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\lll. СЕДНИЦЛ 

3 АКОИОДАБИОГ ОДБОРА 

ЕВИНЕ 
11 СДОВЕНАЦА 

КРАЉЕ 
UPHA, КРВАТА 

држана 30.  септембра   1921.   године у   Београду. 

Председавар потпредседник др. Свстислав 
Поповић. 

Секретар др. Славко Шећеров. 
(Почотак у lu caru.i 

Присутни Министри čaoi5pahaja и Пошта и 
Телеграфа. 

Потпредседник др. Светислав Поповић: 
Отварам 13. седницу Зажонодавног! Одбора. Мо- 
лии г. Шећерова, да прочита записнвдл прошле 
седнице. 

Оекретар др. Славко Шећеров чита записнии 
12. седнице Законодавног Одбора. 

Потпредседник др. Светислав Поповић: Има 
.m приговора на овај записник? (Нема.) Приго- 
вора иема. Запионик се оверава. 

Част ми je нзвестити да je, на јучерашњој 
седници изабрани пододбор за^онодавпог одбора 
за преглед зажонских предлога o централној 
управи, o државном савету и o управним судо- 
juiMa. данас upe подне одржао седницу и изве- 
отио, да сс конституисао. 11 то за председника 
пододбора изабран je једногласно г. Љуба Јовано- 
вић, за потпредседника иододбора изабрав ј^ је- 
дногласно г. Јован Јоваповић, a за секретара и 
известиоца изабраи je г. Фехвм  Курбеговић. 

Прелази се на дневни ред. Реч има г. Љуба 
Јовановић. 

Љуба Јовановић: Ja сам на једном од прош- 
лих састаиака предложио, да Законодавни Одбор, 
iioiiiro изгласа једав законски предлог, upe него 
што сс тај предлог спроведе влади ради обнаро- 
довања, претходно изабере два члана, који he пре- 
гледати токст спремљеног нацрта и провфити, да 
лн ои у свему одговара оиоме, што јс ^.акоиодавип 
одбор peiimo. Морам да нагласим да имам иску- 
стба, Да сваки пут у »Олужбении Новинама« no 
изађе онакав текст. какав je у Окупштшш, у за- 
конодавном телу, бпо pemeii. Да се то ne би деша- 
вало са пословима, бдлукама и будућим закони- 
ма, којп буду изапшн из овога одбора; ja став: 

љам свој предлог. 
Ових дана имали смо искуство o потреби та- 

квог предлога. Ми смо изгласали такав закон, o 
забрани игшоза и o извозним тарифама. He чиним 
овд(! никакве стварне примедбе онрме mro je ов [< 
кзрађено, али смо видели, да се у том тексту на 
крају налази једпа напомена, o којој je било реч 
у одбору, али коју одбор није решио. II гамо je 
изашла та напснАена сосподина министра финап- 
сија, да се одобрење за нзвознн контивгент неће 
нздавати ^ојединачно, tierb да ће се само утвр- 
ђивати количина извоза, и да he свако имати 
право да efe тим користи. Г. Министар финан- 
сија je доиста казао, да ова изјава нзаЈђе у закбну; 
али ми нисмо ништа решили o n.oj. Ona je међу- 
тим у »Службеним Новинама« изашла као ča- 
отавнн део закона, У овоме специјатгном случају 

нема никакових рђави^ аоследица од тога. Алн 
i'ni MOIMO Питп (inpn.vTo. да ce нисмо слагали и да 
смо оустиди, да je Миниотар нешто рекао, али ми 
то нисмо урвојили. Кад би било тих оверача овога 
текста, кад бн било прегледача, onu би na све то 
обратили своју пажњу. 

Ja знам из нскуства уСрпској СкуЕштини, 
да je било случајева, да ce вода велика дискусија 
рко тога, да ce иешто рети у једном или другом 
смисЛу и Скупштина и МЈПШСтар усвоје нешто у 
једнбм смислу. Кад изађе штампано, види ce, да 
ju прбглашено Etao 3aivOH и да je постало законом 
готово ono IHTO je одбачево. Више пута могу бити 
KI u нека саучешвиштва Е1амерна, да изађе као 
закон нешто што Окупштина није решида. Ja 
знам п овакав случај, који je у пракси дао врло 
чудап поступак. Господа Београђани и Србијанци 
зпаду врло добро, да je као једно од великих ору 
l);i и као стално оруђе за опструкцију у Скуп- 
mniiiii постгужио једаи пасус у пбсловнику o 
кратким питањима, која ce упућују на министре 
пре почетка редовнога рада Скупштине. Могу вам 
рећи, да сам као Председник Скупштине хтео да 
г.пдпм. откуда je постао тај текст, KOjii ције имао 
оправдања и уверио caw ce, да je случајно постао. 
да je Окупштипа регаила и усвојила једав аредлог, 
соји je у току дебате пао. Известилац je онда био 
г. Коста TiiMOTiijciiiil). који je усвојио аредлог, a в 
сама Скупштина га je усвојила. i". Тимотијевић у 
ономе тексту na својем примерку уписао je дрве- 
iiiiM маетилом допуне, како je Скуиштина иредлог 
уовојила, али није јасно пргцјјтао што je пре тога 
било, тако да je изашло у тексту и ono што je upe 
тога било и ono lino je Скупштина решила, гако 
да je настало шта Скупштина није хтела. 

Ja ово наводим, може бтп да су TU примери 
ii;;.niimrii. али иаводим зато, да ce вндн, да je по- 
требио да] ce изаберу прегледачи, jep врло често 
тгу велики 11о'литички n други шггересн од тога 
зависити. A да буде јасно, иислим,' да ne треба, 
бирати сталне прегледаче, него да ce за сваки по- 
јединн случај одред^ прегледачи и то баш од оних 
људи, који су учествовалн у раду и којима je 
иотпуно познат законски предлог и i^eroB текст. 

Moj предлог гласи овако^ да ce допупн по- 
словник овом резолуцијом, да ce за сваки усво- 
јени законски предлог изберу из средине Законо- 
давног Одбора два члана, који he прегледати, да 
.m спремљенн токст у свему одговара оному, што 
je Одбор одлучио. u затим оверити тако примљенв 
текст. 

Потпредседник др. Светислав Поповић: Реч 
пма р. др. Дулибић. 

Др. Анте Дулибић: Било би иотребно, да ce 
ona двојпца, која he бити изабрана да прегледају 
законе, ставе у споразум са известиоцем од стране 
Вдаде. Затим бих ja молио, ако би било могуће, да 
би г. Иредседшп; изволио одредити. да сваки 
члап Законодавног Одбора добије једав гфимерак 
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»Службених Новина«. Прије су те новиле дола- 
зиле у поједине клубове, a сада више не долазе. 
Ja мислим, да би било потребно, да се сваком 
ч.ишу Законрдавпог Одбора даде no један приме- 
рак i 'лужбених Новина; 

Пртпредседник др. Светислав Поповић: 
Како Законодавни Одбор нема за то посебног кре- 
дита, то he се o томе нзвестити г. Председиик 
Скупштине. 

Реч нма госиодин Ђоновић. 
Јован Ђоновић: Господо, ja сам хтео д& 

;;,;,ia'.\i неколико penir поводом овога mio je казао 
господин Љуба (Јовановић. Ми смо још на оној 
седници, кад je господин Јованови!! рекао, да 
треба да бирамо no два наша члана, који he 
оверити и преглбдати текст закона, којипрођу кроз 
Закоиодавпи Одбор, ми смо сви примили његов 
предлог. Mir гмо знали, да je то потребно, што се 
може деситн бон фоа, да се нешто друкчије унесе, 
провуче или одузме. но што je решено и ми смс 
се сложили с TiiM. To jo. добро. Ja бих молио, не 
CIMO да предлог примимо, него да то унесемо и у 
побловник, т.п;() да то постане једна одредба по- 
словника, која he важитн за цео nam рад докле 
год буде трајао.    • 

ПТто се тиче само оног закона, на који се 
позвао господин Љуба Јоваиовић да докаже, да се 
иогу догодити грешке и ja сам хтео да скренем 
пажњу na raj факат. Нароггато једна ствар изи- 
in.ia je, како није гребала да нзађе. Ha пример ста- 
вљена je na гласање одредба p царини na дрво. 
'Уу je било речи d паплати извозне такбе na обло 
дрво и'забрани изврза дрвета, које ое употребљава 
na та [ску инду.стрију. Одбор je био сложап 
колико се ja сећам да оптеретн обло дрво и да 
na тај начин фаворизира домаћу нндустрију; али 
je бпо против тога, да се забрани извоа тапинског 
дрвета. У овоме закону ja видим, да обло лрво 
v.u'^ оптерећено царином, иа да je одбор био за то. 
a ono друго отпало je зато, што je одбор био про- 
тив и.сга. To je, видите, једпа грешка. To je пешто 
IHTO je учињено против интенција одбора. 

0 оиој другој ствари, коју je поменуо госпо- 
дин Јоваповић, да nfeje решена у одбору a обја- 
вљена je, a то je, да се ne можемо вратитр режиму 
личних извознвца, него да he контингенте есолико 
буДу одређепи моћи да искористи сваки, истина 
je, да то није можда формално рсшепо, али ja знам 
врло ДОбро, кад je госиодии Министар Фшшнспја 
ЕЈазао, да on нема ништа против tora, управо да 
МОЖе ЊвГОВа irijar.a ;i,olii[ i;ao састаг.ни л^о пакоиа 
да се извознице nehe делити у границама кои- 
твнгента, да je одбор прнотао на то. Ми смо ка- 
залн, добро. и то нам je, било мило i\ пријатпо. 
Одбор je то. даклеј стварно примио. Ja знам, да 
i.nj'' формално стављено, да се гласа o томе, алн 
зато iiiTo jo Одбрр био једнодушан. Дакле, u та 
ствар ne може се сматрати да traje примљена. Me- 
ђутим, o оном другом питању, иоже да се раже, 
да traje формално гфнмљепо. Дакле то by биле 
две разпе ciBapir. За јбдну je одбор био да се 
утврди a друга да се одбаци, и ту није поступљено 
правнлпо. Овде, у овом другом глучају, ja мп- 
слгим, да je поступљено правилно, да je ова од- 
редба правилно примљепа, и ако ипјс фррмално 
метнута na гласање за то, што je као што i aw 
цазао, цео одбор био једнодушно за то. Али да cb 
у ny;iylir tte on попављале овакве ствари, ја бих 

молио, да се аредлог господпиа Јовановића прими 
n да уђе вао саставни део Пословнпка. 

Потпредседник др. Светислав Поповић: Има 
реч господин Јован Јовановић; 

Јован Јовановић: Ја сам устао да поткрепим 
иредлог господипа Љубе Јованови1ш p овоме ове- 
раиапл текстова, које ми овдс утврђујемо, и ја 
мислим, да би добро било, да то уђе и у састав 
самога Пословника, да сето уведе као пракра ti за 
све друге ствари. 

Потпредседник др. Светислав Поповић: lio 
водом изјава, воје ej пале o раду у прошлој сед- 
ници, ја морам да нзјавиМј да сам ставио иа гла- 
сање предлог, који je поднео господин Жерјав, да 
сам ставио заједнички обадве ствари ца raac'aitbe, 
u предлог господина Жерјава je у целости одбачеп. 
Да je било нзјављене жеље nm приговора, да 
трсоа. гласати o сваком став.^ посебно; ја бих 
ставио па гласање свакн ст^в iioce6ifo. 

Што će тиче 'шњепице, да je у текст закона 
ушла напомена како je објављепа у новипама, ја 
млслим, да je ту све у потпуноме реду. Господин 
Ђоновић je казао, џ нзјава господина Министрђ 
trnje довољиа, него да ona треба да уђе у текст за- 
кона, n господин Министар je a и цео Одбор na то 
иристао. C обзиром na такво једнодушно изра- 
жену сагласност, ja сам сматрао, да o овој ствари 
tie треба nn гласати, neh да je можемо одмах узети 
na примљену, Дошло je до тјрећега.читања. Ja сам 
сматрао, да тај текст треба прочитати онако, какб 
je усвојен. Међутим, госпрда су изјавила, да je 
сувишпо да се то сада (шта, и опда смо сматрали, 
(a je то промптаио онако како je било написано 

n какр je n оппамшшо у Службепим Новинама«. 
To je ono. lino je све одгла! ca оном изјавом 
господина Мшпктра Финансија, коју je Одбор 
примпо. Због трга смо и сматрали, поглавито na 
трећом читању, да je текст примљен онако, како 
je и објављеп. 

To сам пмао да изјавим поводом учињећих 
nanoMfiia. 

Јован Јовановић: Дахиге, да аримимо к ana- 
п.у ову нзјаву и ово објашњеае, али да у будуји' 
увијек стављамо na гласање, да се fie Гш овакве 
i iварн поново дееиле. 

Потпредседпик ;ip. Светислав Поповић: По- 
што се нико није јавио за реч, toacaheMp o пред- 
погу господипа Љубе JoBanonnha. Предлог гласи: 
■;!.-i сваки усвојепи законскв аредлог, бирају ре 
ii:; средипе Закоподавнрг Одбора два члана, који 
he прегледати да лн спремл>еЈга текбт у свему од- 
говара опоме, што je одбор одлучио, n затим 
оверитн тако утврђепи текст 

Ko прима овај предлог нека изво in седети, 
a ко je против пека изволи устати. (Ови седе.) 

Предпог je једпРгласно усвојен. 
Прелазимо na друху тачх^у дневнога реда: 

расправу b извештају V. секције. 
MO.IIIM госпрдипа известиоца, да прочита 

овај извештај. 
Известилац др. Славко Шећеров чита изве- 

шгај, i.ojn гласи: 

ii;; IM-: m TAJ 
v. Одсека Законодавпбг Одбора o првгледу 

прнвремепих закопа, уредаба, ttpai IH ка a ре- 
tneiba Мшгастарскрг Савета n других акта и од- 
лука са одређешш роком трајаља ааконског зпа- 
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чаја, нзданих ,\ времену од I. Децембра 1918. год. 
до дана [гооглашења Устава, цдроведених из ре- 
сора:  i.  Министарства  Саобраћаја, -i.  Министар 
ства Пошта и Телеграфа, з. .MiiimcTainTii,. I'patjf 
luniii.  i. Мшшстарства Пољопривреде и Вода, 5, 
Министарства Шума  и  Рудника  и 6. Министар 
с-тва   за   Ar[»apiiy   Реформу,   у   смислу   чл.    180. 
Устава. 

Одсек се je v првој својој седници, одржаној 
у Београду 4. августа ове године, конституисао 
i вако: 

За продседника наабран господии др, F'perop 
Жерјав. 

За   Потпредседннка  госп.   Веља   Вукићеви^ 
За Секретара госи. Јосни Дрофеник. 
Одрек je у три наредне седнице, оДржане 

у Београду <>•• 7. и 8. септембра, решавао p уред- 
бама и т. д., које су именована Министарства tipa- 
вовррмено у смислу чл, 130ј Устава предлозкила 
ii Koje су набројане усписку страна 16. 19. 
Олужбепе Новине« број 195 од 3, Септембра 1921. 

године. 
Преглед уредаба, крјо се тичу организације 

Министарства, одсек je одложио, док će у Народ- 
ној Скупштини не реши пројекат закона o цен- 
тралној управи, којега je Влада предложила, да 
<с могу онда те уредбе преиначити и саобразити 
са поменутим законом. 

To c.v уредбе Министарства Саобраћаја бр. 
i. списка, Мићистарства Пошта и Телеграфа бр. 
i.. Министарст^ва Грађевина.бр, i. и ••'... Министар- 
ства Пољопривреде и Вода бр; i,, -i. и з., Мини- 
отарства Шума a Рудника бр. i.. 2., 6. и 7. и 
Министарства за Аграрну Реформу бр. -i. и 3. 
списка. 

0 осталпм уредбама прјединих Мцнистар- 
става иредла/кс Одсек, да се ирими одлука као 
IIITO следи: 

l.   M ii n u с т a p с т в o   (' ii o 6 p a h a j a. 
1. Остају у важностн без иимспа: 
број  i списка: Уредба o изједначењу ранга 

i; унапређен^  железничких  службеника у   под- 
jA'ijv дирекције државних желез ta у Београду 
од  25.   VIIT.   1920.   године,   »Олужбене   Новине« 
број 277; 

број 2 списка: Уредба o пренашању послово 
техничке поморске службе као и управе на ири- 
отаништима речним нз компе^енције Министар- 
ства Пољопривреде и Вода у компетенцију Мини- 
гтаргпн Саобраћаја од 30./7. 1920. г.. Олужбене 
Новине« бр. 278: 

број 5 списка: Уредба o ^апетанијама при- 
i-rainiiirni рл  16.  II.  IS21. г.. »Службене Нов ■ 
број 57; 

број 6 списка: Уредба o превођењу особља 
држа^них саобраћајних установа у крајевима ван 
Орбије п Црне Горе на дииарс^се плате^од 27. vr. 
1921. год.   Службене Новине« бр. 158.; 

број 7 criHcKa: Иаредба поморске области у 
Вакру од 20. Х. 1919 r. бр. 1300 »Упис Поморско- 
'Гргорачких Бродова и лај)а«; 

број 8 бдиска: Наредба Поморске ОбЛаств у 
Бакру од 26. X. 1$)19. r. бр. 1400. »Упис јахта ; 

број 9 сппскл: Наредба Поморске областн v 
Вакру од i. li. 191». г. бр. 1550 Лучке Прв- 
стојбе : 

број io гитка: Наредба Поморске Областв у 
Бакру од 5. II. 1919. i\ бр. 1600 »Mepeffie Товар- 
ности бродош (баждарење) . 

број u ciui(.-i;a: Варедба Поморске Области у 
Вакру од 2о. ХТ. 1919. бр. 1750 »0 поморском ри- 
болову«; 

број M niiici;;i: >'р''ДГ|;| Миши-тарстиа, C'a- 
обраћаја o регулисаЉу година"службе инжиње- 
рима II поДинжињерима, воји су због ступања у 
војску или прс плп у току рата моралв дати 
оставку na државну службу у Краљевини Срба, 
Хрната. л Словенаца, Службене Новине« бр. 269 
од 30. VI. 1920. год. 

Уредбе бр. 5, 7 до 11 списка чисто су стру- 
чног значаја и tio садрнсипи ре^епција већ прије 
[tocToieher правног стања. 

Уредба бр. 6 списка je фактички проведена, 
одговара односним уредбама других Мииистар- 
ртава, a не нрејудицира (оцнијем решењу путем 
закона o чиновницима. 

Уредбе Oj), i и 11 списка имају за циљ, да 
омогућују поправљење утицаја рати na ранг и 
пензију оних елужбеника, који су због службе у 
рату били рштећенн илн су моралн дати оставку 
ira државну службу. 

Ој«^ Уредбе су већ проведене. Али пошто се 
утца.ј рата појављује не само код службеника 
државних железница, него код чиновника и слу- 
жбеника свију грана државне управе, узео je 
Одсек оио за повод, да предлаже резолуцију, 
којом се влада позива, да у закоиу o чиноввицима 
у прелазнЈШ наређењима цредложи на јединстве- 
ним начелима засновано решење за чиновнике и 
службенике свих грана државне управе као што 
je то већ и у другим државама учињ'ено. 

2. Укидају се: 
број 12 списка: Објашњење чл. 47. закона o 

уређењу српских државлих железница, обнародо- 
ваио 18. HI. 1919. год. »('лу,кбгш; Новино« бр. 20: 

број 13. списка: Уредба Министарства Саобра- 
Каја o издавању под закуп права превоза гЈреко 
река п језера, који лежЈв у унутрашњости Краље- 
[шне, обнародовано у »Службеним Вовинама« бр'. 
100 ОД ГОД.  1920. 

Објашњење број 12 јесте у опреци са наче- 
лина Устава, према"којима je cako ствар судова 
да тумачб законе, a према изјавн Владе сада већ 
безпред^етао. 

IIITO се Уредбе под (З. гиче, Одсек [федлаже, 
да се ona уредба укида и то нз следећих разлога: 

Уредба o издавању под закуп права превоза 
иреко река a језера, Kojd леже у унутрашњностл 
U'piK'i.riiimc Срба, Хрвата п Оловенаца, објављена 
je no Министру Саобраћаја у »Службеним Homi- 
нама« 7. маја 1921. године и одређује, да Ми- 
иистарство СаобраЉаја односнр Дирекција за Ре- 
чпу Плоиилоу нздаје под закув у ворист државну 
право превоза преко језера и река, којја протичу 
кроз праљевину. lio илак, дарање под закуп 
пра.па превоза преко граничних река (бродарине 
п возарипе) и језера издају царинске власти no 
нравидима од 6. јануара 1894. год. 

У уредбн одређује се, да капетаније нркста- 
ништа издају под закуп јанио.м лицитацијом ona 
ирава a где нема капетаније, рреска власт. Шта 
греба разумеуи под среском влашћу, да ли поли- 
цијску власт односно срескр н!ачелство или среску 
фипансијскз у.ираву, није јасно no ^редби. Како 
у iiiinoj држави нма врло мало места са капета- 
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пијама ]i])iicTamiiiiTa,-стварно би издавали право 
превоза срескс власти т. ј. ii.ni начелство илн Фи- 
пансвјргсе Управе. Ако би среско начелство \v.\ru\- 
вало, ono on прсдало нрвац среској финансијској 
управи, где би сс исти водио као приход Мини- 
старства Саобраћаја. Ако бн финансијске управе 
врпгале Јшцитацију, аостулак би ono скраћеи n 
резултат исти. Досадашње стање на пример у Вој- 
r.o.umn било je слично само што je то право ре- 
гално« mije било монополисано у оваком облику 
као IHTO je то no oiioj Уредби. 

Да ли држава треба да вршв Монопол нре- 
воаа и да исти издаје под ;iai;yii као што то ona 
уредба прописује? 

lio Уставу чл. 117. одређено je, да државном 
имовином управља Министар финансија, у ко- 
ЛНКО то  :;ai;on   друкчије  ие  ОДређује   и  у   ncTOM 
члану je утврђвно, да су руде, лековите воде n 
i'.j'Cia u ириродпе снагс enojima државна. Kao што 
će no овој стилизацији види, само су лекрвите 
воде cBojinia државна те обичне воде као што су 
реко ]i језера не подразумевају се и не увршћују 
ci' у својину државну, Могли бисмо пх подвсстн 
под појам »npiipoAiro снаге« али све кад бисмо и 
[физнали, да боде (језера! и peitce) јесу природне 
снаге, то искоришћавање њихових снага било би 
својина државна и ono би имало да се врши no 
законској повластици. Право пре^оза и његово за- 
купљивање 6д стране Мпппстарства Саобраћаја 
предстаил.а   мопоио.т   провоза   na   слшм   унутра- 
minmi рекама и језерима у na moj дрЈкави n ако 
би с€( ono за^ста и  нзвршиЛо, било  би   пајвећа 
сметња саобраћају у неким  крајевима. Мсђутим, 
да лп сс може установитн рваква врста иоиопола 
само на оспову једне уредбе,   коју  je   потписао 
једап једини Министар н која ке siocn itn Краљев 
потппс? Отаро право рсгалио било je jom na снази 
na појединим местима и Министарство je генера- 
лвсало ово право тс јо створило од појединачког 
случаја монопол. Превоз између општина, срезова 
ii области, који се вршн преко река n језера, није 
у   ствари   никакво   искоришћивање   природних 
снага да само удотреба водене и ббалске   повр- 
шине. Међутим Beh  no законима, којп вредс   за 
рибарство,  сопствевда   обласних   поврпшна   има 
право ii на употребу рибарских површнна, 11 i;ao 
lino je случај у Памкој око Апатииа. onu omi соп- 
слвеници створилв су друштво, које je после из- 
дало узакуп целокупну рцбарску површииу. Ако 
rin cc признао монопол превоза држави, тала. бн 
било jom оправданије, да се призиа и монопол у 
рибарству. Међутлм ono дије олучај  n  до mora 
ne he доћи. 

Ca гледишта економског, превоз! између по- 
јединих општииа, срезова u области спада у 
оферу интереса тих самоуправних јединица. Ko 
he, како he и где he се вршити превоз, регулисаће 
најбоље меснс управне власти и no мом мишље- 
и.у иајподг.стгјо јо са глсдишта економског пре- 
пустити ово питање самоуправним властима. 

Сем тога, no чл. 96. предвиђа се, да у круг 
рада самоуправних обласних управа спада и 
брига око обласних cao6pahajnHx установа. C тога 
je природније да се и питаље цревоза оставн овим 
управама a држава има права да HaMahyjc nm 
од закупца или од онога, којп аревоз врши, порез 
na приход илн може да уведо и порез на прсвоз. 
Ллп у томо случа-ју требало бл увссти у првом 

реду аорез на превоз агелезницама, a не на скеле 
ii дамце. 

Beh из ropiMT нзлагања јасно je, да би лај- 
већим долом право превоза издјавали под закул 
среоке власти; one бн n порез im ариход напла- 
1'!!пал|1. Сада, да ли he се поиац водити na mio 
Министарства Gao6paJiaja или Филаксија, без зна- 
'iaja je no државпо приходе. Главно јо да ce npn- 
ход наплаћује. lio свему овоме ona уредба јо оу- 
i'.nmim. O формалпог гледишта није псправпа. На- 
челпо но извире и не ослања ce na Устав n nujo 
сагласпа ca чл. 96. n 117., a техничко извођење 
ослаља ce na друге влаоти, Ca гледишта економ- 
ског je ттстна. јер уводи монопол превоза и TO- 
POTU појодшт села n општјшо, којс лол;о пород 
река n Језера. 

Претрео уродбо o штрајку бр. 3 пшска, 
Одсек je одложио', јер je за њу потробап иарочитп 
реферат. 

li. M n n n старст no IT o m T a n 
T o л o r p a ф a. 

i. Остаје у важпости боз измене: 
број .'i списка,; Уредба o џривременом рсгу- 

лисању звања и плата поштанских телеграфских 
. чиновника u службеника ван Србије в llpm^ Горе 
од 27. n. 1921. год. »Службене Новине« бр. 158. 

2. Moir.a ce: 
број 2 списка: Уредба o поштанском, ште- 

ДНОМ, чековиом и тгрматл;ом промоту у Крал^о- 
miim Срба, Хрвата и Оловенаца, од 26. 7. 1921. 
год. бр; као што следи; 

у чл. 1. уврсти со после првог става нов став: 
»Поштаиска штедионица са поштапским чеков- 
niiM заводима je (самосталпо) правно лнцо; свв- 
укупна њезина актива јамчн у првом реду за по- 
Kpiilic улол^ака n лр\лл1х 1г>езиних пасива, a јам- 
ство државе, предвтЈено у првом ставу, паступа 
ток у случају кад Поштанска Штедионица не би 
могла улог.ол.птп гпојпм опаткмама«. 

У чл. 3. друпг став, тачка i. нма да гласи: 
»да даје зајмове im залонсенс вредносне др- 

жа,вне хартије; хартије за које држава јамчп. хар- 
тије самоуправних јавпих тела, заложнице хипо- 
текарних заводс n обавезпиие задружних савсза, 
изузевцн акције. (Види чл. 34. тачка 2. б); 

после гачке 5, уврстн ce као хачка 6: 
»Да комисионелно купује n продајо страпу 

валуту,  мснире   н   чекове,  које   гласе   na   ино- 
земство«. 

Тачка 6. постајс тачка 7. 
У чл. 34. други став, тачка l. a) гласи: 
»Куповином; државних хартија  (папира) n 

шртија   за  које  држава   јамчи;   зајмова   само- 
;. правних тола«. 

Тачка 2. a) гласи: 
»Улагањем na текући рачув уз краткв от- 

казни рок код добро фундованих повчаних за- 
воДа (задружних n незадружних), који су у Кра- 
љевшш протоколисани (контокуренптл улошцп).« 

У чл. 35., 3. f/ran има да гласи: 
»Впшак. који преостане после намирења 

горњих зајмова, мора да ce употреби: 
1. до ]r', na паграду члонова надзорног 

neha; 
2. до 5<# за пајграду опих службеишса По- 

tuTaiicite Штсдионице n чековних завода, којп оу 
< i'ojiiM   радом   зарлужпли'   парочпту   иаграду   na 
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осиови   правилника   који  ће  израдитн   мицистар Овом  наредбом  нзмењеи je постбјећ? закон 
noiiiTii.  Висину награде посл.е одобрења билансч из разлога, што јо падање вредиости повца изи- 
одређује Миџистар Пошта  и Телеграфа у cuopa- скивало повишење приреза. 
зуму  са   Министрима  Финансија   и   Трговине   и Наредба je била надата само за годину 1920., 
Индустрије; али  потреба  постоји да се ово рграничење изо- 

3. i',;  се.ставља на располонЈењс Министру стави. 
Проовете, да може, према прЈавилнику, којв he сам n решењима Министарског Савета бр. i. и 5. 
[гроиисати,   наградити   марљиве   bai;c   основних списка Одсек je затражио објашњења од Mmni- 
ншола са уложним књиишцама Поштапске Штс- стра  Грађевина', a решење Министарског Савета 
дионице, винкулисаним до пунолетности; од 5. 3,  190Г., број 2 списка враћа се Министар- 

i. M остатаа за оснивање односно пове- ствУ'ЈеР т^ ваЈсонског значаја. 
lum.r подлоге (резервиог фонда) дб висине пропи- „ _   1Г^А ^ Л^Т \'^ *r  (■ll,1,,,|',,-l-v .ид 
ci  v Е?аредном члану i: "• ': l!,1!,■ п,л- "l'- ■,,'■:5 Р- ' '■ (бР- G 'ш^л)- К0Ј0М 

:.. lllTu преостаие шџ се унети као приход ШКолске фондове п ОдсеЕ предлаже, да се ne до- 
у  државну   благаЈну   као  буџетскн   приход   no- несе [ЈИКаква одлука 
iiiTiiiin.T управе«. 

После чл^35. има се.унбти нов члан 30., крји lv-   Министарство   ПолЈопривреде   и 
гласи: В o д a. 

»Главна Кошрола дужна je да прегл(Вдо би- l. Остају у важности без измене: 
лански рачув добитка и губитка најдаље за ! м«1- Бррј 4.  списка:  уредба o   кштроли   семена 
сеца,.рачунајући одданакад joj исти будеупућев културних биљака, оД 23. 3. 1921. год, »Олу; 
tia преглед, жбене Новине«, бр. 65. 

Овај преглед врши Главна Контрола у самој Врој 10 списка: Уредба o устројству држав- 
ЦЈтедибници односно према потреби иу чековним иих ергела у Краљевини Орба, ХрватЈа и Слове- 
заводима. Када се Главва Контрола уверн улоре1- наца од 16. 7. 1920; годм »Олужбене Новине« 
ђујућн  књиге и  рачуне Пбпхтанске Штедиониде    број 134; 
са  поднесеним билансом  и  рачуном  добитка, да Број li. ciracKa: Уредба o свиларској служби 
Jr ene-ra'mo ii iirnpaiuio iioTiipb.v.jr Tii'inocT бплаиса,     "  унапређењу  свиларства  од •'31).  (i.   1920.  гоц:, 
п рачуна дрбитка и рубитка уверењем од страде     »Службеће Новине« бр. I7i: 
сиојпх нзасланика na самом билансу у два при- Број м списка: Уредба o осниваЉу врдних 
мерка. Једав  задржавају  изаслапици аа   Главну задруга у предратним гравицама Краљевине Ср- 
Контролу, a други са чува код Поштанске Ште- бије и Црне Горе рд 27, новембра 1920, г. )?Служ- 
дионице. AKO  Главна  НГонтрола наведене рачуне бене Новине« број 53; 
не' пронађе тачним, упућује своје примедбе Ми- Број 15 списка: Уредба'o окружним управ- 
тктрпма. који су no 'i.i. 39. став .'i., надлежни за пнм п среским марвеншј лекарима у Краљевини 
нспитиваље гбдишњих рачуда. Србији п Црној Гори од 11. 6. 1920. год, »Слу- 

Ai;o r.iai-.iia  Ковтрола  у року од  i  месеца, жбене Новине« број 144.; 
рачунајући од дана када су joj рачурана преглед Број   16 шшска:  Решење Министарског Са- 
послати, ne би пзвршила преглеД биланса и pa- вета од 4.  11. 1920. год. o додатку na путОвање 
чуиа  добитка   и   губитка,  поменути  рачунн  lio- марвеним лекарима, »Олужб. Новине«, бр.  70; 
[нтанске Штедионице сматраће се исправнлм«. Број  17 огагска:  Рвшеље Министарског Се- 

Mi. 36, постаје чл. .",7. У првом ставу да се вета o граничним   марвеипм  лекарима  од   IH.  ч. 
замени. 1920"! год; пеобнародовано; 

Чл. .47.. 38., 39, n 40. постају члановима 38., Бррј 23 списка: Иаргдоа Одељка за кметиј- 
:v-)-- 40. ii и. ство Лсалмпс Владе за Оловенију, од li. -i. 1919. 

Ове измеве 'аакључује Одсек у   пил.у  што г0Д-> 1IIT- 354. Ур, i. o иарвеним лекарима; 
бољег уређења 1То.штапске1 Штедионице, Бррј 24. с^иска: Наредба  Повереништва  за 

Под бр.   i  списка  поменути предлог Mi - Кметијствр.ДеЈкелне Владе за Словенију од 21; 5, 
стра Пошта и Телеграфа o изменн M.I. II. привре- 1!l-0- ,Ч:Л- nrr- 1'39., Ур. (., којом се повишују таксе 
меног за^сона o буџеуским дваиаестипама за јуип :'"', рибарске књнжице; 
до децембра 1,921, род. о^ступа се Одсеку  i. na Број 26 списка; Наредба целокупне Дежелне 
падлежнр решење. Владе за  Оловенију од 2. 0. 1920.  год,  шт.  255, 

П,    м „ппгтаргтр.о  ГваНевина Ур   '•'' 0 lln;imill-iri;,,-i контрблн нзврзног промето 1 •'|М гво   ' l)'ll), вина. npefeo дрЖавне границе одиосно према  демарка- 
i. Остаје у важности без нзмене: ционе лииије. 

Врој 8 сгшска паредба повереништва за јавн.а '   рве иомснутс уредбе односЈ1о реше^ва стру- 
дела у Љубљани од 19. 12, 1921, год., Ур.  i. шт. чнрг су зпачаја,'изискиване no потреб^ управе. 
j9''5 o прступку са  парипм  кртловима,   који   оу ДЈа се регулишу  материје, за  којо иије било до 
"ii.iii куп.иат без довољних докумепата од rocfio- сада  пикаквог проџиса  или где je због прилико 
дарске   комисије   за   стварну   демобилизацију   у порле рата било потребно постојеће ааконе изме- 
•'''Уол.апп. iiirm n/m дрпуиити, 

Овом   паредбом   изменили  by  оо  пређаипм! 2. Мгц.ају се: 
пропиои због иром.чмипх   npiMiii;:,   ,„„■,!,■  рата. број  6  птока:   Ирами.шик   лл   утамањиваље 

Г,*     -"''  ''''■ ,, -     ., гкакаиаца 0Д 26. 2.   1921, ГОД., »Службене llomiiic 
bp?J  '  '■iiiin.a: Наредба Дожелпо Владе   за бр. 67. тако, ла ое дода после чл  :.   nor, члаи 6 ( ■|, I!IMV "Л  7   1.   1920,  v. Ур,   1. бр:   19  V 'm.im:,.. којв  r/iacir 

да у ^ i, отпадпс 6rpaiiji4eibQ >за лето 1920.« Овај правил1шк ваЈки ri за Црну Рору«; 
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број 8 списка: Уредбп o ociiQBaiby средњих 
иољопривредних школа од 27. li. 1920. г., »Слу- 
ЈНбене llor.iiiic број 5. Tako да има злан 37., ал. 
i. да MiacH: 

»Суплентом среЛи>е нбљопривред!^ IUKO.IC 
иоже прстати ^андидат, који je свршио високу 
иољрпривредпу  IHKO.I.V, или  пољопривредди фа- 
i;\MT(T у ;;i'M.i.ii  ii.m  m CtpailH' . 

број !• списка' Уредба o изменама и допуна- 
Mii закона o цижим ншоЈшма, за пољску при- 
вреду од 28. 9. 1920., г.. »Олужбене Новипе број 
252. тако да члав 18. тачка i. гласи: 

»Суплентом мрже постати лиде, tioje je свр- 
imi.Ki вишу пољопрИвредну школу у земЈБИ нли 
ii;i страни«. 

Врој 12 списка: Уредба o нзменама и дбпу- 
I';IM;I закоиа o обнављању и унапређењу виногра- 
дарства од 22. 3. 1921. г., број 83, »Службеие llo- 
luinc«. такр, да има члаи 22. Уредбе да гласи; 

»Министар ПрљоДривреде и Врда може пре- 
M;I  указаној  потреби  и  у другим  виноградским 
центрима  Краље!виие Срба; Хрвата  и Словепаца 
заснивати енрлошке ста!Е1Ице   сличне  станици   у 
Вукову са iicTiiM циљем нз чл. i. тач. 5. са истим 
уређен.ем као у чл, 6. тач. 2. овога закона«. 

Посу^е ч.1. 22. дође нов члаА 23.: 
»У mii.v Рдржавања шипих вина на достој- 

иој luicinm. што je ибопходао потребно за јачање 
извоза вина, забраљује се како no државним  и 
приватним расадницима тко и  ао виноградима 
размножавање и сађење рних хибрида америчке 
лрзе п хибрида између америчке и европске лозе, 
који рађају непосредно без каламљења. Изузети се 
мору само опц хибриди, за које да одобрење Ми- 
нистарство Пољопривреде и Вода . 

Члан 24.: 
»Овај се закои проитрује na целу Краље- 

вину Срба, Хрвата и Словенаца. Мипиотар Пољо- 
привреде и Вода саобразиће све државне и при- 
ватне лрзне расадникб, њихово особље као TI 
путне налтавнике виноградства и винарсхва у 
целој држави оДредбама овога ^акона чим бу- 
џотска могућиост то буде допустила«. 

II 'i.iim 26.: 
Овлашћује се Министар Пољоприврвде н 

Вода, да у смирлу ове уредбе проптпе Правилник 
за iM'iiD извришње«. 

HITO се (фавилпика бр. 6. списка тиче, про- 
иисан je он на основу закона o унишхавању ште- 
тпих животиња и биљака И заштитн корисних 
живртиња, који закон вал«1 за Србдју; према трме 
имао бн само значај једне уредбе за извршење 
закона. Али, пошто помепутн закон није још npb- 
ширен за Црну Гору, где се сКакавцн иарочито 
iiojaini.iii. T|)i'nii.K) je Иравилпик узаконити 11 ll.O- 
гову важност проширити и на Цр.ну Гору. 

У Уредби o средњим и нижим пољрприврсд- 
HUM школама изрставља се захтев, да морају оу- 
илситима постати само omi. који су изашли из 
средњих школа im високу пољопривредну шкојју, 
јер je то ствар закона o високим пољопривредним 
школама, под којим се условима могу примати 
слушаоци. 

Уредба o измбнама и допунама закоНа o об- 
иављану u унапређењу виноградства допуљује се 
првма предлогу Владе и закон, који je од велике 
важности за целу вппоградарску грану, проши- 
рује за целу државу. 

3. Правилник и iiopMe o контроли семепа 
културВих биљ1цса као n таксе за ислит^ваае се- 
мена пРд Бр. i. слиска и 

Упуства за утамањивање окакаваца под Вр. 
li. emiri;;!. r.paliaj.V се Mmiiic'ia.pcTr.v. јер псмају 
законског аначаја. вего су само уредбе за применЈ' 
закопа (чл. 94. Устава.). 

Рептвање o уредбама бр. ■">. 7, 13, 18, t9, 20, 
■JI u 22 списка Одбор je одложио, Дон се постигне 
опоразу>! са  Министррм   Пољопривредо o  iioipe- 
niiiiM изменама и допунама. 
V.   M mi и старст иo   Шума   и   Рудника. 

i. Оостају у важности без измене: 
број li (•ииска: Наредба Дежелне ВлаДе за 

Словенију, којом се шумско полидијскн прописи, 
који ваЈке у Словенвји, проширују на Прекомурје, 
рд 19, б. 1920. године, HIT. 103. Ур, .ч.: 

број 12 списка; Наредба Министарства 111\ма 
n Рудника од i. m. 1919. год., бр; 8.596 o увр- 
штењу шумара у катеЛфију чиновника групе Е 
за Оловенију и Далмацију.  Необнародована; 

број 13 списка : Наредба ^инистарства 
Шума м Рудника од i. li [919. год. бр. 7.418 
o уирштси.у шумарских чувара у категорију слуга 
за ('лојичтју ii Далмацију. Необнародовано; 

број (5 списка: Наредба Дежелнв Владе за 
ОловеВију o прописима ловостаја од 30. 12. 1919. 
год. ур. ,1. UIT. vi 7: 

број 10 cmn-i.'a: Наредба Дежелне Владе за 
Оловенију од (9. -ј.. 1921. грд., ур. л, шт. 64 o 
варству ретких и типичких животиња и биљака; 

број 17 описка: Наредба Мннистарства lll.v- 
ма п Рудника ОД 30./7. 1920. ГОД. ilir. 307 ур. Л. 0 
трајању господарства шумама велвпосједа аграр- 
нв рсформе у Словенији; 

број 18. птгка: llapivioa Миппстра, за Аграр- 
пу  РвфОрму  II  Мшшстра ;;а   Шуме И   РуДНИКв   0Д 
27./i. 1921. год. o дознаци горииор ii граЈјевиог 
лрмс.та, из велепоседа у Словенији. Необнародо- 
naiiii. 

OI'.IIM наредбама нзменили су се   пРстојвћи 
закони,   коЈп   важе  у   Оловенији,   због   промена 
ирилика после рата. 

.   Мси.ају ces: 
i'poj 4. списка: Правилник за гаумску жав- 

'трмерију од 28./4. 1919, г. Олужб. Новине бр. 
38, ii f 

.opoj 5. спвска: Решење Министарског Са- 
вета од 4./1, 1919. год, кеобнародбвапо, којим се 
преиначују чл, 23. закона o шумама, тако да се у 
сваком дода ка крају као нбв став: Onaj правил- 
iim; (односно решење) важи само до ;'.i./ri 1924. 
године«, 

број 10, с жа; Наредба целокупне Дежелне 
Владе за Словенију од 19,/5. 1920, год, Ур. л. шт 
241, o шумско-полицијским n водно-полицијским 
прописима так-о. да S 6 другн став има да гласи: 

lipu окрајнем политичнем областау се мо- 
рајо сечње, кп се намеравајо извршити, гтријавити 
писмено a.m усмено в часу од i, јаџуарја до дне 
3l, марта a.m na i; месецу августу всакега лета«, 

§ io. iipiui став има да гласи: 
»Кдор je сечњо пријавил в часу од i. јану- 

арја до 31, марца mi mi прејел решитбе до :ii. 
маја. смс cciiM) НЗВршИТИ. i'amio тако смс ссчп.о 
нзвршити, кдор јо je пријавил месеца августа mi 
цо 3i; октобра mi iipcjc.i pcimiToc. 

Пријавнив na мора ппоштсцатп все обстојбће 
гоздае предпице.« 
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lip. 14. списка, Наредба Дежслие Владе за 
Словешчу од 0712.   1919. год.   ш.   748. Ур. л.   o 
ЛОВачКИМ  lwipi';iM.i TOJtO Да  i'.i.-icii: 

»Ha постави ин в оквиру указа Гослода Mu- 
niK-Tpii за Гозде mi Рудникс з днс 30. октобра 
1910. HIT. i(')..'V23, сс одреја: 

S 1. 
3 дпем 31. децембра 1919. изгубе вел>авст- 

IKMT все ловске к.чртс дослеј нздапе D обмочју 
де^кепне владе за Оловснијо, тер се уведејо иове 
снотне кбрте з вслјавностјо за шсто колодарско 
летр за {сатеро со издане. 

S 2. 
3 дпем i. јануа,рја 1920: се уведејр: 
i. Државна jjOBCica [1арта;: за ловсрега ласт- 

IIIII;,I. :iiii,\iiii]ii;a. госта, BC.ii>aitiia в cfcj краљевипи 
такса знаша 60 (шестдест)-крон. 

2. Знигкана ловска карта за ловско варбтве- 
ио im законито иадзорствено осебје изда се на 
захтево странке за ловшпча до 500 ха ао l нзвод, 
при нсчјих ловитчих na за всаких падаљпих пол- 
них 500 ха no i нзвод. 

Такса знаша 30 К. 
Зннжана ловска карта веља ле за ловишча, 

за катера je ловскн оргав заприсежен: посамезнн 
.loncKii opran сме бити валрисежен, туди за веч 
.loiiiini'i. задошча му na ена знижара ловска 
карта. 

AKO ластник алн закупник ловншча настави 
веч заприсежених органов, код зиаша штевило no 
великости ловишча припадајочих знижаних лов- 
ских карт, имети морајо остали државно-ловско 
карто. 

,"). Шоларска ловна карта, вељавна ле за 
шолскн ревир, такса знаша 2 Крони. 

Разев таксе je плачати за посамезно карто 
преписанн колек. 

Друге врсте ловских карт će одправијо. 

S 3. 
Все државне ловске карте, издане па^земљу 

Краљевства Србов, Хрватов im Словенцев извап 
Словопијс.   iic.'i.ajo   туди   г, Clor.ciiiijii   im   сицбр 
ле за, 

а) ластнике лрва, 
б) aaic.vimm.c лог.а. 
ц) госте то je тисте осебе, i;ii се искажејо 

с повабилом na .loi!. To повабпло смејо издати ле 
осебе, именоване под a) im б), за своје, i! повабилу 
наведено ловишче! 

Орпско ловско карто je здружена гуди пра- 
ипца доношеља ловске пушке. 

S 4. 
Скрајна иолптичиа. обласггва морајо иајпо- 

знејв до дне 15. децембра всакега лета назнанити 
штевилр Разних ловских варт, потребних за при- 
ходње лсто, гоздарскему одделку дежелне Владе 
i! Љубљани. Ловске карте ки јих гоздарскв оДде- 
Л(зк допошиља скрајџи политишним облаством, 
все строго зарачунајо тер морајо бити опрбмљене 
с оригинално урадно штампилијо гоздарскега 
одделка im окрајнега политишнета областва: 06 
поптлан.у такс (§ 5.) je изказати рддајо ловских 
карт на тисковини, ви јо je заложил ' гоз^арскп 
одделек, 

S 5. 
Ijcn осталн законитн претрписп o ловских 

картах останејо в r.r.iami с то разлико, да се мо- 
ра.јп агорај омен.ене таксе, вплапене при оцрајних 
политичних областвих, полцем всакега месеца по- 
сдати Гоздарскему Оддапку Дежелне Владе в Љу- 
.i.aim. 

§ 0. 
Taicce ivaKop туди половина глоб, ки со из- 

терјале заради престопков ловских закопитих дб- 
.id'iii.i im те [Јаредбе, се стекајо в »ДеЈкелии лов- 
ски заклад«, ки га управља гоздарски рдделек 
Деж&лне Владе за Оловенијо, Друга половица 
глоб ep стрка r. убожнн заклад обчнне, в Есатере 
обмрчју гс je прекршитев вгодила. 

S  7. 
Ха наредба стоји в вељаво с днем i. јануарја 

1920.« 
Правнлник за шумску жандармерију (бр.'-i. 

списка) n pciiicii.o Министарскбг рав(вта (Бр. б. 
( писка) ii.jMfii.vjc iiocTojolu! iipoiince o киалифика- 
цији за шумске жандарме, јер није било довољно 
персонала са прописаним квалифшуацијама на 
располбжењу, Иошто je очекивати да he се у току 
од две године ствар тако поправиТи да неће бити 
више оскудице у персопалу са довол.иом квали- 

.фикацијом, ограничио je рдсек важнбст помену- 
тпх ивузетних прописа до истеКа 1924.г.ОУредбн 
o ограпичењу државнАх шума (бр. 3; сппска) и o 
princu,има Министарског Савета (бр. 8. и 9. списка) 
Одсек није још коначно решио, пошто треба-оп- 
ширпијег штудија односнр припреме предлога за 
измену закона који важи у Крватској. 

V.   M п п п старство   з a,   Аграрну 
1'сф ор м у. 

0 уредбама итд. Минист1аротва за Аграрпу 
Реформу, у колико се не тичу .vcipojcTiui самог 
Миниотарства (бр, 2. и .'i. списка), којих иретрес, 
као IHTO je i:cli уводом поменуто, одлажс се до за- 
кона o централнбј управи, морар je Одсек npr. 
свега заузетн пачеДнр становџште o својој над- 
лежности за решаваље ових урсдаба с обзиром na 
пропис Устапа чл. lao. друга алппеја. Према 
овоме пропису »Привремени закони, уредбе етц., 
KOJU се гичу аграршгх однрса у земљи, могу сс 
мсљати само закоиодавним путем«, Законодавни 
Одбор дакле за преглед ђажвих урсдаба не Cm бпо 
надлвжан. Али шта je подразумевати под аграр- 
ппм односима? AKO су то све стварп, које у оштс 
пртладају у делокруг Министарства за Аграрну 
Pe((iop.My. л,аклс n дсоГ.а. велепоссда, колонизација 
добровољаца, насељавање јужних- крајева итд., 
опда бн Одсек морао свој рад да ограничи само 
na устројство Мпппстарства п у тг.сму потчиље- 
nii.v аграрних надлештава. Ово становиште аау- 
:п1ма у cTiiapu ii гам Мппистар аа Аграрпу Ре- 
формуј који држи, да су све потоње уредбс у 
основи само провађан>е прве и гемељне уредбе о'д 
25., 2. liti9. год. т. ,ј. Претходних одредаба аа прв- 
прему аграрне рефррме, a пошто за решавање o 
onoj основној уредбн Законолавип Одбор није 
надпежан, ве моиа; nn nirni na другс. imji' ]1мају 
опу na. базу. 

Одсек међутим налази, да je иод аграрним 
односрма разумети самР одпосе пзмеђу поспоца 
господарских права и кметсјва-, дакле кметскв и 
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кметским слнчне одиосе нз партиархалног доим. 
тако да би биле изузете из надлежнсоти Законо- 
давног Одбора само уредбе бр. i.. '.. 8., 10., 30, и 
40. спиЛса, свс друге пак би подлежале ЕБеговоке 
ирпмсду. 4,iiiii одсека народпи нослшппс г. Ми- 
хајло Аврамрвић јо одвојио чак мишљељс, да 
цодлежи |M'I;II;;IIJII и ii|)i>„i. темељна уредба у ко- 
jimto се HQ тиче овјц бпбцијалних аграрних оД- 
носа. Одсек није прихватио ово шпнљење, и хо 
с обзиром на дицитуру 'i.i. 130. Устава, према KO- 
JOJ су наузети извеснн закојги и уредбе у целости 
цг ко^петенције Законодавног Одбора, (»који се 
хичу ,   у кп.тко се Tii'iv«). 

У тадлежности Законодавног Одбора би 
иотпадалс дакле рсим уредаба o устројству Mu 
нистарства и Аграрних Дирвкција уредбо Пр. 5., 
С, 11. ДО   -20.. '20.   Д0   '29.,   31.   До   45.,   -17. ДО    18. 
стшска. 

Одсек аредлаасе, да Закоибдавнц Одбрр 
прпми одлуке садржане у овоме нзвештају и да 
ii;!r.t;iHTaj лрими K ЗНању. 

Београд. 
Известилац Одсека, Председикк Одсекг^, 

Др, Славко Шећеров с. р. Др. Грегор Жерјавс.р. 
]1отпр(ч/|.<сдт1к др. Свстислав Поповић: 

Прела;шмо na расправу o оиом нзвештају. Ja бих 
иолио да чујсм хфедлоге за поједине уредбе. 

Известнлац др. Славко Шећеров: Остаје и 
даље у важности без измена, број i. слтск-а, уредба 
o нзједначењу ранга и унапређењу железничких 
службениа у цодручју државних жрлезница у 
Веограду од 35./8. 1920. год. »Службене Новтш« 
број 277. 

Потиредседиик др. Светислав Поповић:- Ja 
мислим, господо, да овако постушшо са оваквим 
втварима код уредаба: где од стране сецкија лс 
постоји предлог за цамеиу иего предлог да се 
уродба у целости оснажи, ja мислим, да но ира- 
вимо себи сувшпап посао, да скратимо поступак 
и да ja пптам, у првом реду, Законодавни Одб()|). 
да ли прима дотимпу уредбу у целостн и ако 
уредба буде у цслости примљена, да питам да ли 
прима у појединостима, односно ако нема аред- 
лога за измену појединих чланова и пошто буде 
примљена "и у појединостима, да се врати цела 
гтвар секцијн, да секдија у смИслу тога закључка 
донесв свој предлог у зажонокој форми. Тако на 
nj), ако ona прва уЈх^дПа будо примљепа, нмала би 
секција да редигује уредбу као закон o изЈеДна- 
чењу ранга в уна,пре6ењу жељезничких службе- 
пика и оида бисмо ми тако р^даговани текст при- 
MIMII у трећем чптаи.у. 

Јован Ђоновић: Ja мислим, да тако можемо 
да поступимо али, наравно, ако неко направи 
примедбу, ма да секцп.ја иредлаи.^ Јтиссну yper

T(6v 
без изменв, онда, у том случају, не можемо тако 
поступити. Али кад секција не предлаже измене, 
a иијсдаи члап ЗаконоДавнбга Одбора не прави 
пршедбе, онда можемр поступити као што je г. 
председник предложио. 

Потпредседник др, Светислав Поповић: Тако 
сам н ja мислио. Онда hy ставити na гласањв: да 
ли Одбор прша уредбу o изједначењу ранга и 
yiiaiipi'ljeii.y ■,к'('Л(>;!1111чк11\ службеника у целости. 
Господа, која je примају пека изволб седети, a 
господа која су протпв нека изволе дићи руку? 
(i 'mi ссде.) 

Уредба je примл.епа, \ целости за  подлоцу 
(.■исцп.јалис раоираве. 

Да лп пма ко од стране гостшде чланова За- 
конодавног Одбора предлог за измену кога члана 
те уродбс? (Нема.) Предлога нема, ja мислим, да 
иогу да прогласим, да je овауредба и у поједино- 
стима примљена. 

II.'.г.сгтплац др. Славко Шећеров 'iina уред- 
бу број 2. списка: да се нз падлежности Mnini- 
старства Пољопрнвредс и Вода (Генералие Дирек- 
ције Вода) искључе и у иадлеЈкнрст Мииистар- 
ства Саобраћаја пређу радови озпачени под тач- 
ком i. млаиа 26. уредбе o устројству Миипстар- 
ства Пољопривреде и Вода n предлаже ову уредбу 
без измвна. 

Потпредседник др. Светислав Попови^: Има 
.m од стране господе чланова Одбора приговора 
тој уредби? (Нема.)   Пошто   нико од   господе   ne 
предлаже Егакакву измену, иредлажем Одбору да. 
се уредба прими без измене; (Прима.) 

Одбор je примно уродбу у целости. 
Пма .m приговора у појединостима поједи- 

niiM члановима те уредбе. 
Јован Јовановић: Ja бих зајиолио г. нзвести- 

оца, да MU Kajke ono: Ja сам у новинама негде 
'iirrao и то Специјално, мислп.м. у II|IIIM(I|MI,IIM iio- 
винама, koje ćy се биле узбуниле због Сједин.а- 
li.'iii.a иоморско службе ca Миткггарствбм Саобра- 
ћаја. Траајенр je, да се одвоји за себе. Да ли веће 
ту битк измене баме администрације поморске 
службе. 

Известилап; др. Славко Шећсров: Hehe. Ко- 
лш;о Јл зиам, ову уредбу Jr мпписгаЈх-тио (Јао- 
6pahaja предложило без икакр.с in.Mcno п у самој 
секцији ниједап члав пије се нашао да приго- 
вори. 

Љуба Јовановић: Сад није na решавању тај 
предмет, o коме г. Јован Јовановић говорп. бво je 
оа Министаротва Пољопривреде п Вода прене- 
соно na Мипистарство Саобраћаја a тто се тиче 
оргавизације саме службе, овде се o томе не rb- 
вррн него у другој уредби, колико се ja сећам, у 
уредбв o уређењу Миниотарства Оаобраћаја. Кад 
будемо ii TOMiB радили, онда he то бити расправ- 
љено. 

Известилађ др. Славко Шећеров: Ona уред- 
ба, то je решење Министарског Савета o вроио- 
шењу послова гехничке помррске службе као и 
уираве na пристаништима речним из компвтен- 
цијо Мипистарства Пољоприврвде и Вода у ком- 
петенцију Министарства ОаобраЉаја од зо. јула 
1920. г,, Олужбене Новипе бр. 278.' 

Пера Марковић: Ja сам друго гштаље хтео 
Дб истакпем. Ja ne г.идим. да ли ту шсо пред- 
ставља Министарство Саобраћаја, да ли има ко 
"-ll'rl;|'ii ''i i-i'piiiK1 |;лад(;, јс.р je врло иезгодно да 
примамо ствари a да нема никога из тога Мини- 
старства Oaoćpaihaja. 

Иавестилац др. Славко Шећеров: Били су 
присутнн представници Мипистаротва СаобраЉаја 
у V. секцијп. 

Пера Марковић: Можда he бптп кеких из- 
мена, јер кад ми уредбе дефинитивно примимо, 
ио можемр пх више мењати, a треба неко у вме 
Млнистарства Саобраћаја да пам каже, да ли je 
ово добро или није. 

Известплац др. Славко Ше^еров: Представ- 
imuii .\liiiiiir;i,i|icn;;i Caofiji.iluijfi били cv у V. Од- 
соку. To можете, г. Марковићу, од г. Предоедаика 
тражити. 
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[Јртпредседник Др. Светислав Поповић: Јо 
liv обавостити г. Мшпгстра Саобраћаја, да ми др- 
жимо седницу Законодавнрг Одбора и да рас- 
црављамо његове уредбе, o дотле одређујем паузу 
од иеколико минута. 

i Настајс пауза. Послјв паузе.) 
Потцредседаик др. Светислав Поповић: На- 

сгавфамо црехсднуту седаицу. Уредба под lip. 2. 
o пренашању послова техничке поморскђ службе 
као и управе ini пристаншптвма рочним из компе- 
тендије Министарства ПољОпрввреде ti Вода у 
КОМЛетснциЈд^ MimiK т.чрстгм! ('aonimliaja, ОД 30. 7. 
1920. грд. примивена je у начелу. Има ли ко у по- 
јединоств да учини o оврј уредби казсав приго- 
вор? (Нема.) Тимс je ова уредба примљена у по- 
јединости. 0 уреДби o штрајку није одбор jo!ii 
iKVUii'n iMir.iiiT.ij. ];-,];[ одббр подаесе извештај, 
опда iic се н 6 тој стиари решавати. 

Известилац др. Славко Шећеров: Уредбе 
Минист&рртва СаобраћаЈа бр. i. као и Министар- 
стваПошта и Телеграфа бр. i.. Министарсува Гра- 
ђввина i. и ■"... Министарства Пољопривреде и 
Вода l., 2. ii 3., Шнп^старства Шума и Руда i.. 2., 
Oi ii 7. u Минцстарства за Ахфарку Рефррму под 
бр. 2. II 3. тичу се организације п устројства до- 
тичних Mi ;тарства. Према томе одлажу се до- 
год се m" џоднесо a не примв предлог закона o 
централнбј управи, 

Потпредседнш; др. Светислав Поповић: 0 
TiiM законшшм предлозима за сад још mije под- 
иесеи извештај Одбору a с тога o њима не може 
се дискутовати. 

Иавестилац др.   Слгвко   Шећеров:   Секција 
предлаже да се Уредба бр. 5. списка Уредаба o 
капетанијама прибтаништа,  од   IG. -i.   1921. год. 
Олужбене Новипе« бр. 57., прпмп беа измеве. 

Потпредседнгал др. Светислав Поповнћ: Има 
• m од стране господе иосланика ириговора тој 
Уредби? (Нема.) t Прима ли Одбор уредбу за под- 
логу специјалне расхфаве? Има ли ко од господе 
иосланика да приговори тој уредби у поједино- 
стима? (Нема.) Пошто нема приговора то објав- 
љујем, да je 11римЛ)ена a у појединостима a да су 
одредбе од i. 71. ове уредбе примлЈвне п у tioje- 
дииостима. 

Прелазимо на расцраву Уредбе бр. о. 
Нзвестилац др, Славко Шећеров: Одсек 

предлажв: да се Уредба бр. G. списка, o аревође- 
ii'.v особља фжавних саобраћаших установа у 
крајевима ван Србије n Црне Горе на динарске 
»лате од -ii. G, 1921. године Службене Новине 
бр. 158.       npiiMii без икаквих измена. 

Потпредседник др. Светислав Помовић: Да 
•m iiM.'i од стране господе посланика каквог при- 
говора тој Уредби? (Нема.) 

Министар Саобраћаја Никола Узуновић: 
Овде ИМа јвДНО пнтли.г o стаиарипп. i.djr јг jom 
СПОРНО,  na  би  Због TOni  трсоало ni;y  УргдПу  ира- 
тнтп у секцију, да се и то питаље расправи. 

Нзвестилац др. Славко Шећеров: Ja оримам, 
ijao известилац предлог господина Министра Сао- 
браћаја, да се ова Уредба вратл секцији. 

Цотпредседнив др. Светислав Поповић: По- 
што сс, r. известилац слаже са предлогом г. Мини- 
стра Саобраћаја, да се ова Уредба врати секцији, 
(>Hii <■•' ирића гскцији. Прелазимо na расправу 
•х редбе бр. 7. списка. 

Известилац лр, Славко Шећеров: Одбор 
иредлшке, да се узакони п да остане без измена 
Уредба бр. 7. списка; Наредба поморске рбласти у 
r>ai;]>y од 20. X. 1919. ГОД. бр. 1300. »Упис ПОМОр- 
ско-трговач1шх бродова u лађа«. 

Потиредседник др. Светислав Поповић: Има 
ni од страце господе послаиика предлога, ^да се 
учинв каква измена у овој Уредби, или какав 
приговор? 

Љуба Јовбновић: Ja nap ииса.м добио ту 
Уредбу, те не знам тппта p њрј. Ако није ве- 
лика, мрлио пих да се прочита. 

[ЈотпредсеДник др. Свстислав Поповић: При- 
лично je велика, али, ако желите, r. известилац 
l\c je прочитати. 

Љуба   JoBaHOBMti:   Онда  нг  тражим   да   се 
''ina. 

Потпредседник др. Светислав Поповић: По- 
што је.т. ЈРвановић одустао од вахтева, да се ова 
Уррдба чпта, ona се нећР читати. Има ли од 
стране господе посланшса какт.ог приговора овој 
Уредби? (Исма.) Ирпма .m Одбор ову Уредбу за 
подлогу специјалне растфаве? (Ирима.) Прелази 
се na претрес у појединостима; Има ли ко од го- 
споде посланика какав предлог, да се којн члан 
ове Уредбе измени? (Нема.) Пошто нема иикаквог 
предлога за плмспу. објављујем, да je ona Уредба 
примљена n у појединостима 6д чл. i. до чл. 37. 

Прелазимо na претрес Уредбе под бр. 8. 
списка. 

Известилац др, Славно Шећеров: Секција 
предлагке, да се узакони n прими беа измене 
Уредба бр. s. списка: Наредба Иоморске областн 
у Бакру од 26. X. 1919. год. бр. моо : Уппс јахта . 

Подпредседник др. Светислав Поповић: И.ма 
ли ариговора од стране гг. члапова Законодавнога 
Одбора onoj уредби? (Нема.) Пошто приговора 
нема, пптам Одбор, да лн прима ову уредбу за 
предлог специјалне расправе? (Прима,) ПрогЛа- 
in.vji'M. да je Одбор примио ову уредбу за предпог 
специјално расправе n прелази се na. претрес у 
појединостима. Има ли предлога за нзмену којега 
члана ове уредбе? (Нема.) Пошто предлога нема 
за измену, проглашујем, да je Одбор примио ову 
уредбу од чл. i. до 12. 

Прелазв се na раоправу уредбе бр, 9, 
Навестилац др. Славко   Шећсров   чпта   иа- 

редбу Поморске области у Вакру од i./ii. i!)ii). 
год. бр. I."I."IO »Лучке прибтојбе . 

IliTiiiir цсдппк др. Светислав Поповић: Пма 
m приговора од стране гг. чланова Законрдавног 
Одбора onoj уредби? (Нема.) Пошто пригоАора не 
ма, питам Одбор, да ли прима ову уредбу за пред- 
лог специјалне расправе? (Прима.) Проглашујем, 
да je Одбор примио ову уредбу за првдлог спе- 
цијалће расправе n црелази се на претрес у поје- 
диностима. Има лн предлога за измену којега 
члана one уредбе? (Нема.) 1 lomio предлога за из- 
мену нема, проглашујем, да je Одбор примио ову 
уредбу од чл. i. до чл. 13, 

Прелази се na расправу уредб^ бр. io. 
Известилац др. Славко Шећеров чита уредбу 

Поморске области у Бакру од s./n. 1919. год. бр. 
ifioo. »Мерење товарности бродова« (»багкда- 
рењв«). 

Потпредседнтх др. Светислав Поповић: Реч 
iiM.i г. Дулибић. 
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Др. Анте Дулибић: Ja бих желио ставитп 
један ymiT na r. Миннстра Саобраћаја гледе тога, 
iv'oju je разлог, да нама није упупена ова уредба o 
организацији [Гоморске управе. 

ПотпреДседник др. Светислав Поповић: Го- 
сподине посланиче, то je одложено и спада у 
тачку i. (Др Ж. Миладиновић: Ово објављивање 
ii|)iiMiiii.ii уредаба од стране Председништва могло 
пп uiiTii краКе. i 

Пошто нема иикаква првдлбга рроглашујем, 
да je ова уредба од чл. i. до B4i примљена и у no- 
јединостима. Прелааи се na расправу уредбе 
бр. li. 

Известилац др; Славко Шећеров чита na- 
редбу Поморске Областн у Бакру од 20, 11. 1919. 
год. бр. 1750. »о tiOMopcKOM рвболову«. 

Др. Анте Дулибић: Je m изапша једна иог.а 
уреДба? 

Известилац др. Славко Шоћеров:  Е1ије. 
ПотлреДседник др. Светислав Поповић: llo- 

што предлога нвма, проглашујем, да je ова уредба 
у вдановима од i. до 45, примљена и у поједино- 
стима. 

Прелази се на расправу уредбе бр. I i. 
ИзВестилац др. Славко Шећеров чита уред- 

бу Министарства Саобраћаја o регулисању година 
службе ннжињерима.и прдинжињерима, који ćy 
због гтупаим) у војску пре ii.m у току рата мо- 
рали латп оставку на државну службу у Краље 
rimu Срба, Хрвата п Словенаца »Службене Но- 
i'iiin'   бр. 359. 0Д 30. 6. 1920. ГОД. 

Потпредседник др. Светислав Поповић: Реч 
има г. ЂОНОВИћ. 

Јован Ђоновић: Ja бих молио да ми г. Мппп- 
rnip Саобраћаја објасни, зашто je донео ову 
уредбу, KOJOM се pcr.v.imnv године службе инжи- 
њерима, којп су због ступања у војску пре рата 
изгубнли право иа спужбу и пензију? 

Потлредседцик др. Светислав Поповић: Реч 
пма г. Министар ('аобраћаја. 

Mumicrap Саобраћаја Никола Узуновић: 
I осподо, узима се да јо овај прекид услед рата као 
јадаи »вис«, ni je ирапо да ти људи због тога 
изгубе године службе. У-; то оне н.м се признају 
Joni II < т та, што је ведика оскудица у инжење- 
рима п ако им се то право ne даде, ми ne бисмо 
пмали у државпој служби mi пајпотребније im- 
жињере. 

Јован Ђоновић: Молим вас, господо, кад се 
не прецизира то, онда се може користитн п onaj. 
који je пре рата дао оставку, на певаквих дру 
iiix разлога. Ra пример н onaj. који jn дао оставку 

■ато mro je иислио ,ia ради n да у приватној 
(•лунгбп више зара m: пли из пеког другог ра- 
злога. Такав, дајући оставку on je квитирао ca 

^тржавном службом. Тако треба да буде. 
Известилац %р. Славко Шећеров: Урсдбе ибд 

'• || 14- главиога сппска Уредаба нмају за циљ да 
поправе утицај рата na paur и пензију оних слу- 
жбеиика, који су због службе у рату бнлп оште- 
ћони или су мората датн оставку"на државну 
слунгбу. Ове <у уредбс neh ироведеие. Али пошто 
ос утнцај para појављујо ne само код службеннка 
државпих жељезница, пего код чиповпвка п рлу- 
;ћб'еш1ка свију грта државие улраве. Одсск je 
У:;|'п ono :;а попод да предложл рсзол^-цнју, појом 

се влаДа подива, да у закоиу o чиновпицима у 
прелазнш! паређењима предлаже на јединствеиим 
начелима засновано ршпење за чпиовнпкс n слу- 
жбенике свих грана државне улраве као што je 
то r.i'li II у друпш државама учиљено. (Јован Ђо- 
новић: To je eeh пеШто друго.) 

Потпредсвдник др, Светислав Поповић: lo- 
сподо, r.i.HM.iu; се иоггпно o законскрм преДлогу, 
a посебно o рсзолуцији-. 

Господа, која примају предложепу уредбу за 
иодлогу специјалјге дебатс нека изволе седети, a 
господа, која ne примају иека изволе дићи руку. 
(('iiii седе.) Објављујем, да je onaj законски пре- 

. длог примљев ,\r Пачелу. 
Прелазимо na раснраву у појвдиностима. 

Пма .m ко од господе чланова какав приговор на 
ову уредбу у i»acii|)aiai у појединостима? (Нема.) 
Пошто нема прнговора; питам Одбор да ли прима 
ову Уредбу n у поједшшстима? (Прима.) Одбор 
прима ову >'pr.ii'y  n у појединостима. 

Прелазимр na гласање o предлогу секције за 
резолуцдју. Md.niM господина известиоца; да 
изволи ii|H)'iiiTaTii резолуцију. 

Известилац др. Славко Шећеров: Одпч; upe- 
длаже резолуцију, којом се поаива Влада, Да у 
какопу o чиновницима у прелазнии паређењима 
цредложи na јединственим начелима засповаћо 
ргшење за чиновпике и службенике свих грала 
државне упраЈве као што je то већ и у другим др- 
жавама учиљено. 

Потпредседник 'др. Светислав Поповић: Ја- 
i' i.a .m сс ко за реч? (Не Jan i.a се iiHKO.) Пошто се 
imi.o пг јавља за реч, питам Одбор, да лв прима 
предложену резолу1рју? Господа, jtoja примају, 
пека изволе седети, господа, која ne примају nciia 
изволе дићи руку, (Сви седе.) Објављујем, да je 
ова резолуција примљена. 

[Трелазвмо na расправу Уредбе под i5p. 12 
главпог списка Уредаба. 

Нзвестилац др. Славко Шећеров: Објашње- 
ње број 12 у опрецв je ca начелима Устава, према 
којима je само ствар судова да тумаче закове, a 
према нзјави Владе сала већ безпредметпо. 

Др. Жарко Миладиновић: Држим, да je мало 
незгодно да ми узмемо го као разлог; mto судови 
пмаЈу да тумаче закон, те да се због тога ова 
Уредба укида. Закои ne тумачв с&цо суд него 
свака власт, a аутентично га тумачи само Народна 
('купштина. 

ПотвредседцвкЛ р. Светислав Поповић : За 
реч се nuji' пико првјавио. Питам Одбор, да лн 
првма предлог V. секцвје одвосно Уредбе под бр. 
;-, спвска, која се уквда? (Првма.) Објављујем, да 

.i(' примљен предлог секције, да се Уредба под бр. 
!2 укиве. 

Прелазвмо na Уродбу под бр, 13. 
Извествлац др, Славко Шећеров (чвта): 

Секција npM.iaaa1. да сс број 13 сциска, Уредба 
o нздавашу под закуп права превоза чреко река м 
ј<:зора, која леЈке \ увутрашњвости Краљеввпе 
Орба, Хрвата п О.повепаца, обнародовава у Слу- 
aa'iriniM IloiamaM.i 7. маја 1921; ГОДИНб укине«. 
Молим, господвве ГТродседпвче,   ia мл дате реч. 

Потпредседнш; др, Свстислав Поповић: Има 
роч господвн ' 'лавко ЦЈећеров, 

Изнестилац лр. Славко Шећсров иита na 
RnneuiTaja V. Одсека разлоге паведепе под бројем 
13. гледе .\1Л1ла11.а Уредбс и то од речц   Уредба o 
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издовЈаљу« до 
iiiiin страиу 112. ii 113.) 

»вода ir језера 

Потпредседник др. Светислав Поповић: 
  ГТО _       Л   »_ 1 

Реч 
има господин Жарко Ииладиновић. 

Др. Жарко Миладиновић: Господо, ja ca,w 
iiieo да иажем, да je овај предлог погрешан. Овде 
се хоће да одузме једно право драгави. Јавне рекс 
м воде icap i\ [сорита су државна, према тому и 
превози могу diiTii само државни. О^ако je чудно- 
вато. Кад би једно самоуправно тело нмало право 
na, реку, како хо тражи га секција, онда би често 
дошло у конфликт са-државом. Пошто су ово др 
жавие воде, то према тсме припада право и др- 
жави, да она одреоује o превозу. Друго jd traiaiBe, 
да лп би добро било да се то законом уреди, но ми 
би могли сада само резолуцију донети. Осим тога 
onaj сс лредлог протива данашњем закону и ли- 
иашњем правном схваћању. Има јавних река и 
ii|iiir,;iTiiii\ као ii приватпих збм&ља. Ja се у ошите 
мудп.м. како je могао такав предлог изаћи, кад со 
ово iipoTiimr фактпчиом стању u данашњем схва- 
han.v! 

Потпредседаик др. Светислав Поповић: l'ci 
има господаа ^Гинистар саобраћаја'. 

Министар СЈаобраћаја Никола Узуновић: 
Малко je неЗгодно, пцо извештај за давашњу сед- 
ницу није ii;iM im време стигао, те тако дирекција 
речног бродарства, није била обавештена o томе, 
да узмопге реагирати на разлоге изнете у сада 
пррчитаном предлргу. Исгумилто je, да кад je 
основаиа дирекција речног бродарства, да je мо- 
рала решити л ово питање, којс je у уској вези са 
пјравилном пловидбом. Добро je приметио госи. 
Жарко Миладиновић, да и aKo'mia ствари, које 
износв гиси. нзвестилад у том погледу, како да 
се рукује са тим приходима,ј rco да TIX и у коју 
касу да iix у.-шмл.е, алп je неоспорно то, да само 
право превоза иора бити контролисано no др- 
жави, од дирекције речпог бродарства, јер иначе 
би могли настатп букоби, јер би интереси уредне 
пловидбе могли бити тангирани. А.ко то право на- 

■апм.о господип монополом, онда бн се то нсто 
могло pehu п r-.a другс тому слнчне ствари, да су 
ионополв иојсдтшх ^ругих гела. 

_ Место тога иаправљеиа je једна уредба, no 
којој će i.oiiKN piniK! под условима, који су проии- 
санн л онда то право! добива онај, који најбољу 
понуду ставља. 

Ja \III.III\I гобподииа известиоца icao u одбор, 
да <■(• за onaj моменат задовољимо гиме, да кад je 
једна ствар рвЈулисада уредбом, (toja je у интересу 
државе, да рна и Е1адаље рстане тим пре, кад и 
господив Министар Финансија заједно самнрм 
моли, да та уредба остаје. Посао пр садашшој 
уредби функцирнише врло дрбрр a без штете no 
уредав саобраћај, na зато молим. да ep разлози 
господина рЗећерова резервишу за свентуалпу 
пзмеиу закопа доцније n оних тразкења, ttpja су 
оправдапа. -Ta, ирлим, да досадапива уредба 
остану, јер ову уредбу iic бих Morao примитн. 

ПотпредсрдниК др. Светислав Поповић: Има 
реч госпрдин нзвестилац. 

Изверталац др, Славко Шећеров: Госпрдшј 
миладиновић говорн p државини јавиој n при- 
ватној, ма да те дистинкције у уродбп нема. Уре i 
бом се установљује, да држава одирсно Дирекцијп 
нмаправо m сваки превоз преко реке н језерп има 
да пзда прд закуп. 

Ррспрдо, ja сс ис бих могао сложити с тимс, 
да се то у таковој општој формп узакони. Ja hy 
Kimam случај, којп jo, локално значајаћ. Један 
рукЈавав; реке Tuce протиче кроз нека села и рт- 
цспљује TiiMr села од својих земљишта. Сада до- 
лазе ти иештани у тај прдожај, да цррају плаћати 
преврз и да траже од државе право превоза na 

i воје рођено земљиште. II ако ne узакупе то право 
превоза; онда omi др свог рођеног земљишта ne 
иогу доКи, 

AKO je то тако. a C друге страие ai;o држава 
хоће na тај начин да добије штр више изврра за 
сиоја флиаисијалиа, срсдстгм!. пска их траил! na 
другој страии; рецимо tfeiča удари порез na 
превоз, na, транспорте, na жељезнице и т. д. тако 
In; nalui та средства. Али од овога пореза ne мбже 
се годашље добити пити 200—зоо.ооо динара. Mu 
нс мржемр дрпустити, да поједина села само зато, 
UITO леже na језерпма и рекама^ долазе у незгр- 

[нији положај,! пего ona села, која леже у уиу- 
трашњрсти. 

Како би то било, господо, кад би дрзћава na 
једанпут рекла, не сме се прелазити прско дру- 
мова, него да сваки мора платитц за прелаз. II то 
je једно државно земљиште; то je држава платила, 
п^градпла ii ипиостирала велике суме, али ме- 
hvniM ne узакупљује то јфаво. Међутим na ре- 
кама, које je природа дала и чија правна природа 
није јасна у Уставу, ja се морам рградити од ми- 
шљења госпрдина i4»i:opuiiKa, јер кад бп било 
тачно, да су поврдшне државна сврјцна, онда бп 
n рибарска поврпшна била сврјина државе. Ме- 
IjViiiM рибарске поврпптс су cnojime обалппх 
concTBeiraKa. (Гласови: Како где!) Кад држава 
признаје право сопственицима na експлоатацију 
упутрашњости водепих површииа, ne знам, за- 
[пто ne би овде могла олакшГати саобраћај? 

■Ta, li.v вам навеств укратко историјат o је- 
Дпом так-пом случају. Постојала je једпа'ciavia у 
lla.ianun iiaMrlj.v П.кжа II Паланке'. Издавање у 
закуп оснивало се na отаром регалном праву за 
време Аустро-Угарске државе. Такрвих je прелаза 
билр n у Војводинн na поједииим рекама. По 
старим проппспма бппте Луотрр-Угарске државе 
то правб je нздавало Министарство Фшансија; 
Кад су дошле наше власти, није се знало, tip je 
надлежан за издаваље тога права. Дошар je; пре- 
ДЛрг o том нздавању у Дирекцију Државних До- 
бара, онда у Дирекцију Прсредних Пореза к 
пакоп лутања дошао je тај предлог у Мшшстар- 
GTBO Саобраћаја. .Мпшктарстпо ("aoćpaliaja mije 
зналр, шта да радп н уредилр je то питање 
уредбом. 

Ja пемам ништа против тога. да cd регалпо 
upaiio задржи, алп треба да га задржи држава. 
•l.i MUIII.U господипа Мпиистра, да се no држи ове 
уре ии'. која je брзо израђепа, пего да ствар уреди 
како одговара екрнрмским иптересима рбласти, a 
na крају крајева треба да се држпмп Устава. 

Ис можемо сваку уредбу, која je допета 
без обзира na Устав да узакопимо. Мислим, да то 
пије задатак Законодавног Одбора. Надам се, да 
he Закоподавпи Одбор схватити сврју дужнбст 
тако n да he одобрити решење бекције. 

Др. Жарко Миладинови11: Господин и.ж- 
отллац се прзива na то, да друмррн востоје n да се 
могу употребљавати. Omi; се могу употребљаватп 
како то закон паређујо, a пикр ne мржо прско 
друма да оре, иего само може да иде no п.аму и да 
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со вози. Iliru се тичс рибарства, го je na другој ос- 
нови, наррчито ono рибарство; i;oje има регално 
право, то by повЛастице, које су даване п to су 
нзузецн JOHI од р.чнијих времона. A што се тиче 
нловидбс ту нема регалнога праиа. и то што би 
oii.io ноагодно зџ no неко место, да би становпвци 
тога места имали да се арввозе, то зависи од др- 
жаве, држава NK а.о да да бенвфиције тим местима 
u да HM олакша, да MOIV пакше дсшазити цо својих 
добара, To може да буде и то оу нзузетци, али рд 
њих no треба правити правило. Ono mro ja говорим 
то no i'Tojn у противности ca Уставом. Према томс, 
ca cniiM je оправдапо ono mro тражи господии Ми- 
ииотар Саобраћаја и ja држим, да Гш требало да 
остане icao mro трангв господии Минис^гар. 

Јован Јовановић: Ja ивсам био у тој сек- 
цијн, i.a.i je претресано то питање, али ja бих хтео 
да скренем пажњу Зак. Одбору, да овде у чл. 96. 
талка 8. uao род и у M.I. I IT. - бојим се, да je то 
лилгатативпо ираво Миннстрово; lio ч i. no. Устава 
|:аже се: да спадају обласне n саобраћајно уста- 
нове подуправне Ешасти, n опда има опет чл. 117.; 
да државнрм нмовином управља Министар (1>п- 
иансија у колико закон друкчије ие нареди, алп 
каже да руде, лековита врела и природне снаге су 
овојипа државна, o давању рударских повла- 
i-mna донеће се нарочитн закон«. Ja бих молио 
да при одлуци нашој водимо рачуна o томе, на- 
ррчито o тачци 8. чл. 90; Ja бих ono пре да при- 
хватимо Miim.i.rii.f секције, која je предложила 
ову измену. 

Др, Јанко Шимрак: Ja бих сомо хтео да 
кажем то. да се слажем ća нзвештајем секције. Мн 
смо ту ствар дали секцији да размишља o њој и 
ona je донела овакво решење. Ja не видим разлога, 
да Mii одступамо од тога мишљења секције, a ако 
се Мипистар не слаже са извештајем секције, нека 
се ствар врати сокцпјп. na нека се гамо расправи, 
a ne овако! Ham Зак. Одбор изабрао je нашу cei; 
цпју n дао joj пупо поверење, a особито већина од- 
бора Mopii нмати повереље у секције, го je бајаги 
пар.тамсптарпп обичај, дакле no можемо мп са (a 
да npoMcnn.MocThiip п да (хткемо друкчије, него 
пи:;| се i'ii.unja спораау.мо ća Министром, a мп o 
томе овде више не можемо да расправљамо; 

Мипистар Саобраћаја Никола Узуновић :  Ja 
држим, да ne може бити речн o питању поверења 
нли нвповерења, него да je овде специјално  mi 
тањс од значаја како га je представио г. извести- 
лац; a.iii оц стране секције се TpaafH, да се Уредба 
i нстира; Међутим ова Уредба, dam како je г. нз 
вестилац иавео, дошла je n регулисЛла je извбсна 
niiTa,n,a. која су дотле била иејасна. Сам случај, 
i.ojn je навео г. изв^стилац, показао je, да се ту 
nnjr знала nn надлежпост ци у опште компетен 
nuja. n питања су тако остајала бтворена, a међу- 
тим ona су од значаја  за  правилиост саобраћаја 
како са разлога, koje сам n. o. гако и нз разлого 
унутрашње службе: коЈЈтроле, иадзора царинско- 
полидијско саобраћајног, који свн разлозв говоре 
w то, да то питање трсоа npr да je у рукама др- 
;каве него ли самоудравних гела, 

Разлогу v. Јовановића: да су у једном члану 
Устава лимитативно изнете иавеђне ствари и као 
емцепције поређане за самоуправна тела, го- 
вори за то, да кад će хтело нстаћи шта се изузима 
за самоуправна тела, нико није nn мислио na сао- 
браћај, јер je eeh то стара ствар n традициЈа да 
саобраћај овакнх радмјера ибра остати у држав- 

luiM рукама. II nam то mro нигде није аомепуто, 
\fl се то одузима од државе, баш то значи, да je 
то остављепо др.к-апп. која пма то још од Ешјста- 
рп.јпх времена. II зато кад oTojii предлрг, да се 
Уредба систира, долази само no себн да ja нсти 
чем свој противпредлог молећи Законодавни Од- 
бор, га рвзервом, коју сам налравио за мишљење 
г. известиоца; да če у даљој будућности могу пре- 
дузети потребпе иере з£1 jom правилније регули- 
сање овога питања, да с.е ona уредба пусти na 
снагу, да dn сс ово питаље регулисало као тто 
треба. 

П г. нзвестилац je нзнео иноге иоменте, који 
могу у будуђпости лепо да послуже да се ono nn- 
тањс jom боље регулиш^, али ja ппсам схватнб, да 
сс ом одлучно npoTniai данас onoj Уредби. 

Љуба Јовановић: Ja сам хтео да пјре (лозким 
ово, IHTO je предложио г. Шимрак, a и г. Барић. 
-Ta сам стекао ono уверење: да je Уредба решила 
ово питање у смирлу, liauo да кажем, државне 
управе, и схватила je, ово плтап.о p превозу преко 
река и језера као предмет, o коме има само ,тр- 
жава да се брине. Међутим; no нашем Уставу 
уставотворац je одредио, да ће један део саобра- 
ћајппх брига препстл се и na с^шоуправна тела. 
A mi врло добро зиате, да мп имамо ПЈ'тева. n оп- 
пиинских, среских, окружних n обласних. Пто 
тако имамо n жел>езпица, који c.v "миого крушшји 
објекти тто mro jo једна сксла. Дакле, 11есз^ч1>иво 
je да. jo гл,еДитте p; Министра и Владе, која je из- 
да.та Уредбу, правилно кад хсће да и тај део сао 
браћаја подбеду под управу државну u да др- 
жава o inc.M.v допосп npomico. Али je šcTO тако, no 
мом Miim.nom.v. јасно да ncKii делови имају са- 
•miM локалан апачај. које држава иоже пропети na 
саомуправна то.та. Дакле ja мислим ono. да бисмо, 
саобзиром na позитивна уРтаваа [шређшва, с друге 
стране na one разлоге, крје je изпео г. Mnnm-rap. 
тајбоље урадили, да вратамо ову уредбу V. сек- 
п.пји, а,а ona у п.у уиесе ono IHTO треба. Јер ако 
бисмо усвојили предлог, да iioiijinrniMo уредбу, 
оцда dn пастао јсдаи п.акуум a свакако кад on се 
извршилр укидаае ono Јфедбе, вратили би се у 
важнрст MIIOITI рапији прописи, који су с^ворили 
хаос a тај се хаос хтео нзбећи. Ja бих молио г. a i 
вестирца, да то усврји. (Извест^лац n Мшшстар 
''aodpaliaja примају onaj прсд.чог.') 

Потпредседник др. Светислав Поповић: Го- 
сдодо, у I.'O.TIIKO сам ja рачумсо г, Миннстар Сао- 
браћаја примио je предлог г. Љубе Јовановића a 
исто тако и известилац да се Уредба вратл V: 
г-екцији. Тпме смо свршили ове уредбе Мшшстар- 
отва Саобраћаја, за које je секција израдила ре- 
фсрат. -Ta hy молрти Законодавни Одбор, да нз 
depo два чтапа. КОЈИ im pi'.Tiirona гп one name ЗЦ 
кључке. 

Љуба Јовановић: Но еада, pero i;aj секција 
р?дигује усврјене урсдбе n i;a,i n\ мп изгласамо. 

Пера Марковић: Мрлим, да се одредн један 
референт нл Мпппстарстпа. i;ojn he присуствовати 
седницама Закоподавног Одбора. 

Министар Саобраћаја Никола Узуновић: Ja 
молпм да Законодавни Одбор извести Министра 
Оаобраћаја, кад се држе сед1шце Закоиодавног 
Одбо1)а n онла liy означити референта. 

Потпредседпнк др. Светислав Поповић: Пре- 
лазимо na ра.С11раву Уредаба Мштстарства Пошта 
и Телеграфа. Расправља се o уредби бр. 3. списка. 
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Известилац др. Славко Шећеров: Секција 
предложе, да се уредба o привремено^ регулисању 
зван>'а ii сглата поштапских, телеграфских чииои- 
нира ii службеника ван Србије и Црне Горе од 
27. ti. (921. г. »Службене Новине« бр. 158. уваже 
без нзмена, 

ГГотпредседник др. Светислав Поповић: Има 
ли u,i стран^ чланова Законодавцог Одбора приго- 
вора тоЈ Уредби? 

Др.   Стјепан   Блрић:   Јесу   ли   изједпачене 
• ii.HITI' чиновшша  v Србији и чановника ван Ср- 
бије? (Известилац др. Славко Шећеров: Јесу!) 

Потпредседпик др. Светислав Поповић: По- 
што се нико imjc јавио na реч. прелазимо на гла- 
оање у начелу. Господа чланбви Закоподавног 
Одбора, која примају предложепи законски про- 
јект за подлогу специјалне расправе, нека нзволе 
гедетЈГ, a господа, која су против, пека изволе ди- 
Im руку. (Сви сбде.) ПроглашаЈвам, да je ова Уред- 
ба прихваћена за подлогу специјалне расправе. 

Има .ui po каквбг предлога за измену рдре- 
даба ове уредбе. (ђема.) 

Предлога нема; оглашавам, да je ова уредба 
■цримљена. 

Прелазимо iia расправу уредбе бр. 2. списка. 
Извес1илац др. Славко Шећеров: Секција 

np'M [аже, да се »Уредба o поштаиском, штедном, 
ч(ч,( PITOM ii вирманском промету у Краљевшш 
Срба; Хрвата в Словенаца од 26. 7. 1921. г. примл 
са извесним нзменама. 

Потпредседпик др. Светислав Поповић: 
Отвара се начелаи претрес. За реч се није орија- 
r.iui iiiiKo. ТГптпм одбор, да лп прима предложени 
вакбнскв предлог за цодло!^ специјалне ^ас- 
справе? Шргвга.) 

Проглашујем, да je Закоподавни Одбор при- 
хватио законскл пројект за подлогу специјалне 
расправе. 

ГГрелазимо na расправу у поједићостима. 
Известилац др. Славио Ше^еров: Секција 

предлаже: у првом члану Уредбе после првога 
става вма да се дода нов став, крји гласи: 

»Поштанска штедирница са погататгским че- 
ковним заводима je самостално правно лице; свеу- 
куппа њезина актива јамчи у првом реду за по- 
криће уложака v других шених пасива, a јамство 
држав1в предвиђено у првом ставу паступа тек у 
олучају кад поштанска штедионица ие би могла 
удовољити својим обвезама«. 

Потпредседник др. Светислав Поповић: Има 
po1! г. Жарко Миладиновић. 

Др. Жарко Миладиновић: Мало je стилиза- 
traja нејаспа. ТТрло п прво не бп треба го истицати. 
':' i'x погатанска гатедионица самостално правпо 
лице. АТтт знамо, да je то државна установа и то 
може м заводи. ТТттјо самостално пего правно 
лице, ма да се у закопу то нв-дефинигае; -Ta пред- 
ллжодг. да ro избаци рпч самосталпо и да се каже 
само да je поштапска пттодионица ирпБтш ргце. 

Известилац ip. Слзвко Ше^еров: To je став- 
•i''!"1 u" сличпосги као што [е са^остална моног 
по M'i;a управа. 

Потпрвдседиик  др.  Свртислав  Поповић:  За 
i11"' се raje ннко   вигае   пријавио.  ГоСпода,  која 
прнмају предлог секције Оа  [фочитаном  п{1допу- 
fiOM после прврг отава, пека изволс седети. a ro 
опода. r;oja пу ^а предлог г. пр. Миладииовпћа, ne- 

ка изволе устати1. (Већина седи.) Објављујем, да 
je чл, i. ове уредбе са надопуном примљен. Да- 
кле остају рочп, да je поштанска штедионица са- 

госта равно лице. Прелаашк) на расправу 
ч,1. 3. 

Известилац др; Славко Шећеров: У чл. 3. 
други чтав тач. I. има да гласи; »да даје зајмове 
на заложне вредносне, државне хартије, за којс 
држава јамчи, хартнје самбуправпих јавних тела, 
заложнгае хипотекарних завода и обавезнице :!а- 
^ружннх савеза, изузевшн акције. (-Види чл. 3.4. 
тач. 2 б.)« 

Пооле тачке 5. треба да се дода као пова 
тачка i;, да комисионатао купује и продаје страну 
i;a.iyT\. мснпцо и чекове, гласаће на иноземство. 

Тачка 6. постаје тачка 7. 
кр je место хартије ставио паинри. 

Потпре^цседник др. Свстислав Поповић : За 
реч če није пријавио нико. Господа, која примају 
ове н^меие код ч.т. з. нека изволе седети, a господа, 
која су против нека изволе устати. (Сви CIMI'.

4
) 

Објављујем, да су  измене и  допуне  код  чл.  з. 
lipilM M'll,'. 

ТГол чл. 4. na до TI. 33. пема шшаквих пред- 
лога за измену од стране секције. Да ли има ka- 
кав преллог од стране чланова Закоподавног Од- 
бора? ГНема.) 

Проглатпујем, да су 'јмганови 0д 4. до 33. 
iipiiM.i.cnii. Прелазимо na чл  34. 

Известилац др, Славко Шећеров: У чл. 34, 
(pyi II nai;. тач. I.a) гласп: 

Куповином државпих хартија п хартија ■гл 
које држава јамчи:   зајмова самоуправпих јавних 
Ti-.'ia«. 

Тачка 2.а) гласи: 
Улагањем на текући рачуи уз кратки от- 

казни рок код добро фундованих повчаних завода 
Гзадружних и пезадружнигх), који су у Краље- 
вгага протоколисани (коптокурентни улошци)«. 

Др. Јанко Шимрак: Ja бих молио, да се у 
загради послс рочи хартије стави [»патгари«, тг 
тако свуда учипи. 

Известилац др. Славко Шећеров: -Ta примам 
ову нзлгепу, јер je na сђоме >гог,тлг. 

Јован Јовановић; Тако исто и отш само- 
управних јавних тела треба [тзоставитн »јавних«. 

ТТотпредседник др. Свчтислав Поповић: Про- 
трес je довршен. Гласаће се o предлогу секције са 
допупом послаиика г. ГОпмраЈса. Господа, која 
примају ггредлог секцхгје пека изволе седети a која 
су против нека цигну руку. (Чује се: Моллм само 

■ i се изостави реч самоуправних« довољно je кад 
се каже »јавпо тело«). 

Јован JoBTHOBvifi: Ja мислим, да би реч 
јавна« била сувишна. 

Известилац др. Славко Шећеров: Прчстајем 
na ово, 

Потпредседник лр. Светислав Попови*-!: При- 
ма ли Одбрр падопуну, коју je предложио г. no- 
iMamii; Јоваповнћ? (ТГрима.) Прелазимо na пре- 
трес ч.1. 35. 

Ичвестилац др. Славко Шећеров чита: 
У чл. 35. з. став има да гласи: 
Вигаак,' који    преостане   ггослс   Ламироља 

горн.^х зајмова. vropa да се употреби: 
l. до   i' f    за    [таграду   члппова   Паводпог 
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2. до ,v, за ааграду оних службеиика По- 
штанске Штедиопице и чеков^их завода, [»оји 6у 
својим радо.м заслужили иарочту награлу. Ви- 
сину награде иосле одрбрења биланса одређујв 
Министар Пошта м Телеграфа у споразум.у (.■« 
Миннстром Финансија, Трговипе u Ипдустрије; 

3. i',. се ставља на расположељо Мииистр.у 
Иросвете, да можс, према иравилпнку itojn lie сам 
праписати, иаградити марљиве ђаке осиовних 
школа са уложним кшижидама Поштапске Ште- 
дноинцв, виниулисаиим до пунолетности; 

i. :',и'; остапса за осЈШвање односпо иовећа- 
ње аодлоге (резервпог фонда) до'висине пропи- 
сапе у наредном чл. 30.; 

5. Што преостане нма се унетл у приходс у 
Државну Благајну као буџетски »риход Поштан- 
ске Управе«. 

Јован Јовановић: Ja нисам чуо, да je овде 
нрочитана код чл. 34, тач. 2, Да ли je то взбачено 
i.Mii mije? 

Потџредседник др. Светислав Поповић: To 
je прочитано. 

Стјепан Барић: Ja бих омао ариметитн овде 
код 2. тачке где се говори o овим '>'/, награде, да 
je то удешено гако, да један министар може no 
својој вољи да цаграђује чин6в1шке. Мсђутш! 
требало би ствар удесити Taiuj, да сви чин< вници 
имају да се цаграде, Q ако који од њих ne би ра- 
дио, опда има други начцн да се ои казни. Може 
.lolui. господо, ii неки другн мшгастарј у иомо сс 
иема поверења u on може награђиватп enoje nap 
тијске нријатељи и ja с тога млсллм, да бц ово 
требало нсправити, да паградЈ до :>', дсбијају 
сви чиновнидн. 

Министар Пошта и Телеграфа др. Олавко 
Милетић: i'. Барић није ову тачку добро ирачитао. 
Uiicuiiv награде не одређује само Мииистар По- 
niTii. IKTO ji; Tv u Министар Финапсија и Министар 
Трговиве и Индустрије. (С. Барић; To je цсто.) 
Иијо то исто, jop. ако пемате поверења у једног 
човвка, i!ii uopate нмати повереља у двојицу: 

Стјепан Барић: Моп.т бити случај, да се са- 
стави Влада само од радркала илн само од демо- 
крата п опда може бити случај, да они награђују 
само enoje људе. 

Министар Пошта и Твлеграфа др. Славко 
Милетић: Ja не могу да пристанем, да се унесе 
оваква иамена какву г. Барић тражи. Мштстар 
јејединн компетвнхан да цеии којп чиновниди 
нарочито заслужују да се награде, a колегијум 
јо ту да исврави, ако би грешке б - 

Јован Ђоновић: Мп се и у секцији нисмо 
могллј^ сложити код овога питања и ево, видите, 
спор je дошао и овде. Ми се нисмо могли сложити 
п висмо иогли прпмпти тај факт, да Министар 
Пошта са својим колегама може диокреционо одре- 
ђиватда иигииу паграде, те c^io онда стали на гле- 
диште, да je иного згодније установити једап пра- 
вилнив o томе. Ja констатујем, да овака одредба 
оставља прозор корупцији, што не бп требало u у 
ннтересу саме Владе чиновника, и државне 
службе. с гога, мрлим г. Министра, да не правв 
питање од овога, јер у колико га буде више i p 
вио, у голико lic rope изгледати no њега и Владу 
Молим, да се донесе одредба, која Kć предвидети, 
да се мора прописатв правилгаш за награду, који 
he израдити Министар, iep давање награда треба 
да иде no вравилнику. ffajaafl, молим Одбор чп ne 

поотулц У рвој ствари као цекције u да ne примв 
боз дубље!1 промишљан>а р(Јда!кцију како je пред 
ложева,  већ риакву како то заХтевају  питереси 
ipjKKDHO слуигбе n морала. 

Др. Јанко Шимрак: Ja се прнкл>учујом рс- 
чима госпРдина Ђоновића п дрлгим, да господнп 
Мипистар rrehe имати (шшта протнп тога, м 

1 ■■ npoiraiUG правшшв!; према комс ho со овакис 
nnrpii.u^ долитјг. Ja се чудвм иашто je ова na- 
града уошпте одређепа за чиновтше. Према 
овој уродби чиновнидв су државни ЧИНОВНИЦП и 

1 ne знам зашто нарочитр да се плаћају и-за- 
што да добијају овакве награ i'-. Исто тако би 
моглп гралгитл сталну награду n чиновндци Ми- 
пистарства  Финапсија,   м   тановнлцв   Генералне 
Дирекције Царина, од свсга овога  ш уде до- 

о j Млвистарство Фипаисија илв Днрехсцнјн. 
Ja видим, да je већина Одбора за ову ствар u ro 
се TD.Nif Mfl'V противити, алн тражим, да се no пра- 
вилвику  H'.ii! ова паграда. 

ЈоЕан Јовановнћ: Господо, ja мпс IIIM. да ова 
измена са једним правилником   није  тако  капн. 
талка, да je ne 6ii могао Министар Погата и Te [е 
графа примити. Ona има свога смисла и зато join 
што lii1 упети известаи бо i.n ред међу чиповнике. 
Увек hc сс моћн десити да старешина ове или one 
паграђује, a  другс  ne  награђује, a то дааас  ne 
треба да буде н зато бих и ja био тога иишље! 
падам ci;, да fie Заководавни Одбор rp примћтн a 
псто тако надам се, да ни г. Мннистар nehe npa 
umi од тога питан>а. Ha тај се начин једав посао 
решава u правилвије и праведпије a i нће 
u чиновнички ред'Ј ^инистарству ћошта и Теле- 
графа. 

MiiinicTiij) IIoiiiTii u Телеграфа др. Славко 
Милетић: Ja хоћу да напоменем i'. Шимраку, да 
државпи чвиовницп и чиповницв чековних ур 
нису једно н исто. Чековни уред je банковна уота 
Ешва зато се ту примају они поступци, који вла- 
дају мм баиака. Ово, господо, постоји свуда код 
поштансЛих штедионица и чсковиих уреда, na смо 
и ми то примили a ja држим, да ono nehe пшвта 
IIII;O;UITII већ шта више да h'e помоћи служби, јер 
he дати подстицаја чиновницџма да што више 
раде. 

Начелно пемам ништа против тога,  (a се no 
вери Министарству Пошта  пзра џ правилника  и 
да се no томв правилнику  nocao свршава,  s  ja 
држим, да Je то мннимум поверења, које би могао 

'■m Мипистар, да му се да то дискре 
ционо npaBOi али ако држите, да то ne треба   м 

ja се тога права одричем и радо пристајем 
na To,   i,i Мшшстарство процишо правилпик. 

Извостилац др. Славко НЈећеров: Грдподо, 
после изјаве г. Мипистра ja бих вам предложво 
овј стцлизацију; До r.'. за пАграду овнх сл: 
беника поштанске [Птедионнце л чоковнвх за- 
вода, liojn су својим' радом заслулгвлв иарочиту 
паградУ, na оспову правнлника који he изра MITU 
Министар Пошта и Телеграфа. 

ПртЛреДседиш; др.   Светислав  Поповил:  '■',.: 
реч сс пвје пико јавно. Претрес у  зцпршен, <' 
љам na рласањо предлог оекцпје оо овом изменоЈ! 
v. известиоца.  Госјк I    I I ja  еу за   i циену   овога 
•' rana како га je госп. нзвестиоц прочитао пека 
воле седети, који против иека пзво Гс   шћн руку 
(Сви седе.)  Об1ављујем     (a je   (тред гоже лаи 
примљеп. Прелазимо na претоес повога члана 30, 
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Известилоц др. Славко Шећеров 'ima: »По- 
сле 'i.i. 35. има (je viifiii iicu; чл. 36. који гласи: 

»Главпа КонтроЛо дужна je да прегледа би- 
лански рачуи губитака и добитака за четири ме- 
сеца, рачупајућв од даиа кад joj исти буде упу- 
in'ii на преглед, 

Onaj преглед вршн Главна Контрола у самој 
штедионици односно према потреби п у чековним 

1аводнма. Кад се главно контрола увери увоређу- 
јућв књвге ii |>;i4viii' поштавске штедионнце са по- 

'■■'I'IIIIM билансом u рачуном губитка п добитка, 
да je све тачно и исправно, иотврђује тачност би- 
ланса u рачуна губитка и добитка, уверсњем од 
страве својих изасланика na самом билансу у два 
иримерка. Један задржавају изасланици За главну 
гсоптролу, a другв се чува код поштавске штедио- 
иице. AKO главца контрола наведене рачуие не 
пронађе тачним, упућуј(В своје иримедбе мипп- 
схрима којв су no чл. 39. став. 3. надленши за ис- 
гштивање годишњих рачуна. 

AKO ГЛавна Коитрола v року од i месеца, 
рачуиајући. од дана када су joj рачунв ria преглед 
иослати, не би нзвршила преглед биланса и рачува 
гз7битка ii добитка, номевути ра^уни поштанске 
штедиовице, сматраћс; се исправним'. 

Потпредседник др. Светислгв Поповић: Има 
реч г. Жарко Миладиновић. 

Др. Жарко Миладиновић: Kao што се видн 
иа предложеног адана,' овим се чланом нде за 
•mM. да i'iv iy рачуни што пре прегледана и за то 
се каже, да Главпа контрол^ иора за четирв ме- 
сеза прегледа^н рачуне од дана кад joj исти буду 
упућени. Te je добро. Али нема рока предвиђеног 
\ којима та установа мора те рачз'пе да поднесе 
Главдој [{онтроли. do овој стилизацији може 
проћн више Mcn'iui ii да установа биланс и pa- 
чуне no арегледа и пошље Главпој Контроли, 
с тога греба да се  каЈке рок у  ivOMe ги   рачуни 
треба да  буду   подне mi. a   Главна   [{онтрола 
онда има у року од четири месеца да нх ррегледа. 
Taj рок могао бв пити четрнаест даћа no свршетку 
Содине. Ja ne arfak, да лв je тај рок довољав алв 
главио je овде тај porf треба предвидети. 

Министар Пошта u Телеграфа др, Славко 
Милетић: У члаву 38. каже се: »свршетком сваке 
пословне годиие мора се саставитв извештај o по- 
слрвима чекрвског ^авода«. Господив начелпнк, 
коЈп je водио послове чековске каже, да се не 
иоже унапред зватв есолико he тај посао захте- 
иати, времена. AKO обртнд пословв чековског за- 
во м буду иали, raj се посао може свршитв за че- 
грнаесх дана a ако су билв великв може трајати 
ii иесец дапа. To je тешко везатв за poi;. У оста- 
лом те рачуне као што вам je познато прегледају: 
Мшшстдр Фвкансија, Шгавстар Повиа и Теле- 
графа u Мвнистар Грађевипа. 

Љуба Јовановић: Ono се ии теоријски ne 
иоже одредити, a исто тако нема нв праксс. Стога 
пека рстане једна празнина, na he битв законода- 
itana TI после пас, в omi he то пвтање уредвтп. 

Потпредседник др, Светислав ПоповиЈ!: Тм- 
ме je протрсч- у појсдтки-гпма лоијјпиш. Гласаће 
се o i!|i(Miory Оекције. Господа, која примају пред- 
лог Секцвје, neka изволе седети, a Koja су дротив 
продлога (1екције, пека изволе дићи руку. (Свв 
седе.) Објављујем, да je предлог Секције примљек; 

Код члапова 37.—40. нема измена, само до- 
лазе   ip.viii бројеви: од  38.    н.   Има   лн   каквог 

предлога за измену? (Исма.) Објављујем, да су 
члавовв 38. и. примљени без измедв. Ћш.е смо 
свршилв са Уредбама Министарства rioinia и Те- 
леграфа. 

Пре.1азвмо ва расправу уредаба Министар- 
ства [^Јфевииа. Г. Микистар Грађевина mije Mo- 
rao допа овамо, Beh J«' послао отручне реферепте. 
tloiuTO се овде ради,.о стварима, које су чисто 
стручве, техвичке природе, ja, мислим, да се мо- 
жемо упустита у расвраву тих уредаба. и ако г. 
Мдинстар Грађевина mije овде. (Тако je!) 

Молим i'. иавеотиоца, да иавеств o уредбв 
број 8. 

Извертилац др. Славко Шећеров: Секција 
предлаже, да се.узаконв и да остане у ваЈКностп 
ббз измене уредба род бр. 8. списка: паредба по- 
веренкштва за јавна дела у ЈБубљакв од 19. 12. 
1920. године, Ур. i. im. t93. o постуику ca ttap- 
liiiM котловвма, који су билв купљенв без довољ 
mix докумената од господарске комисије за 
стварву демобилизацију у •|БубЛ>акв. 

Потпредседник др. Светислав Поповић: За 
реч се miKo mije првјавио. Питам Одбор; прима 
.m onaj законскв предлог за подлогу специјалне 
дебате? 1Го je за то да се овај предлог примв за 
подлогу бпецвјалке дебате, пека Јиволи седетв, a 
ico je протвв, нека нзволв дцћв руку. (Свв седе.) 
Објављујем, да je ова Уредба првмљева за иод- 
логу cncmija.iiie дебате. Прелазкмо на специјалну 
дебату. Предлога за измену нема. Питам Одбор: 
да ли прима предложену Уредбу и у поједдноств- 
ма. Господа која примају нека изволе седетв, а 
која су iiponii; иека изволе двћв руку. (Свв седе.) 
Објављујем, да je ова Уредба примљека в у no- 
једивостима. 

Mo.iiiM г. известиоца да известв o Уредбв 
под бр. т. cirticKa. 

Извествлац др. Славко Шећеров: Секцнја 
предлаЈке, да се Уредба под бројем 7. спвска: На- 
редба Дежелке Впаде за Словеввју од 7. i. 1920. 
год. Ур. i. бр. 19. узавовв са овим изменама; да у 
§-у l. ртпадне ограничење »за лето 1920. 

Оном наредбом измењен je постојећв закоп 
иа разлога, што je падаље вредноств новца изнс- 
кивало повишење приреза. 

Наредба je бнла нздата само за годаву 
1920., a.m потреба постоји да će ово ограничење 
пзостави; Дагае, ова наредба имала 6i да се npb- 
тегке и на године 1921., 1922., док год се не буде 
jp.vi'ii.M каквим! законом регулвсало питање ових 
приреза. 

Потћредседошк др. Светислав Попови^: 
[Гредлог sa измеву тиче ое јвднога чдана ове 
Уредбе. За реч се није пријавио нико. Првц&ге лк 
ову уредбу за подлору јшспрапе? (Прима ce.) Про- 
глашујем, да je onaj преддог у начелу примљен. 
Прелазимр на расправу у појед1гаоствма. Код чл. 
i. имапредаог за измеву, којв сте сада чули. Дру- 
гога предлога нема, a за. реч ce пије јавјао нико. 
Прима .ni ce onaj предлог секције са премогке- 
noM II.!MI;IIOM? Господа, која примају предлог сек- 
ције нека нзволе седети, a која су против нека из- 
воле .mliii руку. (din седе.) Објављујем, да je 
предлог сетсције са изменом код чл, i. првмљев; 

Прелааимо na чл. 2. n з. Код ових чланова 
пема нвкакових пррдлога за измену. Примате лв 
ове члааове? (Примају ce.) Проглашујем, Да су чл. 
2,   li 3; npiiM.'hemr по предлсиу СвКЦИЈе. 

Идемо дал.о. 
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Известилац др. Славко Шећеров: 0 реше- 
ii.ii.Mii Мишгстарског Оаветабр. 4. и 5. списка одсек 
je затражио објашњења од Министра Грађевина, a 
решење Милистарског Савета од 5. .'i. 1921. бр, 2. 
списка враћа се Министарству, јер пема закон- 
ског значаја. 

Потпредседник др. Светислав Поповић: 0 
томс мислим, да има дл донесе дефинитивну од- 
луку ЗаЕОнодавни Одбор a не секција, да се враћа 
схвар Министарству, пошто није Законодавног ка- 
рактера пего нареДбеног. 

To je само преДлог оДбора. 
.   За реч се imje пријавио нико; питам оДбор, 

да ли орима иредлог секције, да се уредба аод бр. 
2., Koja нема аакоподавиогл карактг.ра  1!])ати Ми- 
imcTapcTiiV?   (Прима   C©.)  ^Објављујем,   Да  се   ona 
уредба иод бр. 2. вра^а Мшгастарству. 

Мо.пгм г. Јпшостпода да настави даље. 
Пзвестплац др, Славко Шећеров: O наредби 

ДеЈкелне Владе за Словенију од 3. т. 1919; г. бр. 
665. Ур. Л. бр. 6. списка, којом се издала задуж- 
бииа за техничко-високо-школске фондове и од- 
сек предлаже, да се не донесе никаква одлука. 

Потпредсрдтп; др] Светислав Поповић: Реч 
има др. Жерјав. 

Др. Грегор Жерјав: Године 1920. билн оу 
iiaiiui ђаци у тешкој ситуацији. Ради тога je iio- 
крајинска Влада у Словенији образовала one па- 
рочите фондовс за пртџомагање ђака из Слове- 
нијо. У ове фопдопе су долазилн новци нз при- 
ватних нзвора, a нарочито од индустријо. 11a тај 
сс начин осиовао један фопд за хехничаре, једав 
Фоид за медецинаре и један фонд за ветеринаре и 
кушало се, да сс приватном шшццјативом преко 
онштина и разних одбора прикупља иовац, јер 
држава ллјс хтела да да доста новца. (Јован Јо- 
вановић: Не да није хтела. него није могла да да.) 
Тако je дошдо и до тога фонда за техничарв. Како 
рекох овде je највише учествовала индустрија. 

rioiiiTo je дошло до неприлика. ради упра- 
ве ових фоидоиа и пошто je то Гшла једна личносг, 
која јуридички оије постојала, хтело се да се 
бмогупи да у томе суделују свн фа^тори п стога 
се од стране Дежелне Владе за ОловенИју са је- 
диом уредбом рвгулисало ово питање, да се оснује 
raj фонд, који je јуридичко лицс ii да буде под 
надзором делегата министра Финанбија, a да j 
улраву уђу иаасланици разних одељења покра- 
јиискс Владо, затим изасланици професора тех- 
ешчког факултста. академског сената и т. д. 

Ради тога не видим правог разлога, зашто 
ое ЈК! би ова ствар одобрнла. 

У одсеку je један казао, зашто то није учи- 
љено иј у другим покрајинама a ми смо одгрво 
рили, да желимо да се заведе свагде, imuno др- 
жава за ово и онако ништа не мора да плаћа; 
Међутим бпло je расположењв у одсеку, Да je 
боље да се ие дрнесе шшаква одлука и у томе 
смислу оида Уредба важи врема Уставу. C пгме 
омо се задовољили. 

Нарочито je г. "BokoBđi био противан onoj 
урадби, али су свп други одсеци одобрили уредбе 
за фовдове мсдецвиара, и ветеринара, само  ова 
HHje имала cpehe да буде одобрена. .Moja je жеља 
да ,се ona, Уредба одобри. 

ПотлреДседник др. Светислав Поповић:   Реч 
мма  Г. ЂоНОВИћ. 

Јован Ђоновић: Господо, ja имам прво да се 
објасним са г. Жерјавом, a друго да- дам реч no 
овоме иредлогу .секције. У колико се сећам, ja 
свакојако нисам бко противан Уредби, зато што 
je, iipaiio да иам кажем, и сада не познајем. Ja сам 
ono npoTiiii овакврг закључка секције, na сам сн- 
гурно-прбтиву u сада, јер ово je уникум да једна 
секдија иодпоси овакав иавсштај! Нама je дато да 
предложимо пленуму Законодавног Одбора једну 
солуцију ц онда мл морамо казати, какво je 
иаше Miiiii/M'ihe, да лп смо »за« шш »против«. a 
пикако ие може блти и аа и против. Ово je међу- 
тим, како варод вели: »не зна му се крснога име- 
на!« Стога блх био за то, да се ова одлука вратв 
напово секцији na да секцпја дрнесе свој«; решење, 
да .'m да се ова Уредба оснажи или одбади и хев 
онда да се o в,ој в овде говорв. 

Љуба Јовановић: ИзгЛеда ми. господо, да 
ово Ешје аекаква грађевинска ствар, него школска 
a просветна: реч je o једној задужбини. 'Го би 
лпак требало некако да спада у. компстепцнју Ми- 
нистра Иросвете. Ja предлажем, да се она ciume 
ca дневнога реда и упути П. секцији на решеље. 

Др. Јанко Шимрак: Ш зпам са којим би се 
вредлогом сложио, да лн са предлогом r. Јованог 
вића или дра. ЈКерјава. .Ja мислим, да треба при- 
аватитв предлог г. Жертва, јер aiio су све'Уредбе 
прихваћене за остале факултете, пшпто да се ne 
прихвати a ова Уредба: 

Стјепан Барић: Господо, како je секција ре- 
шила види се, да јесекција аа то, да се ona, ствар 
остави каква je да се оснажи, јер кад се не доиоси 
иикаква одлука, сматра се да }е Уредба оснажена. 

Јован Јовановић: Ja мислим, да се оваква 
одлука секције не може ври.мпти. јер то није пра- 
ва a чиста одлука. Ja бих upe био за [федлог г, 
Љубе Јовановића, да ре Уредба врата II. секцпји 
na поновно рааматрање и решење. 

Др. Момчило Нинчић: Ja мислим, да ову 
.Ур<'Дбу трсба пратптп JI. (vi;nnjn плп финансиј 
скрј секцији, дакле аросветној или финансијској 
секцији. Оиа je сасвим случајно дошла у овусек- 
цију лбог тога што се ту спомињу покп техничке 
речи. Ilnjc господо, тако проста ствар установља 
иатп сцсцпјалпс фоидопс Ga финансијског гле- 
дишта то je веома крупна ствар. Може бити да je 
мала сума у питашу. a. m начелпо то je веома 
крупна ствар. Чнм господо, нмате државнв буџет, 
морате избегавати посебне фоидове. Ja предлажем, 
,i.i со то \!1гутп lim iipocni'Tiioj Јглп флиаиспјској 
секцији. 

Известилац др.  Славко  Шећеров:   Господо, 
усвајам ово мишљен.в] да се врати секцији л да сс 
лосле лрстрссе, да сс евентуално улути финансцЈ 
ској свкцији. 

Потлредседлпк др. Светислав Поповић: Пре- 
ма својој материји ова ствар спада пред лро- 
светну ллл финансијску се^кцију илн гра1)евин- 
ску секцију, Цела, сс ствар дакле окида са претре- 
са и упућује другој секцији. 

Тнме бисмо, гослодо. свришли уредбе Мппп- 
старства ГраЈЈеввца, o којима \r секција подиелп 
извештај. 

Мпслим  да   данашњу   седницу   закључим 
(Прима се,)' 

ДанахшБу седницу закључујем, a идућу ури- 
чем за сутра у 9 сати upe подне, са двевним ре- 
дом: Наотавак претреса o нзвештају пете секције, 

(Седница je закључена у 12 и 30 часова.) 




