
I3i> (.'тсногр. бадешм 

ll;i;ri iiium др, Славко Шећеров чита: 
Уредбе под бр. .">., o., JI.—20., 26.-29., 3l.a—40., 
47.—48. враћају се секцијн ради прегледа и кате- 
mpirciiih.i K'ojc (i;i u,пх обухватају аграрне (Јдносе, 
;i које не. 

Потпредссуишк др. Светислав Попови^ 10- 
спода, која примају предлог секције, иека изволс 
седети, a ко je против ивка изволи дићн руку. 
(Овн седе.) Предлог секције je једногласно прим- 
л>ен. 

Сад бисмо IIM.Im да пређемо на уредбе Mu- 
ипстарства Пофопривреде и Вода. Г. шпшстар не 
M.ini'.ii се у Београду, иегр je зваиично отпутовао. 
(Чује се: Да се одлојки.) 1". Министар Шума и 
Руда такође није ту, јер je болестан. (Чује се: да 
ci одлоиси.) Онда, господо, не бисмо им.ч.ш шта 
да радимо :ia дапас. Ja одређујем паузу од некр- 

лико MiinvTii радв споразума, кад да закажемо 
ii;i.vii.v седницу. 

i Настаје пауза. -    После паузе.) 
Потпредседник др. Светислав Поповић: Сед- 

ница се наставља. 
Пбшто ис можвмо да разирављанр o данаш- 

n.t'M дневном реду, то предлажем да данашњу 
седницу ;iai;.i>.v4ii.M(). Пошто секције имаду да no- 
свршавају важне послове, мислим, да je упутније, 
да ггрво one аосвршавају те послбве, na да после 
држимо седнице пленума. Затр данашњу седницу 
закључујем и идућу заказујем за понедељ'ак, 10. 
( вог месеца, у 9 часова пре цодпе с дневш1м 
редом: Продужење претреса извештаја V. секције. 

Овим смо данас седницу завршили. 

(i'едница je закљупева у 11 и i , чцса.) 

KV. СВДНИЦА 

ЗАКОНОДАВНОГ ОДБОРА 
НАРОДНЕ СКУИЖТИНЕ 

КРАЉЕВИНЕ 
СРБА, ХРВАТА 11 СЛОВЕНАЦЛ 

'држаие  10. октобра 1921. год. у Београду. 

Председавао Председвик Миша Трифуновић. 
Секретар др. Павле Чубровић. 
Прпсутна господа Мшшстри: др. Кинко 

Кризман, Министар [Дума п Руда и Иван Пуцељ, 
Министар ПолЈОпрнвреде и Вода. 

Присутнн делегати: ^илорад Ainv.ia. управ- 
niii: Класне Лутрије; Благоје Тодоровић, начелник 
.\liiiiii(-Tapcri;;i [шљопривреде; др. Велимир Стојко- 
вић, iia'iiMimi; Министарства Пољопривреде; др. 
Миливој liai-nh. генерални директор Главне 111у- 
иарске Дирекције; Милав Дунић, ннспектор По- 
љопривреде и Вода и Ћирило Петровић, ннспек- 
rop Министарства Пољрпривреде u Вода за Вете 
ринарпо Одељење. 

(Почетак у  io часова.) 
Председшге Миша Трифуновић: Отварам 15. 

седницу Законода[вног Одбора. lipo иего mro пре- 
beMO п.i рад, дозволитг ми. тсполо ч.чапопи ^а- 
конодавног Одбора, да Вам изјавии топлу за- 
хвалност na. нзбору Председника, a у исто време, 
ia Пам се нзвиним, UHO сам, кад je избор вршеи 

u кад су седиице почеле, био спречеи да дођем. 
Хвала Вам! 

llaiio.nnv 'I\TII  aaiiiiciim;  иротлс сгдцпиг. 
Секретар др, Павле Чубровић чита записЈШК 

х i \'. седиице. 
Председпик Миша Трифуновић: Прима ли 

1 *дбор записник? (Пјтма.) 
Изволите чути молбе. којд су дошле Законо- 

давпои Одбору. 
Geuperap др. Павле Чубровић чита молбе 

упупвпе Законодавпом Одбору које гласе: 
a) Сима М. Лукић, мајор у пеизији из Кра- 

пујевца, моли, да со измели уредба o додацима na 
скупоћу број mi).       (.vii.vhciia ]. Одсеку); 

п.) Арт.ур ;i<vii'poi) 11 л[). пелепоседашги, т 
же, дг 

доисо Министарски  Савет, бр. 205.  (упућепо   V. 
Одсеку); 

в) Централнн Одбор (гацибпалних желез- 
иичкпх стручних организација подпоои резсту- 
цију с lil. [{опгреса 'националних жел^знички^ 
организација у Београду за боље материјално 
обезб^ђење, бр. 224, (упућено \'. Одсеку); 

г) r.iaiiiin Одбор савеза добровољаца под- 
иосм предлог за измену Уредбе o добровољцима, 
бр. 225. (упућено 111. Одсеку); 

л) Удружец>е власника зграда аодноси овој 
ивморандум o  регудисању   питања   закупа 
зграда   - пр. -jar... (упућено 111. Рдсеку); 

hi Савез дневничара Босне и Херцеговине 
иоли, да се # дневничари преведу na динарске 
плате п додатке бр. 236., (упуНено I. Одсвку); 

е) Удружење хотелијера и гостионичара под- 
иоси резолуцију оротиву 1Уредбе o рузбијању ску- 
rtohe, Г»р. 241., (упућенб 111. Одсеку); 

ж) Савез П. Т. ГГ. службеиика молн за аови- 
шицу додатка на скупоћу, бр. 242., (упућено i. 
Одсеку); 

з) Удружење кирајџија моли, да се станбено 
питање реши путем закона у корист екЉномсаси 
слабијих, бр. 249 (.vii.vlinio m. Одреку); 

Зажгеви гг. Министара; 
r. Мипигтар Иол.оприирол«' и Вода MO.III Од- 

оор да донеад решење, на основу кога бн Мини- 
стар ГГољопривреде и Вода иогао давати Есоице- 
'■njr за искорип1ћавап.с водених спага река v 1,'ра- 
• мт.ипи бр. 240, 

Првдседпик Миша Трифуновић: Господо, 
Мииистарство Пофопривредс н Вода иоднело je 
гсрвдлог Зшсонодавном Одбору, којгои моли, да се 
дбнесе решење na основу кога бн р, Тишстар По- 
љопривредо могао давати концесије за псковиш- 

'i'u^vruuv^r^' T ,;"',,'ll,ir,:ll"1,ii1- тра: ћавање речне и водене снаге Taj предлог ии\- 
л сс укииу сво оне аграрне уредбе, које пије    дјг, молпм г. секртра, да га прошш 
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Секретар др. Павле Чубровић чита предлог 
Министарства [Гољопривреде и Вода, и рписак 
лица, koja те концесије траже. 

Председиик Миша Трифуновић: Ja мислим, 
госиодо, да ог.о питаље мора да се реши у специ- 
јалној седници, али пре његова стављаља на 
диевни рсд. потребно je, да цсти буде ароучеи од 
стране одбора. 

Има р(!ч г. Љуба Јовановић. 
Љуба Јовановић: Ja мислим, да V. секција, 

Evoja има за задатак да проучи све предлоге Ми- 
нистарства Пољопривреде и Вода, проучи и овај 
предлог л да нам поднесе извештај тако, да кад 
ODO питање дође на решењр, имамо нешто пред 
собом. 

Др. Лаза Марковић: Ja се слажем са пред- 
логом г. Председника,, да ono питање треба рас- 
правити у нарочитој седници, алн то треба да из' 
врше правници, a никако секција, потто je овде у 
питЈању тумачење Устава и закона. Ja мислим, да 
за проучаваље овога питања изаберемо /џза прав- 
ника n;; iiamc средине, који ће узети то аитаље, 
иротрести ii дати мишљење o њгму. 

Љуба Јовановић: Ja одустајем од мога пред- 
лога и слаЈкем се cd предлогом г. Лазе Маркрвића. 

Председшге Миша Трифуновић: Пошто je г. 
• lon.nioniili одустао од свога иредлога. то ju остао 
предлог г. Лазе Марковића, да једио уже тело од 
два правника, изабрано од чланова Законодавног 
Одбора, проуче onaj предлог. (Прима се). 

Прелазимо иа дневни ред. Ha дневном ie 
реду пр^трес извештаја пете секције одбора. lio 
педу ои треба.-iii да дођу предлози Министарства 
Пољопривреде и Вода^ a затим Министарства 
Шума и 1'уда. али, како су се господа Мииистри 
сиоразумели, то ћемо узети прво у претрес уредбе 
шума и руда, a после доћи he на ред уредбе Мини- 
старства Пољопривреде и Вода. Ja мрлим г. секре- 
тара, да прочпта иашмптај дото секције И TO тачку 
uo талку, iioiiiTo je иаиештај већ у целини iipcni- 
таи. Како je известилац г. Шећеров одсутан, то 
молим г. ГГоповића, да га он замени. 

ЗаменВк известиоца др. Светислав Поповић 
чита: »Остају у важности без измене број 11. 
списка, варедба дежелне владе за Словенију, KO- 
JOM се шумско полицијски прописи, којп saaie у 
Оловенији, проширују m Прекомурје, од 19. 5. 
it)2o. године. 

Председаик Миша Трифуновић: Има реч ro- 
сподпи Мииистар Шума н Руда. 

Мшшстар Шума и 1'уда др. Хинко Кризман: 
Ja бпхј молио Законодавни Одбор, да по уредби 
Gpoj n. која сс односи na наредбу Словеначке 
Владе, да се ироииси који важе у Оловенији про- 
шире п ual Прекомурје, да ne доноси решер.е no 
предлогу одбора. негО да ту уредбу расправимо 
заједно са уредбом o организацији шумоке струкс 
У Србији. Прскомурје са Међумурјем сачињава 
једиу природпу целцну и нма да буде једна шум- 
ска област, na ако би одбор донео данас- o томе 
оДлуку, опда би ова наредба Оловеначке Владе 
постала безпредметна. Из ових разлога молпм 
Одбор, да се уредба поврати поиово v свкцију. 

Известилац др. Светислав Поповић: Госпо- 
дпи Мпппста]) предлаже, да ее уредба бр. n. 
вратп секцији; ja као известиЈхац' помам ништа 
iipoTiiB овога и примам предлог господаша! Ми- 
нпстра. 

Председник Миша Трифуновић : Прима ли 
Одбор, да се ona уредба врати? (Прима.) Изволите 
мути дал.е. 

Известилац др. Светислав Поповић: Одбор je 
узео .\ разматраље уредбу бр, 12. »Наредба Miiun- 
старства [Пума и Руда од i. 10. 1&19. бр. 8590 o 
уврштењу шумара у категорију чиновника групе 
R за Словенију и ДалмациЈу« и оредлаже, да се 
прими без измене. Уредба није обнародована. Да 
.m гх)спода желе чути уредбу, na да je прочитам? 
11 ласови: ^хелимо. hiTa уредбу Ор. 12.) 

Предоеднш; Миша Трифуновић: Прима ли 
одбор овај предлог V. одсека за подлогу сдецп- 
јалне распрг1ве? (ПримаО Има ли од стране поје- 
дине господе члаиова каквих поднетих приговора 
за иоједиие чланове? (Псма.) 

Како je na јбдној од последњих седница од- 
бора решено, да се у нсто време пређе и на специ- 
јалпи претрес радн краћега поступка, то стављам 
овај предлог на гласањо. Прима ли одбор од члана 
l.—7. закљушо овај предлог? (Прима.) Оглашу- 
јем, да je ona наредба остала у важности без нз- 
мсие, овако, како je поднео одбор извештај. 
(Љуба Јовановић Приговара.) 

Известилац др. Светислав Поповић:  Госпо- 
дин Љуба Јовановић предлаже, a и мп смо ре-. 
шили. да се лма саставити редакција, и na оонову 
тога гласаће се онда у целости у једној од наре- 
дних седница. 

Председник Миша Трифуновић: Изволите 
'i.vin даље. 

Нзвестилац др. Светислав Поповић: Одсрк 
npe (лаже, да остане у ваЈкносхи без измене nu- 
редба Министарства Шума и Рудника од i. УП. 
1919. бр. i7i8 o уврштењу шумарскм чувара у 
категорију слугу за, Оловеиију и Далмацију. Ова 
паредба иије обнарбдована. (Mina ту наредбу.) 

Цредседник Миша Трифуновић: Прима ш 
Одбор ову наредбу заведену у извештају V. Од- 
сека под бр. 13. na иодлоп- специјалне расираве? 
(Прима.) 

Питам Одбор, да ли п.ма каквих iipnronopa 
na поједине чланове ове наредбе? (Нема.) Иошто 
нема приговора, оглашујем, да je ona наредба при- 
мљена у целиии без измене. 

Известилац др.  Свстислав Поповић ;  Одсек 
предлаже, да сенаредба Дежелне Владе за Олове- 
iin.l.v o ирописима ловрстање од 30. XII. 1919. год. 
У\к ■ U HIT. 827., заведена у нзвештају Одсока под 

бр. 15 оснажи без нзмене. 
Председник Миша Трифуновић : Ова je на- 

редба штампана и није потребно да сс чита. Пре- 
лазимо на специјални претрес. Има ли каквих 
приговора na поједине чланове ове наредбе ci 
сђране господе чланрва Одбора? (Иема.) Пошто 
нема npiiroBopa ни предлбга, објављујем, да je ona 
каредба примљена у целини и без нзмене; Изво 
лптп чутп даље. 

Известилац др. Светислав Поповић: Одборје 
узео у разматраље наредбу Дежелие Владе за 
Оловевпју од. 19. II. 1921. год. »Ур. .IliicT« HIT. (И 
o зарству ретких и тшшчких животиња u биљака, 
^'.aiiiMiaiv у ^звештају Одсека под бр. 10. п прс 
длалге. да се ona оснанги без измене. 

ПрСдседник Миша Трифуновић: Прима m 
'Одиор ову народбу за подлогу специјалне рас- 
право? (Ирпма.) Пма лп i,ai;ni;x тгримодаПа. inu 
иог.пх предлога? (Нема.) 
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Објављујем, • да je ова паредбо примљспа у 
IKMIUIU иез ;i.;Mri!i'. 

Известилац др. Светислав Поповић: Одбор je 
узео у разматрањс наредбу Министарства Шума 
ii Рудника од 30. 7. 1920. год. o трајању roqno- 
дарства у шумама велепосједа аграрне реформе у 
Словенији, заведепу у изветтају Одсека no;i 
бр. i г. 

Председник Миша Трифуновић: Наредба je 
штампана. Прима ли Одбор ову наредбу за нод- 
логу специјалне расправе? (Прима.) Има ли ка- 
квих приговбра код прједишга чланова ове на- 
редбе у специјалнрм претресу? (Нема.) Приговора 
нема. објавл>ујем, да je и ова наредба примљена 
беа измене. 

Известилац др. Светислав Поповић: Одбор 
je узео у разматрање Наредбу под бр. 18. оџиска: 
Нарбдба Мшшстра за Аграрну Рефор41у u Мипп- 
стра lll.vMa ii Рудпика од -27. [V. 1921. године i« 
дознацђ горивог II грађевног дрвета нз велепо- 
седа у Словерији, која није обнародована, в 
предлаЈке, да остане у целостн без нзмене. 

Председник Миша  Трифуновић:   Жели  ли 
Одбор да се прочшм ова иаредба? (Гласови: Нека 
се ji[K)'iiiTa!) Молим господииа дра. ["'осара, да про 
мита наредбу под бр. 18. списка. 

Др.  Андреј   Госар  чита   Наредбу   Министра 
за Аграрну Реформу и Mmmcipa   Шума   и   Ру; 

1ника од 24. [V. 1921. године o дознаци горивог ii 
грађевног дрвета из велепоседа у Словенији. 

Председник Миша Трифуноаић: До Сада je 
била једна група уредаба; коју je одбор аредчожио 
да се аримн без измене и да остане у важностп. 
Али остаједруга група правилника, решења и на 
ре [аба код кој^х одбор предлаже, да треба мси.ати 
[хоЈедине  њихове чланове:  (Др. Лаза  Марковић: 
A шта je ca овом уредбом? Молим за реч.) 

Има реч господпи др. Лаза Марковић. 
Др. Лаза МарковиЦ: Росподо, no нашем Уг- 

хаву   за вскоришћиваље шума предвиђено .'и1. да 
he посебним законом бити одређенн услови a по- 
годбе и иначе начпни како ne се, становницима 
сеоским давата могућност, да за  домаће  потребе 
користе се шумама. i I ова уредба je у суштини ре- 
шила један део тбга питања за извесне   грађане. 
Ja li.v гласати за ту уредбу, али бих хтео овде да 
vMfi.niM  господина  Министра  Шума  a  Руда, да ' 
с обзиром на raj пропис Устава има у виду изве- 
nip гфајеве где je велика потреба, нарочито због 
слаббжетвб; да се народу омоЈућн искоришћивање 
околни^ шума у границама, које не би биле про- 
тивне iniiM omiiTiiM ннтересима, које држава мора 
да чуг.а. приликом одржавања шума м   [пумских 
комцлекса. 

Ja сам у скорашњем путу кроз један део 
nami' отаџбине, кроз Херцеговину, видео како се 
ирло строго у оном нстом луху. којим je »уђинска 
унрава руковала шумама, како се врло строго си- 
ромашиим бедним становиицима ne допушта да 
гхоткрешу бар једно лрг.о. да окупе суво грање, 
ilero се глббе a одржавају у уверењу, да ово у 
oČROBii није ч>ихова држава, urin да они живе пр^ 
једним режимоЈГ, који њима iraje расположен. 

Ja бих молио господина Министра Шума и 
Руда, да у томе погледу, у колико му закони дају 
могућност, нзађо на сусрет овом становништву, 
било наредбом, било начином који он нретходно 
нађе, .-im ипаи у гратпг.амп. i.ao turo рекох, Ffoje 

i u мора д«1 одрисава i; оп;тром n na Taj државни 
интерес и са обзиром na закоискс прописе, a во- 
дећи, као тто рекох, рачуна o тпм великим аа- 
родтш потребама. 

Ja Mo.iiiM Закоирдавни Одбор, да ми Bef)yje, 
да рво He MiiiiiiM im у колико mi као члан једне 
странџе iiimi п.; обзирв према овојим ипрачпма. 
иого руковођен једино отВарним потрсбама, воје 
сс без сумн.с осјећају и у другим крајевнма, a ne 
оамо у Херцеговипи, 

Председни^' Миша Трифуновић : Пма реч 
Павле Чубровић. 

Др. Павле Чубровић :   Мени je МИЛО што je 
господ11н   MapKoiuih  опазио  n   ulio je могао да 
опази ово у томе крају^ јер когод у опште уђе мадо 
дубље у унутрашњост и упореди хе народне no- 
требе, видеће колика je тешкоћа ■м nam живаљ у 
mM крајевима. Ja сам специјално пролазио кроа 
Санџак и крозједал део Црне Горе. -- Шуме jom 
Ешсу ограничене, још се не зна шта  тачно   по 
Уетаву гфипада појединдима. Тако на пример, у 
iiamiiM крајевима  пмамо. шума племзнских, сео- 
ских, приватних комплекса и т. д. Све je то данас 
стварно у државШш рукама и иико нншта иема 
права да искористи. П.ма људи, који имају своје 
добро, свој raj ограничен својом њпвом, ливадом 
и т. д.. у крјима omi позитивно право имају kao 
приватну својииу да искоришћују до границе, до 
rcoje им) закрн o шумама даје могућности. Међу- 
TiiM. шумари, иаравнб бојећи се одгс(ворности, a 
они морају да би себе заклоннли, толико сутамо 
закорачили да ej   хако рећн ограничили свакз 
сечу. Тако na  пример у крајевима, где се правс 
куће од дрвета no Васојевићима n Санџаку, где се 
праве куће рд Дасака, пма једпа улсасда  проце- 
(Ура п иаса људп остаје просто без дсАгова због 
тога, што се не може та процедура да сврши бла- 
говременр н&д људи могу то да сврше, него се по- 
мичу с даиа na дан, нзгубе време, које им je по- 
требно за подизање кућа, na нлн ие добију до- 
зволу  ii.iii добију  no великим  таксама   u људи 
остану без кућа. 

Ja бих се тако исто придружио мишљењу 
госДодина Марковића и заллолио бих господина 
Мднистра Шума a Руда, да на оволптаље обрати 
пајвећу пажњу и да се људима учинл олакшица 
да \киу искоришћивати то своје имање. 

Председник Миша Трифуновић: Има реч го- 
сподин Павле Анђелић. 

Павле Анђелић: Ja Ку бити кратак. Како свс 
уредбе, Fcoje се одпосс na шуме, како све ове 
уредбе, које се односе na поједин.е повластице 3đ 
гпуме, сада постају закони, ако их Законодавнп 
Одбор усвоји, то бих ja молио. да господин Млни- 
стар npiiMii то као објашњење и Законодавни 
Одбор потврди, да ге повластице важе све дотле 
докле će све концесије no Уставу ne узму у ра- 
зматрање и одрбрење, 

Председник Миша Трифуновић: Има реч го- 
сподии Mmiiirrap Шума n Руда. 

Мшшотар Шума и РудА др. Хинко Кризман: 
Господин предговорнлк каже, да се no ради no 
уредбама. које су пред Закоиодаиним Одбором u 
које се односе na поједипе повлаотице. Ове 
уредбе, које су ирсд Законодавшш Одбором, од 
носе ее na чисту шумску администрацију a спе 
цијално задња уредба, o кРјој се повела реЧј од- 
iiocir na (;11аол(ч;ап,е земљорадитса са грађевин- 
ским n горивим дрветом. Односно вонцесија  то 
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hc да дође посебно у расправу у секцију и пред 
Закоподавци Одбор, да се [гоједиће концесије 
пмају аодвргнути ревизији и саобразити садаш 
њем стању шума. Ha томе Министарство већ ради. 
(Павле Анђелић: Ово није повластица јслиој по- 
[фајини.) Ono није повластица него je рбгулн 
сање сече грађевинског и горивог дрвета a повла- 
стице he će подвргнути ревизији - Законодавном 
ОДбору. Министарство Шума и Руда вољно je да 
изађе потребама народа у iiujmiipoj мери у суорет. 
Постоји паредба владе, a и пређашњн закон ка- 
рочито у Босни ;;а сечеве дрва. Ja сам појединим 
органима дао тачан упут. да нзађу на сусрет по- 
требама наррда, a ако имаде какав случај нека ми 
господии марковић пријави, a Ja hy то да испитам 
II нзвидим. 

Председник Миша Трифуновић: Има реч го: 

сподин др. Марковић. 
Др. Лаза Марковић: Господа, мени je мило, 

mro госпрдин Мшшстар Шума и l'.v,!;! увиђа по- 
требу, коју сам ja изнео. Али ja мислим, Да нијс 

[овољно да се износе само поједипе жалбе, јер 
хако се неће помоћи пароду. Смисао мога говора 
био je овај. Ако je господан Министарј сагласан, 
ja бих предложио, да у ову Уредбу, o Etojoj се сада 
ради, дамо једио овлашћење господину Мшшстру 
Шума и Руда. да он може и за друге покрајине, 
1'де се укаже потреба, бржим^ [гростим поступком 
изићн na сусрет [10тр(вбама становншцтва за шуме 
у смислу наређења. Ja hy навести један пример. 
У срезу невесишжом налази) се једна шума Ви- 
твна. Тежаци cpesia мостарског подижу сада ви- 
иограде на америкаиској лози. Шумар це до- 
путта. да ти сељаци поткрешу дрво из оиих 
шума. које су им иајближе. Има других шума, 
;I,III су lu'liiiimM такоио да сељак треба три дана 
посла, док обори једио дрво. Треба му за то то- 
лико труда n M.via'. да иде тражити дрзволуј да 
пЛаћа таксу. док му се ^рзволи да обори једно 
дрвр, a ia,i, тога посла мора да се шета и no 15 
дана само за то, да може оборити једно дрво. Тиме 
пароду mije поможено: Ja бих предаожио1, да се 
унесе у Уредбу једав додатак, да се овлашћује 
Министар- ПХума ii Руда, да оваквим потребама 
становншптва може и у другим крајевима изаћл 
na сусрет из (авањем прописа, који he олакшати 
п улроститв набављање и потребе становништва. 
Ja молим господина Министра, да то примв n да 
вврује, да нису довољне појединачне жалбе, него 
да народ треба помоћи, греба да пароД осети, да 
сс o њему у iicTinnr води брига. Ако господин Ми- 
нистар то прими ja liy пртшти. 

Председнлк Миша Трифуновић: Има реч го- 
сподин Мптпгстпр Шума и Гула, 

Мшгастар Шума к Руда др. Хинко Кризман: 
Преад je потреба, да се питање o дрварењу регу- 
лише једним закРном за целу Краљевину. To jo 
једав посао, на којем ради иоје Министарство, 
a.IH raj посао iro може бити тако брзо готрв, као 
IHTO су поЈребе народа, којима греба изаћи у су- 
■ рет са мерама, које нам сада стоје на распо- 
лагашу. 

-Ta немам пиипа прбтив тога, да MU Закоио- 
давни Одбор даде овлашћењб, да дкиу народу, где 
год то од потребе буде, што шире цзаћи на сусрет. 
Ja пих се слагао са јфедлогом господипа дра. 
Марковнћа, само миолим, да би то било превншс 
брзо,  ако бн   се  то   питаље  рмцило  овде,   вего 

мислим, да On било згодније, да се уступи од- 
uocuoj сскцији. .мислпм сокцији V. 

Продсединк Миша Трифуновић: Има реч го- 
< подин Војислав Лазић. 

Војислав Лазић: Господо, кад je госиодиа 
Министар ПТума и Руда пристао иа то, да се ова 
Уредба врати дотичној секцији, да проучи ово пи- 
тање, нзјавити мп je, да сам и ja хтео да предло- 
жим, да се ово питање вратн дотичној секцији. 
Пошто je господии Министар прнстао на то, ja не 
Гшх и.мао ништа друго рећи, него да се ова Уредба 
врати секцији, да ју секција у толико промени, 
да се та урсдп.!, проширв на цо iy зо^гљу, n ne да 
остане самр за једну нокрајину. 

Председник Миша Трифуновић: Ора уредба, 
која се тиче оввга питања, доћи he у Замнодавни 
Одборна дефинитиВво рецхење. Господии Мипи- 
стар Шума п Руда пристаје на го, да со овај пре-; 
длог господина дра. Лазе Марковића узме у обзир 
upu коначном решеЉу у Законодавном Одбору. 
[Сад ова Уредба дођо овамо na дсфинитивпо ре- 
гаење, доћи he на решење и предлоц; који je 
v'iiiinio госпбдин др. Лаза МаЈжовић. 

Пма реч господив Љуба Јовавовић, 
Љуба Јовановић: Ja хоћу да говорим фир- 

Mjj.iiio у погледу пословника н надлежнбсти. Je 
MiiiMiiM, да iiiijf правилно, да ми поводом једне 
Уредбе у једпом делу земље, која има за предмет 
нарочите врилике у том делу земље, чинимо пред- 
логе, na чак долазпмо дотле да чинимо предлоге 
који би се тппа.т целе земље. Ja нисам противап 
садржини рпога тто господив каже, него само dffi- 
слим, да то није иачин n цоступак којим може 
овај одбор да јради. Моћге бити да у низу уре- 
(аба o шумама, које he »ретрести Законодавни 
Одбор, има неких уредаба где може бити сасвим ■ 
згодно, да се говори o ономе, mro je иокрснуо го- 
сподив Марковић и чему су се придружила Остала 
господа. Ja млслим, кад je реч o шумама у СлОве- 
i'iijn. незгодно je доводити у везу Хсрцсгоиииу. 
Санџак, Црну Гору и тако даље. Кад то раДимо, 
ми се lie крећемо \ oiraw граниДама, које иам je 
Устав дао. Ja бих зато бир за онб, ка,ко je гооподаш 
Мпппгтар у почетку казао n пристао: да ов прими 
na crne да се пнтање проучи, да се пађе једпО ро- 
шсље, које Ia'- одговарати жељама госџоде robop- 
i.'iiKa u које he у истО време сачувати п овој уредби 
п осталим уредбама onaj оквир. које one пмају. 

Иапч-гплац др, Светислав Поповић : ('rnap.- 
коју су покренулс господа, je тако Добра да за- 
служује сву пожњу Законодавпог Одбора и ке бв 
било добро, ако fin данашњом одлу1;ом онемоЈу- 
i'ii. m да ое оствари тај предлог, којц су господа 
поднела. -Ta фактичнб држим, да бн било тешкб 
na подлози једне уредбе, која се гиче само једвог 
дела ггашедржаве, донети закои, који he се тицати 
целе државе. Тиме изгледа, да бирмо прекорачилв 
фаиице закрва o компетеицији, коју Je Устав дао 
нашем одбору. Али. како je то питаље које трспа 
проучити, најбоље he бити, да секција то питање 
проучи, na ако нађе решење тога питања у оквиру 
ове уредбе, да га peinu, ако не може да га naljc. да 
тражи друго решење. 

AKO би било мохуће, да се у оквиру ono 
уредбе та ствар примв и реши, ono би поступак 
шгого бржи u једноставннји. У гом слу^ају ствар 
би дефинитивко решио Закоподавнн бдбор n го- 
• •no.inn Мппцгтар Шума n Руда могао би' пматп у 
FrajnpahoM  року рвпгеп.е, да ту добру отвар npii- 
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веде у дело. Ако бл ту ствар пресекли данас и 
онемогућилн да се ствар озакони, онда fm се мо- 
рало подврћн пбд члаи 133. Устава, те да Законо- 
давни Одбор донесе првдлог, који би нмала да 
npmiii Законодавна Скупштина. Тиме бн се ко- 
iiii'ino решење ове сугвари развукло. Па иошто 
предлог господина Лазића, који je примио госпо- 
imi Miimir4;i|) Шума, [гакакр не прејудицира 
спму ствар иего преДлажб решеље тога питања, то 
ja као известилал; се слажем са иредлогом госпо- 
.imi;i Лазића iia који je пристао госп, Мшгастар. 

Др. Лаза Марковић: Како ,jiv гооподин изпс- 
iiii.iiui, i'.i'li изјавио своју сагласиост мсни ипат; 
изгледа да ио. уреба да пренаглимо. [уГишљеше го- 
сподина Љубе Јовановића je [гесумљиво коректно. 
Ja иисам im мислио, да 6aui у ову уредбу уђе тако 
јсдно овлашћење. :i;i мене je главно, да Миннстар 
IIlv.Mii. и Руда, док i*1 rie Донесеј заков у смислу 
одредаба Устава, добије једпо овлашћеп.е, да 
може овај iipomic Устава примехшти. Да ли hc 
(ii;i) овлатћење бити у овој уредби, што сматрам 
ла пс fin било правилно, или у" некој другој 

• уредби, то je споредна ствар, Ja hy тој односној 
r('i;mijii поднети једав предлог и тражићемо мест i 
где би тај предлог имао да дође. Према томвј мп 
бисмо иоглн сада да аримимо ову уредбу с тим, 
.ia се резервишемо да ono питање третир^мо 
једном посебном одредбрм у једној уредби, која 
сс рдносп на IIC.I,\ земљу, макар ona и не говорила 
o уређењу шума и o дрварен>у. 

ГГредседник Миша Трифуновић: Предлог го- 
слодипа МарковиЈш и.господина Јовановића ра- 
iMiicnn (•>•. Ja MO.IIIM грсцодина Мипистра да 
при;ми ono. mi да ндемо обичиим'TOKOM. ГоспоДии 
Мгагастар, кад je ве^ дао изјаву, oii he m сваки 
HiiMim водити рачупа да се предлог господина 
МаркОвића n господина Лазића другим пухем нз- 
rpmn n оствари. 

Известилац др. Светислав Поповић : Пошто 
je господин Марковић повукар предлог, то нема 
погребе, да с^ ова ствар враћа у еекцију. Стога 
предлажем, да се нзвештај секције прими. 

Председник Миша Трифуновић: Дакле при- 
ма .HI Законодавни Одбор [гредлог V. секције у 
пачелу? (Прима.) 

lI.Mn ли код специјалних ч lanona да учини 
ко, какву примедбу? (Нема.) 

Дакло, ona je уредба примљена овако, како 
je прбдложена без измбне. 

Нзволите чути другу серију паредаба, за 
које Одбор предлаже, да се делимично нзменр. 

Известрлац др. Светислав Поповић : lipa- 
nn.inni; за шумску жандармерију од 28. [V. [919. 
n/i., под бр. i слиска не мења се рд i.    13. члана. 

Председник Миша Трифуновић : [Трима ли 
Одбор да се узму за подлогу специјаЛнс расправе 
'i lanoim  i,   13,? (Прима.) 

Н^волите чутп сада господика нзвестиоца 
IHTO се тпчг специјалиих чланова. 

Известшгац др. Светислав Поповић: Секција 
чома   никакав   предлог   за   измену   чланова' од 
i       ГЈ. 

[Јредседтн; Миша Трифуновић : Прпма ли 
Одбор првих (2 'мапппа. пошто-нема предлога за 
ГБИхову из^ену? (Прима,) 

Изволите чути члаи 13, 
Известилац др. Светислав Поповић: Секцпја 

iip.M.ia■,!,■(■ . да се na крају члапа 13, стави овај нов 

текст:   Onaj правилник вазки само з& време до 31. 
децембра 1924. године«. 

Председник Миша Трифуновић: ГоспРдин 
Мшшстар je сагласан <• овим. Прима ли a Одбор 
(■no? illpii.Ma.) 

OniiM je ona У]»('доа примљена, 
Све наредбе ono врсте, које се делимичцо ме- 

inajv. uhu he na свакн iia'inn join јсдаппут у V. 
(•(.■i;ui!jy ради дефЈшитивне редакције, na te доћи 
још једанпут пред Законодавни Одбор na дефини- 
тивно решење, 

Известилац др. Светислав Поповић: Оад 
nprlamiMo na pemelte Министарског Савота од 

i i. 1919, год. нод ор. "), Одбор нредЛаже, да се 
l'rnicii.C' ирими за подлогу споцијаЛне раслраве 

с тпм. да се измени та.ј члаи n да се дода: Ово 
Решеље ваЈкл само до 31. децембра 1924. године«. 

[ТредсеДлш; Миша Трифуновић: Има реч го- 
i-mi.inn др. ЧуброВИћ. 

Лр. Павле Чубровић: Господо, ово може џз- 
гледати ситница, али je овде (шрод шумских чу- 
вара joui n 500 шумских: жандарма. Једна je 
општа noiiiina. да у nainoj земљи има n рувише 
многр 'ШНРвпика мап.пх. шпппх и т. д, Фппап- 
rnjci.n Одбор naniao jr. КОЛИКО GB СбћаМ, 2  Mii.in- 
јарде колико ианоси само на додатке чиновника и 
тога ради бићемо принуђени да буџет редуци- 
рамо, Ja мислим, да неће бити посланика међу 
пама. који he дозволити, да nam буџет не буде у 
равЛотежи, нли ако се не може потпуно уравпо- 
гежити, овда да се та сума колико je могуће сма- 
mn. II ако мп будемо пропустили овај случај бвде, 
сутр^ he другд Министар опет тражитн друго 
iiriiiTo n нмаћемо да дајемо поред великог континг 
гепта чиновникајош једаи плуо, који he бити ба- 
ласт држави. Ja молим, да na ову чињеницу скре- 
uere пажњу, јер je боље ue постављати те шумске 
жандарме, иего после да оулу отпуштанн из др- 
жавне службе. 

Министар Шума и Руда др. Хинко Нризман: 
Овим решењем, које je донето 1919. године, не 
значи, да сада иора да буде 000 шумских жан- 
.1а|»ма. Тада Се била указала потреба и ондашњл 
Мппт-тар Miicmo je онда, да he то требати, a.m 
сада, нз дала у дал та потреба за шумсклм жав- 
лармлма све je иања л мања, јер данас у Србијл 
iicMu inr стоталу жандарма шумских рд какр су 
iio'tV.-m ло.птптп Јсвалифлкованв шумари, и до 
1924. г. биће их све ман>е и мање, 

Председнкк Миша Трифуновић: Има реч го- 
слодпк Војпслав Лазић, 

Војислав Лазић: Ja бих молио г. Министра 
Шума n Руда, да mio обавеотп o потреоп гих 
жандарма, јер кад имамр шумског особља —.чу- 
iapa in.\Ma којл Св парочпто погтап.п.ају да чу- 
вају m.vMc каква je управо улога тпх жандарма 
и шта п.мају onu да раде, иород тпх чупара шума. 
Да ."in су na тај лачин смањенв чувари шума, n 
да .m се поклапа тај расход, да се чувари замепе 
жандармлма, којн се постављају na п.ихопо место, 
A акр се чппп дуплл издатак, онда je сасвим 
рправдан предлог грспоДппа Чубровлћа! који je 
i-i;pciiyo пажњу да мв na onaj пампп ne треба да 
олтерећавамо државнв буџет. 

Мшгастар Шума и Руда др. Хинко Кризман: 
Ja оам дао обавелЈтења, да je то окда било од 
нулгде, јер у 1910. годлпи нлје било довољлог 
броја  квалкфиковаллх  шумских  чувара,   јер   су 
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MiKiru у рату могмпу.ш. Q многи иашли дмга за- 
»имања и цапустили дрл^авпу службу. ђ)ебало 
je, да се нађе једап кадар људи, који би вршилн 
задатак, који врте квалификоранн шумски чу- 
вари, ii то су шумски жандарми. ■N' арвом почетеу 
било je иамештено више таквих жаидарма, DOHITO 
није било довољно квалификованих чувара, a до- 
цније кад оу људи носвршавали курсеве, онда су 
цамештапи само квалификовави чувари, a тш- 
дарми отпуштанИј тако да се тај број стдлно сма- 
и.ујс ii рада их нема више 6д неколико стопгаа. 
■In пс знам запио правити питање од тога, јер то 
je одобрење једнога старога рада, a ништа иово, 
то ис значи даВати Министру Шут н Г\д.1 иеко 
ново одобрење. A колики треба број жапдарма, 
утврдиће се буџетом и у распореду буџета го 
спода he имати арилике да смање буџет, ако нађу 
да je за поједине покрајине сувише жандарма 
одређено. 

ПредсеДник Миша Трифуновић: He јавља се 
нико више за реч, Прима ли Одбор овај предлог 
\'. Одсека у начелу? (Прима.) Код специјалне де- 
патс прима .m Законодавнн Одбор овај извештај 
с овом измелом, коју je господин известилац иро- 
читао, ii im коју je господии Министар Шума и 
Руда пристао? Има реч господив др. Лаза Map- 
ковић. 

Др, Лаза Марковић: Ja мислим, да će прпмп 
с тим. да iiMiiMo напомену г. Мкнистра у виду да 
ne прејудицврамо питаље буџега. 

Председник Миша Трифуновић: Ja hy допу- 
iiirrii [гатање: прима ли Законодавин Одбор изве- 
ттај ca изменом, коју je г. нзвестилац пјрочитао 
п изјавом крју je дао г. Министар Шума п Руда? 
(Прима.) 

Љуба Јовановић: Онда бисмо могли овако 
казати: Број жацдарма одређује се буџетом. (Г. 
Министар Шума и Руда пристаје.) 

Председник Миша Трифуновић: Господип 
Мшшстар пристаје да се дода: број жандарма 
одређује <■(• буџетом. Дакле, прима ли Одббр из- 
веиггај V. секције ba овом дбпуком a на даље п са 
овом изменом? (Прима.) Изволите чутн даље. 

Известилац ,др. Светислав Поповић (чита): 
Врој списка 10: Нарбдба целокупне Дежелне 
Владе за Оловенију од 19. 5. 1920. год. Ур, л. i. 
HIT. 241. o шумско-полицијским 11 водно-полициј- 
ri;iiM прописима. У иојединостика има нредлогаза 
итшену, i.d.jr liy ja изиети код дотичних члапова. 

Председиик Миша Трифуновић: Прима in 
Законодавни Одбор у начелу ову Наредбу? 
(Прима.) 

Известилац др. Светислав Поповић : A' спе- 
цијалиој дебати секција; предлаже, да се чланови 
i.—5. прине беа измене. 

Председнш« Миша Трифуновић: Прима ni 
Одбор предлог \r. секције? (Прима.) 

Известилац др. Светислав Поповић: Код MI. 
0. секција аредлаже измену. (Чита): Чл. 6. no ста 
poj наредби, na затим да текст другог става члана 
(i. има да гласи овако: »Прн окрајнем политичнем 
областву се kfopajo сечље, ки се намеравајо извр- 
mnTii. пријавити писмено a.m устмедо в часу од 
i. јануарја до дне 31. марца али na в месецу ав- 
густу всакега лета«. 

Првдседнив Миша Трифуновић: Ирима лв 
Закбподавни Одбор 'м. e; са из^еном лрурог става, 

•како га je прочцтао r. нзвестплац, a г. Министар 
пристао? (Прима.) 

Иавестилац др. Светислав Поповић: \'. сек- 
ција даље предлаже, да ое чланови 7.. 8. и 9. при 
ме без измевв. 

Првдседпик Миша Трифуновић: Прнма ли 
Законод&внн Одбор предлог секрије? (ПримаО 

Известилац др. Светислав Поповић: Код чл. 
m., секција \'. аредлагке измену. Чита најпре 
члац 10. no старој наредби, a затим да ccLunia 
предлаже, да први отав 'м. 10, има да гласи: 
»Кдор ј(к сечњр пријавил в часу од i. јануарја до 
31. марца im im прејел рвшитбе до 31. маја, сме 
сечњо извритти. Равно тако сме сечшо извришти, 
кдор јо je пријавцл i. меседа августа im до 31. 
октобра ini прејел решитбе. 

Пријавник im мора вроштевати все обстбјече 
гоздпе предписе«. 

Продседник Миша Трифуновић: Има реч г. 
Boja Лазић. 

Војислав Лази}!". Ja мислим, да су пезгодно 
помакнутн датумп no измени става l. ч [ана [0. 
Мени се чиии, да je време згодније удешево rio 
napoj уредби. lia вример зашто да се у месецу 
авгуслу љуДи пријављују, кад врше земљодељске 
радове. Људама не долази na памет, шта he им 
требати за зиму да спреме, јер ови ne звају шта 
In; доГ.ити од .icTiiiic и да ли Ке моћи подићи нешто 
и.m ne. i! ЗаТО MiiciiiM. да je ИезГОДИО да сс ili 
рОКОВИ IIOMH'I.V II да су no ПрвобИТНОЈ урвДба ро- 
KOIill згодиији. 

Председник Миша Трифуновић: Изволите 
'ivrn господнна нзвестиоца, 

Известилац др. Светислав Поповић: Ja мп- 
слим, да приговор г. Лазића почива na неспора- 
зуму. Овај се гекст раи.пп.хјс од досадашњег 
текста само у томе, што олакшава ствар интере- 
сентима. Пре je било да onaj. који хоће да вршп 
aiMci;y сечуј то je морао пријавитв до августа Mf- 
сеца, a м je хтео да врши пролетву ii.in легњу 
сечу, морао je то да iipnjaiai ОД I. јапуара до ЗГ, 
марта. ''адјстај термин од I. јапуара до 31. 
марта п гермПи у месецу августу подједвалш уста- 
пог. i.cii за све сече без обзира кад ne се оне вр- 
liiinn. и сВакоме je слободво да сечу пријави ме- 
сеца јануара, ма да he ов сечу вршити месеца 
августа. У осталом; ono решење одговара жељама 
n захтевима тамошњих нцтересената. Ова се 
уредба TiiMf Словевије n важи само за те крајеве, 
a за Орбију важе други прописи законсћП. Овај 
закон неће се протезатп на друге крајеве, пвго 
само na Словенију, и ja бих имао част предложити 
Закоиодавном одбору, да прими предлог секције 
без измене, OBaito како je предЛожево. 

Председник Миша ТрифуновиК: Прима ли 
одбор предлог (•(■Knnji'. i.ai;o ra je p. известилац 
прочитао? (Прима.) Објавшујем, да je примљен. 

Известилац др. Светислав Поповић (чита): 
Код чланова 11.—28, сркција предлаже, да се 
upiiMc oca измене. 

Председник Миша Трифунови^: Првма m 
Одбор ii|Mviior секције? (Прима.) Изјављујем, да 
je примљен. Изволите чути даље. 

Известилац др. Светислав Поповић: Врој 
14. списка, Наредба Дежелне Владе за СловенијЈ 
од 6. 12. 1919. годшге број 784. ур. i. o ловачким 
картама, Секција предлаже, да се прћмн за под- 

is 
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логу специјалне расправе,  са изменама   itoje с,у 
код дотичних чланова предложене. 

Председник Миша Трифуновић: Прима ли 
законодавпи рдбор у палслу ову наредбу де- 
желне владе? (Прима.) Објављујем, да je арим- 
љева. MO.IIIM r. дра. Focapa да изволи прочитати 
иаредбу дежелне владе. 

Др. Андреј Госар: Наредба дежелне владе за 
Словенију ОД 6. 12. 1919. г. број 784. vp. 1. 0 ло- 
иачким картама да гласи (чита): »Ha постави mi 
i; окииру указа Господа Мшшстра за Гозде mi 
Руднике з дне 30. октобра 1.919. шт. 16.323., сс од- 
реја: 

S i- 
3 днем 31. децембра I921i изгубе вељавност 

все Ловске карте, дослеј издане в обмочју Де- 
лселне Владе na Слов^нијо, тер се уведејо нове 
епотис ];aj)T(! ;i вслапјостјо за тисто коледарско 
лото за катеро со издане«. 

Председник Миша Трифунови^: Прима ли 
одбор овај члаи како je пррчитан? (Прима.) Објав: 

љујем, да je примљен. Изволите чути даље. 
Др. Андреј Госар чита: 

»§ 2. 
3 дном 1. јануарја 1(J20. г. сс увсдсјо: 
i. Државна лрвска карта: за ловскега ласт- 

ника-закупника госта, вељавна в всеј Краклвишг, 
такса знаша 60 (шестдесет) крон. 

2. Знижана ловска карта за.ловско варстве- 
но ин законито надзорствено оссбјо изда се на 
захтево странке за ловишча до 500 ха no i извод 
при вечјих ловишчих na за всаких надаљних пол- 
впх 500 ха ио 1 вавод. 

Такса знаша зо К. 
Знижана ловска карта веља ле за ловишча, 

за катера je ловскв opran заприсежен, посамезни 
ловски оргаи oke бити заприсежен туди за веч 
ловршч, аадошча му na ona знижана ловска 
карта. 

AKO ластник али закушшк ловишча настави 
всч аапрлссигсиих opranoi; к-от ;!iiaiiui ттевило no 
велпкости ловишча припадајочих знижаних лов- 
ских карт, иметн морајо остали државно ловско 
карто. 

3. Шоларска ловска карта., i!eji>ai!iia ле за 
шолскп ревир, такса знаша 2 крони. Разен таксе 
je плачати за посамезно карто предписанн адлек«. 

Министар Шума и Рудника др. Хинко 
Кризман: Ja бих молио, да се овај члан iipjiMii no 
предлогу Секције с TO.M само измецом* да се место 
omi два става, која говоре o таксама од 60 и 30 

'круна за ловачке карте, стави: да na те таксе 
важи заков o таксама. 

Председник Миша Трифуновић: Прима ли 
Одбор § 2. са овом допуном r. Министра? (Прима.) 
Објављујем, да je § 2. примљен. Изволите чутн 
§3. 

Известилац др. Андреј Госар чпта: 
»§ 3. 

Все државне ловске карте издане na оземљу 
Краљевства Орбов, Хрватов ни Оловенцев извев 
Словеније,  вељајо  туди   в  Оловенији   im   сицер 
ле за: 

а) за ластнике лова, 
б) закупнике лова, 

ц) госте, то je тисте осебе, кп сс ii;!iva',i;njn 
;; повабилом na. лрв. To повабило смејС издати ле 
осђбе, ii.Mi'iioBano'no;; a) ин б) за своје, г. повабилу 
наведено ловишче. 

»С србско ловско карто je здружена туди 
правица до noimic ловске пушке«. 

Председник Миша Трифуновић: Прима лп 
Одбор § 3. овако како га je прочитао г. изверти- 
лац? (Прима.) Објављујем, да je S 3. примл.сп. 
Изволите чути даље. 

Известилац др. Андреј Госар чмта: 
»§ 4, 

Окрајна политична областћа мррајо пајпо- 
знеје до дне 15. децембра всакега лста назнанити 
ттевило разних ловских карт, потробних за npn- 
ходље лето гоздарскему одделку дежелне владе 
в Љубљани. Ловске [трте, mi јих, госцодарски 
одделек допошље окрајним лолптичиим облаством, 
(•<■ строго зарачунавајо тер морају бити рпремљене 
з оригинално урадно штамппл.о господарскега од- 
делка mi окрајнега политичнега областва. 06 по- 
iiuM!>aii.y такс (§ 5,) je изказати оддајо ловских 
карт на тисковини, ки јо je заложил гбздарски 
оддслек«. 

Председник Миша Трифуновић: Ирпма лп 
Одбор S 4. ов.акп како je прочитан? (Прима.) 06- 
јављујем, да je Одбор примио S 4. Изволите чути 
S б. 

Известилац др. Андреј Госар (чита): 
»§ 5. 

Вси Остали з^конити предппси o ловских 
картах останејо в вељави сто разлико, да се мо- 
рајо агорај омењене таксе, вилачаие при окрајиих 
политичних областвпх, коицем всакега iMcccna no- 
слати грздарскбму одделку деЈколпе ]!ладс в Љу- 
бљани«. 

Предоедник Миша Трифуновић: Прима ли 
Одбор овако нзмењен § б.? (Прима.) Објављујем, 
да je ОдПор примио § 5, Изволите чути даље.' 

Известилац др. Андреј Госар чита: 
»§ 6, 

Таксе какор туди половпда глоб, кп со се 
изтерјале варади престопков ловсхшх законитих 
долочпл im те наредбе, се стекајо в »дежслпп лов- 
ски заклад«, ки га управља гоздарскп одделек 
Дежелне влаДе за Словенијо. Друга половпца глоб 
се стека n убожни заклад обћине, в катере об- 
Moiij.v ceje прекршитев згодила«. 

Министар Шума и Рудника др. Хинко 
Кризман: Ja молим, да се овај члап лрими no 
предлогу Окцпје с тим, да се само ona реч 
»таксе« испусти, jop таксе улазе у државну бла- 
гајну. 

Председник Миша Трифуновић: Прима ли 
Одбор § (i. no предло!^ Оекције, са овом допувом 
г. Министра Шума и Рудника? (Прима.) Објављу- 
јем, да je Одбор примио § 6. Изволите чутп § 7. 

Известилац др. Андреј Госар чпта: 

Ta наредба стопи в вељаво з днем i. јану- 
арја 1920.« 

Председник Миша  Трифуновић:  Прима ли 
Одбор S 7. овако како je прочитан? (Прима.) Објав- 
љујем, да je Одбор npmmo § 7. Ca овпм je завр- 
men предлог V. Одсека, који се односи на Мпии- 
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с/гарство Шума и Рудника. Целокупан овај рад, 
крј]1 се тиче овога Мшгастарства, доћи he још је- 
данпут, pao што pgtocMO, пред Законодавии Одбор 
са дефинитивном редакцијом. 

Сада прелазимо на урсдбе Миннстарства 
Пољопривреде и Вода. 

Молпм г. известиоца да изволи прочитати 
извештај V. Одсека o тим уредбама. 

ИзввстилаЦ др. Светислав Поповић: Одсек 
je узе>о у разматрање уредбу под број i списка <> 
контроли семена културних биљака ари увозу и у 
уиутрашњем промету, и аредлаже, да се нрими 
беа измене. 

Љуба Јовановић: Допустите ми. господо, да 
кажем неколико речи којима hv изложитн своје 
гледишто ва OBI; уредбе, које }о Министарство По- 
љопривреде и Вода поднело уошцте, a наравно то 
се све тиче и ове прве уредбе, која je пред нама. 

Ja могу врло просто да  окарактеришем  да 
све ono теже унапређењу наше пољопривреде, алп 
да пх у исто вррме прати једна црта, крја не одго- 
вара ini нашем времену mi иапиш данашњим др- 
жавним институцијама. Морам 1сазати за one дру- 
гове господу одборнике, који не познају у каквим 
со приликама развијало привредно законодавство 
у Србији и сам  ii]*!!!!])«1;!!!!! развитак ii.tir. да ja 
iacHO кроз   миого одредбе у овим уредбама осе- 
Кам једно време, кад се озго тежило са врха др- 
жавне управе, да се народ скрене од онога, што 
су називали у ono време, да je пут, који води рас- 
тројству ii да се целокупни пословв концентришу 
само на привредае послове и економско богаћбље. 
Из тога времена спецнјално знатан je перио^ вре- 
мена, кад се Министарство Иародпо, Привроде на- 
лазило под уираг.ом г. дра. ВлаДана Ћорђевића и 
мггпм под правцем, који je ои томо Мшшстарству 
дао као-Председник Министарскога Савота. У то- 
ме времену доиосеп je читав низ закона, уредПп и 
прописа o разним гранама иародно прнврсдс, али 
све то има onaj исти ran и црту, коју сам иало 
час напоменуо. 

Само да се рђаво  no  разумемо.   Ja.  морам 
џризна^и да  je тај  рад  Мшшстарстиа   Вародне 
ГГривродо ono воома благодаран; On je врло много 
учинио, да-се преобрази наша пољска привреда и 
томо раду n раду стручних л.уди. који су у Mimii- 
паргтиу   и   устаполама   Мшшстарства   радили, 
прииада i!(!.TiiKa заслуга, што СЗрбија 1912.,  1914. 
год. није била ни na близа вите OI'IO што je била 
после Борлииоког Конгреса. Ту нмам да напоме- 
пем установе пол.оприпродио друттг.о.  ;;(\\i,i,(.p,i,i- 
ничке задруге и нове покрете, који су сви у овоме 
правцу радили. Лли, господо, констаоујући те за- 
глуго ja морам polni и иодсстптп на un.-i,. који je 
за мпоге државпо чињенице пмао тај рад, a који 
je иовукао ову појаву, a то je да je то све или го- 
тово сво имало тип бирократског централизма, да 
јо то била једна врста туторисаља народа, које со 
спроводило no свим гранома тадашње државне 
уирапо n да гу у томе смпслу n закони били аро- 
писивани, Мииистарство je наређивало, и i;ai;o ji1 

буџет државни бпо слаб то се само потписива to: 
»Ово lio псплатптп овај округ, овај срез нли ова 
оппптта« a Мшшстарство Ке издаватн  наредб^, 
иостављатп чпповппкс. одрођпвати установеитд. 

Господо, вромона су сс променила. 1903. год. 
пастало je политички друго време и тим се прав- 
ncM   иијо   Himio   шило.   али   су   старе   установе 
(»ста.јо за то време п многи узроцн остављони ne 

промоњопп и опда сте имали овадсве случа,јеве. Са- 
моуправни окружни одбор предвиди место чинов- 
Ешка привредног, пољопривредног аа нову ста- 
пицу са платом од зооо динара. Јест, али Mmm- 
стар поставп чиновнлка од  4000  динара и   шта 
остаје опом самоуправном одбору, него да кубури 
n да се na крају крајева покори пред гом наред- 
ио.м министровом и ако он no закону има права 
да одређује колика ће бити плата, a n да ne гово- 
рим o томе, да je го рушење самоуправнбга прин- 
ципа, да Минвстар поставља чиновпика кога неће 
плаћати из држ^вног буџета, noro и^ средстав^ 
самоуправног буџета. ГГ(> je тако трајало као што 
рокох од ino;*., год. до 1912. n 1913. год. a од 1918. 
г. je пастало опет нешто no MOMO мишљењу заним- 
љиво. Занимљивост je у томе, што смо се вратили 
na ncTo законодавство, какво je било npc 1903. 
год. да ос оист пропнсује  озго, a   да се народу 
остави да плаћа. Ja hy из ових уредаба то изнети. 
Ja ono no говорим да критвкујем, јер ми сада то 
nnjo намера, већ бих био рад, да то код таквих 
уредаба изменим n ja hy у специјалном претреоу 
код оваке уредбе предложити, да се таква места 
промене. -Ta вам могу рећи да таквих места пма n 
у овој првој уродбп бр. 4.. na кад буде специјални 
претрес, ja hy почети с тим својим напоменама. 

ПредседниБ Миша Трифуновић: Прима ли 
Законодавни Одбор ову уредбу o контроли семена 
културиих биљака при увозу n у упутраши.ом 
промету, под бр. 4. слиска уредаба Министарства 
Пољрпривреде n Вода за подлогу специјалнога 
претреса? (Прима,) Прелазимо сада na специјални 
претрес. 

Изветстилац др. Светислав Поповић: ЕСод 
чл. i. n 2. пема примедаба. 

Председник Миша Трифуновић: Прима лн 
Одбор чл. i. n 1? (Прима.) Објављујем да су 
примљени. 

Известилац др. Светислзв Поповић: Код чл. 
.'i. нема прпмсдбо. 

Љуба Јовановић: Овде се каже, да се за ana- 
лвзу семепа наллаћују прописане тажсе. Молим, 
како оо то пма разумети? 

НачепЛиж Министарства Пољопрћвдеде и 
Вода Блзгоје Тодоровић: Овде je у закону начелно 
одобреље за Министра, да може прописивати 
гаксе, a ono со прописују no правилнику. Te су 
такго no односе налроизврђаче noro на продавцо 
специјално гамр, када се и где се продаје семе 
олајне репице место купуса n оида je право да со 
наплати такса, те да се утврди да jd то семе од 
i.An.vcii a не од олајне репице. Hama je пољопри- 
вреда уопшто јако! рштећепа разним фалсифика- 
тпмп coMona n пбог тога je потребпо, да со уредба 
овако како јо доиесена прими, јер he она само 
гатитити пашега ^емљорадника a оиемогућити тр- 
<i,-i.)ilii 1;их;хтлм()о oi/ K([ov Ш миновавозн виићаоЈЉ; 
грбаче нашега сељака. 

Љуба Јовановић: Несумњиво je, господо, да 
треба контролисати семе и врпшти анализу сем^но 
ц да тај рад има n да со плати. Зато свм ja n пи- 
тао LI видим ко lic те таксе одређивати. Ja сам 
хтео само тај одговор коД овога члана и ништа 
i'.mno. 

Иродсодшп; Миша Трифуновић: Прима ли 
Одбор ni. з.? (Прима.) Изволите чути чл. i, 

Известилац др. Светислав Поповић: Ceiapija 
предлаже да со чл, i. прими беа измене. 
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Љуба Јовановић: Овдо, господо, има још 
једно питање. M.i. i. каже, да све радње око кон- 
тррле семена врши Пољопривредна Огледна u 
Крнтролна Станица у Топчидеру. Ако je гопчи- 
дерско добро препесено на агрономски факултет 
рнДа нема станице, 

llii'ic miii; Министарства Пољоиривреде и 
Врда Блзгоје Тодоровић: Госиодине иосланиче, 
ова Контролна Станица у Топчидеру Je нђзависна 
од пољопривредног угледног дрбра. Она je До- 
била једаи део имања. To je један апарат потпуно 
независан од Топчидерске Управе. Ако државно 
добро буде устулљено, ова Станица Eiehe бити 
устулљена, она he остати и заДржаће земљиште 
за експлоатацију. (Чује се: Да лн je она над- 
лежна за целу државу?) Надлежна je за целу др- 
жаву, a Министарство Пољопривреде може ове 
сталице да образује и у другим областима Rame 
земље према потребн, a за прво време постоји 
ова Огледна Станица у Топчидеру, 

ПреДседник Миша Трифуновић: Црима ли 
Одбор чл. -i. како га je предложила Оекција? 
(Прима,) Објављујем, да je Одбор гримио M.I. I. 
[Тзволите чути даље. 

Известилац др. Свстислав Поповнћ: Код 
'i.i. 5. нема примедаба. 

Председник Миша Трифуновић: Прима ли 
Одбор чл, 5. без нзмена Есако je аредложен? (При- 
Mii.) Објављујем, да je примљен. 

Известнлав; др. Светислав Поповић: Секција 
иредлаже, да се чл, о. прими без измева. 

Љуба Јовановић: У ономе смислу, како сам 
i;i'li roiiopiio. имам д;1 учппим n овде напомену И 
Л;1 cupimiM !i,ivi;ii,y Одбора КОД onom, чл. (i. који 
гласи: »За извиђаље кривице и азрицаае казне 
no мл. 5. Kiio п за принудну наплату таксе no чл. 
.".. ове уредбе иадлежна je у првом степену иоли 
цијска власт«, a члал 5. каже: »Ko поступи иро 
тивно ч.1. i. n 2. ове уррдбе, Etasrahe се затвором 
до месец дана нли Еговчаном ад^ном до 300 дина- 
ра, a неисправно семе he му се одузети и уни- 
штити . Дакле, no кривицама ове природе нзри- 
цаће казну:до 30 даиа затвора полицијска власт. 
To je у ономе смислу и луху. о'коме сам ja гово- 
piro. Ja нећу овде да чиним никакве предлоге, али 
ии се чмпи. да то не одговара целокупном правцу 
нашега рада"; кар што ие одговара no MOMO миш- 
љењу еш чл. :.. којн je у вези ga чл. о. Чл. 7. 
гласи:   »Жалбс на   аресуду   полицијских   власти 
подносе се преко  х Министру Пољрпривреде и 
Вода Miijii je одлукл no и.пмл и:ицтп&«. Колико 
ja знам то je једна административна влаот, koja 
he прегледати рад нли преоуду, која се тичеличне 
слободе грађана. To je дакле једна администра- 
тивна власт, a ja h.v подсетити господу одборнике 
нз Орбије, да je за казне, Eioje изриче прлицијска 
власт IM оснрву полицијске уредбе, предвиђено 
да ho решење n пресуде o њима размотритн Прво- 
степени Суд, дашге једна судска неза1внсна власт, 
a no једиа административна власт вишега степепа. 
Господо, овде има правшша и ако они мисле, да 
je моје гледиште оправдано, онда молим, да се у 
томе правцу подаесу предлози, ако у томе правцу 
нису onu спремни u готог.п да учине какве коп- 
кретне нредлбге, и ako би се r. Миптлмр сагла- 
сио с гш, MU Оисмо мог.т M.iiin 6, n 7. да вратимо 
у Секцију, 

Председник Миша Трифуновић: Г. Министар 
се ciir.iiiiii.vjc ca предлогом г. Љубе Јовановића, 
да се M.iiin с, a пошто je с њиме у вези и члан 7., 
врате секцији на аоновни преглед. Црима ли од- 
бор, да се omi члаповц врате поново секцији? 
(Прима.) Изволите чути даље, члав 8. 

Известилац др. Светислав Поповић: M.i. 8. 
секција предлаже без измене. 

Председнаив Миша Трифуновић: Прима ли 
одбор начелно овај члан 8. кло подлогу за специ: 
јалну расправу? (Прима.) Има лп каквих примо- 
даба ini овај члан у бпецијалнбј расправи? (Не- 
M.i.) ()ој!11!Л)ујом, да je oi'.ii.j члав примљен. Изво- 
Tinv чутл даље ч.1. 9. 

Известилац др. Светислав Поповић: M.i. 9. 
секција предлаЈке без измене. 

ПреДсвдннк Миша Трифуновић: Прима ли 
одбор иачелно овај чл. 9. као подлогу за специ- 
јалну расправу? (Прима.) Има ли ссаквих приме- 
даба im овај члан у специјалној расправи? (Не- 
ма.) Објављујем, да je овај члан примљен. 

Тимс je свршена уредба, штамлана под бр, 
i., o контроли семења. Изволите чутм уредбу o 
устројству држ:авне ергеле у Краљевици Срба, 
Хрвата и Оловенаца, штампану иод бр.  io. 

Иавестилац др. Светислав Попопи!,: Секција 
пр^длаже, да се прими без нзмене. 

Председник Миша Трифуновић: Прима ли 
одбор иачелно ову уредбу за подлот^ специјалцо 
расправе, без измене? (Ирпма.) Код чл. I., 2., 3. и 
i. iioMii примедаба. Код члана 5. ставља примедбу 
господин Љуба Јовановић. Реч нма члаи заменик 
господин Јанко Рајар. 

Јанко Рајар: Ja бих желео, да će o њој 
уопште no roiiopir. jop као замсчгак колеге Дрофе- 
иика mioiiM знао за дневни род, a немам im 
уредбе, ii.'in имам да ставим аримедбе. 

•Про.дседнтс Миша Трифуновић: Реч нма r. 
Љуба Јовановић. 

Љуба Јовановић: За ово треба iialm једно 
решење, na h.v рећв разлоге против овога тто je 
сада предложено, i;;n;o бн господа могла да раз- 
мисле mro on иесто тога требало да дође. Мислим, 
да ми c'e то Eiehe замерити, ако одмах не ставии 
предлог, јер нисам стручав пољопривредаик. 

Ja h.v uajnpe јпочети с првом посгати чл. б. 
која гласи: ^Ради рационалније употребе држав- 
них пасаува у цпл.у унаЈгређвн.а вароДнбг коњар- 
ства, Министарство Пољопривреде n Вода оснО- 
ваће у областима где се за то укаже потреба, поред 
државних ергела и сталне пастувске станице (по- 
стаје) noniTo се претходно осигурају: погребно 
земљиште, з.граде n кредити. Ора станишта (по- 
стаја) како у погледу адмипистрадије тако и у 
погледу: издржаваља, саставни су делови држав- 
nnx ергела«. 

'Гу. господо, ncMiiM ништа да цриметим, ii.in 
oiiM противан овоме mro hy сада прочитати, 

»Иото Tiino. у циљу опасивања иародошх 
кобила,, no захтеву Мшгастра [1ол>рпривреде и 
Вода одрисаваће срезовн (котари) односно оп- 
штине o овоме трошку привремеие пастувскс ста- 
пице (постаје), у које he се, у ссзонн опасивања, 
о. laTll  noTpcoaii број ДржаВНИХ паОТува T£3 liiijo.in- 
жнх' настуврких отаништа (пбстаја) односно ерго- 
ла, Место ових  станицо н  '''poj пастува  за  љих 
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одрбђиваће Министар Пољопривреде и Водо no 
предлогу Управе надлежне ергеле«, 

To, господо. значп, да lio Миипстп]) рсша- 
вати ii да he то рвшење бити обавезно за општине 
inir срезове; да he онл бити дужни подићи ове 
зграде ii затим их одржавати. To je један трошак, 
који he се прртивно самоуправној оргавизаи^ији 
наметнути овомо народу без његова учествовања 
у томе рситиаи.у. 

Према томе, ja бих био да се овај другн бтав 
измени im начии, који he више одговорати нашим 
дацашњим идејама a принципу бамоуправв, који 
je нашим Уставом прописан и који je обавезан за 
HilC. 

Председник Миша Трифуновић: Ррспода 
иосланици изјављују жељу и г. Министар се 
слаже, ;I,II овом питању треба поклонитн више 
пажње JI да га греба ввше студирати. ("тоги пред- 
лажем, да o овоме прекинемо дебату и да целу 
уредбу иратпмо понова Одс1ек.у, како би се сви 
заинтересрванн могли аоново позабавити овим 
питањем. Прима пи Одбор мој преддог? (Прима;) 
Према томе наредба се враћа поново секцији. 
Изволите чутл даље. 

Известилац др. Светислав Поповић : Одбор 
je узео у разматрање и предлаже, да се ирими без 
измене Уредба бр. 11 списка o свиларскоЈ служби 
п уЛапређењу свиларства од 30. VI. 1920. год. 
(»Ол. Иов.«. бр. 174.). 

ПредсеДник Миша Трифуновић : Sa реч се 
јаиио господин Љуба Јовановић. 

Љуба Јовановић: Ja бих имао овде једну 
напомену. Дозвол^те да  прочитам  чл.   i. 

»Члан   I. 
У   Краљевиви   Срба,   Хрвата  и   Словенаца 

може   производити   и   продавати  jaja  свилобуба 
само онај, који за то нма допуштење од Мппп 
стра Пољопривреде и Вода. 

Производња jaja свилобуба иодлежн кон- 
тролв државних  надзорника свиларства. 

Цроизводња jaja свилобуба за vii.vipanm.v 
потребу земл>е хтра de вршнти no Пастеровој пче- 
јгичној методи«. 

ГоспоДо, ja ппх желео да ми се да објашњенЈО 
поводом п другог става Овога члана. 

Председник Миша Трифуновић: Реч има na- 
челник MiiiiiicTapcTi'.a Пољопривреде и Вода го- 
сподин Тодоровип. 

Начелник Мшшстарства Пољопривреде В 
Вода Благоје Тодоровић : Господо, преко je по- 
требно да се установи контрола над производшом 
u продајом Jaja свилрбуба, јер проИзводња jaja 
свилобуба треба да се врши no Пастеровој пче- 
личној методи. Одабирају се од п.мх јединке, кбје 
се стављају у кесицу од гила и онда вршл микро- 
скопскл преглед тих лешела. Ако се међу зрн- 
цима нађу и таква, која су болесна од фабрина 
илп пегавице, онда со тахша зрна ne пуштају н 
њихова сс продаја п прризводња забранЈује. 

Стога aivO ое не би вршила ова контрола, 
онда би IM; јако развила њихова болест пегавица, 
која je у своје времо утамаиила целу произвоД1Бу, 
na би n сада уништила и овако мало развијену 
свиларжу rpanv код nac. (Др. Лаза Марковић: 
A заштосе тражи баш одобрење од Министарства 
Пољрлривреде i\ Вода?) Štiro што у Макодонији 
постоје стаиицг. у i.ojc се ih'Ma  нонероња, да he 

ono вршити  одабирање   и   прегледе  са  довољно 
стручним знаЛем. 

Председник Миша Трифуновић: Реч има го- 
сподпи Љуба ЈовановиК 

Љуба Јовановић : Мспп je и до сада било 
јасно да контрола треба да буде и држао сам, 
Да пи дрвољно оило да држава зна ко he да про- 
изводи jaja свилобуба II да онђе надзирава ту 
производњу- 

Међутим, овде се трмки претходно одобрење, 
кбје lic давати држава и паравно ona he онда бити 
та која he пресуђивати, да ли некр заслужује no- 
верење нли не, a ви знате, да ту може бити разнвх 
крптсрпјума за оцену тога првереља. 

Али, господо, има jom iiciiiTO IHTO хоћу да 
калгем. Onaj члаи i. не слаже се са чланом i. Члаи 
i. први став гласи: »Jaja свилених ovna потребна 
за Војводину прризводиће држава у својој режији 
ii.in he пх пабављати са страие или у зекл>и«. За 
Војводину се предвиђа један нарочити режим. 
СаД да видите другн стаи истога члана за про 
изврдоћу Jaja свилених буба у Јужној Србији. Taj 
став iviacii: »Оставља се производња Jaja. при- 
ватним произвођачима (семенарима) уз припрмрћ 
државе, која he им давати премију no унцијв про- 
нзведених Jaja под условима, које пропише Ми- 
ппстар ПоЛ)Опривреде и Вода и чинитн друге 
олакшице«. Дакле, поставља се вшчело да he про- 
изводити семе onaj. коме Држава одобри u да he 
она контролисати, али за Војводину држава за 
себе задржава право. Кад се каже: nehe се .violur 
тамо датп одобрење, то he држава задржа^и за 
(MOC, a за Јужпу Србију оставља се приватнима. 
Морам своменути, да за остале покрајине није 
питта предвиђено; није предв^ено mi једно ни 
друго, a ja замишљам да he се и хамо давати na 
одобрење. У Јужнрј Србији, видите, оставља се 
производња jaja приватним произвођачима (семе- 
нарима), a за Војводину се кажв; за Војводину 
he сама држава производитв семе у свбјој режијц, 
a за Јужну Србију оставља се производња jaja 
приватним произвођачима. To се изричво помиње 
за Јужну Србију. Haciahe, господо, питање за 
Босну и Херцеговину, за Хрватску, за Далмацију 
o којима се овде ппшта ne говори. Ja налазим да 
овде има неслагања и да. према томе, може omu 
различитих тумачења и применв чл; i. n i. Поред 
онога, mro сам казао да je незгодно, да се тразкл 
допуштење, које he издавати Министарство, a да 
би довољно било да će тражи пријава, тако да 
после opranu могу коитролисати процзводњу се- 
Mina. ja Ппх зато био мишљења, да први члан, којтг 
сам прочитао na исто тако и i., који сам такође 
прочитао вратимо у сркцију, да се omi дов^ду у 
caiviaciKirT n да се r.n.in. треба ли да остане оба- 
везво ono рдобрење, које he нздавати Министар- 
ство Пољопривреде и Вода. 

Председник Миша Трифуновић: Реч има ro- 
РПОДИН l'a/umnli. 

Др. Јован Радонић: Ja бих упитао господииа 
MBiuicTpa зашто je онаква одредба дата за Вој- 
подину. .М( nn то нзгледа чудновато n ja ue знам, 
зашто ji' онаква одредба дата за Војводину. -Ta 
бих молио за то објашњење; 

Нредседиик Миша Трифуновић: Роч пма ro- 
сподпп Т(1Д(;р:а;1Г!!. 

lla'iiMnni; МшшсЈгаретва Пољоприврчде n 
Вода Благоје Тодоровић: Крлико je мрнв позиато 
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тамо je вршен хај посао и раније и ^ржава je про- 
изводила семе и онда ти прописи, којп су билв 
везапи за законе, који jom важе тамо, мрралв су 
тако да сс сироисду " <'<V\. За СрГтју Efflje ништа 
поменуто зато, што постоји ћовластица Свилар- 
ског Друштва, која je даха Свиларском Друштву. 
ИГто се тичо Јужне Србије, тамо je и раније такођо 
ироизвбђсно семе na овај начин Требало je да се 
одржи традиција и даље. Додуше остали су: Босна 
и Херцеговина, Црна Гора, Далмација и Хрватска 
]i зато Mo.niM господива Министра, да пристане да 
се у томе погледу донесе одредба. 

Предссдии!; Миша Трифуновић: Реч има го- 
сподин j\Im'poHTi]i. 

Рефорсит Мшшстарства Пољопривреде др. 
Ђорђе Митровић: Ta Уредба потвкла je отуда; 
MITO со хтело да фиксира, да Уредба има за- 
конску форму. Војводина je била саставни део 
Аустоо-Угарске и рвакав je систем тамо био утвр1 

IHMI. у Јужној Орбији био je рвај систбм, кбји je 
овде изложен. Овде се хтело да се да законска 
форма тим разним системима и разним ЕтЧинима. 
'i'e две одредбе Министар Пољопривреде треба да 
доведе у сатласнрст са другим уредбама Mmm- 
старства Трговине, које говоре o свиларству. Te 
две уредбе треба да оу у складу. 

Председник Миша Трифуновић: Реч има ro- 
сподпп Лазић. 

Војислав Лазић: Грсподо, ja hy унапред из- 
јавити, да се слажвм са предлогом господина Јо- 
вановића, да се ови чланони врате у Одбор. Још 
liy изјавитв своје мспдљење, да треба тежити у 
свим уредбама, које пролазе кроа Законодавни 
Одбор, na на које се ресоре оне односјнлв, да се 
проведе изједначење законодавства. Појавило се 
мншљење, да ии дајемо једним областима веће 
цраво, a другима мање право и постављамо једап 
режин у једној областп. a други у другим оп.-м- 
стима. Ja сам за то. да се ови чланови врате na- 
траг дотичној секцији. 

Председник Миша Трифуновић: Реч има го- 
сподин ЈБуба Јовановић. 

ЈЂуба Јовановић : Пошто he ово битн вра- 
Кено у Секцију, хоћу да свратим паЈкнд' na од- 
редбу тачке 3. Други став ове тачке гласи (чита): 
»У Војводини и осталим покркјинама откун сви- 
лених мехурака вршн држава, у колико се за поје- 
дине покрајине друкчије Eie нареди«. 

Овде се вдс тако далеко, да држава сама тр- 
r.vje иехурама. To jo нека врст монопола. Ту одлу- 
чују разлози, које je споменуо господив Тодоро- 
вић, a.m се предвиђа и за друге покрајине, да се 
такав откуп може u тамр увести. Једино го ставом 
гфвнм изузима Србија гсверна и јужна и Хр- 
ватска n Славонија, na се додаје у чл. 2., да he o 
том распростирању тога државнога монопола са 
Војврдине na остале покрајине решити Л1инистар 
Прљопривроде п Вода споразумнр са Мшшстром 
Грговинв и Индустрије. To je; јвдна тако важна 
ствар, монополисаље трговине или отк-упа меху- 
рака, да не бн гребало да то иде из руку Народне 
('Kvmimmc. 

Председник Миша Трифуиовић: Господив 
Годоровић има реч. 

Пачелипк Министарства ПољоирИвреде и 
рода Благоје Тодоровић : Производљу семена за 
време Ауст1)о-Угарске вршила je цстра.-м у Сек- 
сарду, a u.;а рата Bpmcito jo у Војводшпг, јер су 

гамо три фабриад. У Војводини су рстале фа- 
брмке, a производња семена, je изостаЛа. Фабрике 
je примило Министарство Трговино, na je отуда пз 
иужде унесено то овде, да će оспгура роба, која има 
да се прерађује. Зато je и морала дрлсава примити 
na себе откуи. 

Председник Миша Трифуновић: Господин 
МиниСтар излази иа сусрех onoj тежњи^ да се цела 
уредба врати у одсбк н да се тамо проучи. Уредба 
he ci' вратити у одсек. 

Изволите даље. 
Известилац др. Светислав Поповић: Секција 

продлаже, да се Уредба бр. i i списка o оснивању 
ВОДНИХ задруга у предратипм граиицама Краљс- 
i mir Орбије и Црне Fope од 27. новембра 1920. 
грдине npiiMii без измене. 

Председник Миша Трифуновић : Прима ли 
Одбор начелно ову Урсдоу без измеве? (Прима.) 

Известилац др. Светислав Поповић: Оекција 
предлаже, да се сви чланови од l.—168; приме без 
измене. 

Првдседник Миша Трифуновић: Пма ,iii i;o 
од господе посланика да у сћецијалном претресу 
учини неке примедбе. (Пома.) Онда he ona цела 
уредба примљена и начелно и специјално отићн 
jom једанпут ради дефинитивне одлуке у Одсек. 

Изволите чути даље. 
Нзвестилац др. Светислав Поповић: Сскција 

предлаже, да се уредба бр. 16 списка o окр^ишм 
управним n среским марвеним лекарима у Краље- 
laiim ОрбИЈИ и Црној Горв ОД '27.  XI.  1920. »Олу- 
жбене Новине« 53; примв без измене. 

Председник'Миша Трифуновић : ГГрима ли 
Одбор начелпо? (Ирима.) 

Известилац др. Светислав Поповић: Предлог 
je секције, да се у специјалиој дебати чланови 
i.   5. приме без нзмене. 

Љуба Јовановић; Ja молим једав одмор од 
б минута. 

(НаСгаје одмрр.    - Послс одмора.) 
ЕГредседник Миша Трифуновић: Иастављамо 

седнидуЈ господо. 
Па уредби број (5. crafcjKa није jom ништа 

решенр. TIOIIITO je већ подне, ja мислш, да дана- 
ii!ii,y седницу закључимо, a да друру закажемо 
за једав од идућнх дана, после два три дана. 

Upe ио што закључим седницу, молим го- 
сподина известиоца; да прочита извештај li. сек- 
mije. како би га могли ставити на дневни ред; јер 
;;| iii\li.\ седницу пемамо нтпта друго него про- 
дужеше давашљег дневног реда и извештај гоуге 
секције. ' 

По споразуму, гоеподшг Paitoimh жели, да 
вде нз ]\\ секције у П!.. a господин др. Лаза 
Марковић m: III. секције да дође на његово мосто 
у IV. секцију. 

Прима ли Одбор? (Прима.) Опда he се ова 
нзл^ена п извршити овако. 

Известилац др. Светислав Поповић  (чита): 

II 3 В В Ш T A .1 
ir. Одоека Законодавиог Одбора o прегледу при- 
времених урђдаба, гфавилника и решења Миет- 
старског Савета, аката и одлука са одрсђеним 
роком трајап.а заронског ттчаја. изданих у вре- 
мену од i. децемпра lois. до даиа, проглашења 
Устава, слроведених n.i Министарства Уиутра- 
mii.iiN Послова п Министарства Просвете сходно 

члану 130. Устава. 




