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[авног Одбо^а. Зато предлажем, да се седиице :ia- 
конодавног Одбора одложе сада до ш. октобра. 

Стјепаи Барић: Господо, ja држим, да je 
великн овај рок од 10 дана. Може бити да he бити 
teoje секције, која he дати свој извештај и раније. 
Tci; што смо се састали, a ми са,да треба да о. 
жемо седнице. Зато нека се седнице држе непре- 
стано. 

Јован Ђоновић:   ГоспОдо,   ми   имамо   једио 
нскуство: колико год дате рока, опот. кад прође таЈ 

рок, ништа не добијете свршено. C гога предла- 
жем, да се седнице mro upe сазову. 

ItoTnpe ^седник др. Светислав Поповић: 
Онда, господо, д.шати.у седиицу закључујем, a 
идућу заказујем за четвртак '29. овог месеца у io 
сати upe подне са дневним редом: Утврђивање 
дневнога реда.      ; 

(Седница je закључена у 13 и 15 часова.) 

XII. СЕДШЈЦА 

ЗАКОНОДАВНОГ ОДБОРА 
НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ 

КРАЉЕВИНЕ 
СРБА, ХРВАТА II СЛОВЕНАЦА 

држана 29. септембра 1921. год. у Београду. 

Председавао ПотпредсСедншЈ др. Светислав 
Поповић. 

Замењивао секретара Света Михајловић, ад- 
мииистративнн чиновпик Народне Скупштине. 

(Почетак у 10 и % сати.) 
Потпредседник Др. Светислав Поповић: 0тва- 

рам 12. седницу Законодавног Одбора. Молим ro- 
сподппа заменика секретара. да изволи прочитати 
записник прошле седнице. 

Заменш: секретара Света Михајловић чита 
записник XI. седнице Законодавног Одбора. 

Потпредседпш: др. Светислав Поповић: Има 
.m приговора na onaj записник? (Нема.) Приго- 
вори iirMii. записник се osepai;,!. 

Молим господина замепика сек^етара. да 
нзволи ирочптати молбе и законске предлоге; 

Заменик секретара Света Михајловић мита 
молбе: 

Никишћске Кредатне Банке и др. за регули- 
сање ггатања приватно-правних односа у TIpnoj 
Гори: 

Кућевласника на Хрватске в СЈ|авоније да 
се саслушају њихови: делегати пре коначног рс- 
шења Уредбе o становима; 

Трговачко-Обртне коморо, из Загреба o десе- 
тоструком iKmnmoiF.v nnpitno na iraior; когтјпх п 
јарећих кожа; 

u најзад предлог Закона o централној упра- 
ви, o Државном Га1шту тг o Управћим Судовима. 

Потпредседник др. Светислав Поповић: Ови 
законски предлози ставиће се на дневни ред. Ja 
бих предложио, да се ови законски предлози, који 
нису додуше стављени на дневни ред, расправе 
путем посебпих секција, које he ЗаконодЈа^вни 
Одбор бирати. AKO je Одбор сагласал с тпм, мо- 
жемо одмах изабрати секције. 

Јован Јовановић: Како je господппс. Председ- 
ini'H'. no пословнику? 

Фехим Курбеговић: Предвиђено je у послоп- 
нику, да можемо изабрати no потреби сркције. 

Потпредседник др. Светислав Поповић: Оио 
није дефинитивал и Еоначни законодавни рад. 
Ово нису послови у којима Одбор замвњује Скуп- 
iirumv. trfero оу послови o раду одбороком препа- 

раторнн ii иеритОрни, o којима има Скупштииа да 
донесе резолуцију. Ja миолим да се у овим ства- 
рима ne морамо држати потпуио строго свих upo- 
rnica пословника, nerc у колико je Одбор! спора- 
луман. Tlo морамо стављати na. дневии род избор 
секццја, те се можемо споразумети o избору са (a. 
TI у колико постоји једногласност, могли бисмо ту 
ет вар одмах спровести. 

Фехим Курбеговић : По надпем пословнику, 
који смо примили за Законодавни Одбор, има 
установа где се каже, да можемо према потреби 
изабрати и посебни Одбор осим секција. Секције 

i у предвиђене у Уставу, али иожемо изабрати 
Одбор od hoc, I;OJII he послове свршити и ела- 
борат изнети пред пленум Одбора To није у про- 
тивности са пословником. 

Потпредседшп; др. Светислав Поповић; Има 
реч госиодив Љуба Јовановић. 

Љуба Јовановић: Ja схватам да секције по- 
стоје no чл. 130. Устава ради прогледа Уредаба. 
Т!Уто сс TIPU; nanier осталога рада, у чл. 133., где 
ммамо предлоге o изједначењу законодавства, ту 
с( no Уставу не предвиђају в секцпје. Остављено 
je дакле нама како heiio поступити, и мислим 
да je природпо да најпре у ужем кругу претресемо 
ове пројекте, a то пемо нћравно урадитн онако 
rcao uiTo се за сваки пројекат у Окупштнни ради, 
т ј. нзабраћвмо одборе, у које he vliii стручии 
људи са ^валификацнјама, тако да he тај Одбор 
поднртн извештај. a ми heMO тај извештај оце- 
niiTii. Taj Одбор би нмао y."ioi'y нашег референта, 
u nouiTO ja no видим да нма и једнога прописа и 
у Уставу п у Послђвнику, који би био противан 
томе, ja MiiciiiM. да то можемо учинити. (Јован 
Јовановић: У нашем пословнику за Заководавни 
ОдПор прављепе су нзмене и допуне.) 

Потпредседник др. Светислав Поповић : Ja 
сам разумео господииа JoBaHOBnha, да имаде 
скрупула због тога што сам ja предложио, да 

ах бирамо Одбор. TI иначе no пословнику од- 
борском такви су одбори могуЈш, Законодавни 
Одбор no потреби има да изабере Одбор, који he 
ра'спитати ствари. To дришм, да je извав диску- 
сије. Им.мо пи само да се упрости  поступак да 
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не морамо стављати на дневии рсд избор одбора. 
Одбор je споразуман да тај избор спроведемо 
одмах. 

Реч има господин Љуба Јоваповић. 
Љуба Јовановић : Ja мислим, да добијемо 

иосле два до три минута одмора, да бисмо се спо- 
разумелн o капдидацији Одбора нли два одбора, 
iiomro су два закоцска иредлога. 

Потпредседцик др. Светислав Поповић: Пре- 
Есидам седциДу на два минута. 

(Настаје прекид седнице.      После паузе.) 
Потпредседник др. Сгетислав Попови!;: Сед- 

ница се иаставља. Реч има господин Ђоновић. 
Јован Ђоновић: Mu смо дискутовалн већ на 

једнрј од првих сеЈџгтџ o гоме, Да лн уопште ове 
законе можемо ми непосредно узетн у претрес, 
IMII би требало o томе да одлучи Народпа Скуп- 
штииа. Већина Одбора сложАла се с тВме, да je 
ту Председшшизо Окупштине, које hc мериторно 
да реиш, да ли he те законске пројекте уиутити 
плеиуму Скупштине IMII директно на^а. Данас je 
господин Председник Одбора саопштио, да je ro- 
сподин ПредсеДник Скупштине нзволео упутитн 
оиа два закона иама, да ми no њима.рап 
онако, како je хо предвиђеко у чл. [33. Уотава. 

Mu смо jom прије били против те процедуре, 
tia, доследно томе, морам да паж&м u сада, да се 
с тиме ne слажемо, него мислимо, да те законе 
треба упутити Скупштини да она онда одлучи, да 
.m he их нама упутити, n.ui he их задржатн за 
себе. To су илм дш^товали несаморазлози формал- 
ne него a стварне природе, који с.у замаиптји; a i'o 
за TO. што се овим законима расправљају врло 
[срупна ii важна питања, која засецају \ цо i tiam 
[шлитички живот. Стога мислим, треба иар.аамс- 
нат с љима дакаа« CBOJ.V реч. Пп зпате. господо, 
да je закои o центролној државној управи, као и 
онај o Државном Савету, тако валкни, да бисмо 

.мл требали неодстугао конзултовати Народиу 
Скупштииу. Оиа треба да одлучи, да ли he o 
тим важним законима решаватн сама, нли he их 
нама упутити на рад. Ја налазрм, да сам требао 
да Дадем ову изјаву јер се и сада не слагкем са 
' Гиплшим начином рада. 

Потпредседпик Др. Светислав Поповић :  Реч 
има господин Јован Јоваповић. 

Јовак Јовановић : Господо, п ја морам да 
останем при оном свом ранијем мншљењу o тума- 
ћењу члана [33. нашега Устава у погледу упу- 
гииап.а, ()i!ii\ заЈсопских аредлога o централној w- 
жавној управи н o Државном Савету. Ја мислим 
да mi o тпм стварима требала [Тародна Скупхитина 
ДЗ' расправља, а Eie Законодавни Одбор. to и ако^ 
изгледа ако Ешсу новн закони ипак мисЛим, [а ej 
иопп и врло важни saivonii и да би b њима требала 
( купштина да расправља а ne ми. 

Потпредседлик др. Светислав Поповић :   Реч 
има господин Милосав Рајчевић. 

Мил^осав Рајчевић: Кад i- »вела p i овоме 
чл, [33. Устава, on.ta. смо се разишли у мишљењу. 
Једпи доказују, да ono што се vnyhyje Председ- 
пиштву Скупштине, како je пр^двиђепо у Ус- 
таву, да се под председништвом окупштине има 
разумети ЕЈародаа Скупштина и да се v\\vn\ самој 
Скупштшш. Међутим, Eia целога рада/како се до- 
м: '' '" Законодавног Одбора. нма се разумети, [a 
F "!;п скраћбпи поступак, a да би  ro билл ствар 

јодие форма ености, да једаЈЕ закоиски пројект, 
који долази од Владе, дође пред Скупштину, да 
joj се саопшти, a из Скупштине да идс у Законо- 

:■ .•■illi Одоир.  llil  ;;ако)10Да1:.|Ц.        устаВОТВОраЦ 
кадје ЕЕравио Устав, сигурно пије имао то у виду, 
већ да се та формалност избегне< баш je упесено v 
Устав, да се упути Председништву СкуппЕтине. У 
i шари потрсба je изазвала да СкупштЈша v зако 
[10давном раду буде сведена na минимум, и да сч 
установљава ЗадсоноЛавни Одбор. Да"јо то тако 
тачио. види <•('. из .'5. става чл. [33. Устава, јер се 
[гредвиђа, да рад Законодавног Одбора uc иде 
Председнишуву Скупштиве, него иде Скуиштинн. 
Да je у првом случ^ју под Председништвом Скуп- 
м i lin- разумевана Народна Скупштина, онда би 
стајало, да сви пројекти иду икупштини. Ta се 
разлшса овде одмах направила. Међутим, да je 
уставотворац хтео, да ти законски иројоктп tipe- 
лазе Ехреко Скупштпне, a не преко Председништва 
Скупштине, Законодавном Одбору, онда би на оба 
места биле једнаке рачн - Народна Скупштина 
ii.in Председништво ' 'купштине. 

Да je тумачење овога члана [33. Устава по- 
грешно од стране Е1ојединих чланова. да се под 
тиме нмаде разумети само СкупиЕтин^, види се 
јасно n;; 3. става чл. [33. Уотава, где cei прави pa- 
злика између Народпе (Јкупштине и иредсед- 
im штва. 

Потпредседнш; др. Светислав Поповић: Реч 
пма  пародпп   nociaiim;  ГОСПОДИИ др. Дулибић. 

Лр. Анте Дулибић: Ja остајем upn ономе 
становишту, Есоје сам образложио прошли пут. Ja 
Егасам опда ono свсстаи, да je била намера'.нагаег 
Уставног Одбора, да искључи Скупштину u да 
уопште Е1рвб читање батали илн да не дозврли. 
Особито, UETO се радн o јако ваЈкним закошша, ja 
полажем велику важност иа то, да сви законски 
предлоди, који су упућепи Задсонодавном Одбору, 
''Уду најпре познати цглој Скушптипи, свима по- 
сланицима. Ja мислнм, да je главни циљ првога 
читапа. да се свака законска оспова изнесе пред 
Скупштину, тим пре, пошто цела Скупшпша uopa 
да će бави са овим законом пооде нзвештаја За- 
конодавног Одбора, - има само да [саже, да ли 
Закон прима нли не прима уоиште — и то без 
Ешакве лискусије. 0 тога ja мислим, да je потре- 
би ■. да се Скупштина упозна као целина бар cd 
садржином тпх законоЈшх предлога, г, ј. да се 
обави Ефво читање, да Скупштина добије закоп' 
ски! предлог, im. тек пошто то учинн онда да се 
да Законодавном Одбору. Иначе како je стили- 
зиран onaj други став може да да повода тума- 
чењу, да je Председништво посебаа opran. Eioje 
нма да пам предаје законркб осиове, али ja ми- 
слим, да je само слово закона такво, алн да i\\ 
закона n намера nama није била шша. Ja мислим, 
да више важности има воља законодавца n и.о- 
гова намера n дух aaia-aia. пего ли само слово 
аакона. 

Ja остајем при гумачењу, да оваква закоиска 
■ »га •;,; изједпачење закона у земљн mh проНи 

преко < 'к\ miiTiino. na доћн na решење, 
ПотПредседниЕ др. Светислав Поповић: Нма 

реч др. [Цимрак. 

Др, Јанко Шимрак: Ja Ешам да кажем само 
то. да гмо MU у једној седници o onoj ствари рас- 
прављалн исад би требало ца се гласа. Ова ствар 
дпкле није решена. зато нека се данас гласатћем 
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обави и (■■map peiim. ;i np.Ki .iciic разлоп1 luiiifO г.ам 
je , ip. Лаза Марковић. 

Потпредседник др. Светислав Поповић: Има 
реч господин ЈБуба Јовановић. 

Љуба Јовановић: Ju сам се сложио са дром. 
[Цимраком, да треба ствар да решимо данас, ji'p 
MU fo нисмо решили. Решићемо, a питање je како 
hcMo решити? Ja ортајем при гледишту, Kojie caw 
раније изнео, да je законодаваЈ]; и уставотворац, 

колико je мени познато -- круг људи, који су 
са MILOM радили-, мислили су овако, кажо je Пред- 
(•едииштво Закбнодавног Одбора охватило ствар и 
rcano je ггоступљеио ca законом o заштита државе. 

али коначно решење нма да донесе скупштшш. 
AKO Народна Скупштина друкчије протумачи ову 
одрсдбу, онда ћемо тако и урадити и 3đ нас he то 
онда бнти обавезно. Mu ne прејудицирамо ни у 
колико, nimi можекЈо прејудицирати на штету 
ауторитета и воље Народне Скупштине. Ми ћемо 
uhu [фод Скупштину, na ако Скупштина друкчије 
ехпати ов.у уставну одредбу, онда he гако она 
!i вредети, и ми ћвмо се онда у нашем раду према 
томс i! управљати. 3fl сад ima онај сиучај са за- 
ICOHOM o заштити државе: да je Окупштина без 
примедбе одобри.ча nani поступах; и примила, зато 
i: ja MiuviiiM. да то буде у рукама Окупштине и да 
гхЈтанемо доследни. 

■ Потпредседник др. Светислав Поповић : Ihi.i 
рсч др. Жарко Миладиновић, 

Др. Жарко Миладиновић: Ja мислим, да je 
овај члапдоста jačan, јер он прво говорв o к,раћем 
(шступку, a друго разликује Председништво од 
Скуигатине. Овде се каже:. Првдседништво Окуп- 
iiniiiu шаље Законодавном Одбору, што одговара 
TOM«' краћем Поступку, значи, да нема да иде 
( кушптнни, na после Да се таље Законодавном 
Одбору. 

[Тотпридседник др, Светислав Поповић: Ja 
..пк .;и.\1. да цело ово питање, које су азвесна го- 
i.-пода iidTai.Ma. пма да се pcmii онда, кад Зако- 
нодавни Одбор буде дефинитивно изнео свој пре- 
длог пред Скутптину. Моментано ради се само o 
нзбору једнога Одбора, који нма да испита ту 
етвар v нме Зак9нодавног Одбора и тај Одбор. или 
тс секција, може изићн пред Законодавни Одбор 
са предлогом, да се цела ствар упути Скупштинп, 
iioniTO Законодавни Одбор ппјс надлежан да у 
овој фррми o њему решава. 

А.ко господа мисле, да o томе шпап.у данар 
решавамо, онда бн га могли решити у тој форми: 
да Одбор приступи избору те посебне секције, тог 
посебиог Одбора. 

Јован Ђоновић; Ако мп нзберемо Одбор, 
i.ojn he да ради no овим законима, ми смо тиме 
пеи имплиците решрли питање на једав посрбдав 
i'.i'nm. Зато бих ja желео, да upe, избора одбора 
падне формална рддука o томе: дали Одбор треба 
да узме onaj закон да га ради no чл. 133. Устава 
без претходног питања икупштине, или ne. To 
треба прво да одлу^имо, јер ако изберемо Одбор, 
мп смо онда то lorrair.c самим тнм избором Одбора 
гкинулн са дневнога реда, 

Потпродселпт; др. Светислав Поповић: Зато 
сам ja и поставио питање: да лн да се приступи 
нзбору Одбора. 

Јован Ђоновић: Ви зпате, да je na првој сед- 
ници, кад je ово питање постављено, ондашњи 
председавајући слречио, да се бво питање оешн 

иа извесних нолитичких разлога, n ако омр ив 
тражили, да се ono peimi. Онда je била ситуација 
у Одбору таква.'да предсвдавајући није био си- 
гуран, да he иасти одлука, какву je ои замшцљао 
да греба да падне и онда je ово питање одложено 
с |едном изјаврм, ^ако каже народ; округлом na 
na три honiKa, да he он поднетн мишљење из :!а- 
конодавног Одбора и саопштити га коме треба, 
гГимв ствар, разуме <•(■. није била peiiiena, него je 
остављева да се други пут реши. Ha кад je тако 
учињено онда н кад, колико могу да увидим, си- 
туација није сада тавва, да се председавајући има 
разлога плашити од решења, које би пало, оида 
треба да стаг.и предмет na рвшење. П'отребно je, да 
иадпс формална одлука no овој ствари. 

Потпредседпик др. Светислав Поповић : Ja 
сам поставио питање: да лн хоћете да бирамо no- 
себнв Одбор и мислио сам, да одлука одборска o 
томо питању садржи имллнците и одлуку да ли 
овај законски предлог има да иде Скупштини. 
М^ђутим, ако господа жоло да се формулише на 
другп иачпп. ja h.v поставита питање овако; да лп 
ЗаконодавПИ Одбор иала^.и да су закопски вред- 
лози o пситралној управи, o Државном Савету и 
o управинм судовима у смислу члана 133. Устпи 
ваљано' поднесени овом Закопбдавпом Одбору 
тимс. што су .vii.vlicini од стране владе преко Пред- 
седништва Скупштипе овом одбору. Господа, (ioja 
држе да je овај поступак исправан, и<ч;а изволе 
седети, a господа, која су вротив нека изволе 
устати. (Већина сбди.) 

Одбор je већином гласова нашао, да je ова 
ствар ваљано подпесепа na уставнн претрес :>а- 
конодавном Одбору. 

MIKMIIM. да пређемо сад na избор. .N- смислу 
споразума, који постоји између клубога партија, 
нмао би се изабрати пододбор од деветорице лица, 
у који би ушлв господа Љуба Јовановић, Мило- 
рад [>yjii4iili. др. Boja ВељковиН, др. Грегор Жер- 
jan. Јосип Дрофеник, Фехим Курбе^овип, др. 
Анте Дулибић, Недељко Дивац и Јован Јовано- 
mili. Прима ли сс? (Прима.) Тиме je onaj пододбор 
законодавног одбора изабран, п ja hy молити да 
предузме свој liocao у раД, да би што пре Законо: 

давпи Одбор Moi-ao да донесе своје решење, 
Да утврдимо дневнн ред за идућу седницЈ'. 

До сада je израђен и може да се разда господи по- 
славицима извештај V. одсека o претресу при- 
времених в&кона, уррдаба и решења Мииистарског 
Савета п других аката нз ресора Министарства 
Сарбраћаја, Министарства Пошта и Телеграфа, 
Мшшстарства Грађевина, Министарства Пољо- 
привреде п Вода, Министарства Шума и Руда и 
Министарства за Аграрну Реформу. To he се раз- 
дати и мислим, да мржемо na дневни реД идућс 
седнице ставитч расправу o томе извештају V. 
секције. Данашњу седницу можемо зашБучити a 
пдуНу заказати за сутра пре подве у 9 и no ча- 
сова. (Гласови: Пма Финансијска секција седгаг- 
цу; молили бисмо после подне.) Трећи одсек пма 
после подне да расправи два закопска првдлчога. 

Јован Ђоновић: Ja бих Вас замолио, да при 
одређивању ове седиице имате у виду рад сек- 
цпја.Тај je pa;i, прилично закаснио, a сад нма сек- 
цпја. крје раде и пре и после подпе и ако зака- 
жемо (■сдиице Закоиодавног Одбора, онда би нека 
секција морала да обустави свој рад na неколико 
даиа. 8ато ja молим, да не закАзујемо седницу за 
сутра, noro да одложимо за прекосутра! 
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Др; Славко Шећеров: Ja бих молио, да се 
ов« седнице не поклапају са седницама секција. 
Ja сам известилац V. одсека и у финансијској 
сеЕцији сам члан, те ми je немогуће да j нсто 
време присуствујем обема седницама Молим, да 
се удеси тако да се седниде Законодавног Одбора 
држе раније, у 9 дасова ир«1 подне a седвице <l)i:- 
нансијске секције да буду око ii часова или да 
одложимо седни^е Законодавног Одбора за послс 
подне. Не знам aamto не бисмо седнице могли др- 
жати после подне. 

Јован Ђоновић: Има секција, које раде и no- 
оле иодис Онда бисцо могли* удесити TUKO, да 
седнице Законодавно1| Одбора буду пре поднв, a 
седнице секдија после подве и o томе известити 
председнике секција. 

Љуба Јовановић: Upi* свега, мпг.шм. да би 
i - ino било да у oiniiTo утврдимо ред и да Пред- 

седништво З^^Онодавног Одбора водл рачуна да 
се Одбор састаје у једно одређено време. To би 
било овако: Законодавнв Одбор радио би од 9—9 
n no часова, a секције онда кад Одбор ii<v ради 
ii.in оних дана (сад нема састанам Законодавног 
Одбора. 

Што се гиче овога другога питаља, како he 
• v сутра поступити, ja молим господу чланове ;^i- 
конодавног Одбора, да приме к знању, да je же ■ 
iiiimn.v другова нз Јутословенског Муслиманског 
l.'.i.voii. да се не држе седнице Законодавног Од- 
бора од понедељника, го јест од 2. na до 10. иду- 
her месеца, пошто су onvt заузети једном коифс 
ренцијом. За то време ие би било згодно, да 6e;i 
ii>HX; држв седашце Закнодавнв Одбор. II ако то 
усвојите, онда шта излази? Излазв да треба да 
радимо и сутра и прекосутра у Законодавном 
Одбору, да свршимо ово mro je пред нама. A за то 
1;реме, за које иеће Законодавни Одбор држатн 
седнице, могу секције спремити материјал за li. 
ii Г2. идућега месеца, кад Законодавнв Одбор тре- 
ба да [фодужи рад. -Ta бих тако предложио. 

Стјепан Барић: Ja мислим, господо, да радв 
тога. mro једиа странка има оастанак, конферен- 
цију, нема разлога, да седнице Законодавног Од- 
бора одлажемо. Ако нма то пр1аво једна странка, 
онда има н свака друга страпка. Ми имамо и. ii|>. 
IT. идућег месеца партијски састанак и онда, ако 
уважите захтев Муслимана, греба да уважите и 
иама. да нам дате слободно време за 17. идућег 
месеца. Тако нсто може тражити и радикалпа 
страпка п димократска страпка и оида све стралке 
редом II непрестано да одлажвмо седиице Законо- 
давног Одбора. Ли можете казатн Влади шта Вас 
интересујв. (Фехим Курбеговић: Све нас ннтере 
сујв!) AKO Вас све интересује, Ви останите да pa- 
дите у Закоиодавиом Одбору. 

Фехим Курбеговић: Ja бих предложио, да сс 
седнице Законодавног Одбора држе данас, су- 
тра и прекооутра, na   рнда  да со одложе до IO. 
п iviier месеца. 

Др. Јанко Шимрак: Ha онда и до 19. јер мп 
имамо партијски састаиак i:., вас je тројица у 
Одбору, a u нас Je трој^ца, 

Јован Ђоновић: Господо. ja) инслим, да смо 
MU доста почивали, да ми ппсмо довољно брзо pa 
лп.тп n ja се бојим, ако потаемо овако одлагати 

седнице Законодавног Одбора за десетине дана, 
да мп иаш посао пећемо свршити. A Bii знате no 
следице: ако овај nam посао не свршимо, уредбе 
постају закони! Ja мислим. да немамо ннтереса нн 
МИ,  im   Народпа   Скупштина,   im   парОД,  ни   onaj 
Одбор, да Уредбе пређу поред час в постанЈ 
закопи. П.ма се намера, да се прегледају све 
УреДбе, ца да се иа њих избади оно што треба из- 
бацити ii иарод има интерес и ми имамо интерес, 
i;ojii представљамо народ, да се све Уредбе пре- 
гледају и зато ja Сам противан, да се седнице За 
консдаг.иог Одбора одлажу. Ja знам све гешкоће 
за једну партију што ne може да учесвтује у раду 
стога, тто пма партијске пОслове. Али откуд то 
дође да јсдиа партија тражи, да се њезином инте- 
ресу жртвује већи интерес, интерес земље, инте- 
рес државни? 1\'ад измвримо nai кантару интерес 
земље и mnvpri' партије, онда се треба одлучити 
за ннтерес државе за интерес општи. Из тих раз- 
лога ja сам противан, да се општи ннтерес жр- 
твује интересу партије, и тражим, да će у Зако- 
подапном Одбору ради без обзира na то, да ли he 
нека партија пмати своју конфервнцију илп свој 
дартијски састанак. 

Јован Јовановић: Ja hy, да се сложим са г. 
Ђоновићем, да ми не можемо одлагати рад Зако- 
нодавног Одбора зато, што има муслиманска 
странка 10 дана партијске састанке, Да су само 
два, гри даиа. као IHTO се и држе партијекв 
конгреси, али io дапа то je много, a специјално ca 
обзиром na то, IHTO имамо огоаничев рок за свој 
рад у Законодавном Одбору. Mn no Убтаву пмамо 

II одређени рок за којв морамо да свршимо 
nanie уредбе. Mn смо већ, господо, два месеца из- 
губили a имамо рока joui 3 месеца да тај иоеао 
свршимо, n због Tora on било добро, да \iii не o ц 
говлачимо са седницама Законодавног Одбора 
m-ro да радимо. 

Фехим Курбеговић: Молим вас, гооподо, dam 
кад господа желе да раде, мислим, да nama одсут- 
ност неће ни мало шкодити конгресу наше 
странке и зато ja предлажем, да се ne одлажу 
ci uinnr Законодавног Одбрра него да раде, a ja 
hy вас падуратн у томе раду Закоподавног Од- 
бора. 

Јован Ђоновић: He трпимо мп никакве u\iv- 
тил\ г. Курбеговића. 

Потпредседтгк др. Светислав Поповић: Ja 
констатујем са радошћу, да je ča свију страна Од- 
бора na.ia a.'c.i.a да се ради, n im са једне стране 
није предложено да се не радн. Стога мислим, да 
he бити најбоље да замол^мо Председника Фи- 
нансвјског Одбора, да секција Финансијског (»i 
бора одложп сутрашњу сеДницу n да своје се i 
нице доведе у склад са седаицама пленума. 

Данаппву седницу закључујем, a идуКу за- 
казујем за сутра у 9 сатн са овил дневним редом: 

i. предлог г. Љубе Јовановића o пачппд овс 
раван>в одборских одлука; 2. пзбор два члана за 
тај оДбор; n з; иавештај V. секције. 

Прима .m Одбор овај дневни ред? (Прима.) 
Пошто je дневни ред примљен, закључујем да- 
nainn.v седниду, a другу заказујем! за сутра npr 
подне у 9 часова, са горњим дневним редом. 

(Седппда je закључена у 11 n ' , час( u •.,■.'. 




