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Одсек сс v првој седници Одржаиој у Бео- 
граду 6, августа о. годћне 1«)нституисао. Пред- 
седаик секције госиодии Љуба Јовановић, пот; 
предсепик господин Јован Маговчевић. 

Одсек je у овој седилцп сређивао материјал, 
који je примио у смислу адана 130. Устава ofl 
председннштва Законодавног Одбора. 

Одсек je одржао своју другу седницу 2<5. ceiir 
тембра, a трећу -ii. септембра о. г., na којима je 
прегледао уредбо. peiiieH>a п актаЈ no струци Ми- 
нистарства Унутраппвих Дсла, управдог u само- 
управпог пдслси.а, које су побројане у списку 
прилога »Службених Новнна« број 195. од 3. сеп- 
тембра ć. г. na страни ■>. под редиим бројсм од" 
1—17 закључно. 

Преглед Уредаба, које Qe тичу организације 
Министарства Унутрашњих Дела, поменутих оде- 
лења, одсек je одложио, док се у Народној Окуп- 
iimiiin не решн пројекат закона o централној 
управи, који je влада предложила, како би се онда 
ono, Уредбе мОгле преиначити и саобразити с по- 
менутим законом. Te су Уредбе нменоване под 
бројем 1, 7, 10 иомепутог списка. 

Одсеку je част предложити Законодавном 
Одбору: 

I. 
Да ii даље остане у важности и да се пма 

као закон прогласити ciracaK број 2. »Указ o пре- 
ношењу Убтава од 1903. године са свима зако- 
нима рдније Краљевине Србије на јужне наше 
крајоис! присајодии.онс иослс пплктккпх ратова. 
Р.Бр. 25.400 од 30. јуна 1919. годшге »Олужб; Но- 
вине« од 15. јула 1919. године Орој 68.« 

II. 
Да престаје дајве важити решење нменова- 

но у сииску бр. 14., које гласп: »Решеае Миип- 
старскрг Савета од б. марта. о. г. О.Бр. 442. o томо 
да буџето општина у опим окрузима, где   нема 

окружиих одбора, peniasa Миннстар Финансија 
\ споразуму i'a Министром Пољопривреде (иеобја- 
вљено.)« 

Ili. 
Да решења Министарског Савета под бр. i, 

5, J (i. списка, која се одаосе na кредите одобрене 
icao помоћ иострадалима v рату, a која иосе па- 
слов: »Решеп.с Мицистарског Савета у Вр. 15.007 
од 19. јула. 1920. год. o одобреном кредиту од 
12,500.000 дићара noMohii пострадалима у рату - 
извршено решење -     пеобјављено«. »Решеље 
Мииистарскбг Савета у бр. 20.650 од 8. октобра 
1920. i'. o одобреном кредиту од 500.000 динара по- 
Mohii пострадалим v рату - извршено рвшеље - 
iicoOJiiiihc.iio«-. -- »Ретен.е МИиистарског Савета у 
бр. '-ити од 29. марта 1921. године o начину и упо- 
треби одобреног кредита од 700.000 динара за 
округ смедеревски - нзвршено решење т- нерб- 
јављено< noniTo су ова решења Министарског 
Савета извршена и реализоваца, то Одсек пред- 
ла5ке: да гбихово далње бажење има престати. 

IV. 
Подносећи овај извештај одсеку je част умо- 

лити Законодавни Одбор, да изволи у пленуму 
усвојити горње предлоге, која су у одсоку доиетп 
једногласно. 

За известибца одсек je одредио господина 
Љубу Трандафиловића, народног  посланика. 

29. сецтембра 1921. године 
Београд. 

Председник Миша Трифуновић: Ову седницз 
закључујем, a за вдућу предлажем прбдужење 
данашн>ег дневног-реда као прву тачку, и као 
друху извештај П. секције, којп je господви изве- 
стилац сада прочитао. Црима лн Одбор ово? 
(Прима.) 

Данапнву седницу закључујем, a другу за- 
казујем за први четвртак, 13. 0. месеца. 

(Седпица je закључеџа у подне.) 

XVI. СЕДВИЦА 

ЗАКОНОДАВНОГ ОДБОРА 
НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ 

КРАЉЕВИНЕ 
СРБА, ХРВАТА П СЛОВЕНАЦА 

држаиа 13. октобра 1921. године у Београду. 

Председавао Председник Миша Трифуновић. 
Cetepeiap др. Павле Чубровић. 
Присутан Министар Пољопривреде и Вода 

господин Иван Пуцељ. 
Присутни делегати: др. Велимир Отојковић, 

начелнив Министарства Пољопривреде л Вода; 
Ћирило Петровић, инспектор Министарства Пољо- 
привреде и Вода и Милан Дунић, реферепт Мини- 
старства Пол.онриврод!' и 1)Ода. 

(Цочетак у 10 насова.) 
Председник МишаТрифуновић: Отварам 16. 

редовни састанак Законодавног Одбора. Изволите 
чути протокол прошлог састанка. 

Секретар д]). Павле Чубровић чпга записник 
XV. састанка. 

Председник Миша Трифуновић : Прима ди 
Одбор записник? (Прима.) Објављујем, да je 
примљен. 

Изволите чути молбу, ftojai je стигла Законо- 
давном Одбору. 

Оекретар. др. Павло Чубровић: Тешки инва- 
лиди моле Одбор, да учинв II;IMOIIC неких чланова 
у закону o инвалидЈша, број 259: упућеџо ГГГ. 
Одсеку. 

Председник Миша Трифуновић: Одбор je 
добио нзвештај I. и Hl. Одсека. Извештај I. Од- 
се«а Tii'it' се Ш1нистаротва Финансија, a ПГ. под- 
iiocii извештај p арегледу уредаба Министарства 
Народнбга Здравља. Ivano je пзвештај I. Одсека 
опширак, то he се он ставити иа диешги ред, кад 
за то буде биЛо могућкости. 
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Сад треба да извршимо избор два чЛана 
иравника за извештај o захтеву Мшшстра Пољо- 
привреде и Вода за давање концесија за нско- 
ришћавање водених сиага у Краљевшш. Да бв се 
raj идбор могао обавити, дајем два минута одмора, 
да се чланови одбора опоразумеј.\ о.капдидацији. 

(Настаје одмор.      После одмора.) 
Цредседник Миша Трифуновић: Настављамо 

свдницу, господо. Појавила се телгња, да се у ме 
сто два члава изаберу три члана, и ja иолим :):i- 
Ееднодавви Одбор да то одобри, и ако смо про- 
шлога nvTii уговорили да буду два члана. (Прима 
се.) Одбор ре споразумео o избору чланова, и ja 
молим Законодавни Одбор, да прими за чланове 
ову господу: Дра. Светислава llonoiuiha, дра, Лазу 
Марковића и Јована Ђоновића. Прима лв Одбор 
ову тррјицу чланова, који he проучити овај пре- 
длог господина Министра Пољопривреде и Вода? 
(Прима.) Објављујем, да je примљено. 

Прелазимо на дневнв ред. Молим господиџа 
известиоца да продужи нзвештај V. Одсека, који 
се тиче Министћ.рства Пољопривреде и Пода. Стали 
смо код Урсдбе бр. 16 списка. To je Уредба o 
oi;|iv;i:imM. управшш и среским марвеним лека- 
pii.M.-i у Краљевинн Србији и Црној Гори. 

ll.ait'cTii.ian др. Славко Шећеров: Секција 
предлаже, да сс ирими без нзмене Уредба под бр. 
15 списка o окруЈКпим умратшм и срсскпм мар- 
веним лекарима \ Краљевини Србији и Црној 
Гори од 14. VI. 1920. грдине, обвародована у бр. 
144. »Олужбених lloitima«. 

Председннк Миша Трифуновић : Прима ли 
Одбор у iia'Kvi.v (ил >'редбу овако, како je Одсек 
аредлаже? (Прима.) ОбјављујеМ) да je oca Уредба 
у начелу примљена, Уредба ie, као што видите, 
одштампада у Службеним Пог.ииама . Kolu' ли 
Одбор да Miiim какве аримедбе у специјалној де- 
бати код поједвних чланова? (Никл се ие јавља 
за реч.) Одбор не чини никакве примедбе; зцачи, 
да je ова Уредба пјшмљена и у начелној и у спе- 
цијалној дспати. Да аоновим и рвога пута, да lu- 
li ова Уредба поново ићв у Одсек, и да he затим 
наново доћи пред Законодавнв Одбор са крајњом, 
дефинитивном  редакциј(<м. Изволите чутн даље. 

Известилац др. Славко Шсћеров: СеЕЦИЈа 
предлЈОЖе, да f<! ирими Сн'-; и.-лкми' ^'родПа иод бр. 
iu списка: Решење Министарског Оавета од 4. .\i. 
1920. год. o додатку на путовање марвених ле- 
кара, обпародрвано у бр. 70. ^Службених Новина«. 

Јован Ђоновић : llonmi ми у I. секцијв ра- 
димо једну Уредбу o додатцима на скупоћу и 
дневницама за све чиновнике, a тако исто и o до- 
дацима за путоваље, те he и ови додацв за путо- 
вање марвеша лекара! ући у ту главну Уредбу, 
ja мислим, да иема потребе да ми сада примамо 
ou.v Уредбу. Ja бих вас замолио, да MTI ову Уредбу 
улутимо i. Секцији, да со прикључа овим рста- 
лим, na да се и то пита&е рсти оном главном 
Уредбом o додацпма im. оутоваље, коју има да 
нзради I. Сбкдија. 

Известилац др, Славко Шећеров: Издацв су 
r.ch учињени на основв овог решења Министар- 
скор Савета. Према томе, досадаље издатве треба 
одобрити ii озаконити. Уредба коју рзрађује I. 
Секција аш да доведе у сагласност сва ова разно- 
врсиа ршења Министароког Савета. 

Јован Ђоновић : Ja ис тражпм. да се ова 
УреДба суопендује, него да са врати 1. Оекцији, 

a ona живи и naa;ii све донде, Док не будв обухва- 
IMIUI оиом главном УредбомЈ Зато вас молим, да 
je уцутите i. Секцији, 

Пшдседнив Миша Трифуновић : To je нста 
ствар. Ова he Уредба отићи i. Секцији u живеће 
до дефинитивног решења главне Уредбе p дода- 
uiiMii iia путовање. Дакле, ова će Уредба упућује 
i. (Јекцији. Изволите чути даЈве. 

Известилац др. Славко Шећеров: Оекција 
предлаже, да се иримв бвз измене решење Мини- 
старског Савета o граничним марвенхш лекаримо 
од 10. s. 1920. године, које иије обнародрвано бр. 
свиска 17. 

Председник Миша Трифуновић: Жели ли 
Одбор да читамо, пошто није обнародовано? 
(Жели!) 

Известилац др. Славко Шећеров чита реше- 
ње Мивистарског Савета o граничним марвеним 
лекарима од 10. V1IT. 1920. гбдине. 

Председник Миша Трифуновић: Pi ма го- 
СПОДИИ Љуба .loiiaiior.nli. 

Љуба Јовановић : Ja пих молио господина 
Министра ii-iii и>вгов£| референта за једно обја- 
тњењеј које ie потребно да бн проценилн рправ- 
даност тлх ефикасности оврга рвшења, Etoje треба 
озакошгги. 

Ja сам из новина сазнао, да je нталијанска 
Влада аабрапила yno;i, наше стоке у Италију са 
разлога, што у нашој земљв постојв сточна за- 
раза. Ja молии за рбјаШњен>е, да лв то постојн и 
ако постоји и ако постоји, у колцка постоји? 

Председнив Миша Трифуновић: Г. Miinu- 
стар je oTiimao na седницу Министарског Савета 
n молио ме je да ra цзвиним, a овластио je свога 
реферввта, да у име његово да пртребно оПјаш- 
n.ciM'. Реч пма рефереит Мнвистарства Пољопри- 
вреде n Вода. 

Ннспектор Министарства Ђирило Петровић: 
lla питање г. посланика пмам да кажем, да смо 
Mii извештепв гелефонскн од стхЛне Министар- 
ства Овољннх Послова, да збиља постоји забрана 
увоза стоке од стране Италије збрг тога, што се у 
пеколико транспората појавио man n устобоља. 
Taj извештај нисмо joni добилв писмепии путем, 
a.m држим, да heMo ra добити у току данаппвега 
дана. Beh je тражево од стране Министарства tlo- 
љопривреде и Вода, да će ono регулише некако и 
да сточни извоз не буде ометап у већим размера- 
ма. иего да сс подржава и даље onano kao што je 
досада рађено, n да QC поступи према конвенцији 
са Италнјом, r. J. да буде неко веће ограничвње 
између срезова односно округа. 

ii'ao IHTO рекох званично немамо још вишта, 
a.ni су Beh у томе смислу подузете нзвесне uepe. 

ГГредседвик Миша Трифуновић: Има реч р. 
• I >уба •lonannnnli, 

Љуба Јовановић: Мевн je жао, што o овоме 
предмету не иржемо говоритв како треба, јер b 
њему лисмо обавештени. Kao што видите и само 
Nfинистарство. o тој стварн није званично обаве- 
штено iiiiTii доио.ч.ио обавештево, na онда nn нас 
не може b томе обавестити. 

A. in ja сматрам за дужвост да ОДбору свра- 
TiiM пажњу na овај факт. Било je време када je 
Италија била савезница кашега противнвка и 
стварнога нерријатеља Аустро-Угарске, na када 
смо MU la Аустро-Угарском били у царидском 
рату. Iha.inja je у то време са нЈша оклопила ве- 
терипарну конвепцију и тиме нам олатџала, да 
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можемо водити onaj цариЈгски рат, који пас je 
фактично био довео у један тежак приврелни по- 
.iinнчки положај. 

Данае je Ита шја иаша савезница a ca гбом 
имамо формалап савезнички уговор. Видите да 
гс појављују пиаве на каквс нисмо били навик- 
iivTii од страие Италије сада и раније, iiero нас je 
II;I п.их цавнкла Аустро-Угарска, II »аравио не- 
мајући ближш податаЈса ne MOI^ да оценпм зна- 
чај гфивредни ц политички тога сталва, али сва- 
гсојако да смо дужнн на jo рбратитн своју пажњу, 
јер последице и за привреду najiiy na и за полн- 
TM'IKII правац за будућност иогу бити врло зна- 
'liljlll'. 

Ja само иорам p liii. да ми ji1 тешко веро- 
г.тги. да Италијанска Влада прима као неко tia- 
слеђе, и TI> no моме м љењу врло рђаво наслеђе, 
ч.п: п такве M'Tu.ic аустро-угарске привредне по- 
литике ареда ондашљој Краљевини Србији, на- 
шој земљи, према пашем наЈЈоду, иетоде koje ни- 
каква добра нису floiiehe Хабсбуршкој Moiiap- 
хпји п које, акр mi поста te сиетем политички цта- 
лиЈански, ne мргу донетн добра несумвиво mi 
FiaMa, a no моме мишљењу ne могу донети добра 
im Нталији mi италијапском народу. Иначе самза 
то да примимо nii\' уредб.у како je предложена. 

ПреДседник Миша Трифуновић: Има реч го- 
сподин посланил Дрофеник. 

Јосип Дрофеник: Установа  обмејних живи- 
ноздрав :ов je врло потребна. Озираје се на :и-- 
бато сс пополнома ујемам с сумњо, да je Италија 
ствар претиравала, да иас хоче ошкодоватл mi да 
ini толико окужења, да би запртје меје оправиче- 
вало, гемвеч пас хоче Италија <• то одредбо го- 
оиодарско слабити, ко ве^ да je прв пас велика по- 
трв(5а, да пзважамо живино mi то в сврхо збољ- 
iiimi.;! наше валуте mi з озиром mi пополпо no- 
иањкање крме, 

ГГроснм, да одбор стори все, да се италијан- 
ска влада примерно поучи, да сматрамо то кот 
шикано, i.-.nvpii iiiij следијо репресалије, mi да се 
<точ11 все, да се меје зопет одпрејо, кер под»тем 
запртју трии наша живинореја mi то тиста, аа 
катеро се ту в први врсти rpe, намреч живииореја 
i; Словенији. 

Ти нзвози се врше в тако озких иејах, да ne 
придејо цити v. поштев. Даље со na гуди поли- 
тичне областл врло добро рргапизиране, да знајр 
забранити, да би се при ^зврзу занес^о како рку 
жењв. Констатујем да следн при тех Шиканах 
Италија AvcTpu.jir крја je хртела с царинскр врјир 
слабити Србијр. Треба je да се држене je би IIu 
лија паша з^везница алн непријатељица. 

Просим трреј, .'ui се всв гн недрстатки чим- 
npej укинејр тер се <• тем заварује наше прљедел- 
етвр п каша валута!. 

Председник Миша Трифуновић: Има реч г. 
Павле А.нђелић. 

Павле Анђелић: Јл мислим, госпрдр, да се 
ona ствар ne рднрси na рву уредбу и мрлир бих, 
да се цискусија прекине, јер je овр ствар владагае 
прлитикс. Mcmi će чини да су пам Талијанв аа 
бралилл нзврз a ми смр забрапили Румупији. Овр 
je рбадврје сличнр једнр с другим. Стрга бих мр- 
лио, да сс рва уредба прими и пређе вд  nfl рад. 

Председнтп« Миша Трифунови^: Има реч г. 
Ђопрвић. 

Јован Ђоновић: Грспрдр, какр каЖс г. Анђе- 
лић, пстипа пема jiv сехни^ие ввзе нзмеђу рво 

уредбе ii рврга сштања. A.m. мн писмо мрглн про- 
пустити гфилику riii;(i|iriiii p рврј уредби, a да ne 
прогрворнмо неколико речи p PBON талијанском 
прступку. Овр je ешчив поступања, крји je бир пр- 
зват м практиковав од Аустрије. •N' нстррији иа- 
итх одпрса, нзмеђу Аустрнје и ftaiuc земље, де- 
шаваласе, да нам je Аустрија забрапила извоз 
capice и без поврда и кад писмр били у царцнскрм 
рату са њрм. Италија je исто забралшла уврз 
стрке нз паше земље. AKO писмр дрбили писмеиу 
потврду, дрбилн смр вест p трме, n тр je дрврљнр. 

Грвррећи o ветеринарскрј крнтроли, мрралв 
смс прменутв raj факт и Закрподавни Одбор, no- 
што (Тарламенат није na окулу, дужав je скренути 
пажњу влади, да она не може да толерира таасве 
мере II да у својим политпчким рдносима према 
Италијн мрра заузетн дрлтње такво, да ne може 
бити нзненађења у будуЋИРсти. 

У рсталом, мррам i;,i:;,rni. да гдегод смр no- 
UMU ка рравицама, орелв сио Италију кар пепри- 
јатеља и сада je срећемр вар пепријатеља, којв 
iicKi хрће да HUM Eia рвај пачив рбјавв економски 
рат. Mu иорамо заузети прав став прбма њима: 
нли смр савезвнцв нли нисмр савезници. Акр смр 
савезници, у штр не верујем, писменрг угрврра P 
савезу немамо, nero смо савезвицв преко осталих 
савезвика; нека се то зна; илв смр иепријатељн и 
рвда треба и с тим да ре рачуна. 

Кад mi.jc Парламенат na ркупу, кад pa џ\ 
Закрврдавни Одбрр, фактичкв je пртребнр билр и 
дужврс! je, да се из Закрнодавврг Одбора чује 
глас противу гаквих мера, крје могу Дрвести др 
пежељеник крмпликација с нашим сусеДом. Стога 
сматрам, да je било корисно рећи оволико и да je 
у ' ге потребнб билр овр  рећв н  радв   паше 
владе и радв ивостранства. Нека зцају овв 
с поља, да ne могу да irac шнкапирају лака срца, 
да mi ми To nclicMo довустити, и да na крају кра- 
јева [«јада one земље мора предузетв меке, i.njc 
мОгу једпој гладној земљл, као што je Италија; 
донети више штете nero кориоти. 

Иродсслит; Миша Трифуновић: Примп nt 
одбор предлог одсека рдносно решења адиистар- 
citor Савета?, (Tlpiraa.) (ДР- Л. Марновић: Молим 
за реч.) 

Има роч .i, Лаза Марковић. 
Др. Лазз Марковић: Предлалгем, да се примн 

'■•i додатком, да се саовтти падлежвом Министру 
TCI:CT говора, itojii су iiii.in поводом овога питања. 

ГГредседвик Миша Трифуновић: Стављам na 
гласањо са додатком r. M;ipi;(M',iili;i. Прима .m од- 
брр п рвај дрдатак? (Прима.) Објављујем, да je 
примљен. 

Крд специјалне дебате има лв KP да учини 
какву вриредбу крд прједопшх члаврва? (HeMa.-) 

Рбјављујем, да jo ono примљено начелар и 
специјалло. Изврлите чутв даље предлрг! \г. Од- 
сека. 

Нзвестилац др. Славко Шећеров: Оекција 
иредлаже, да се бр. ■.,:^.. списка паредба рдељка за 
кметијствр Дежелне Владе за Слрввнвју рд II 2 
I9lfl. год. IIIT. .454. Ур. i. .. марвевии лекарима 
прпмп без нзмепе. (Љуба Јовановић:, Je ли na- 
pe, in;i рбјављева?) Јесте. 

Председник Миша Трифуновић: Прима ли 
одбор? (Црима.) Код специјалне дебате иемђ нико 
пвшта да приметв крд прјединнх чдацрва? (Псм.м 
Објављујем, да je примљепо, 

ii) 
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Изволитс чути даље! 
Известнлац др, Славко Шећеров: Секција 

предлаже, да се бр. 24; списка. наредба Поверени- 
штва за кметијство Дежелне Владе зо Оловенију 
ор 21. 2. 1920. г. Шт. 139. Ур. !•■ којом се пови- 
тују таксе ha рибарске кнЈИЖице, III>IIMII без из- 
меиа. Она je објављена у званичном листу. 

(Тредсодиик Миша Трифуновић: Прима ли 
одбор ову царедбу? (Прима.) Што се тнче специ- 
јалне дебате нема никаквиз примедаба. Ова je 
наредба нримљена у начелу и специјалио. Изво- 
лите чутн даље. 

Се^ретар др. Славко Шећеров чита: Врој 26. 
списка »Наредба целокупне Дежел^е Владе за 
Словенију од 2./6. 1920. године бр. 255. Ур, JI. o 
полицијској аднтроли нзвозног промета преко др- 
жавне г]);!!!!!!!!"1 односно демаркационе лшшје«. 
Даље се наводи да су све иоменутс уредбе од- 
носно решења стручно^а 311ачаја, те нзискују да 
се рехултиу материје, за кој« није било до сада 
ншсаквог прописа, илв где je због [грилика иосло 
рата бпло [хотребно постојеће законе нзменити нлн 
допунити. 

Председтгш; Миша Трифуновић ; Прима ли 
одбор предлог одсе!ка у погледу те наредбе? (При- 
M;I.) Исто raito нема примедаба за специјалну де- 
бату. Према томе, примл)ена je Ова наредба. Изво- 
лнте MVTii даље. Сада долазе уредбе, где je одбор 
пре!цложно, да се поједини  члановн мељају; . 

Секретар др. Славко Шећеров: Одбојр пред- 
лаже, ,i'a се учине неке измене у појединим уред- 
бана, II го предлаже, да се у броју 6. спиока у 
Правилнику за утамањиваље скахсаваца од 26. '2. 
1921. год. Сл, Нов, бр. (i7. дода после члана 5. ков 
члан R. који гласи: Onaj правилшгк важв и за 
Ц|Ч1\  Гору«. 

Председник Мнша Трифуновић: Реп нма г. 
• i ■> ба Јовановић. 

Љуба ЈовановиЦ: Ово je једна уредба, т;оја 
се ао?е правилником, а.ш у ствари ji1 у свом пред 
мету уредба са законском снагом, једпа рд оних, 
o којима сам говорио, да оне у еадашње време не 
t'iii мргле ла остаиу без измене. -Ta hy одмах pa по- 
четку кавати, да 6у пам закоиски прописи b ута- 
иаљнвању скакаваца потребни, и према тому на- 
лазнм, да треба такве trponiice нзрадити. Али će 
[ie слагкем, п не бих могао да гласам за onaj пра- 
вилник са оваквим ffceroBiiM одредбама. Te су од- 
редбе битне, и према томе ja бих ono >гашлеп>а да 
MU рвај чравилник ne примимо, nerc да цеЛокупни 
гфавилшш вратимо секпији, да га она у спораг 

;
'\MV ca Мдпистаретвом Пољопривреде преради и 
саобрази данаШњем временл? и основним начели- 
ма политичклм. иа којима се заснива наша др- 
жава. ГоспоДи he брзо битн јасно ово моје гледи- 
тте, кад v.\ упозпам са веким одредбама. 

ll'i члаиу l. (чита): ■ Сваки сопственик или 
затсупап засејанога, нли пеогрдђенога замљиштб 
дужаи je да na љему уништава скакавце; чим се 
iiojanc. [fcro тако су дужпи сви грађапи једне 
општиие да na позпв општипске власти заједпички 
утамаљују скакавце na OIHIITIIUCKOM зпдгљишту. no 
путевнма n порел и.мх као и na прпватшш има- 
н.пма, ако сс за то укалге потреба 

■Ta разумом, да je свакл фађапип пужаи 
личпо ололијм) i.ii rmčo иожо допршгети утамаљеп^у 
скакаваца, a. m со уродба ne ограничава na лпчпу 
iroMOh, »ero nii;i вотива сваког грађашпга, a спо- 
чиЈално na нмаоца   земл.с  (vniiui.a и   цео  rpomai: 

изазват тпм утамањнвањем. Даље се кажс (чита): 
Ако се од стране власти подузме утамаљивање 

скакаваца na приватним имањима, ДЈтлгни су њи- 
хови сопствепици нлн закупци, да допусте! да се 
то нзврши са средствима, која су no прописапом 
упутству за fo најподеснија«. 

.х' ЧЛ. .'.. гс ];;\;\:c (чпта'): -• Иотргпцс ciipann li 
сродства за утамањивање скакавада, ако их поје- 
динци ве моцу набавитц, дужна je опћина iia6a- 
вити пх o свом трошку n ставитн nx na располо^ 
жење грађапима уз ваплату накнаде за употребу 
сирава и средстава no њиховој вредности«. Да- 
кле власт he нрбписивати справе и средства, a то 
he све бити дужни грађани платити. Међутим, 
утамањивање ска1Јавада не врпга се само у инте- 
ресу онога грађгСнина, код којега се појавио ска- 
кавац, него се чири у интересу осталих грађана; 
na 'iiiii-M се земљпшту скакавцп вису појавили. 

Ja сматрам у опште, да je појава скакаваца 
једна елементарна незгодаЈ која не сналази поје- 
динце, иего већн део грађана, велик део народа. 
II оно нсто, Есао UITO поједицац Ешје дужан поди- 
зати насипе n.in брале од воде, него Су то дужне 
'шпптп веће заједнице, у крајњем случају велике 
nacnnc држава,, TaivO и onaj трошак треба да под- 
пеое нека већа заједница. Ja налазим, да je то је- 
дан предмет, o којему Секција треба да размисли, 

Овде уз сам Правилник као саставни део 
Правилника налази се упутство за утамаљиваље. 
У тсм упутству, које je врло пепо цзрађено, на- 
лазе сс вазда именовапе течности, некакве лампе, 
aiia|)aTii n т. д., i;ojii могу 6ИТИ јгфтппп. a.in Могу 
oiiTii n скупи. Према томе ja мислим, да у том 
смислу треба onaj Правилник променути;. 

Joill иешто морам n.aicTii. да Г.ам спратпм 
пажњу. Мтап i, каже (чита): »Извршење овога Цра^ 
вилника no приложеном упутству спада у дуж- 
noĆT општинских власти. За неизвршивање одре- 
даба овога Правилника n парпдаоа. i:njo су na 
основу тога нздате, општинске власти узимају no- 
јединце na одговор no полицијској уредби«... — 
дакле се јавља једна врло блага ствар,..,« икаж- 
њавају, пх ca K -50 дннара у корист општинске 
касо. a утамањиваље скакаваца предузимају од- 
мах саме o трошку осуђевога«. Дакле ткве све 
ствари \;огу се овде нзлећи из тога утамаљиваља 
скакаваца na рачув] осуђенога! 

Опда се даље каже: »Жалбе против осуда 
општшгских власти разматрају и у последњем 
степену расправљају среске. односно окружне по- 
лицијске власти«: Требало би здатл, да ли среске 
нли окружне n lacTu. Дакле ту нмате једау власт, 
која мепн улива поверење, али незнам, да ли he и 
другима у.типатп поверење, Онда će каже: »За 
l" к за поднешење жалбе, као и за застарелост 
крнвице вагке прпппси полицијске Уредбе«. Даље 
се калге: Надзор пад опттипским властима o из- 
вртавању Правилника врше среске односко 
бкружнеј поллцпјске власти. За лабаво вршење 
врописа no овом Правилнику од страпе отнтин- 
ских власта узимају срескс одпосно окружно iio: 

лицијске г.ластп na одговор ГГредоеднпке одпоспо 
[смотовс лотпчппх општипа, n калгњавају их са 10 
III f>0 дннара у кирпгг државпе касе«: fCao гпто 
впдите, јап.т.а со jcTiia' могућпост за изпуђивап.с 
(»т.чвка и свих оппх нсзгода. против иојих će мо- 
ра.мо борптп и заштпћавати ne само грађане него 
ii оамоуправу општипоку no селнма. Надал.е сс 
кажс':   ЛГалбо протвв опнх осуда срескнх, одпоспо 
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окружиих иолицнјскнх власти разматрај.у и у по 
.Miuii.iM степену расирављају бтфужне полицијске 
I;.I,ICTII   d miniin    MiimnT.iprri.n    ПоЉОПривре ir    П 
Водо . 

Ja ne знам, како се то тумачи, до у цосле^ 
n.fM степенЈ   разматра   окружна   власт:   односно 
Мшшстарство,  o KOJI TO разматра  једно,  a   ка ia 

(руго, нигде није иредвнђепо, Зато ja бих молио 
одбор н i. известиоца, да се опи сагласе, па да сс 
ona урс HM- tcoja je но циљу свомо пеопходт - 
гребна,   i.i со врати у свкцнју и да се ona > с«; 
miju захтевима иовога вромеиа орилагоди. 

Известилац др. Славко Шећеров: Увшкавам 
разлоге, којс je г. Јовапбвић изнео у своме го- 
иору п пристајем, ia се овај правилнт; врати у 
секцију н .i.-i се хчппг нзмепе, које je г. Јоваиовпћ 
био предлолсио. 

Прсдседиик.Миша Трифунови^: Ki ITO вп- 
днте, господо, има више олаиова код овога npa- 
I;II.TIIIII;;I. Г. Јовановнћ се дотакао само Једнога 
'Milim. Да ne би прелазили na друге чланове мснв 
изгледа, да je гежља, да се усвоји предлог г. Јо- 
вановића: да се врати у одссе цела Јфедба, али 
upe него тто бих ставио na гласање дајем pci г. 
Апђелићу. 

Павле Анђелић: Ja сам хтео да учиним само 
ji ту напомепу. Mu смо имали у Србији достатих 
.;,n.nii.i i,.iii hi m je овај ii утамањивању [усеница 
п који су само [онети формалло, да се може pehu, 
де постоје, Па je тако исто и ca овим закоиом. 
ilimi Ке га ко употребити, пити ћемо ми имати од 
скакаваца опасности, icao што ■штам да их нна } 
Лфрицв ii другдм зенљаиа. (Д1>. Лаза МарковиЦ: 
IIM.I их у Херцеговини п Црној Горн.) кко iix 
има, опда дотични крајеви треба ia подиосе тро- 
так. a ne то да na ine na герет целога друштва. — 
i;;iii luTO je право, да onaj који пма зомље, да има 
прихода са ње тако je исто ираво да нма и рар- 
■ . ,1. Писапи.' M.TI: самих > ре ia6a и воправљањс 
њихово одузима само времепа за мпого важпијс 
mil lime i;ujii nac чевају, a ми сада ноправљамо 
уредбу d скакавцтЈа. Менм се 'шпн, да je то пз4и- 
шин посдо са (a враћатл то у одбор, IHTO треба 
iipiiMiini ову уредбу, na да се поступа с IBOM зи 
пзвесно вреие, a доциије ако се ona  вокаже не- 
практична п да ne ваља, опда треб! правитионо 
mro ne IMI.I.:I. .-I MU сада join ne зпамо да ли ваља 
nm no. 

Др. Павле Чубровић: Мсми je чудпо, да мој 
имешак овак! гледии1те заступа o овоме пнтању. 
fcp •■ 1вар je cacBiiu jacua; кад na пример нздесно 
предузеће подиже брану за воду, онда се то чнни 
ne само за појединца, nero за«ц&1ину. Т&ко нстои 
скакавцп na пзвесним местима м\ ia чннс. Ja бих 
желео, да r. Анђелић оде у Подгорицу na да види 
IIII;I може таква једпа појава да учшш од једнога 
краја: ne остапе mi траве im жита. II онда ако сс 
ue спречи од стране државе једпом мсром, може 
да у једвоме npajy учпип читав пустош. 

■i.i бих иолно Одбор, да овај предлог, есојн je 
пстакао r. Јоваповић и то врло умесно и тактично 
II врло лепо ni образложио и то ne само у економ- 
cicojj делу o сузбијаљу ове појаве, nero je lOBeo .\ 
везу n ca полицијскии манипулацијама, којеимају 
везе са овил иерама, врати секцији, i.i га размо 
i |iii м донесе потребно решење. 

Љуба Јовановић: Да се објасшшо. Ja нисам 
категорички калао да лрисава подиосп троткове, 

nero сам казао: држава пли uaiuia већа заједпица, 
a та може битв срез, округ п.ш об iacT. Moje je 
Minu.i.-'ii.r 5 ouuiie, да једав велшл! деО старања o 
no вопрпвреди преносемо ua веће заједпццо, и. np. 
na mi (асти. 

Ијкдгсдиш; Миша Трифуновић: Дакле, ГО- 
сиодо, ja li.v ставнти na гласањо i вај пр ■ иш r. 
Јоваиовића, im ако on буде одбачеп, cTaBiUiy 
предлог i. Аиђелића. Прпма :m одбор предлог i. 
Јоваповића? (Прима.) Дакле, овај правплпнк no- 

će upaha у t>д,■'■^;• 
Изволите 'i.vni даље. 
II (вестилац др. Славко Шећеров (чнта): Ceu- 

uii.jii предлалсе, да се у 6pojj 8. cimcim Уред( 
оснивању средњих пољопривредпих школа од 27. 
ii. t920. године Сл. lici;, бр. б. измошг тако, да 
iiM.i члан 37. ii.i. i. да гласи: >Суплснтом средшс 
пољонривредне школе може постатн к.тдпЈ.и. 
који je свршио високу пољолриврвдпу школу и.т 
пољопривредии факултег у земљи или na страни.' 

Председник Миша ТрифуновиК: Прима лн 
Законодавни Одбор у пачелу овј уредб^ под бро- 
јем 8. еписка? (Прима.) 

Пошто je Уредба примљена у пачелу, сада 
iiiMii прећв na дебату у поједипостима. 

Известилац др. Славко Шекеров: КбД првих 
шест чланова нема пикаквпх примедаба. 

Председпик Миша Трифунови!!-. Има ли ua 
квих примедаба [год првих meci чланова? (Heiia.) 

IIoniTO пема примцдаба, објављујем, да су 
првих шест чланова примљени. Нзволите чутн 
сада ч.таи 7. 

Љуба Јовановић: Господо, у ч i.m.v 7. пабра 
јају ре предмети, који се нмају учити у овим шко- 
лама, na се као први оредмет паводв српски јеаик. 
Ja иислим, да je ово ушло овако само једном 
омашком, u Mo.TiiM r. пзвестиоца, да т.\ случајну 
омаЈпку исправи. 

Известилац др. Славко Шећеров: Ово je 
овако ушло ом.мпкпм. Место рвчн српски, ставићс 
i   српски, хрватскв u словена,1ки. 

Оредседник Миша Трифуновић: Има ли ко 
шта да приметв na члапове од s. до 30. 1акл>учио? 
(Нема.) 

Iloiirm пема пикаквнх примедаба, ови су 
члапови примљепи. Изволитс чути члаи 37. 

Извсстилац др. Славно ШеКеров: Овај je члан 
гласио im овој Уредби овако: Суилептом средп>с 
пољопривред}1е школе може постатн кандидат, 
који je положио пспит зролостн, у средаБој школи, 
глмпазији ii.Tii реалци, и свршио високу no во 
привредну школу нли пољопривредни факултетз 
земљи, ii.in na странв . 

1 Vuinj.i npe i i.i.i.v. да тај члав сада гласи 
овако: Суплентом средње пољопривредне школе 
можо niMi.iii! кандидат, који je свршио BHCOKJI 
пољонривреДпу школу uin пољопривредпи фа- 
кулр i .\ зсмљи, n.m na страпи . a да се нзо- 

1 гави ci:.i.i став: Који je положио испт зрелости 
v средњој школе, гимназији нли реалцв . 

Последњп став овога члака остао би и да be 
j  ваЈкности. 

Господа,   која ej   саставл>ала   ову   Уредбу, 
полдгала су парочнту важпост на то, да свакв no 
Љопривредник u агроном,   који   хоће  да   постапе 
(>iiii-ii.ii  однрсно наставнлк  на  пољопривредпој 
школи, иора .u ложи испнт зрелости у гимна- 
зијн и.m реалци. Mch.vniM како се у пзвесним no- 
љопривредним тколама примају   ђаци n без   ис 
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IIIIT.I зрелости, t:ao што je случај у Француској, 
где су мпоги iMimi ђаци ове ишоле свришли, iio- 
требно je омогућити и тим цашти ^тпм;!. ICGJH су 
се одмах одали na специјално нроучаврБе овоје 
гт|)\|;г a inirv претходно прошли кроа гимнаиију 
ii.iii pra.ii.v. .iii u omi могу иостати суилептнма у 
нољоприврЈДпим ипгоЛама. Сад je ниташе у ово- 
т, да .MI je памотио да се помансе та споцијалп- 
ицција iMrv,ir.iim;a од пиже среддБс школе nm да 
се усвоји TO да Иаставвичкн кадар мора да прође 
icpon цглу гнмваиију или реалку. Сскција стоји »a 
(•лаиовншту, ,i.i »ије потребно развијати стручну 
опрему, т. ј. сиецијално да треба изоставнти овј 
одредбу, која нарочито подморава наставника да 
iiMii r/гручнб обрановање гимназијско нли реа IKC. 

ПрсдседнШЈ Миша Трифуновић: Има рсч г. 
Радошга. 

Др. Јован Радонић: Ja бих само једио nn- 
TaiM' ноставио г. известиоцу, Ja [гретиостављам, да 
код нас кма ишола среднЈИх екбномских и прет- 
постављам, да једав наотавнш; треба да цма 
стручиу матуру, (Известилац др! Шећеров: To je 
претпоставл>ено.) C другс стране, један наставник 
UJI једној агрономско] школи треба да нма шире 
зпање. Првма томе, ja мислим да би можда било 
добро, ако остане стара редахсција ове уредбе. 

Председник Миша Трифунови^; Реч нма r. 
.1 »уба Јовановић. 

Љуба Јовановић: Господо, ja се донекле сла- 
жем са разлозима, које je изнео г. известилац од 
стране секције, ади MIKMIIM да њихов предлог не 
бдговара п.пхним намерама. Намера je била да се 
омогући, да n свршени ђацл средњих пољопри- 
иргдппх школа могу, кад добију liimiv стручну 
спрему, да постану наставницв средњих пољопри- 
вредних школа, али то није ваписано него je у 
опште нзостављена средњошколска спрема. Дакле 
аначи, ,ia се може деснти да неко постане профе- 
сор опакг.г средње пољопривредие школо и ако 
није свршио mi гимиазију, mi peajniy, mi овакву 
средњу [10л>опривредну школу, јер ми це можемо 
знатв прописе, no којима се no целом свету при- 
мају (мутапцп na велим пољопривредне [ДКОЛв. 
Може бити да се слушаоци у какв} школу при- 
ма.ју без великпх квалификација n овда се може 
десити, да постане неко наставником, који нма 
неко треће специјално образовање или којн у 
опште нема никаквог спвцијалпог образовања. Да 
паведем пример: може се, господо, десити да у 
оваквом нарочик м случају неко, који сврвЈВ учи- 
гељску школу нли богословију, дођо до агроном- 
ског i|iai;y,iTcTa n онда иматг тога пређашњега бо- 
лослова и ne [an га ne na своме послу него tiao на- 
ставиика пољопривредце школе, a то свакако није 
секција ктела. Onaj први цропис 1ш. 37., против 
кога je секцнја устала, морам признати да нма 
своју добру страну. Господо, тражн се од омла- • 
дине, да пма < пште васпитање п образовање што 
дају средње цжоле. Mu од тога правила ne може- 
мо одустати, a пајвише што се иоЈке долустити то 
je у корист оних, који сврше средн>у пољопра- 
вредну пшолу. II тако ja ne бих био за то, да се 
изост&ви онај пропис, којии се Есаже да се може 
захтеватн no члаиу 87, од капдндата,- да je поло- 
жио исиит зрелосЈИ у којој средњој школв нли 
реалци него само да додамо, ца je завршио испит 
зрелости у сред|Бој школи нли у средњој II  
привредној школи. Молим  г. известиоца, да ову 
измепу прими, 

Известилац др, Славко Шећеров: To семожс 
примити. 

Продседник Миша  Трифуновић:  Пма   реч  г. 
др. Павле Чубровић. 

Др. Павле Чубровић: Господо, питање o i;iui- 
лвфикацијама то јо једав разтегљтЈ појам, то je 
најделнкатније питаље у  целокулном  васвитањз 
и образовању. To je питање донмихе koje квали- 
фикације   омогућавају    јсдном   човеку   стручну 
спрему n дал.у образованост. Узмито iia  пример 
образоваље гнмпазијско no средљим  школама  n 
замислнте једпога гпмнаапја.та. којв учи н фрап- 
иускп u пемачки u латииоки  и зологнју и бота 
цику п математику ii ф^пзику n  кад пзађс na 8 
разреда гимнааије н положи матуру, тај гимнази- 
јалац no моме најдубљем уверењу ne може npe 
веств mi једно делс из латипског језиЈса. Ако може 
превести што из вшмачког или фрапцуског језика, 
после грдне муко са речвшсом. Ja знам профссора 
iнмнаријских, који в данас не -'.naj.v те језике. Од 
предмета из математике, из језика како су данас 
iipnami no наставном програму и плану могло би 
се тако исто иного штошта да наведе као доказ, 
да гимназијско образоваље овако калшо je дапас 
апсолутно пикакве гарапцпјс ne даје, да би могли 
'•murni приоритет једном шмназијалцу арсма je- 
дном .vmivMi.v. Има разлике у толико, mro се је- 
лаи специализирао у једном правцу, a учитељап u 
б( гослов у друго^ правцу  мало вииш. Главна je 
ствар, да иматс нешто за  подлогу ДаЉега пољо 
привреднога образоваЈва. Пољопривредни факуд- 
тети na странн било у Немачкој, Фрапцуској нли 
ilia.mjii есолико je менв познато a прилично сам 
CQ постарао да нх познам, ni пољовривреднв фа- 
култети na страни у Немачкој, у Француској и у 
Пталпјп пемају везе са латинским језиком, пемају 
везе са математшсом, имају само један део приме- 
њене математике, која са оном ги^назпјском ма- 
тгматпком никакве везе нема, a нмају везе са хе- 
мијом, хемијском технологијом нтд. итд. Ha свима 
mM агроиомским факултетима као у Ческој у Та- 
брру, у Пта.шјп na arpOHOMCROM факултету у Неа- 
пољу, na француском агрономском факултету у 
Т\ру. ja сам o.i прилике прикупио неколико по- 
датака за све те факултете, ne тражи се тамо од 
студента из које je школе дошао, него се тражи да 
пма само ноко школовање on.io то ма које стручко 
школовање, било то неко заокругљево рбразовањс, 
ttoje даје квантум општега образовања, да може 
na основу тога iiiTo зна или бар mro се предпо- 
ставља да зна, наставити пољопривредно-стручво 
образовање. Вн знате, да смо у Србији нмали ne- 
i;o.ini;o лепих [фимврака,   Ha   пример у   Шабцу 
пмамо професора пвљопривредне школе, који има 
свршену унитеЉску школу, on je изнео од.тчпх- 
сведочбу са ческог уииверзитета у Табору. Имамо 
Милоша Радосављевнћа са свршеном учитељском 
школом, којв je. свршио агрономскн факултет у 
Табору као стручњак врло'добро. Нмате дакле до 
ста примера, на којих ее видн да факултети агро- 
noMcKii  na странн не трагке гимназијске способ- 
ности, с тпм треба да се помирите. A 1сад будемо 
гоиорп.П!  O  НЗМбНЛ   naciaiaiora   плапа  n  праграма. 
MU ln'Mo се забавити мало дуже o квалитету na- 
ставног n.iana   n   програма   срвДЊИХ    niiaua.   i.'ojc 
пмамо п оида  hy ja   имати   прилике да   нз !ем 
своје мишљење. Овде специјално молим чланове 
Законодавнога Одбора, да ue полажу миого na 
тако хваљену  брвдњешколску  спрему,  ona   пије 
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Ешкаква, n ono што je помепуо P. Љуба Јованови}! 
то je оправдапо. Иначе што се тиче овога даљегп 
ширега спремања и оспособљавања за даљњи рад 
no мом дубоком уверењу ja опх оставио кадмз je 
секцијо предложила: да првеиствено имају права 
аа иаставнике средших школа oim. ;;ojii имају 
свршепу пољопривредиЈ' пгколу нли агрономски 
факултет. 

Предсодник Миша Трифуновић: Реч пми го- 
сподин посланик Дрофеншс, 

Јосип Дрофеник: Прцпорочам, да со спројмо 
[федЛог секдије, кер je исто водила мисел, да je 
треба дати професорјем na оредљих ешстијских 
(Иолах темељито строковно ннобраабо. Ислч; ое uaj 
ри навзели n в средњих шолах im затр нај би 
iiMiMii пристон iia пољопривредни факултет и 
абсолвенти средљнх кметијских! шол. 

Практично нзобразбо се доби CIMO с твм, 
ako се дијак iia само na факултети темввч туди 
в n.'i примерив вишини стојечи средњи строковии 
mo.iii бави с строко, за катеро се хоче опециали- 
зирати. 

Довршена гимназија ие нуди за техничне ни 
строковне високе шоле подлаге mi je так дијак 
на разпбтју брез всаке практично изобразбе, 

Рес je, да доби ди]ак на факултетн стро- 
Komio наобравбо a то no вечиии ле теоретско. 1>'а|) 
се тиче кметијских строковњаЈсо?, ки со зврвдн ni 
средње кметијске шоле имајо много веч практичне 
вредности за ширјење кметијсквга поукај мед се- 
љаштвом mi за навајање напреднему господарству 
крт доседањи абсолвенти кметијске факултете. 
Затореј je аополнбма оправичена захтева, да се и 
■mM абсолвентом омогочи достои rta факултето. 

AKO се спрејме та прЉцип, поук не бо грпеЛ, 
придемо na до бољших строковних сил. 

Има реч г 

могу да се 
. On тражи 
специјално 

Председник Миша Трифуновић: 
Жарко Миладиновић. 

Др. Жарко Миладиновић: Ja  m 
CIOVK-HM ca изводима r. дра. Чубровић 
од   гимназија   и    од   реалка    неко 
rT|).viiiio васпнтање, међутш! смер гимназије 
то. Зато имамо бтручних школа и факултета, где 
се   човек   може   стручно   изобразити.   Гимназија 
треба да да темељно a основно образовање. 11 ja 
сам тога мишљења, да једаи добар ђак       лати- 
нац -    који сврши иатуру није кадар да пререде 
,l(';; погрешке какву латинску књигу, Etao im онај 
математичар, који je свршио одличио гимназију, 
i"' посгаје ванредав математичар, него се сви oim 
после опремају за извесне факултете на воје пре 
by 'i тамо се стручно  образују".  За  техничаре се 
тражи особито реалка, a молге да будЈе n гамна- 
зија. Ja сам познавао ишкињере, који су свршили 
гимназијз II;I су ипак билн врло добрн инжињбри. 
lio томе се дакле види. да му гимназија mmi; даје 
способности, да може да пређ^ иа стручни факул- 
тет п да сеоспособи као бтручњак у својој струди. 
Mu iiMHMo основа одиста да критикујемо данашљи 
наш систем у гимназијама, то нема сумње, и веро- 
ватнб he се 1ражити измена у томе правцу, кад то 
дође на дневшВ ред, алв свакако гимназија  нли 
реалка може да даде слособности, да неко оде и 
на стручве пољоправредне (пколе. Ja се слажем 
потпуно са предлогом г. Јоваповића, те да према 
то.мг остане и реалка п гимназија и да тиме омо- 
гупимо таквим људима да ојвршавају пољопри- 
вредни кафултет, ако оу свршили гимназију или 
реалку и положили нспите. 

Председник Миша Трифуновић: MM.I pen др. 
Чубровић. 

Др. Павле Чубровић: Ево у чсму je ствар. 
Mene гослодшј Миладиповић rraje добро разумеб 
овде, кад сам казао o гимпазијском општем обра 
зоваљу, Лп у гимнабијама општс образовањв u,e- 
iiiiM iin,ni. [сад људи нродуже да студирају медн- 
цину ii.in правне iiayKo. (Чује ое: Може сво.) Ko 
год хоће све, ue може immra! 

Ja улазим мало дубље у питаље. Људи, који 
имају више рвослбности да се усавршс у латии 

'cKOM језику, onu he без сумње oniliii после да гту 
дирају класику, зато што га je за то гопилн воља. 
Виднте да ту има стручног образова^а; a то имато 
п у природним наукама п у математици, то нматс 
иајзад у свима студијама. Међутим у пшназнја^а, 
ту се m' .v'iii ниједаи предмет вољоприврсдни, 
imiTi ci- M(i-,i;r развити волјВ за агрономски фа- 
култет. 

Др. Жарко Миладиновић: To пијг тачно. 
Било je врло добрих техничара и инлшљера, који 
су свршили гимназију и ако реалци изгледају no- 
добнији за те науке. Стога и 11ол.011ривред11е науке 
молсе .iJiKiin' да слуша свршени гимназнјалац и ja 
сматрам, да je предлог господина Јовановића пот- 
ii\iio оправдан. 

Референт Министарства Милан Дунић: У 
средњој пољопривредној шкрли изучавају се ii|iiv- 
дмети чисто реални. Нека господа предбацују, Да 
г je пољопривредпа школа, a она je међутим 
оредња пољопривредна школа, jep се у њој само 
место латинског и грчког језика нзучавају пољо 
привредне науке. ГГ;| нста господа орвдбацују, да 
та школа не даје опште обра,зова  мвђутим; ви 
IHIV видети из програма те школе, да она пружа 
широко олште школско образовање. У тим шко- 
лама ^зучава се српски језик, предвиђено je нзу- 
чавање страних језика, као| и историја п геогра- 
фија. Истина  sinje заступљено изучаваље латил 
ског п грчког језика, али место гога у se ко- 
рисни предмети нз пољске привреде. Mu Словенв 
немамо im најмање разло^ да учимо латински 
језик. AKO би тај разлог за учење латинског је- 
^ика постајао код Рермана, тај разлог за иас не 
постоји, н ja сматрам, да уместо латинског и 
rp'iKor мпого je боље п корисније нзучаваЈве ке- 
мије n других пољопривредвих иаука. 

Друго, IHTO ие je побудило да ианесем своје 
мишљеље ,\ пређашњој седници, да je средша no- 
љопривредна шиола боља за образовање, lio 
средља школа у овоме je: У гимназијн као што 
вам је'познато кемија се учи у четвртом разреду, 
t у средњој пољопривредаој школи ona се изу- 
чава Tpn године. У првом разреду нзучава се 
општа кемија, у другом агрикултурна кемија, a у 
трећем аналитичка кемија. To су основни пред- 
Mcni. који много боље могу да послуже за студи- 
рање агронбмских иаура него мсучено учење хе- 
мије у [V. разреду niMinnmjr. 1Пта, Јг, дш.товало 
MojiiM колегама да онемогуће да могу битн про- 
фесори тпх школа они, који су сврпјил^ средњу 
|и" ривредну  ini.-o.iv. ja  ne знам, алн мислим, 
Да им то није диктирала оправдана потреба, no 
да су то једино умппп.т из разлога, да онемогуће 
себи конкуренцију. 

ГГредседпик Миша Трнфуновић: Молим го- 
rl11 ••' реферевта, да не оптужује викога 

Референт Министарства Милан Дунић • Ja 
сам нзнео даље, да се ne стави оредње-тколска 
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[[астава, јер нма m пр. пољопривр^диих шкрла, 
кар што je ииститут агр6номш< у Паризу, ггоји 
грансн прилнком прнјема у [ћкол.у само испит, a 
ue траЈКИ средњошколско гимназијско образовање. 
(Љуба Јовановић: Јест, CIMO ис.пит!) Ја сам мп- 
m.i.fii,,!. ,I(I on хребало опу редакциј^ примнтп као 
IUTO je V. сеждпја иредложила, јер су тнме зашти 
heini иитереси пољопривреде: 

Предссдник Миша Трифуновић: Има реч го- 
сподии референт < 1тојковић. 

Референт   Министарства   [1ол>опривреде  др. 
Велимир Стојковић: Допустите ми да бам нзнесем 
разлоге,   који   су   рукрводили   Миннстарство   да 
унесе ову одредбу у чкт 37. 

Јован  Ђоновић:  Па  МЈгаистарство има  два 
гледишта. 

Начелник Министарства др. Велимир Стој- 
ковић:   Ја  гоиорпм као  рофсрсит  .\IIIIIIICT,I|HIT„! 
Привреде, а господин Дунић je изпосио своје ми- 
шљење. 

Јован Ђоновић:  Министарство иоже да цз- 
Hecei пред одбор само једно гледиштвЈ а не два. 
Huje Законодавни/Одбор овде аиао референте да 
чујс њихове дискуссје, него да чује званично ми- 
шљеље мипистарства. (Чује се: To смо чули.) Ако 
смо чу.ш. онда вемамо випге шта да чујемо. Ако 
референтл буду водили   овде Полемике,  бида то 
nuji' Законодавни Одбор; 

Начелник Мшшстарства др. Велимир   Стој- 
ковић: -l,i говорим овде као референт надлежан o 
TOJ сгвари. 

Председнш: Миша Трифуновић: Господин 
Mnimnai) Пољопривреде се извнАио и отишао je 
у министарску седницу. Господив Министар je 
рекао, да he га заступатн референти. To значи: гле- 
диште Министарства Пољопривреде нзнеће рефе- 
ренти. Овде, м^утшЈ, референти воде међу собом 
дискусију ко од и.их има право. ЗаЈшнодавном 
Одбору то ио треба. Законодавном Одбору треба 
гледиште Министарства Пољодривреде. Ja m то 
сбраћаи пажљу господи референтима, a ми ћемо 
првћн прско овога IUTO ое мало мас десило. 

Ko je дакле, надлежав да говори o овим 
ci'BapzMa? 

Начелник МинистарствЈп др. Велимир Стој- 
ковић: Ja сам. 

Председник Миша Трифуновић: Ja рачудам 
да то опадб у надлежност једног стручвог оделбења 
\Гш1истарства Пол>опривреде, a пачелник јо ioni 
оде^ења сосподнл др. Стојковић. Нзволите го- 
ворити, господине Отојковићу. 

Начелиик Министарства др, Велимир Стој- 
ковић: Два су, удраво, разлога била, који оу ру- 
ководили Мидистарство Пољопривреде да унесе 
ове одредбе у чл. ■■•.7. Ва орвом месту нмало се у 
виду то, да средау пољопривредну I'HK-O.IV c^prna^ 
1''К\У 1)''Ц11 mr,KT no.i.(iii|)iii;j)iMMr iiii;o;ir, 1,-()Ј1|'ii|ii'T- 
ХОДПО ИМају cnora    ЧСТЛри ]iii:i|MM,;i  ocnoiilK!  imaiic. 
II oi:,i Уредба дајс ираио ^ацима, вад сврше «шу 
пољоцривредну школу, да могу ући у средњу ао- 
||0;| ривредну шкалу. Исто тако има m cipaiiB 
извесних школа, које не траже гако јаке квали- 
фикације, a у те више школе често могу vlm ђади 
<ri. ирстходпим ирло слабим школобањвМ. Mu 
кмамо ђака, воји су за време рата свршили v Ен- 
ivK'OKoj срсдн.у иол.опршфсдпу IIII;O;IV. a KO'JII су 
имали свега дка до три раареда гимназ^је, и Mii- 
нистарство HM спорв право чак и за  професора 

Ешже  lin.i.oiijjiiispoAiK!  iiiKojic.  Дакле,  нмао се у 
виду тај факт. да велшш ripoj ђака иде у своме 
цпсоловању  тпм гспоредннм   путем;  најпре  кро;! 
џижу пољопривредну школу, ааонда кроз средњу 
долазе на вишу школу, и хтело се да у nanio tio- 
љопривредне факултете, којпх  имамо два: једап 
у Загребу, a други у Београду, могу ући [шо ре- 
довнв ученици  само свршени матуранти; хтели 
смо да воднмо рачуна o нашим ђацима, који сврхпе 
nam   аољопривредни  факултет. Због тога  QMO  H 
прописали ове одредбв, Ипачо, ако допустимо, да 
се тп   liaiin  лиферују тпм  посредним   аутем, из 
1ШЖИХ   и   средњих,    na опда.   n:;    иптпх   no.i.o^ 
иривреДНИХ   ткола.   оида   iianin    П0Љ011ривр€>ДнВ 
факултети неће иматн довољнб ђака, a ja .мпслпм. 
да то no може битн nama, жеља, Али, лијо само тај 
разлог. 'ljaun. који претходно сврше матуру и до- 
бвју то oiiniTo образовање, кад буду свршили по- 
љопрввредни факултст н добију и највише стру- 
чпо  иол.опривредпо  образоваи.о,  MOIUI   he   мпого 
боље да раде na развијању и усавршавању наше 
пољске привреде. Mn допуштамо, Да ђаци  више 
пољопривредне школе MOI^ бити onu. који су свр- 
■iinin средњу школу, али за профссоро, средњих 
пољопривредних  школа тражили смо, матуру  не 
само за то. mro m профбсори треба да буду људи 
са mnpnM образрвањвм, noro и cfora, што то тгребп 
да буду људи, који he и ваи школе n jirnj.v л псром 
n делом радити na уналређењу наше пољоври- 
вреде. To су, дак-.к;. у главном били разлози, uo- 
јима со Мппттарство руководило npn доношењу 
(;mix одродаба. lipo (чита. да се опрече споредни 
путеви у школрвању, a иарочито да се осигура до- 
вољан број ученика  na  нашим  пољоприврвдним 
факултетима,  n да се na хај начив осигура бу- 
дућдост наших пољопривредаих факултета. 

Известилац др. Славко Шећеров: Ви сте, го- 
сподо, 'i.v.m овде разлоге, који говоре у корист ре- 
дакције чл. 37., овако како je то предложило Mn- 
цистарство Пољопривреде и Вода. Ви сте чули 
предгрворнике, којн оу хтели n ималн намеру да 
ona памопа у чл. 37, будв јасна. Ja усвајам овера- 
злоге грсподина JOBI випа и господина Дрофе- 
iiiii;a. ii мо.чим Uao да, оиа измотга гласи овако: 
»Суллоптом средае пољопривредне школе може 
пбстати кандидат, којн je пбложио испите зре- 
лости у средњој школи (гимназији плп реалци) 
нли завршнн iiomiT у средњој пољолривредној 
цјколн n свршио je високу ЛољоприврвДну школу 
n.in пољрпрдвредни факултет у земљи илв na 
страни«. 

Оуплевт, која за пет година ие положв прр- 
фесорсм нспит, отпушта. се im иаставничке 
олужбе«. 

Ta редакција tim у рлавнрм ono добре ocn- 
oimo: mio омогућава онима, који ое специјализи- 
РаЈУ У nna.iiM n ередњим прј^опривредним шко- 

■ ičiMa да могу да će упишу na ћољопривредни фа- 
култет ir да поОтану наставници; a ујеДно сужава 
злоупотребе, којс je господџЈр Јовановић поменуо; 
то je да поко Џоже из Бого&иовије или Учитељске 
школо да се улипк; у Лкадомпју и мало заобила- 
зним путом да дође у иастатпгп.п кадар пољо- 
привродт! ородп.(! nii.'o.To. Ла мполпм. да je ona 
редакцпја. i\ ог.ака. ламтт алнкеје члапа 37. naj- 
боља n Mo.iiiM, да се ona прпми.' 

Председник Миша Трифуновић : Приступи- 
IU-MO, гооподо, решавању. Члан 37. према предлогу 
гигмодцца   mmrcTiiona. допуп.ујо oe само   у   томе, 
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mio суллентом моЈке постатв и ono лице, које je 
свршцло tie само гимпазију нлн реалку, нсго и за: 
вршилб испите у средњој пољопривредиој школи. 
Ja liv ставити ово tra гласање. . 

lla'Kvmm; Мипистарства др. Велимир Стој- 
ковић: Ja не могу ово да npmiHii, јер се морамо 
бринути o спреми наших Џш, a пољопривре^пп 
факултет ur. прпма ђаке са средљом школом, ешго 
(амо са матуром. 

Председник Миша Трифуновић: Пошто 
представнив Мннистарства [Тољопривреде и Вода 
no ирима, овакву редакцију. морам овај члап вра- 
Tirni v одсек. Молпм господу референте да од 
стране Министарства Пољопривреде долазе у За- 
коиодавнв Одбор са веђ нзра1)еним глвдиштима, 
да не бисмо губили времена. (Објашњења.) 

Иавестилац др. Славко Шсћеров: Мени се 
чинн да гбсподин Дунић представља више гле- 
диште Министарства. 

Председник Миша Трифуновић: А.псрлутно 
више iifli.v. дозволити двојици рефершата да rd- 
воре o једном питању. Оамо једав референт можс 
од стране Министарства говорити. Који he тај ре- 
ферент oimi. ja молим начелника референта, да 
то питање аростудира пре него што дође у ;'>;п;о- 
подавнн Одбрр, Има реч господин Аврамрвић. 

Михајло Аврамовић: To су данашња спорна 
питања и немојмб их понова третирати. Ona сутре- 
тирана у Нбмачкој, Чешкој и непрестано постоји 
борба између једног и другог правца. To je ствар 
iiayi;r ]i људи, којн je проповедају, морају битн 
r.iiaaii'iii'iiii najiuinioM iiayi;oM, ii ja caw за то, да cc 
ова ствар упути секцијп, али да ćfe na п.у позову 
(.i.ii. tcojH представљају схгрему и стручност пољо- 
привредне науке, да они ту ра^е, a ne да се до- 
годе спорови. Опи, иоји представљају мање спреме 
ne треба да дођу . a они, itojii представљају пауку 
пољопривредпу треба да се позову. 

Председнш; Миша Трифуновић:'Забуна je 
дошла од туда, што господип Министар пије ту 
да ствар расчисти. Министар je иолио и рекао, да 
нма важна Министарска седница од које неби 
могао да HBOciaiie. Пошто се господии реферсга1 

не слаже, a господин Стојковић ne пркма овакву 
редакцију, коју je прочитао господип известилац, 
то треба да се ова ствар врати у одсек, где има 
да се позове и господин шшистар. Мо.шм пред- 
седиика одсека и референта, да позову министра 
да се то питање пречистн н дође као готово од 
стране Министарства у одсек, Ова je дис^усија no 
овоме члану свршена. 

Известилац др. Славко Шећеров: Ова се ди- 
скусиЈа водила у самој секцији и зато би господии 
Мшпнтар Пољопривреде требао да пошаље оне 
рефвренте, који гфедстављају његово мишљење a 
ne референте, који заступају противречџа глс- 
дишта. Господа реферепти су orier сада дошли са 
противречннм гледиштима. 

Јован Ђоковић: Господиие Председниче, ja 
хоћу да упутим ono неколико речи вама a да вас 
умрлим. ;ia прибаЂнтс сапкцију овомс UITO hy 
овде рећи. Ja примам да ое важне стварв у солс- 
mijii и г.ап секције peme поред Мшшстра са рефе: 
јичггпма. A.in ГОСПОДО, мма CTBapif, КОЈе су г.ал.пс. 
г;оје rv важнијг и пајваЈКпије, За orie ствари, које 

1 >■ валгније и иајважилје, мтшотри ne NLory ta 
ma.i.v реферснте, man морају да .дођу самл na 
соднпце. Пољопривродно обрапова1г>е1 као ti cnaicp 
друго образоваше je врло важца ствар п господив 

Мииистар требо да будс присутан. Уопште бих 
вас молио, да кад су тако пажпе стварн na npe- 
тресу ii кад такпо jcuio тггап.с naiihc npr,! n.u'- 
пум.' Миннстри пуду присутнл овде; јер може се 
сматрати, a na крају крајева нмали бисмо права 
да сматрамо, да опи врло често песхватају озбилло 
своје дужности, иначе це би такр поступали. Мн 
најзад ne можемо ппти хоћемо да слушамо вшне 
овакве ствари. Тпшстри треба да долазо у сек- 
ци.ју 'i.iii пленум или да пошљу људе, којн засту- 
пају r.icumiTi' његовб и гледиште владо. 

Љуба Јовановић: Ja MIK IIIM. да смо дали 
више значаја овоме Случају no што треба. Мп 
пмамо потпуно права да сами репгамо ову ствар 
како MU хоћемо, али ja се слажем a разумем врло 
добро господина ПредседшЉа, који није хтео да 
преломи ову ствар преко гОсподина Министра. To 
je љубазност према њему и on ту пазкњу заслу: 

жује. On je нзостао cđ ове седнице из важних др- 
Јкавних разлога, али on нас пије могао замодитп 
M не pa uiMo. Mvnmn мишљеше госПодииа рефе- 
рента n ja бих био за то, да се ова ствар врати 
како je n предложено секцији na ђемо после ре- 
ninrii како Mu нађемо за сходно. 

ПредовДНИК Миша Трифуновић : -Ta морам 
пзјавитиј да hy се постаратв да умолим Мттстро 
да долазе na беднице na крјима he сами прису- 
отвовати n да референти долазе са члстим и ()Дl)<,- 
ђеним гледиштем. 

Др. Н{арко Миладиновић : Ja се слажем са 
господипом Јованр^ићем, јер самн Министри ne 
могу да буду овде у седници', кад се дрнге мини- 
старске седнице. CTOIM 'ni Tpcna.io аамо.игги :iaMc- 
кика Мшшстра Председника, да ne сазива \innn 
старске седниде кад ЗаЈСОнодавпи Одбор дрјки 
своје седннце. Mi; држимо седницу увек до подне 
n зато би га требало замолити, да закаже седнице 
за после подне како би Министри могли прису- 
ствовати nanniM седницама. Још нештр, onaj 1;п 

дође у име мшшстрово, ов треба да се јави Пред- 
седнику n да каже да долази у његово нме. 

ПредсбДник Миша Трифуновић: Ова je ствар 
упућена Одбору коме he присуствовати n госп. 
Мпппстар. Прелазцмо даље. 

Известилац др. Славко Шећеров: Код чл. ris. 
псма ггримедбе. 

Председник др. Миша Трифуновић : Прима 
.i,i Одбор.прочитари члан? (Прима.) Објављујсм, 
ia je примљен. (Жагор.) Господо, вн ero усвојили 

једно гледиште n прппцпп. да се код свију чла- 
поиа код једне уредбе каже има ли примедаба код 
кога члана. Када се каже, да се пико ne јавља са 
примедбама код појединих члаиова, ви сте усво 
јВли, да се онда св? ти чланови стављају na гла- 
саље. Ja видим примедбу господина Јовановића 
код 'i.i. QG. a господип Чубровић пма примедбу ко i 
чл. 39. Како je чл. 38. примљеп то сада прелапимо 
na чл. 39. 

Извостилац др, Славко Шећеров (чнта): »Чл, 
39. За хопорарне паставпике средаве поллпрн- 
предпе школс иогј бити пбстављепа лица са ква- 
лнфикацијама, којс ое траже за такве паставпико 
<piMn.n\- inno.ia (гнмпазнја и реалака) . 

Лр. Павле Чубровић: -Ta dne господо, ne ра- 
зумем, да ос у јсдпој стручној пољопривродпој 
школп могу цостављати таква лтгца. Ona могу 
предавати матоматнку n Tai;o UITO, IHTO ue предаје 
u у средљнм школама, Молпо бих за објаппшћС 
o томе. 
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Началџик Миниотарства др. Велимир Стој- 
ковић: Овде je реч o одштим предметима као што 
dy: орпски језик, страни језици итд. a ту може да 
се уаме наставник! гимназије, који he као хоно- 
рарнн иаставник у тим школама рецимо у Ва- 
љвву радити, тако да се све снаге могу добро нс- 
крристити. 

Љуба Јовзновић: Овде c'e говори, госиодо, o 
сшштим предметима, али међутим поред оиштих 
[[редмета има и стручних предмета н ирактичних 
Гфедмета. Рецимо музика и певање, и сада je пи- 
тајве, хоће ли се у CBteoMe месту, где he бити ова- 
i,()i;c im.-o.ic. milili стручан музичар за наставника. 
ЗбО!* тога, би требало да буде тако одређеио, да 
може бИтв ту u човек, који нема дотребних вваг 
лификација. Ово je и сувише много аретерано, 
Кад већ г. 'lvnpoiuili na оиу ствар обраћа аћжњу, 
онда u ja Mo.niM. да će ona, ствар врата у Одбор да 
сс стилизује. 

Известилац др. Славко Шећеров: Примам: 
Оредседник Миша Трифуновић: Онда (■:• 

onaj ч/iaii npaiia, у Одбор. Изволите 'i.vin даље. 
Известилац, др. Славко Шсћеров: Од M.I. to. 

до 4.1. i;."), закључно иема примедбе. 
Председник Миша Трифуновић: Све промп- 

тане чланове, пошто иема примедаба, стављам на 
гласање. Прима ли Одбор прочитане чланове у 
специјалнбј дебЈ^ги? (Прима.) Објављујем, да су 
[фимљени. Изволите чутн дал.с 

Известилац др. Славко Шсћеров (чита); Чл. 
00. Сви кандидати за арофесоре Средње Пољо- 
привредне школе полажу професорски испит no 
нарочитом програму. који пролисује Министар 
Ио.п.опрппрсд!' u Иода. 

Љуба Јовановић: Господо, ова реч »нарочи- 
том« може да се изостави. 

Начелник Министарства др. Велимир Стој- 
ковић: Mn пмамо овакове блучајеве, да се нслити 
;;а средње поЉопривредне школе полажу no је- 
дноме програму, a за ниже no другоме арограму. 

Известилац др. Славко Шећсров: II ja ии- 
o.iiiM. да оо реч »иарочптом« може слободпо изо- 
отапитп. 

Др. Павле Чубровић: Овде пма једпп праз- 
mina. Поппт na. vnnncp.iii готу je за ОНОга чопока. 
који поли да.студира те пауке и у CIHIM законима 
се предвиђа како то има да буде, те ja мислим, да 
n ono овде има везе са рним, mro caw говорио ра- 
nnjo п да би требало да се кагке tto све има права 
na полагање испита. (Чује се: Има то мало даље.) 

(Тзвестидац др. Славко Шећеров: Ja примаи 
ову измбву. 

Председник Миша Трифуновић: Пошто из- 
вестилац прпма да-се изостави реч »нарочитом«, 
прима лп Закоподавни Одбор, да се овака измена 
овога 'i.iana оснажн? (Прима.) 

Пма .in прпмодаоаод M.I. (iT. до 78. закључно, 
(Нема.) TloiiiTo примедаба нема onu прочитани 
чланови прпмаЈу оо. Према томе je ona уредба 
примљена n изволите чути даље. 

[Тзвестилац др. Славко Шећеров чита бр. 9 
спнскд, уредба o иаменама n допунама за^она o 
nira.'iiM [ггкоЛама за пољску привреду од 28. 9. 
1921. ro;i. Ci. Iloninio op. 2ђ2. тако да n.i. is., тачка 
1. iviaon: ('VII.ICIITOM МОЖО поотатп .шцо Koje je 
СВрШИЛО ВНШу по.ппирппродпу ini;o.iy у 30МЛ>11 
II.IH na oTpann , 

Председошк Миша Трифуновић: Прималисе 
памс.пк) ona уредба o ешжим школама за пољску 
прппроду овако кано je кар предлог 5. одсека? 
i При.ма.) 

Извбстилац др. Славко Шећеров: Секција не 
преллаже ппкакпо измене за члав i., -.. 3., 4. и 5. 

Љуба Јовановић: У чл. n. да се каже мссто 
:cpiici;n језик«, »језик српоко-хрватско-слове- 
пачкп  . 

Председник Миша Трифуновић: Прима ли 
оо ona допуна г. Љубе Јовановића? (Прима.) . 

Љуба Јовановић: Ja бих мо.шо г. известиоца 
n.m референта Мивистарства, да мп објасни, na 
што оо односе ono допупо. које се у овом чл. 9. 
предвиђају, јер да ббјасним господи у одбору.ово 
niiio noTii.viia уродоа. noro оу измене и допуне за- 
кона, mi оо наводе само реке речи из којих није 
jaOHO IHTO оо Moma. a Ma.io мп НЗГЛвда И сумтипо. 
да оо под oiMiM no мпо.т потго. што мп не on било 
no no.'i.m 

Известилац др. Славко Шећеров мпта M.I. 9. 
нрве уредбе. 

Љуба Јовановић: Видите, госдоДо, у чему je 
ствар. lio бтаром je било овако: »Настава у нижим 
пољопривредвим школама обавезда je na следећи 
мачпп: Сваке годппо узимаће се из појединих 
срезова за свалгу од ових школа најмање no 30 
учевика«, — све го остаје - »којо ho оо школп 
при освивању њеном одредити«. -- Сад се додаје 
израз »које одреди Мипттар ПоЛ)Опривреде и 
Вода«. 

Председдик Миша Трифуновић: Прима ли 
се M.ian 9. im цјјодлору секције? (Прима.) Изпо- 
лите мутп даље. 

Известила!!; др. Славко Шећеров: Секција 
предлаже, да се м.птопп io.. ii,. 12., 13., 14., 15., 
Ki. 11  I 7. npiiMo боа mnKMio. 

Председник Миша Трифуновић: Прима лн 
Одбор ове M.ianono како су предложевн од страве 
Одсека? (Прима.) Објављујем, да су примљеви. 
Изволите мутп даље. 

Извебтилац др. Славко Шсћеров: Секција 
предлаже, да се у M.I. IS. умппп ona, измена. Прва 
алинеја i'ora члана гласи: »Суплентом може по- 
отатп лице-, noje je свршило нижу пољодривредну 
гиколу у земљи min na страни, a аретходно je 
свршило ni\iiia:',njy. реалку, учитељску школу илн 
коју iipM;;miT\  средњу пол>опривредну школу«. 

Секција предлаже, да се последњн део овога 
става управо one речениде избаци, наиме да от- 
падпу речв a претходдо je свршило гимназију, 
реалку, учитељску школу mm коју призаату 
средњу пољопри^редну школу«, тако да остане 
само ono: »Суплвнтом може постати лице, које je 
свршило нижу пол>опривредну школу у земл>и 
n.in na страни«. To ji1 за нижу школу. 

Председаик Миша Трифуковић: Има  реч г. 
• I >уоа •lonanonnh. 

■ Љуба Јовановић: Господо, tiourro je ово у 
вези pa omiM заковом o средњил пољолривредшш 
iiii;o,ia.Ma. ja бих предложир, да оо n ono врати 
ornunjm na да оо ствар претресо уједно. 

Председаик Миша Трифуновић: Прима ли 
Одббр предлог г. Л?убе Јовановића, да се и рво 
врати секцији? (Прп.маД Објављујем; да оо и ово 
npaiia riMMui.jm  ИзвоЛИТе мутп дам.о. 
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II :;i;i (Tiiiau    др.    Славко    Шећеров:   Одсек Известилац   др.   Славко   Шсћеров:   Оокција 
иредлаЈке, да се чланови  19., 20. и 21, приме без предлаже, до носле чл. ■i-i. дође нрви чл, 23^, KOjii 
п:;мсм(!. да гласи: 

Љуба Јовановић: Молим за реч. »У циљу одр/ка^ања наших вина no достој- 
Председник Миша ТрифуновиН: Реч пма  г. цој itiicmiii. LITO je неопходно потребнр за јачање 

ЈБуба Јовановић, нзвоза вина, забраљује ce како im др';кав1шм  и 
Љуба Јовановић: Ja бих узео реч код чл. 18. приватним расадницима, тако и no виноградима 

jop нисмо гласали o другим делрвима шеговим. раамножаваље и сађење оних хибрида америчкс 
Известилац др. Сл^вко Шећеров:  [1,60 члан лозе п хибрида нзмеђу америчхсе n европске лозе, 

18, враћа се секцији. ^рјп рађају непосредно без каламљеља.  Изузети 
Љуба Јовановић: Добро, враћа се цво члан, се могу caiio они хибрнди, за  које   [п одобренл 

.i.m ja бих n  хтео иештр да кажем п да умолим Шпшстар Пољопрнвредс и Вода«. 
('(Јкцнју, да <i тпмс поведе рачуна, У другом ставу Председ11И]; Миша Трифуновић:  Има  pci  г, 
чл. 18. провс^ена je рна мисао, којо со налази у Љуба Јовановнћ, 
;шкоиу o .срејзњим  школама', гимназијс и реалке, Љуба Јовановић; Ja немдм рвде једио одрс!- 
да je једаи оуплент дужан v року од Fi годино да b<!JJO мншљенЈС, али нзноопм пред одбрр a свра- 
прложи профосорскл iii'iiin. Опдгјг Уредбом учи- ^ам  пажЈБу одбору na ове рочи  »забрањује сс . 
њена једна нзмона na je решоно овако:   Изузетие Господо, то туторирање привредно no MOiie иачел-' 
од   овога,    професором    може    постати   суплент "OAI r.icjiniri.v можс да има пезгодпих поолодица. 
(значи стећн сва права професора)', који пије no- Молго бпти да би било довољпо да кажсмо   може 
ложио профосорски  испит  прсле две године су- ''' забранити« или цекакав други тсрмпп. алв   ;а 
.глентске службе, o тим да je дужаи у року од 5 Г|' ^акопри oqro забрани пека врсра лозе и у oiniiT.e 
гоДина по^ожити тај испит, ииаче ne може напре- u,',:t[ врста биља п животиње, менн нзгледа чудно- 
довати дал.е ове докле тај испит Eie поЛожи«. плто, ако то пије специјално ттетцо, Разумем онр 

A.in. господо. on je већ   постао  професор  и nijo je штетпо да со забрањује, али ono што mije 
npiiMim  upliv  професорску  плату, ;i  то  no моме no (;ебв штетно  u ne мрже да   пронзведб!  заразу 
Miim.i.ni.v ne греба да остане. nm niTp пије бнолико добро иао друго, то мп. го- 

Председник  Миша   Трифуновић:   Извнпите сподо, ешјс симпатично.1 Ja ту псмам своје одре- 
што liv ja као Председник да сс умешам. To je ^епо мтцљење, јер [шсам mi близу отручаи за те 
било, господо, само привремено и сада je ca тим ствари, 
свршено. Према томе примате ли, до сс то брати Известилац др.-Славко Шећеров: To г.у тра- 
у Одсек? (Чује се: To je већ враћено Одсеру.) Цео жплЈ) гг. из Мшшстарства. 
'i.ian 18. jo враћец: Изволнте чути даље. Предсодник Миша Трифуновић: Нма  реч г, 

Известилац   др,   Славко   Шећеров:   Одсек /Карко Миладиновић. 
предлаже, дасв Уредба.бр. [г.сшгска.о изменама Др,  Жарко Миладиновић:  Господо;  мало  je 
м Јоиуиама заирћа  o обнављаљу  и унапређвњу пезгодна ona   стилизација    забраљује   ре«,   Ihia 
внноградарства рд 22.   марта   t92l,   год,  бр,   83. људи, који су.засадилн випоград л сада морају.да 

•Олужб. Нрв.«. заведена у главном спнску Уре- ваДе лозу  и  оацају  паиоље.  To  би   бнло  врло 
даба иод бр, 12. прими ca измрном, рђаво в од врлике еконолкке ипше, Нарочнто onaj 

Прздседнлк Миша Трифуновић: 11ма .m i;a- нзраз mije тако сретав n добро би било да се ова 
кг.их примедаба код појединих чланова? (Љ. Јо- ствар joui једаншт вратн секцнји n да b њој сек- 
вановић:. l.'oi ча.  22.)  Има ли   примсдлПа   после ццја промнелп. Добро би бнло да се зна, које се 
'м. ■Ј--,У> (Љ. Јовановић: Пма   допуне,   Мо.шм   за лозе држе да су ц1кодљиве n да услед тога ne би 
'"''■' n ' ^К0|.а ''•'i"lil;>   ,, требале да се држе! Има људи, који су посадил!] 

то .mar u кад би \aii.ic у закоп ове речи   забра- Љуба Јовановић: После чл. 22 
Известилац  др,   Славко   Шећеров:   Секција н.ујо се«, значнло би, да бв треГ^али да ii;na;iy ту 

предлалсе, да се од i. до 21. члана прими без из- лозу, тто би 6u,io 6д niTere. Ja caw зо то, да се 
мопе. пови 'i.i. 23. врати паибво у (ач.цпју. 

Предссуџш!; Миша Трифуновић:   Ерима   .ni [Јредседннк Миша Трифуновић: Има  рсч г, 
олбор чланове од i. до 22. како одсек предлаже? референт, 
Шрима.) Оојапч.ујсм. да je примљено, Начелних  Миввстаретва  др.  Велимир  Стој- 

ИзвестИлац   др.   Славко   Шећеров:   Секција ковић: Господо, ja  hy  пеколнко  речв   рећи  због 
предлалге  да чл, 22. гласи: »Министар ГГољопри- чега je Мивнстарствр предложидо, л.а се уцссе та 
враде п  la;,ia може прзма указаној  потреби п у одредба, 
другим    виноградарским    центрима    Краљевине [Тродоедник Миша Трифуновић: Има рел г, 
Грба,  Хрвата   и  Оловенаца   заснивати  еноловЈке рефервит министарства пољопривреде. 
отанице сличне станици у Буковом са пстим mr- Начелпт;  Шшистаритва  др. Велимир  Стој- 
л.ем из M.i. i. тач. 5; и со истим уређењем као у ковић: Гобподо, ja hy разложити због чега je Ми- 
,w: О.-тач, 2. овога закона«. пиотадство предложнло ову одредбу. Код nar пма 

A овде je рласило: »Сем овогв овлашћује се гшнограда,  који   c.v   накаламљени   na   амери^чој 
Миниотар [Тољопривреде и Вода, да у смислу рве лоаи; a има внпограда uojn се ne каламе и но npc 
уредбе пропише правилник за  њено нзвр ље«. гсају, a опет дају са мање трошкова  бољу  бе^у 

Сенција предлаже. да прсле члана 22. дође nerb каламљенв випбгради; Међутвм випо од ка 
,|(:|'  ''^1"  -3.,  ivOJIi  li.v  Вам   imc.ir  r.iacan.a  прбчи- аам/пспог  вивограда  je богво,  mio nno je onu ni 
тати, i ццх других. У Фрапцусвдј, a тако исто и \  1!та 

Председник Миша Трифуновић: Стављам na лији, где пичу тп хибрндИ. тамо пије никому за- 
гласање, ГГрима лв Одбор овај чл. 22. са изменом 6paii>eno. да може по.шаатп  вннограде na таивој 
чако jo нзвестилоц прочитао? (Прима.) Објављу- лози. Ствар je васлитног ЗЈшчаја да буде napo/i 
.i''^1- Дп Је чрнм^ен, упућек. У iiHTept'cy je nauior [јиноградарства      a 

2< i 
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\iii смо јака виноградарЂка земља за нзвоа вина 
да нарочито потпомогпемо размпожавање паших 

!с ,;,iliii\- .10.'„i на подлози америчке Лозе, a ие да 
потпомаЈкемо равмножавање. непосредне америчке 
лозе. Тенденција јест, да be то забрани, алн опет 
с друге страло не треба те винограде џ непосред- 
iinM америтаом лозом ућиштавати. Таква иарсдпп 
je у интересу нашег виноградарства и ми добијемо 
боље каквоће вино, с којим Кемо ИоЋћ на страну 
пијацу да из^ђемо. Ta je одредба резултат једне 
конферепције, где су били заотупљенл виногра 
(арски струнљади из целе земље. 11a тој конфг- 
ренцијн донета; je одлука, да се та одредба унесе 
у закон. 

Председник Миша Трифуновић: Реч има г. 
Aiihf.iiili. 

Павле Анђелић: "Nfa да су се већ стручњацн 
изјаснили, да то треба да уђе у уредбу као задон, 
ja 'р.си.м. да то треба да остапе. Мп имамо закона 
i; наређеља o улигатавању ових биљака паразит- 
mi\. ТГпко песме гајити вилину косип^. Ако хи- 
бриди MITOTO виноградарство, онда je боље оста- 
г.гти. нека сс забране; јер нам то неће користити, 
пего he нам само одузимати. Зато ггредлажем, да 
овај члаи рстане KiaKo je редигован. 

Председник Миша Трифуновић: Реч пма г. 
Жарко Миладтгаовић. 

Др. Жарко Миладиновић: Ja нисам за i.v ре- 
(акцију, али ja се слажем са редакцијом г. рефе- 
рента, само та родагспија пије сретна, јер нашн су 
i.N.nr почели na јефтинији iianim подизатн своде 
винограде. C тога би требало рву редакцлју ис- 
правити, n зато сам предложиб, да сс оиа вратл \ 
одсек. 

Председнив Миша Трифуновић: Чипп мп се 
да je иитенција o [бора^ да <1о овај M.ian нма убла- 
нгити, и да QC метну место »забраЈвује се речи 
иоже се забраотти«. -Ta hy ставнти na гласање, 

да ли he се то вратити у одбор или да прнмимо 
OBai;o ублажопо. ТТи прс тога пш роч г. Авра- 
мовпћ, 

Михаило Аврамови^: Ja MIKIIIM. ла се то 
иоже одмах сврпшпг. Mir треба да учинимо све 
што je пужно за побољтавање пашега винргра- 
дарства, да наше вппо Hahe бољу прођу на страној 
mi.jaiui. Ми имамо већ' пеколикр таквих прописа 
o (носно жнта н односно других продутсата, који 
су донесени у ту сврху, да тфибпво нашим про- 

LVKTHMa добар глао на светској irajami. Немци 
нду TaKf) далеко, да чак забраљују. да со v вино- 
грпл. yl)" пре 9 сати, да се не би убрало грожђе са 
росом. Зашто мп не би унели у закоп један лро- 
пис. i;niii иде за тим, да прправи каквоћу цашему 
вину. Tla странн IH

1
 се тшсал nppirac врло повољпо 

пршгати; 
Ja бшс Птш за то, да се одмах сада или' VCBOJB 

као тпто je предложеВо. или ако то смета, иоже се 
рећи: »Мрже гс забранити a министру оставити, 
како he он то забранити. 

Председник Миша Трифуновић: Господо, да 
приступимо рецтваЈБУ; Имамо овде ша гледипгга, 
nm да остапе члап 23. како ji1 цредлржен. илн да 
Cfi усвојн ма.ш цзмељел. Ја видаш тежњу, да ми 
'■.' i.i свршимо гтг.ар. Ја Ii.v отавити nn гласаае 
продлрг Одсека. тто зпачп члан 2;'.. како га je од- 
cm предложио који je пмперативап. Ја hy га ста- 
витв на глагаи.о. Ko je за то. да се овај члан 23. 
ггрнмп овако како га je V. одсек иредложио. тај 
нека седи, а tco je против, пека дигне руку. (Ве- 

liiiiu седи.) Већина седи,  значн,  да je  члан   ■!'■*>. 
примљен, ROKO га je Одсев предложио. 

Иоводите чутп даље. 
[Тзвестилац др. Славко Шећеров: Ceiapaja 

јфедлаже, да се унесе члан 24. који гласи: »Овај 
се закои пгроширује na целу Краљевину Срба, 
Хрвато п Оловенаца. Министар Пољопрлвреде и 
Вода саобразиће све државне и приватпе лозне 
расаднике, њихово особље као и путне иастаи- 
гптее внноградарства и виварства у целој држави 
одредбама овога закоиа, чим буџетска могућност 
то буде допустила«. 

Председиик Миша Трифуновић: Има реч го- 
оподин Ђоновић. 

Јован Ђоновић; Ja бих иредложио, да се ис- 
иусте речи: »Чим буџетска могућиост то буде до- 
пустила«; јер се то разуме само no себи. 

Председцик Миша Трифуковић: Има реч го- 
сподт! Љуба JoBaHOBHh. 

Љуба Јовановић: Мени није јасно, што Ке 
све овај заков обухватити. Овде се каже саобра- 
3Bhe i'i'.c државне и гтриватне лозне расаднике, 
њихово оеобље^, да ли се мисли, да lio све обобље 
саобра 1итл овом закону. ie ли у погледу квали- 
фикације. илата? (Јован Ђонови!'!: У погледу ква- 
лификација, a не у погледу платаО -Ta no знам. 

Председник Миша Трифуковић: Има реч 
госполин референт, да даде разјашљење. 

Началнт« Министарства до. Веља Стојко- 
вић: Ona уредба као и измена била je изнета на 
ковгресу виноградарских стручњака из целе 
земље n onn су со сви слож11Лл и тражшга. да се 
i na применв na све области наше државе. ТТТто се 
тиче прпмслбо. г. Јовановића, постојалн су коДнас 
т. зв. окргжнн лозпи расадници и тражи сесада 
да се оообље гпх расаднпка пблвргне истим за- 
конскпм уадовима, друиш речима тражи се, да 
свв управнидв егз тих лбзних расад^ика пма.ју 
нсте квалиФиЕаллје као и особље државних лоз- 
mrx расадника, Ћше се хоће да квалификалије 
управвика п noMohnpr осрбља лозног расаднАка у 
Квагујевцу, којн je окружвл, изјеллачв са квали- 
фикацпјама управника лоаног расалвика, у Јаго- 
дини, којп je државтт. ТТТто се тпче путних pa- 
салпика. овнм се тважн. да ro тг особље њихово 
изједпачи у квалификапијама и платама и рангу, 
другим речима да се прошири уредба tia целу 
земљу. 

Председник Миша Трифуновић: Прима ли 
" :,'"Р чл. 24. онако како je секпија предложила? 
(ITpnva) Изволите чутл даље. 

Пзвестилац др. Славко Шећеров: Секцпја 
ггпедлаже, да се унесе пов члан 25.. који гласи: 
»Овлашћује се Министар ТТоЈБОпривреае n вода. да 
пррпигпе правилник за нзђршење рве уредбе 

ТТамалптп; Министарства лр. Велимип Cioi- 
ковић: Обично V3 заков иле п правилгапс, којим 
ro. oi'ianilivjo Министар 'i-i тај правилнвЈ; про- 
пише на основу закоиа. Јер има увек иаиесппх 
отвари. које се правилвиком регулштту n зато с.е. 
уттртребљава ова прилика да се Министар овла- 
сти, ла го пвопише правилник, којим би се регу- 
лисале и објасниле ове ствари. 

Лр. Лаза Мзрковић: Гооподо ово гпто тшел- 
л.тла1 r. реЉерепт иије потребпо. јер пр Уставу 
сваки Министар има права рапи извршења за- 
копа да пролисује уредбе, члјл ,ич круг тачпр обе- 
лежел одлосплм закопсклм ггроплслма. Кад млову 
уредбу озаколлмо ona  пма  карактер јкдпог trpa- 
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Bof закона и Министар Пољопривреде може пу- 
тем правилника ii.ni уредбе да допоси све оне 
прописе, којима нма да се олакша п омргући из- 
вршење ге уредбе, али ништа EIOBO него само из- 
вршење уредбе. Ако дакле r. реферебт мнсли, да 
je за то потребно нарочито овлашћење, оида je ов 
у заблуди, за то Мшшстру не треба нарочито 
овлашћење. Ako господив мисли, да помоћу тога 
овлашћења; може Министар и нешто, што није 
предвиђенр уредбом, накнадно регулисатн, онда 
je то друга отвар. 

Председник Миша Трифуновић: Пристајели 
рдбор, да се чл. 25. укине, да га нестанв? (При- 
стаје.) Изволите чути даље. 

Известилац др^ Славко Шећеров: Сехсција 
аредлаже, да се под четвртим бројем списка, llpu- 
вилнш; o контроли бемена културних биљака, од 
23. з. 1921. г. врати Миниотарству, јер немају за- 
конског значаја него ćy самоуредбе за примену 
закоџа; Решаваке o Уредбама под бр. 5., 7.. 13., 
18,, m., -JO.. 21. списка Одбор je одлолшо, док се 
ne аостигне споразуи са Минпстром Пољопривреде 
n Вода p потргпиим нзмепама n допунама. (Црима 
ре i; ;!iiiiii.y.) 

Председник Миша Трифуновић: Овим je за- 
вршен нзвештај V. Одсека, који се односн Eia Ми- 
иистарство Пољопривреде и Вода. 

Попгт je већ доцкаи, могли би ову седпицу 
Да ;!;ii,M>y4iiM(). 

Имамо још на дневном реду извештај друге 
секцрје, <• којим мржемо врло брзо да будемо го- 
трви, зато je болЈе Да и т\ етвар сада свршимо, 
icaico пг би само због овога одређивалн нову сед- 
iijiu.v за сутра. (Гласови: Онда да ргаставимо рад.) 
[Тзволите муш r. изВестиоца. 

Известилац Љуба Трандафиловић сип.и: 
Одсек пр€!дла[же: 1. да n даље остане у ваЈкности 
n да се iiMii као закои прогласити списак бр. 2. 
Указ o преношењу Уста^а од 1903. год. са свима 
законима раније Краљевине Орбије iia јужне кра- 
јеве присаједињене после балканских ратот. I'. 
Бр. 25.400. од зо. јуна 1919. год. у »Служб. Нов. 
од 15, јула'1919. год. бр. 68. 

Председнпк Миша   Трифуновић:   Прнма   ,iii 
Одбор ОВ.у тачку? (ИрИМП.) ()nj,'li;;i,yjr\l. ;1,1-'јс iipil\i- 
:i>(Miii ова тачка. 

Известилац Љуба Трандафиловић: Одсек 
предлаже: 11. да престаје даље важитн решење 
именовано у содску иод бр. 14 које гласи: Ре- 
шеЕ.е Министарског Савета од ."). иарта ове год/ 
бр. 442. о томе, да буџете општина у оним окру- 
зима, где нема окружних одбора, решава Мини- 
стар финансија у споразуму са \1инистром По- 
л.опривродо; иеобјавл.ено. 

/lp. Лаза Марковић: Молим вас, прочитајте 
мп то решољо. да видим како гласи. 

Известилац Љуба Трандафиловић: To ре- 
шење гласн овако: Да не би остали неизвршени 
буџетв општина у округу бптољоком, част \m  je 

умолитл Миннстарски Савет да pe.iiin, да буцеи 
\ (Miiimiiui битољској и сиима опим општинама, 
где би cc iiojar.ii.Tii рвакви случајеви, решава Ми- 
гшстар Финансија у споразуму ba Мииистром По- 
љопрџвреде, док се не створн мргућност, да их 
реијава окружни одбор. 

Ово решење Мшшстарског Савета изазвала 
je нотреба ситуације у округу битољском. Тамо 
се ппјг раније могла састатн окрунша скупштина, 
да реши буџет, na je стога гр решеље и донето. 
Л.ти како je сада Окупштина у могућностн да се 
сазове, то je арестала потреба за рвим peuieH>ew п 
зато вас молим, да решимо да TO решење престане 
важити, 

Председник Миша   Трифуновић:   Прима   ли 
Одбор  OB.V  другу   таЧку?   (ИрИМаД   I I;!I;(U1IT('   чутИ 
тачку ."). 

Известилац Љуба Трандафиловић: Kao 
rpehy тачку Одбор предлаже: 111. да решења Ми- 
tiHĆTapcKor Савета под бр, i.. :>.. 16. спискЈа, која 

<■•■ односе na кредите одборске UJO помоћ постра- 
далима у рату a која noće наслов: Ретење Мтт- 
старског Савета УБр. 15.067. од 1.9. јула 1920. год, 
o одобреном гфедиту од 12.500.000 динара помоћи 
чострадалтаа у рату нзвршепр решење иб- 
објавл.енр; peiueite Мшшстармсог Савета УБр. 
20.050. од 8. РктРбра (920. год. o одобреном кре- 
диту од 500.000 Динара помоћи пострадаЈЈИма у 
рату luinpiiiciio решење аеобјављонр; решење 
МшшстарсЈсог Савета УБр, 2678. од 20. марта 1921. 
год. o начину u употребц одобреног кредита од 
700.000 дипара за округ смедеревски нзвршеир 
pcuieme песбјавл>е110, аошто су ова решења Mu 
пистарскор Савета извршена и реализована, ro 
Одсек иредлалсе, да ег.нхово' i.i.m.c важење пма 
прсстати. 

Павле Анђелић: Ова реиЈења престају п ja 
симо копстатујем, да су извршепа onaito, како ue 
Гр 'бп  n да  пма   реЧ r.iaiaia  Контрола. 

Предсодаик Миша Трифуновић: Прима .m 
одбор трећу тачку извештаја? (Прима.) 

Др. Лаза: Марковић : Са додатком r. .\u\r- 
лића, да o roii нма рвч главиа Lninim ia. 

Председпик Миша Трифуновић: Прима ли 
Одбор <• тим. да o том mu рвч Главна Контрола? 
(Прима.) 

C тиме je примљен извештај II. Одсека. 
. bniMimi.N-   сеДНИЦу   lifMo  ;;ai; i.VMHTii.   Ja   бИХ 

мргао заказати оДмах за сутра следећу седницу, 
;|-||| :"i извештаје којн су мн данас суигли од I. n 
III. одсека греба временадасе одштампају п раз- 
даду посланицима, члановима одбора. Ja молим, 
да одлржимо седницу до понвдељ :а. 

Седницу заказујем ва понедвљак у io ча- 
сова пре подне с дневнии редо:; i cqiTaj 111. од- 
сека n нзвештај Г. одсека. Прима Ли Законодавни 
одбор? (Прима.) 

Ову седниду закључујем, a наредну заказу 
јем з'а понедељник у io часова 

(Седпица je закључена у I-JI , часа.) 




