
i.oiiTimreiiT. a сад ее nojai!.'i,yjy људи  na каЈку: 
Ипемо   Mil   N'lll.in   у   КОНТИНГеВТ,   im   lllKie   водилн 

рачуна o нама, o привредвим прилвкама и стоци, 
n сад, дајте да се повећа контингевт за 400 до 
500 ррла! i'ama je mi.iimira ('m.ia norpmnna. 
управо погреШно je рађено. Стрга, ja сб ne могу 
СЛОЖИТВ  е  ТПМе.  Да   1:11  ЛПеКреЦПопа.ШО ОДре1|.\ Je I (' 
KoiiTiinreiiTe. каР и колико n одакмс lic ce нзвести. 
Ja MO.IIIM Заководавви Одбор да промисли, да iie 
'm  on.10 дббро оетапптп  OBO or,ai;o. 

Мивистар lloiionpnr.pe.ie n 11ода Иван Пу- 
цељ: IIITO ce тиче ионтингевтвраша коња ствар je 
ова: ошптп je идеаЛ, да je све сдободно за извоз 
n тако je код пормавдвјске n тешке pare. кбд ко- 
јих смо пустилв нзвоз npornuiio коњима лаких 
paca, где Миннстар Војви пма свој вето. Конста: 
roiia.io ce, да ce после para од сточарства најмање 
коњарство iioiipaim.io n зато je и Мивистар Војнв 
npoTiinaii ИЗВОЗ.у. A.ni one ГОДИНе ja еа.м успео да 
ce nenrro извезе, поједвпи контилгевтв су бвли 
дозвољоии. Ja i'm\ хтео да je ene слободан, алв 
iinai;  видвте  после  para   нзвоа  мора  omu  огра- 
mi'len. 

Јован Ђоновић : Ja ne зпам, како отоји са 
namiiM коп.аретг.ом. јер и Ви оами, госводввг 
Mnniieipe. кажете, да ne звате ташш, да говорвтс 
na памет. Iin ere требали да то пвдвте n да пам 
дате факта, na да вндимо, да .m можемо нзвоз 
коља дозвоЛите; нли да тршкимо пеке рестрпк- 
цпјс. oirio no трааатл МнпвстрП Bojlior n.m i;oia 
другога. 

Мпппетар :;а T|iroimiiy n Ипддстрпју др, 
Мехмед Спахо: Ова идеја гоеподппа Ђововића. 
коју je еада извео, mije за одбацвваЈве. Господш! 
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воновић се боји старих приговора, да се ne по- 
врати време извозтшца Ja мислим, да бн се могло 
IH-hii. да се iiMii гаранција да се не понови ono 
старо време, да се.на основу ових Ешнтингената 
тако поступа, да се не могу давати индивидуалне 
дозволе за извоз, него да се поступа као ,v по- 
следње вромс UITO се поступало; да će сваки кои- 
тилгент, који се дозволи за извоз, дели ни поје- 
.imii' царинарнице према пределима и да онај, 
који дође први до царинарнице, има право да 
извози, a онај који закаснн губи то право, и да 
се протеж^рањв поједиваца давањем дозвола 
впречи. To се није двшавало у последње време a 
господив Ђоновив ce боји onom. што je бпло. 

Јован Ђоновић: Ha, сам господан Пуцељ 
KaiKc, да IKS сс оиет дсситл! lin гто одредили KOII- 
тингент коња за извоз, он je исцрпљен, и ето, по- 
јави ce (молба, нејкога кочијашкога друштва из 
Црне Горе, које каже; ми имамо 408 para. нв мо- 
жемо да их хравимо и дозволите да их извеземо, 
јер je штета да пропадну«. и Ви, коленс воленс, 
морате дати дозволу личиу да ce ти KOIMI извбзу. 
Видите у самом процењивању тих чињешица Ви 
»исте правилво прступили, Ви сте требали у.т-п 
у обзир све| крајеве. Ja фнс хтео, да ce одустане 
не само од личиих прохтева, него и да ce коршује 
ваша математика, да ce заштитимо од рђавог про- 
цењнвања прилика, a то je, да Ви не можете дис- 
креционално одређивати контингенте. A не може 
ваљада, бити рвчи да ce join једном уводе Јшчне 
дозволе! 

Известилац др. Грегор Жерјав: Предлог го- 
сиодина Мшшстра Пољоцривреде, o коме Ke ce 
гласати im конду, гласи: да ce код 4. татае дода 
mira): живи Koii.ii за клање 50 динара. 

Примедба li.: Сматрају be као коњи за 
i;.iaii,f ошг, коЈи нису способни за д]),уг.у употребу. 
KViiiiM! такових кои.а he ce вришти само под над- 
зором државног ветерПнара. коњн заклани, очиш- 
hi'ini и одранв слободни су од царине. 

Известилац др.  Грегор  Жерјав  (чита): 
(i. Мазге и магарци:" од комада: 

i. Мазге        .    .    .    .зоо дин. 
2, магарци      .     .     .     .   iso    „ 

II j)n м од ба: II;iitor! мазгд и магараца до- 
пушта ce само у коитингентима, које ћб  Влада 
одређивати. 

7. Овце и козе: 
i. Живе: 

а) овце       ....     зо дии. 
б) КОЗО ....       '20 

2. Заклане: 
Козе, овце и овновв 
заклани, очишћенн и 
одрани свеже' месо од 

, 100 кгр 50     „ 
Иримедба: Извоз оиаца п овпоиа na n 

заклаилх неочшпћених и неодраних дозвољава 
ce само у контингентима, Etoje he одређивати 
Нлада. 

8. Говеда л биволи: 
i. Жива: 

а) ситла говеда пасми- 
]ie буша до SOO кгр.    120 дпи. 

б) Сва рстала  .     .     .   250 
2. Заклана  (очшпћена    и 

одрапа) свеже месо  од 
И"1   кгр 60     „ 

Прлмсдба: Оитна говеда пасмипе буша 
иреко зоо krp. плаћају no ставу  i б) 

'.i. Силл.г: 
i. Живе: 

■ a) до 50 кгр;   .     .     .   слободно 
б) преко 50 кгр.    .     .   150 длл. 

Јован Ђоновић: Господо,-колико ja знам, до 
сада ce практиковало у земљама где ce хтело да 
заштити сточарство, где ce хтело, да ce развије, 
овако: отежавао ce извоз пезреле, слтпо стоке, a 
фаворизирао извоз крупне стоке. Овде je, ue- 
оутим, учлл.оло расвим обрнуто. Свиње до 50 кгр. 
могу слободно да ce извозе, a крупне 6у оитере- 
lieno ca 150 дин.! Ja бих молло господлна Млил- 
стра Пољопривреде, да мл каже; зашто je једна 
рваква одредба унета у тарифу, крја je иначе 
један нонсенс са гледишга модернога бточар- 
ства? Ja блх прво хтео да чујем разлоге, na hy 
онда o олој ствари говорити. 

Министар Пољоћривреде л Вода Иван Пу- 
цељ: Овај нонсенс долази Ооуда, што мп пмамо 
читав'е покрајине, које ce баве гајењем младих 
гилл.а. Тако имамо на пример сиромашне покра- 
јпле. које пемају олу круику и тепњу храну за НС- 
храпу силл.а. гГе су локрајлле ла r|);iimii,ii, i;oje 
такне свиље roje. .V Штајерској ла једлој чуг.ар- 
ешци код жељезница једав чувар пруге имаз, i до 
5 комада, СВИЊа, ДОК na другој етралл лмамп 
људи, којл лмају лола ораплце, a који ле могу Да 
ce баве храњењем и гајел.ем свиња. Осим тога овде 
постоји ][ једна оокудица, и сада свиље не могу 
да ce лродају као што су ce раније годинама про- 
далале. Из тога разлога je предложено, да ce свиње 
до бо кгр. ле царине, јер вп царина иначе морала 
рити онолика, колику вредлост представљају саме 
те гшш.е. C др.уге страле ce ове друге царине у 
толико јаче повишавају, a то отуда што ми нмамо 
иатереса да чувамо лашу ивдустрију. 

Јован Ђоновић: Моллм аа реч. 
Попфедседник  др.   Светислав   Поповић: Г. 

лослаличе, једал лослаллк нв можс два лута гр- 
г.орлтл o једлој ствари. 

Јован Ђоновић: Ja o етвари нлсам лл гово- 
рио, лсго сам само тралаш оиавештеЈБе. 

Потпредседник др. Светислав Поповић: Из- 
зволите. 

Јован Ђоновић: Г. Млллстар Пол.олрлвреде 
дао je лекаквс разлогб, и ja ћу ce мало зауста- 
внти на љнма, да лх вјгдлмо каЈшн су. Он каже, 
да нма ласивллх крајева, који немају довољно 
хране и којл не могу да raje' срињв, jep немају 
храле ни за себе, и да зато тл крајеви лродају 
.младе свшве. И ja сам, господо, из једпог од таквлх 
крајева и знам, да onu raje и roje; крупне свиње, 
да држе свиње, j;oje им требају за Kyliy a да ле тр- 
гују са и.има. Всроватло je, л сва je лрлллка, да je 
овакав лредлог користан само за Оловенију, л да су 
г. Мшшстру Пољолрлвредс овакав предлог дикти- 
ралл ллтереси л.еговога краја! Оида je ред да г. 
Млллстар тако л каже, он треба да кажо да то има 
вредност специјално за Оловвнију. 

AKO MII будемо фаворизиралв '^звоз младих 
i lam.a ja чврсто држим, да ћемо ослабитн наше 
oiniii,a])eTiio. тако то иигледа, са гледишта инте- 
реса зомље у опште. Дакле, видите, оба мера бсз 
нкаквих изузетака, ne само да вреди за Слове- 
нију, nerc he ona вредетл и за Србију л за Хрват- 
ску л Вачку л Ilanai. за крајеве, који   моту  да 
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држе сви&е п који их ii.Miij.v. li онда кад сс про- 
извођачу каже, твоје мЛаде свиње моћи ћеш без 
царине иавозити, он се неће потрудити да их 
i'ojii. него he их иладе извозити и онда читави 
крајеви хгогу тој.чш времена доћи дотле, да пај- 
i'.i'hv JIM привреднЈ' гр$ну, која пм je давала вб- 
ликог материјалног прихода, потпупо улропаоте. 

II;; свих ових paaiiora излази то, да ова од- 
редба може бити добра сп^ијално за један крај, 
алп за друге крајеве може бити од штете, и 
стога: у интересу осталих ирииредттка вемље, 
трашш; да и те младс cr.mi.c тр(!Г)а оитсјкпити 
царииом. AKO je ona одредба донесена само у 
интересу Сдовенијеј иека се однрсн само na тај 
крај, a, никако не треба да се простире на me 
iiiime крајеве. 

Потпредседплк др. Светислав Поповић: Да 
иаставимо господо, даље. 

Известилац др. Грегор Жерјав (чита); 
10. заклано свеже свињско месо — 50 дин., 
м. прерађевине од моса — слободно. 
Јован Ђоновић: Да ли ћу ja добити кпкап 

одговор на ово mro сам предложио? 
Потиредседник др. Светислав Поповић: Г. 

известилац чита предлоге секција и сваки пред- 
лог. који мп се достави писменим путем, ja hy га 
ставити иа гласање. He може г. посланив тражити 
од мепе, да ja редигујем његов предлог. 

Јован Ђоновић: Ja то ne тражим, него тра- 
жим, да се ш- прелази преко предлога, који сам 
ja учинио. 

Известилац др. Грегор Жерјав чита тачк. 
li.. Г2.. 13.. 14., 15., 1B., 17.. IS. и 19. заједио са 
напоменои. (Впдп страну 89.). 

Потпредседник др. Светислав Поповић: Оава- 
ра се претрес. Молшј господу посланике, који 
и/еле да узму реч, нека се јаве. 

Јован Ђоновић: Ja мислим, господо, да je 
ono врло рђава пракса. Сад je г. известилац про- 
читао целу ог.у тарифу ]i' отвара дискусију, a ja 
MiKviJiM. да je било много боље, да се ставља тачка 
no 'ranica na ди0кусију. Ппачо ако от.ико будвМО 
радили мп морамо да дискутујемо првр no целој 
тарифи у начелу, na после тачку no тачку. Ja 
мислим, да je то један дугачак пут и боље би 
(игло да претресамо тачку no тачку, 

Потпредседник лр. Светислав Поповић: Зато 
сам ja, г. посланиче, n допустио да се прочита 
цео предлог, што сте ви тражили обавештења код 
сваке тачке, и да бих nar задовољио, ja сам сма- 
грао, да отворпм начелну даскусију n да сваки 
посланшс стави своје примедбе код one тачке гдс 
сматра да je пбтребпо. 

Јован Ђоновић: Ja će одричем хаквога пре- 
треса n захваљујем вам/на љубазности! 

Љуба Јовановић: Ja мислим, да не би тре- 
бало (чјс тачке читати, вего( код сваке та!чке nn- 
тати: пма ,'iir ко што против TG тачке, na ако нема, 
да идемо даље. 

Потпредседннк др. Светислав Поповић: Има 
m ко да niiKipn o тачки L? (Нема.) Пр1ша ли Од- 
бор тачку i.? (Прима.) 

Има •in ко да примети што код тачкс 2.? 
(Прцма če.) Тачка 2. je примљена. 

Има •in ко да ronopii o тачки ;'..'.' (Прима со.) 
Тнчка 3. je примљопа, 

Пма .in ко да говорн v тачки i.'.' (Прима се.) 
Тачка i. je прнмљена. 

Код тачке 5. иостоји предлог прве Секцнје. 
a постоји и додатак г. шгаистра Пољопрпвреде и 
Пода. Прима ли Одбор тачку б. no предлогу 1. 
Секције са додатком г. Министра Пољопривреде 
n Вода? (Прима се.) 

Јован Ђоновић: Ја сам код ове тачке учинио 
био раније једну напомепу, и замолио сам да 
\m.io промпслпмо. иа да впдимо, да ли je згодџо 
да се Влади оставв дпскреционално право у no- 
гледу одређивања контингента 

Потпредседник др. Светислав Поповић: Мо- 
.iiiM ВаСј аоднесите предлог o томс, 

Д]). Јзнко Шимрак: Ја попово кажем, да 
није доследно кад се вели у примедби код one 
ranije г>.: »Коњв заклаии. очишћенв и одранм 
слободни су од царине«, а међутш! кад се na- 
nose коп.и жпвп. којп су ;;II, клаље. морају до n.m- 
ћају 50 ,ципара царпне. Ja го апсолушо не могј' 
ia разумем. 

Др. Момчило Нинчић: Исто тако je n коД 
СВИЊСКОГ меса. да on СО -anmiTii.ia ЦОМаћа пплу- 
стрија. 

Др. Јанко Шимрак: Mu за коп.е иомамО nn- 
каквих клаонпца. Ja не знам где су те клаопице, 
јер мп ne једемо кољско ueco. Зато кажем, да ne 
[;азумем због чега ep за заклане коње, који су код 
liac заклани, ne тражи ппкакпа царина, a код 
nac међЈТИм, joni за дуго време неће бити тих 
к.таоппца. док се за живе коп.е, који су no ветери- 
нару проглашепи Да су само за клање, тражи 50 
динара nainme. Код »свиња Je друш ствар. Mir 
можемо заштптити царинама пату кланичну ин- 
дустрију u разумљиво je зашто са na живе 
свиње гражп већа царина негр на заклане. 

Министар Трговине и Индустрпје др. Мех- 
мед Спахо: Разлог je ту сасвии једноставан. Код 
закланих коња остаје кожа код nac. Ha кожу je 
iiapima врло висока, и Mir имамо врло много ра- 
чхпа да кожа оетапе код nac. м да заштптимо 
nani.v кожарску ипдустрију, Коњска кожа je при- 
ЛИЧНО тепп;а. n ona требај да остапе код nae. да 
бпсмо запггитилв nani.v домаћу кожарску ииду- 
стрију. To je пајважн^ји разлог, што je овако 
предложено. По другој тарифској ставци вмате 
г.рло високу царину на кожу. 

Потпредседник др. Светислав Поповић: 
У осталом, тачка б. извозпе тарифе Je прпмљена 
од стране одбора, и сад ћемо црећи na тачку 6. 

Прима ли Одбор тачку 'i.0 (Прима.) 
Јован Ђоновић: Ja ono дискреционатшо кон- 

тингентиран>е уопште ne примам. -Ta гласам 
против, 

Потпредседнш« др. Светислав Поповић: 06- 
јављујем, дајвтачца 6. примљена. 

Прпма ли Одбор ставку 7.? (Прима) OraBita 
7. je прпмл.епа. 

Прима лп Одбор ставку 8.? (Прима) Отавка 
s. je ггримљена. Оад имате тач. 9. 

Ту постоје два предлога Предлог секције: 
да су свиње до 50 кгр. слобоДне a преко БО кгр. 
150 динара од 100 кгр. n предлог г, Ђоповића, до 
до 25 кгр. царппа буде 30 динара o од 25 50 
кгр. 60 динара. 

Има реч г. Ilninnli. 
Др, Момчило Нинчић: Господо, раалоап, које 

je Г,  Мпппстар [ШНСО, aain-ra су Jaini  ц  кад биСМО 
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могли да нздвојимо Словеначку од свих осталш Нска иду и KoitcKti коже без царине. (Јован Ђо- 
ирајева, ja бих био зо i'aj предлог. Међутим то je новић: Мо.-шм реч.) 
тсткч) иавести. Опасиост je друга из тпх крајева. Потпредседник др. Светислав ПоповиЦ:  Роч 
Посредовањем трговаца  нз Оловеначке нзвозе се нма г.'Воновић. 
n  младе свиње до 50 кгр. Ме^утим, такав извоз Јован Ђоновић: Пошго je г. мивИстар обоћао 
inije у ii;iiii('M ннтересу. Ham je интерес, да тр нс државпој благајни приход од коњских кожа, онда 
радимо и n.'iiii je нктерес, да што више отежавамо нека се н то унесе. 
извоз тих   м.тдпх   свиња и   nam je   нитерес,  да Министар Трговине др. Мехмсд Спахо: Нека 
опшве lino више хранимо; јсдпи стога што je не- се  дода joni као 5. тате^:   Коњска кожа са  100 
иогуће издвојити стовепачке свиње a друго стога динара, 
iino je иаша  проИзводња  заинтересовапа  у  овој Потпредседник др, Светислав Поповић: Гла- 
[ферађевиин. Ja  hy  рласатн за  предлог r. Ђопо- cahe се Bipno' o предлцгЈ' секцијс, a опда o прод- 
iinha. лоу г. шшнитра.   Господа,   иоја   [гримају   редак- 

.\iiMiiicT.i|i 11ол>о11рнвреде п   Вода   Иван  Пу- Цију с тпм додатком, нека нзволе седетд, ;i која 
цољ: Господо, MU омо n до оад имали извоз свин>а (>   ирптипп.-! jieiia  изволе уотатн. (Ccvui  већииа.) 
до 50 кгр. олобрдног од n.ipniir u иракса je пока- Рлдакцнја jć прнмљоиа. 
зала,   M MU itiicMo i-niube нзвознли пз овнх кра- (Јтавка  15.?       Прнговора (шма       ирима RO. 
јева. A за рву годину и na остале крајеве, napo- Ставка  1(3.?       ПригОвојУа нема       прнма се. 
чито гсад in'Mii лпг.ч.ми) гтпмпг храии, згодио je да Ставка  (7.?       Приговора пома       [фима се. 
се то усвоји. Због тога држим, да у томе нема im- Ставка 18.?       Приговора пема       прпми cc. 
иакве (iii.niKKTii. uero напротин да je то једиа no- .        Код става 19. има рвч г. 'Боиовић. 
годиост ii   да   TIIMI'   прмажемо   иашу. привреду. Јован Ђоновић: Ту Се говори да гу буковп 
Ипаче ja вам гарантујем, да наш сељак неће радо асрљезнички   прагови    оптерећени;   али   се   дн- 
Д;' прода своју свињу upe но што je зрела, ако ректно не каже шта je ca нзвозом храстових лге- 
само IIM.-I могућнопти да je угоји. Ja tie видим ту љезннчкшк  прагова  н спецнјално храстове фађо 
оиасност иакву  г.п  виднте, али  вас упозоравал!, за употребу жељезнице? Речево je, до  je дозво- 
J'i ћете im овоме како предлаже r. Ђоновић те tiaj- ље}1 нзвоз само под условима, које пропише ini- 
бедније елемелте у нашој земљи да погодите. |1истар шума  n  руда у споразуму  са  министром 

ГГотпредсодшЈр др. Светислав Поповић; Гла- ^aofipahaja. Госиодо, мп свакн дав читамо uo m 
eahe се најпре o предлогу секдије. Ако предлог винама, да naiiii] возовв иск£[чу нз шиња зато, што 
секције буде усвојен. отпада  потреба o гласаљу »емамо довољпо прагова за поправку пруга, Kaji 
иредлога г. Ђоновића. сс донесе овакав један став онда изгледа!, као дц се 

Господа,  која су  за лродлог секције   нека хп'1('  "авести  OHb  што  нама  треба.  Ако  гшшем 
нзволе седетн, a ко je [гоотив иека изволн   шћи ^аобраћају гр^ба дрво и храстових ирагова, ондп 
руку. (Већина седи.) Behiraa   je била за предлог T|',r';i lla-i|1l11' Да се ми снабдевемд, na тек онда да 
сеЈсције, премјц томе отпада предлог г  Ђоновића се "^1"1" ";il!u:;- Al'4' "''^1 "'' TIHir'iL оида иека liaw 

(Јован Ђоновић: Ппјс тако,   молим   вас1   Господа с( то^ворено Kaate. Ако жељезница нема потребе 
IIIK-V разумела вате тгпимм :iil И'1|Х- 0НДа треба  да   дозђолимо  нзвоз  дрвета; 

м,.,',,,, ,,,.,.   ,.   ,,, ., ' Нека  дрво  нде  нз  навде  земље,   нек  се  нзвози 
.MO.IIIM  вас, i.  iKMMjimi'if.  ui сам тачпп i ion- '             •     . 

\i\- iir,-m    im., i ,,-■      1.    I,-      ....    ..                               •            ' TO  lialilc   ЗЛаТО,   IfU   IK'Md   IIOII рЛГ.ПТИ   ВаЛУТУ,   11   V'lll- мх.пк.К)   ирг.i,к,i.   .|;i   |i\   (TiimiTU   питап.с   lom   ie- i                                            -                    ... 
,.,,,,,,.,.  Ппптт/мто   ,.,•.;,   ',.    .    .                   - нићемо то,  да трговачкн   билане   порасте; a   ако даннут. i oi no,ta. i,o a г\ na мрсд.ки- секциЈе   нека .            :     '                                 '       , наплтта .-a-nn;-,,  .. ,., i.   .         .                           i faM   е потреоно, in'Ka иам се каже, да забранпмо нзврле седетп, a i.ojn с} против нека иаволе .UIIHI ,, 
руку. (Већина  соди.) Ja опет проглашавам  нсти и''воа- 
резултат   кар   n   првн   пут    Предлог   секције   ie Нотпредседник др. Светислав Поповић:  Реч 
vcBojeB IIMa ДР- Жерјав. 

• ц   „,„ се т ст     (0   т Др. Грегор Жерјав: Ja бих предложно, да бв 
приговора?  (Нема.)  Приговора  пема   Објављујем     00 Штитил« наш« ^0Maha ДРвеН( ДУРтрија тиме. 
ui je став io   npiiM i.c'i ;iil ri' ;!il обло л1"!0 задржи царива na up. s дшш- 

II,,,, ,,,,,,, ,.,,  ',    ,,    i, pa. јгр na raj начив he Талијани, који код нас i;v- 11 '"■'"'•"f (<   ii;i став   li.   Пма   .m TV   каквог ,.-,                                -                   .i       ,>.         . 
m,m.,,,,;,.,.,-i ,11,^,.,!  u,,,,.                    ,,-•■        • иУ> дрво, изважати обло лрио n самп прерапн- iipnioi.opa.   (Игма.)   Ириговора   нема.  Обшвљушм •-i-     i                                   i                      t  \   > 
(., je став u   примљеи ва™' а сада M<"-v пРеРађена и Резана дрва купо- 

'   ,,                                 ,, вати код nac, пошто су услови рали Haiimir no- 
прелази се na ста^ 12. Има ли ту каквог при- вољни 

говрра? (Нема.)  ГГриговора  пема. Објављујем, да бнда бих скренуо тшкњу Одбора ла ii.iamm- 
j   став 12. прпмп.гп. (.1;(| дрВ0 ,;(.(.|l,l|(,|;i, II храстово и no мојем мшпљо- 

Прелази се na   став   (з.   Има.т   гу   каквих n,v. ако сасвим ослобрдимо ово дрво, ми Кемо ову 
приговора?  (Нема.)  ГЈриговора  пема. Објављујем; нндустрију сасвим упропастит Потто je овђе г. 
л'л .i'' r;i;ll! 1,3- примљен. заступнга! Министарства   Шума n   Руда,  ja   бих 

^ОД става   11,  приговора  пема? (Др.  Јанко     молио, да  нам ставн предЛог. '■'>■>> rai жо дрво 
Шимрак: Мо.шм реч,) Реч пма rocno.iim Шимрак. ставио бих ja 5 дин., a за обло дрво 8 днп. 

Др. Јанко Шимрак: Господин Министар Тр- Инспектор  Војко   Копривник:  Ja   бих   nano- 
говине мп je обећао. да h« бити велика дарина na менуо, да je овђе уиша једна   грешка,  јер  отоји 
кожу lam.a. Ja тр овде ne пидим; -aro inMiiM да букови и желе.з11ички прагови«, a треба да стРји 
ri' стави n то; Царина na кожу. (Министар Трго- букови железнички  прагови«.  (Глас: To je  nc- 
винв др. Мсхмед Спахо:  Ja   сам   само   рекао,  да прављсио.) Разлог je тај,  што се буковина  мора 
нмамо ннтереса аа то.) Ja рам само хтео коиста- нмпрегиисати.   Пошто ми пемамо за   то  довол>во 
тпрати. да сам имао ирдво кад сам тражио, да пч средстава,   пуштамР  же.пезвичке  букове   прагове 
■ш кошску кожу riaiai  царппа. међутим сада  ne без царнна, пошто нх имамо у великој мсрн. Hauie 
пр^длажем, да се  ;а i.nn.i-i.v Кожу napnna уведе, Министарство   Саобраћаја   треба   првтккчш   хра- 
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стове прагове, »a je због Toral и унешена ставка,' 
да се m прагови извозе v изузетним случајевима, 
До сада je био извоз храстова забрањен. 

Ставка, да се обло-дрво ne пушта из земље, 
јесте фаврризација домаћих пилана и стругара. 
lli' смије да дрво изађе ван, мора бити некаквих 
(■редстава да се оадржава облр дрвр у земљи, 
мора бити средстава да се овде прерађује то дрво, 
na да онда у форми полуфабриката изађс из паше 
;1емље. Ha тај пачип name стругаре и пилане до- 
бијају посла. 

Онда je била још једна стћвка, да се за та- 
иинско и (сестепово дрво меће једна ставка од 5 
'aii. До сада je био извоа ташшскрг н храстово] 
дрвета забраљен. Ta мера je била! преоштра; алн 
<-,iri;iiM ауштати слободан извоз и тљшнског др- 
пста значи довести ташшску индустрију у опас- 
пост. да би морала сувише скупо куповати дрво у 

1смљи. Пошто нашој танинској индустрџји кон- 
курише амерЈгчка индустрија, да не можемо та- 
пЈша продавати у иностранство., a нмамо велике 
фабрикс Tamiiia у земљи, то je тај сфедлог на 
месту. 

Потпредседник др; Светислав Поповић:  Реч 
има г. др. [Цимрак. 

Др. Јанко Шимрак: Ja након обавец1тења 
кожем, да се слалгем са оним, што je рекао г. Ђо- 
новић. Ми не можемо допустити, да се допусти 
iioKO контингентирање Министру Шума и Руда 
тп.м Hume. UHO he бити поднесенн неки законскн 
предлози d трасирању толшшх зкелезница, гдр 
\III требамр храстових стабала толико, да их не 
можемо извозити. C тога не знам, зашто се допјт

- 
шта Министру Шума и Руда. ла' може извести 
железиичЈ^е прагове. Ja io не разумем, ja нећу ни- 
коме да подваљујем и никога да сумњичим, али 
ое Mfim ова ствар чини чудиовата. Мп знамо, 
како ее до сада радило у пашој шумарској инду- 
стрији. na ne бих хтео да се такви случајеви и да- 
ље догађају, ш- бих био рад да то и'Законодавни 
Одбор узш^они. Зато нека се ona. ствар избрише. 
ETO, стручњак нам je сада казао, да су нама хра- 
стовв прагови потребнн talio, да не можемо ни no- 
иишљати na њихов нзвоз. Па ка i ствар raiai 
'""'.i11- онда зашто узЈакоњавати, да се onu могу 
нзвозити,"то би било нелогично. 

Јован  Ђоновић: Ja  сам o праговима казал 
mio сам имао да кажем. Нама греба објаснити, да 
ли су нам прагови потребии   или   нису,   na   ако 
пису потр бни. nepa се извоае, a ако су потребни 
FieKa. сс нзво'з Забрани, 

Однрсно папомеке o забранн дрвета no- 
требног за индустрију таншта нмам да кажем, да 
се са мн( гих страна ne води рачуна o томе, Шта 
he ('HITU ca оним крајевима, који немају mi же- 
љезничи-е везе пи пачина да нзвезу своје дрво до 
најближих фабрика? Мени се чини, да господа 
сувише фиксирају похребу изверних Ефајева или 
пзвесних индусгрија, a не воде рачуна o потре- 
бама земље као целине. Мени се тО не чопада. Ja 
бих желео, да се o свима крајевима, na и o оии.м 
пајзабаченијим, води толико исто рачупа. као и o 
олим најбогатијим, Како це би ону сиротињу typ- 
пули у још тежи прложај. Оа тих разлога менв 
се ne допада onaj пред.лог г. Жерјава и зато сам 
протииу њега. 

Потпредседнии др. Светислав Поповић: Пре- 
■|1,|'г je    ■.ar.pmni.    КОД   'i.iana   19;   нвма    [фИГОВОра 

него код 'i.i. 20. I ласапе се o аредлогу секције. 
K'o прима предлог секције нека седи-, a ко je иро- 
тивап нека дигне руку. (Већина седи.). 

■  Предлог секције je примљен. 
Пмамо дрдатак предлог г. нрслјашша дра. 

Жерјава, да се додају два нова става u то први 
отав: обло четинасто дрво од 30 цм. да се бптерети 
царином од s динара и други став: танинскр ке- 
Стенрво и растено дрво да се оитерети са •"> дин. 

Ivojn су аа преДло! нека седе, a којн су про- 
тив нека дигну руку. 

Предлог je одбачон. Има реч г. Министар 
<l>iiiiaiicHja. 

Министар Финјансија др, Коста Кумануди: 
Господо, где год je иавоз предвиђен у i.oimm- 
гскту, ои со netit' одобравати посебним дозволама, 
него he се одобр.шатн извоз у опште свакомр све 
док се контингенат не псцрпе! ^ласови: Али то 
nuje речено у за^сону.) Ona моја изјава доНЈтн>ује 
закон. 

Јован Ђоновић: Министар дао je једиу фор- 
малну пајаиу. Она мрже да веже teera и ову 
Владу, која je сада, али ако неким чудом он npe- 
стане питп Миниотар или ако падне Влада, шта 
lu1 оида оптп? 

Мпмиста]) Финансија .ip. Коста Кумануди: 
Ja пристајем; да ona моја примедба уђе у сами 
текст закона. 

Потпредседнив др. Светислав Поповић: По- 
niTo je довршев претрес у појединостима, треба да 
пређбмо иа гласаве o заколу у целини. Молим г. 
навестиоца да нзволн прочитатн закор онако 
како je примљен. (Гласови; He греба да чита.) 
Узима се као да je прочитано. Молим г. секретара, 
да иаполп прочитати нмепа ч.кпшва, који су при- 
сухни. Господа, која су за предлог, гласаће за . 
a господа, koja су против предлога гласаће 

iipoTim«. 
(Секретар врши прозивку, a члаиови одбора 

гласају.) 
Нотиредседник др. Светислав llonoitnli за, 

др. Жарко Mii.Nuiiiiomili за, Љуба Јовановић за, 
др. Лите Дуддбик против, Стјепан Барик против; 
\\ Јанко Шимрак против. Фехим Курбеговић за, 

Bo.ia Вељковик за, Јован Ђоноваћ против, Љуба 
Т1)андафиловић за, др. Момчило Нинчић за, mi- 
тосав Рајчевић за, др. Грегор Жер^јав за, др. 
ЈБуба llouonnli за. 

Цотпредседник др. Светислав Поповић: Гла- 
сало je у свему N од господе посланика. Од тога 
je глаеало 10 »за« a, i »против«. Тиме прогла,' 
шујсм. да je овај законски предлрг примљев у цо- 
лости i! у појединостима. 

Овим смо свршили ДЈЈевни ред данашње 
содиице, a noiuTO секције нису поднеле пшсаћова 
извештаја, ja бих молио г, члалове секццја; да са 
радом пржуре, na сам с тога намераи да дам сек- 
цпјама времена од недељу дана, да могу по^лове 
посвршаваТи. 

Мислим, да нДућу седницу закалЈем у че- 
твртак 29. о. м. у 10 часова npe подие са дневпим 
редом      утврђење дневнога реда. 

Фехим Курбеговнћ: Секције овакако nehc 
'■iipiiiiiTii nocao, a за рад т.шија нмадемо joui ио- 
иолико месеци, (Јован Јованови^: Колико мп- 
сеци?) A тто тико. iioniTo имамо nam главни 
icourpec до o. идућег мебвца, онда mlic бнтв мо- 
r,\liiiocTll.   да   ПОЈеДИНИ   ЧЛаНОВИ   namera   клуба    n 
minili  MnniicTpn  прпгугтиују свдагацама  Законо- 

и 




