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NVII. СБДНИЦЛ 

^АКОИОДАВИОГ ОДНОРА 
ИАРОДНЕ СКУДШТИНЕ 

КРАЉЕВИНК 
СРВЛ, КРВЛТА II СЛОВКНАЦА 

држапа  17. октобра 1921. године у БеоградЈ'. 

Председапар Потлредседшп.; др. Светислав По- 
повић. 

Замснивао сокретара др. Славио Шећсров. 
ПрисутаЈЈ je господии Мннистар Пол.опрн- 

вроде п liiMii. lii;,ii! П.уцељ. 
il|M!c\mii CN реферептн: Др, Mn.iiiii Јевремо- 

r.iih. др, Лплрп.ја Штампар, иачелницн NlmiHciap 
■ i r..i 11ародиог Здравља. 

(lln'iriiiK v  io п ' O часова.) 
Потлредседшп; др. Светислав Поповић: < )тва- 

|.IM 17. седннцу Закоподавног Одбора, Изводпто 
'I,\TII [1ротокб.п [фошлога састанка. 

Сокретар дј), Славко Шећеров чит,-; запнсвт; 
upom lor XVI. састапка. 

Иотпредседиик др. Свстислав Поповић: ll\i,-i 
• m ириговора прочитаном записнику? (Немао 
riouiTO приговора нема, записнга; се оверава. Изво- 
лито '\у\ ii молбе n HvUJiOe. 

(Јекретар лр.Славко Шећеров чита   иолбе: 
a)    Славнн    Оавез   државних   сл.ужбепика 

[Тот11р'едсеД11ИК др. Светислав Поповић: Жели 
■ m ко од господпе чланова Закоиодавног Одбора 
узети реч у начелпом претресу? Реч иије тражио 
ешко. II. imi претрес je завршен. Питам господу 
чланове Законодавпог О^бора, да ли примају ову 
Уредбу за подлогу специјалне расправе? (Прими 
се.) Проглатујем, да je овај извештај нримљен за 
чодлогу сиецијалие расправе. Да ли има предлога 
за ii.;\iriiv [шјединих чланова оде Уредбе? (Нема.) 
[Тредлога за Јшмену рд чл. i. до 9. нема проглашу- 
јем, да je законски предаог o лекарима спбција- 
листима n у специјалном претресу нримљен. 

.Mn.iiiM господипа известирца, да продЈ^кв 
даље. 

Нзвестилац Фсхим Курбеговић: Надаље III. 
одсек иредлалке, да се Уредба бр. i"> описка »0 
сиабдевањ.у анатомских института лешевима«, 

<'.ivj.'nciic Иовине« бр. 5,8Ј 21. ociiaiKn. Ова ур|едба 
ирописује, да се лешеви, I.DJII се палазе у болни- 
цама, a које нема ко да сахрани, морају иредавати 
пајближем анатомском ипституту, 

Пбтпредседнш;    др.    Светислав    Попови*1 

=;%ZSC. »S^STS^ ^ l-z Sor^S^r, 
lllljV 

•l'iill,.!. 

б) Удру>кои.е сопствеиика зграда за Далм,а-    Прима ли Одбор бву Уредбу за  иодлогу спецп- 
IИ'n,"" пЈ)едстав1су за решење стаибецог mi-    јалпе расправе? (Прима.) Објављујем,   |,Г |с Зако- 
"l'u-l 2G3 (Упућено III. одсеЈСЈ'); чодавнн Одбор примно OBV Уредбу n [шоподаопу 
в) Удружење Глумацо моли; да сс члаиовима     ■■и специјалну  расправу.  II M.i   -III    KO   ОД   I'oclKMC 

иозоршпта урачупаЈу ратне годипс у дуплОј број чланова   Законодавиог  Одбора   да   N-' n   кака! 
253 (Упућопо l . одсеку). иредлог за измену рве Уредбе? (Љуба Јовановић: 

ислав Поповић: Пре- Молим  за   реч   Иод  члана  3.)  Молим   господина 
iniDM je реду претрес известиоца да прочита члан 3. Уредбе. 

Потпредседник др. Свет 
лази се na дпевнв ред. Ha дн( 
извегатаја   III. одсека  Заколодавног* Одбора :за 
МЈПшстарства    Социјалне    Политике,     Народног 
Здрав i..i  и  Исхрале. Приступа се прегле i\   Уре 
даба  Мшшстарства Народпог Здравља.  Рвч  има 
гослодин ГСурбеговлћ. 

Известилац Фехим Курбеговић : За изве- 
стпоца III. секције o уредбама Народног Здравља 
одр^ђеи je господив Ввћеслав Вилдер. Пошто он 
»ије могао стићи, ja сам преузео дужност нзве- 
стиоца. UH ere ci'.ii добили нзвештај, na мислим. 
Да га није потребло читати, него je довољно да га 
сјрелазимо ставку no ставку, Одсек предлаже, да 
рстан.у у важлости беа измсла a да се прогласе 
';ао закоДи следеће Уредбе: Уредба 12 списко 
0 лвкарнлЈа слецлјалистима« од 29,/Х. 1919. год. 

број 18.800 Служ(1епе Нов1ше< бр. 140/19. бдсск 
Јфеллажо. да се ова Уредба ослажи. 

Ово je Уредба нздапа m основу члала 33 
саплтстског закола п одлуке Министарског Савети 
ОД !'■ i ^- 1919. године и ii,(i\ic be прописује ко 
•'fi ^ве може зватп спо.цијаллотом и пз којих грапп 
Mr iiinimc. 

Лко желлто да зиате детаљо ie Уредбе   ja 
<ш могао да je прочитам. (Гласови: Нека се про- 
'i'i.'i.i'      Известилац чита У] 
^пјалистима.) 

Известилац Фехим Курбеговић ^чита): 
M.iin 3. 

.\т> je смрт mir/iii.i.i у којој боллици илн 
другом ком .jjiniioM заводу за предавање леШа ана- 
томском ниституту стараће се управник дотичие 
болнице ii.ni завода нначе месна полицијска 
Maci . 

Потпредседник др. Светислав Поповић: Реч 
UNIJI гсод ођотџ члана господин Љуба Јовановић. 

Љуба Јовановић: Господо, овбм со Уредбом 
предвиђа, да he се сви лешеви нзвесиих катего- 
рија ставитн на расположење алатомским ипсти- 
тутима, a чланом .'i. одређује се, да he се o томе 
пматн старати улравнга! дотичле батлице пли за- 
вода   ■   нначе Mci'iiii полицијслн власт. 

Господо, Ju MiiciiiM. да je ov.o сушппс кате- 
горички речепр. АкР се деои пеки слу1ај, рецтш 
нвгдеу [Техчеву и.т Кучима, олда треба месна чо 
гицнЈска власт да се постара да ти лелгеви дођу у 

iiiiiiToMcKH пжтптут. Међутим, како he ос то нзвр- 
inilTH? Прописаћемо п.ш утврдићомо то зароном. 
!i Fiehe Mulin у пракси да сеизвршн. Cтогабих trpe- 
дложио, Да \ii! TO некако ублажимо n ди оставимо 
мпгујпим-т. да се гако и не посоупи, ака се lece 

»едоу o лекарима спе-    такви случајеви, да се због саобрачајних прилика 
11 већбг пррстранство звЈгље, a иалрг брр^ ана- 
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хомских iiiirTiiTVT.i. ne може тачио no уредби да 
N'iiiiiii. lliiii'ic. гооподо, долазимо у незгодан по- 
ложај да стварамо закон, који Eie може да се 
нзвршује. 

Ja стога ne бих хтео да гласам за закоиске 
одредбе, које ие могу да се врдие, jep се могу до- 
сити ii такви случајеви, да je неко био дужан да 
то изврши, a да mije могао извришти и да због 
тога буде много административпих сукоба. У оста- 
лом, може пити да caw ово одредбу погрепгао 
ехватио п у томе случају молим, да мп се објаспи. 

ll<;Tii|)r;u4Mii!ii; др. Свстислав Поповић: Pcn 
нма господии известилац. 

Известилац Фехим Курбеговић: Господо, из 
ове стилизације rie види се неко императивно na- 
ређење, jep се овде у члану 3. каже: -AKO je смрт 
EiaĆTaJia у којој бол1тци или другрм ком јаввом 
заводу за предавање лешева анатомском инсти- 
TVT.V, ста,раће се управник дотичне болнице или 
завода нначе месна чолицијска власт«. Дакло, 
видите, господо, овде je употребљена реч ^стараће 
сс«. a m' каЈке се да се то мора тако учинити, (Pei 
ферент Mi 1тарства  Народног Здравлф: Молнм 
jii се прочнта члав б.) 

[Тзвестилац Фехим Курбеговић (чита): 
'l.uii :.. 

■ lcmt'iiii се нредају аиатомским нвститутима 
,\ [^еограду, Загребу и ЈБубљана, 

Министар Народног Здравља прописаће бли- 
>ка уиутства o одатиљању лешева и који he за- 
noju снабдеватн  поједине  ннституте«. 

Љуба Јовановић: У члану i. јасно je казапо 
иад наступа ова дулшост болничких и полициј- 
ских власти: »Лешеви оиих лица, чију сахрану 
родбина, наследници нли покојникови друговн и 
иријатељи иеће да изврвш, већ ona мора да чадпе 
на државни n општииски ipouiau, IMII ако по- 
ко.јнп није хестаментом нарочито што o својој са- 
хранн Е1аредио предају се ан^томском »псти- 
туту медицинског факултета.« 

Таквих случајеђа може бити upio много, да 
некога мора сама опшхина сахранити. Дакле, то- 

■ iiiKo CIM сматрао само за нотребцо да напоменем. 
Можемо то вратити с^кцији, na нека секција са 
n сцрдом референтима Министарства Народног 
Здравља го нсправи. 

ПотпредсеДВИЈЈ др. Светислав Поповић: Има 
реч госџодин известилац. 

Известилац Фехим Курбеговић: Овде у члану 
.".. ове Уредбе но проиисује се приморавање да- 
luiH.ii тих лвЈпева него само компетенција и проце- 
дура, како he се то предавање вршити.-Ако се v 
'м. 5. оставља na који he се начии ти легаеви [ipe- 
давати овим нпститутша, онда je јасно, i.i he ro- 
оподии MimiicTfip Њфодиог Здравља према окол- 
прстима нздати и инструкције, чрема којима he се 
одредити, кад je мотућност да со леш преда a 
кад не. 

Љуба Јовановић: Ja iicli.v ннсистирати, ro- 
еггодо, само сматрам за дужност да Вам скрепем 
пажњу na то. 

ll-ii:t'i;rn.iau Фехим Пурбегови^: Ja мпс.тм. 
дл со ODO оиа.ко мо;кч' дл црпми. 

Цотрбдседтш др. Светислав Поповић: ll\i,i 
реч госпрдив Јован Ћоновнћ: 

^ Јован Ђоновић: Ja мислим, господо,  чи   нс 
on бнло рђаво, да r,e ono боље редигује. 

lloTiipiMri'.uiiii; др. Светислав Поповић: Има 
pi м господип извеотилац. 

Известилац Фехим Курбеговић: Ja мИрлим, 
.i.i се може да прими овакр као тто je, пошто се 
прслаг.ап.с лешова ннститутима овде нигде imne 
p.iTinaio ne налаЈке. Читава уредба [шгде пмпера- 
тивно ii" iia.M'.Ki' то преДаваље лешева, него каже 
када пагтајг могућност да1 се ти лешсви предају 
тшптутпма. II када се даје да господин Mniili- 
(тар Пародпог Здфавља пропииге читав правил- 
нпк, i;a.i.i he ri' предавати лешеви a кад не, онда 
on неће гражити да се један леш шаље из Дебра 
у Београд. 

Потпррдседвнк др, Светислав Поповић: Има 
|ii"i господин Јовап Ђоновић. 

Јован Ђоновић:  Коћу да| кажем ono: Желео 
бих да се не деси, да власти схвате буквај ове 
одрздбе и онда обуставе закопавање лешева цре 
иего mro добију наредбу или нзвевдтај. Зато je 
боље pelin: ако če може . тс д'а власти не схва- 
тају као императиван Егалог, за шиљање лбшева; 
ii да се пг деитвају инцвденти; да се леш дри;и 
m';ai;()iiaii све, доЕ со пг добије ииструкција, да 
<•(' можг да  iipriicri' n.iii цг. 

Потпрелседник др. Светислав Поповић: Има 
реч гооподнн известилац. 

Известилац Фехим КурбеговиК : Ja бИх се 
ололшо оа мншљењем, да се ова ствар поврати 
секцији. 

lloTii|)i',4ri',uiiii,- др. Светислав Поповић: Има 
реч господин Михајло Аврамовић. 

Михајло Аврамовић: Ja бих [федлбжио, да 
се грсладин рефереит a [федлагач o овоме спора- 
•о му п предложе иову редакцију. Ово што пре- 
длаже гослодин JoBaHOBBh сасвш! je иоректпо, jep 
je то човек који je имаодуге праксе у адмннистра- 
TJiiinuM послу, na би требало зодити рачуна o томг. 
те да се ne би дептвали сукоби пзмеђу једних n 
других. 

Потпрсдссдтп; др. Светислав Поповић: Пма 
роч господии Љуба Трандафиловић, 

Љуба Трандафиловић: Ja се слажем са ми- 
шљењем господина Јовановића у погледу т.ога 
Urno треба ono питање регулисати, али мо.шм. да 
се ре предлпже секцији, те затсј примам чредлог 
грсподина Аврамовића, да се ona ствар пг врати 
секцији, mro да се овде споразуме господа рефе- 
рент и предлагач. 

Потпредседнив др, Светислав Поповић: Онда 
прекидам седницу за два минута. 

(После прекида седнице.) 
Потпредседннк др. Светислав Поповић: Има 

pt"i гослодив известилац. 
Известилап] Фехим Курбеговић: Господо, ми 

омо се riiopaa.vMc.iii. да се код чл. i. дода na крају 
»5 колико то саобраћајна средства доиуштају.« 

Потпродседпик др. Светислав Поповић : Го- 
гподо, му.ш сте цредлог госродина нзвестиоца 
■ осподин заступник Министра Народног Здравља' 
пристајс на ову редакцију. Прима ли одбор ову 
ррдакцију? dlpiiMa.i Oojan.'n.v.ji'M. да je примљена 
IIIMI' (T отпали iipni'onopii код зд. з. Питам одбор! 
\\ -111 ирима 'i.i. :;. no предлокеној редакцији? 

(Прима.) Објављујем', да je члаи ;;. прпм.псц' v 
предложенрј ре (акцији. 

lIliri.niiiMo na ч.таи   1. 
I'1"' нма грсподип Љуба Јрвапрвић. 
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Љуба Јовановић : Госиодо. овде има једна 
штампарска погрешка и ona не треба да остане 
цеисправљена. Овде се каже; »Лешеви се пре- 
дају . a .треба да стоји: леигеви се Eie аредају«. 
Јасно се види, да je ово штампарска погрешка и 
ja бих молио, да се то исправи. (11звестилац Фехим 
Курбеговић: Код мене у гекст^ CTOJK »ne«.) Ово 
i\ »Службене Новине« и у њима стоји ова штам- 
napciia гГогрешка; коју сам поменуо! 

Потпредседшгк др. Светислав Поповић: Ири- 
ма .m Одбор, да се ово нсправи? (Прима.) Објав- 
љујем, да je Одбор примио рвај члан са исправком 
господина ЈБубе Јовановића. 

Код даљих члаиова игмп iipiii'uiidpii. Ilpor.ia- 
шујем, да су чланови 5., 6.; 7.. в. и 9, примљени 
no предлог^' секције без и^мена. 

Прела 1Имо ua бр. 2.0 списка уредаба, решење 
Министарског Савета Абр. 336, од 10. новембра 
1919. гоДине. MO.IIIM. да се то решење прочита. 

Известилац Фехим Курбеговић: Ревдење Ми- 
нистарског Оавета ол 10! новембра 1919. године 
бр. 22.882 необн)ародоваио. 

Ово решење прописује да сс за лекарске 
услуге ,\ болницама не сме тражити im примати 
пикаква ваграда . 

(Чита ово решењ(! Митшстарског равета рд 
ML новембра   1919. године бр. 22.8820 

Потпредседннк др. Светислав Поповић: Пре- 
лазн се na раслраву o поједипостима. Реч нма го- 
сподив Ђоповнћ. 

Јован Ђоновић: Ja бих вас иолно, да се ова- 
ква решења не објављујЈ', него да им cie даде лл- 
конска форма. OnaiiO je нзишло из секције a нз 
пленума    ne треба такр   (a нзађе. 

Затнм ка i смо већ Јонели одредбу да ле- 
гсари ,\ болницама не могу од приватника иишта 
наЈглаћивати, олда треба да дамо и цеку врст>' 
сапкције таквој одлуци. Uho he бити онда, ако 
се опи orpeure o забрану? Ja бих предлоЈдио, да 
ono решељс добаје ioiu једап члан o санкцији. Ai;o 
хоћете, тај члаи сада да редигујете, редигујте га, 
ско ne онда уредбу BpatoMo сеТЈцији. 

Потпредседшпс др; Светислав Поповић: Има 
реч господин референт Министарства Народног 
Здравља. 

Референт Министарства Народног Здравља 
др. Андрија Штампар: Ове санкције су предвн 
ђене у закону o чинрвнш^има грађанскога ре м. 
(Михајло Аврамовић: To je и пре било na ипак се 
свћшта догађало.) Ja мислим, да не би било на 
одмет, да се таква санкција нпак унесе. 

Известилац Фехим Курбеговић: Ja као изве- 
стилац iii)iiMaM предлог господина Ђоновића, да се 
та редакција врати секцији. (Гласови: Не секцији 
него овде да се редигује!) Па добро, нека се овде 
p'Milivjr. 

Потпредседник др; Светислав Поповић: ^Гo- 
лим господипа Ђоновића, да саставн редакцију 
свога предлога, да га могу ставити на гласаље. 
(Након кратке паузе.) Изволите чути првд,11ог го- 
сподипа Ђонрвића. 

Јован Ђоновић :   Moj fipe/yior би дошао као 
друпЈ члан, Оц гласи;   Лекар, који ое огреши о- 
иропис-овога  закона,  казнипе ,<с  no одродбама 
закона o чиновницима грађанскога реда, у колико 
дело ne потпада под одредбе кривичнога закона 

Потпредседниц др. Светислав Поповић: Ии- 
там Одбор, да лн прима члан 1. без ћзмене? (При 
ма.| ОбјављујемЈ да je члав I. ггримљен без илмепо. 

o 

Да ли прима члан друти са редакцијом, коју 
je предложио госџодин посланик Јован Ђоновић? 
(Прима.) Објављујем, да je члан 2. примљен са ре- 
дакцијом господииа посланика Ђонбвића. 

Прелазимо na расправу урвдбе под бројвм 
22 списка. 

Нзвестилац Фехим Курбеговић: Решењв Ми- 
нистарског Савета Абр, ззс од 20./9. 1920. године 
0 годинама службе у апотекама. 11" обнароДованр. 

Оиим се решен.ем смањује број годииа маги- 
старске праксе за. стицање арава за отвараље ino 
теке у Далмацији од i.") na 5 година. 

Прводом овога решеша Одсв!; je uaniao ^ijt 
сходно да цредложи Одбору, да позове господипа 
Мннистра Народног Здравља', да у новом пројекту 
аакона o апотекама унесе одредбу; »да се у целој 
лржавној територији тражи за стицање права зи 
отварање аиотеке 5 годишња магистарска пракса . 

ПотпредседнШч др. Светислав Поповић : 
Уредба mije рбнародрванај na MO.IIIM господипа 
известиоца, да прочита решење. 

Известилац Фехим Курбеговић : Пошто je 
предлог за усвајање одредбе сувише отппрам, ja 
h.v прочитата само решење Мипистарског Савета, 
(Mina ог.о решење.) 

ГГотпреДседнш; др. Светислав Поповић: Отва- 
ра се начелнн аротрес. 3a реч се није иријавио 
пипо, Питам Одбор, да ли прима овај [федложеип 
законрки предлог за подлРгу слецијалнс дебато? 
(Прима.) Проглашујем, дл je onaj зааднски tipe- 
длог примљеи за подлогу специјалпе дебате. Про- 
лази се na специјалпу   (ебатУ^ Има реч грсдодип 

1 »Ana Јовановић, 
Љуба Јовановић: Ja со, господо, слажем са 

овим iipiuiM делом, a.m iioiino се не види, ко Ке 
iirmiTii то да je učno урадио nemio из ншекула 
ције, a не нз патриотизма или хумалости нли не 
знам из каких других побуда, мислим, да може 
бИТИ   ocTaii.hi'iio ДОбрОЈ   ВОЉИ,   lim   Пр   iici.ii   пут   n 
злој вољи адмипистративпе власти једно ишроко 
псље, и зато не бих био за то, да ona друга аоло- 
lama остане or,ai;o. поред других разлрга још и 

• 'i|;- што je то стечепо право на основу закона n 
према гоме да се вратимо' натр^г n повратнбм 

< iMo.M овога новог закона да одузимамо нешто, 
mro je оп.чо решено no праву, које je онда поста- 
јало. C тога ja мислим, да ne бисмо добро урадилн 
n иолим госполппа Председника, да одвоји ona 
два решења, na да najnpe решимо једно na on м 
ЛРУГО. 

Известилац Фехим Курбеговић: Ja бих молио 
да господич Јовановић објасни, да ли вредлаже, 
да се onaj други став посвема нзбрише нлв да се 
иамсци. 

Др. Лаза Марковић: Да се посвема пзбрише. 
Ja oii\ joni хтео да кажем; да je n апотекарски 
nocao u ако je концесионир!  ако и за њ вреде 
у многоме прописл тргова^ћг закона и трговачког 
црава, да je тај nocao таке природе, да неки пут 
збиља човек нз шпекулације папустн радњу; 
ушпп му се да ne може вишс да je води n да hć 
другим пословима моћи да се бавИ. To пије nn 
каква нечасна ствар, ако неко добије коицесију 
na ју другоме уступи. Ту саобраћај ne губи n'ii- 
шта. ТТ ако се он преварио ,\ рачупу и види да 
други nocao ne може вршихи, заштс му забранитп 
да може да се бави онет нстим апотекарским по- 
i .io\i ако ипаче има \'словп 



XVII. седница — 17. октобра 1921. 159 

Ih; тих раздога, поред оних други? разлога, 
које je павео господин JoBanoBiihj мислим, до 
друга тачка треба да отпадие. 

Јован Ђоновић: Малр je незћЈдно, за нас 
који хоћемо да разговарамо o овим стварима, што 
оне иису објављепе п ми ни( мо нмали прилике, 
да их читамо. Ово су хаква пнтања, да засмулсују, 
да се (» iMiMa каже иеколико речи више. 

До сада у апотекарству иашем ваигио je си- 
стем ковд^сија. Ja морам одмах да ударим no томе 
систему, no његовом корену, јер ми се ne допада, 
'imni \HI сс. да није целисходан и добар. Ако Eie 
OJ х могао често пута да браним, могу бар да разу- 
мсм систем монополисања у користј државе, алн 
мовоиолисати нешто у корисг појединаца, то ja не 
разумем. ристем концесију, то je иека врита мопо- 
iKi.ui. До сада су апотекари за отварање апотека 
добијали право, и то Qe ираво пренаџшлр са ona 
na cima. na упука. од [филике као старо црногор- 
око барјатарство. fT сама сарука na тај ешчин je 
катила, јер није вероватноЈ да he добар апотекар 
моћи стђорити добро апотекарско потомство. Да-; 
кле није вероватно, да ће деца апотекара постатн 
добри апотекари, чим се радња иаследује, јер у 
иаслеђавању има многих мана, na и то, да л.удп. 
који имају Bprfp мало апотекарскога у себи, воде 
апотоке. 

;iai;.ii' onaj je систем n ca те стране шкб- 
дјбив, Јер, ми знамб врло добрр, да претходни ис- 
i-imi. laijii се полажу да би могао некр да стУдира 
фармацију, нису толико ригорозни, ту се много 
гледа кроз прсте, има се обзцра према фамилији 
n дете са недовоЉдр спреме почие да води апо- 
пм.-у. ii с тога јето дефицитпоапртекарскуструку. 
(' tora гледишта ja нс бих б^о за то. да се одрлЈл 
taj спстем коицесија: 

Ja i-ам приметио, дасу лековИј нарочито lio 
периферија.ма земљб, толико поскупили, да нх си- 
ротнља ne тже да купи и мн у место да побољ- 
шамо пародно здравље ми ударамо no љему. Мп 
здамо. каква Je пужда изазвала давање коице- 
сија- Рапије преме ini.j" било довољпо апбтекара, 
na се хтело да се извесни људи са стране при- 
вуку, да овде отворе адохеке, да če na тај пачип 
појача кадар стручиих људи у апртекарству и 
број алотека. Omi су привлачеии тиме, што су им 
даване ковцесије за отварање апотека. АЛи, то je 
времс нрошло, и зато мис.шм. да овај систем коп- 
цесија ne би требало и дал>е задржати. Mn треба 
да га из оснрва нзменимо. Оваквим уредбама, ме- 
ђутим, ne мења се птпта. n зато сам ja за тр, да 
сс npn дискусији o ог.пм уредбама води рачун o 
закону na основУ кога се ове дбносе, те да се onaj 
систем колцесија избегне. a с шиме и cv.c штетке 
послсДице, које он за собом повлачи, na да ста- 
iicMd na глбдиште: да апотекарско право може ло- 
бити сваки, i;o има стручне спреме n који je био 
прописано време na раду у апотеци; да се апотеке 
могу да отварају као и сваке друго радње, дакле. 
да прпмпмо систем конкуреиције: да отвара ann- 
TCKV ко хоће a mita нужне спреме за то, na нека 
onaj! који je бољи туче онога којн je гори. Ш тога 
разлога ja бих био за ro, да све оне уредбе које 
говоре o апотекама, вратимо секцији, na пека сек- 
nnja na свих шпх створи једну ii у тој јелној да 
се избегпе onaj дбсадаљи оистем крнцесионирања. 

Др. Лаза Марковић : Ja бих само хтео да 
i i.prni'M пажњу Одборд na то: да смо мп једном 
гфиликбм донели одлуку, да Законодавни Одбор 

иијо надлежан да мења цео систем, целу подлргу 
једнога закона илн једне уредбе, иегр (a у огра- 
пичен да испита с&цо оно, штр je управна власт у 
дотлчпу уредбу унела, na да процени. да .m je то 
добро ii.in није n према томе оддучи: Јсоће ли то 
остати u даље у важностл или ne Ке. 

Господин Ђоновић a сам каже, да ona уредбо 
 фетира гр главно питање, које je наравно н за 
nar главно питање, питаље o томе принципу, no 
коме ln'Mo Mn Допуштати охварање аиотека: да ли 
he one nirni предате општој конкуреппијп, n.m ћемо 
се вратити систему концесија. Јау то јеДно пнтањб 
ne h.v да се упушам, јер оно није na дневиомс 
реду, a нисам nn стручан да o п.';му говорнм. 
Само хоћу да споменем једну ства}), коју je госпо- 
,iiin ЂОПОВИИ пагуппо цз i;n,ia. Код лековн tic 
греба да буде конкуренције: ови лекови трсби да 
буду једнако добри. Јер кад un се допустиЛа uon 
куренција, онда би се јавили n лажни .пч.опп и 
онда би onaj. Koju прави већу рекламу n који 
r.nnic производи na niTci.v ква inivra. био v бољем 
положају, a то бн било na штету народнога здра- 
ni,a. Ja допуштам. ла тај систси који госпбдога 
Ђодовић предлаже, може Јза извесне прилике 
битв r.o.i.n. алп за садање nam- [филике, кад у 
трговини nnji' пречишћеи појам o солидаости n 
других apTin.a.ia. крји ne тангирају даректно на- 
родпб здравл>е, ne аогу да видим да би он био 
бол.и n да ra мп треба да усврјимо. Kao што рекоз 
остављајућн то питаље na страну ja сматрам, да 
треба да се ограничиЈло сб.мр na ono, што je у 
Уредби иредвиђено, na то да ценимо, да ли да ову 
Уредбу ставимо na снагу. да je укинемо nm да je 
мењамо. 

Потпред^едник др. Светислав Поповић: Има 
pci референт господин др., Мллап М. Јевремрвић. 

Референт начелннк Министарства др. Милан 
Јевремовић: Код ове тачке 2. ове Уредбе главиа je 
тенденцијај у заштити мла^их магистара фарма- 
ције, којп joni псмају концесију апотекарску. 
Onu. који имају апотеку, они оу сопствепиди 
тсопцесије n имају права продати т\ ашгп-ку. \.in. 
ако се уведе пракса, да ту концесију апотекари 
могу продавати, na опда нову концесију опет тра- 
жити, онда млаЈји магистри ne моту дп дођу до 
пове апотеке, н.его Ке бити осуђени ia раде као 
илађе особље код алотекара копцесибнара. Да fm 
се то спрвчилОј јоллппут дату концесију це треба 
изиграти против оних, који треба да стекну апоте- 
карско право и да буду самостални апотех^ари п 
онда je елиминисано код ове друге тачке да може 
један апотекар тр своје право auoreitapoKo про- 
дати n нову концесију поново да добије. Ако \о- 
ћемо то да усвојимо, онда треба да сс изостави 
р&ч спекулација, A ако Одбор то неће, онда треба 
.vnvlicnii |федлог ПТ. секцији одбацити. 

Пбтпредседник др. Светислап Поповић: Има 
реч Михајло Аврамовић. 

Михајло Аврамовић :   Ja ое иалам. господр. 
да he доћи једнога дана овде na решавање обимап 
закон o пупап.у народнога здравља, icoju jo. ко- 
лш.-о je мени познатр, спремило Мишгстарство Ha 
1 одкога  здравл^а,  Мипис^гарство  нас   ino > ■ 
вља спремило j Зиманј закоп, којв регулвше n 
пптап.с d апотека^а, n ja држим, ка i тај saicop 
дрђе na решавање. ми heMo ући у [финцивијелно 
питаље кад треба допуститв осниваље пових апо- 
leica. iilin се меве тиче, ja могу усвојити разлоге, 
које je изпер гоеподип Ђоровић, Али ja бвх joni 
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даље ишао у гоме, да не самс ipieda допустити сло- 
Оодиу утакмицу међу апотекарима, него да треба 
долустити u слободну утакмицу такозваних за 
дружних апотека, да могу и сами грађаниј uao 
тто.имате у свнма другим земљама, оснивати за- 
дружне апотеКе. Али преко свега тога ja биз на 
рочптм желео и предложио и тражио, да с.е апо- 
теке социјалишу, да оне, постану једпа прста др- 
Јкавних институција, да се са народним здрављем 
ue лопусти [шкаква трговина. Ja ово узгред по- 
MIIII.CM. да се у неколнко слажем са предлогом г. 
ТЗоновићи, .im MU je главно тнжиште говора у 
томс. да кад дођс im решавање закои o чувашу 
наррднога з^дравља, да ћемо имати [филике да o 
томе разговарамо детаЈвно, и само у томе смислу 
ja сам казао, да иристајем. да говоримо o .x'|)(';inii 
гсао п једном свршеном факту што сс иа.цм, да 
lifMn једнога дана o томе моћи да разговарамо 
друкчије, да цело питпп>о пбставимо на ширу ro- 
цпјллну рснову. 

Потпредседник др. Светислав Поповић: IIM.I 
|II"I г. известилац, 

Известилац Фехим Курбеговић: Кад je трећа 
секција решавала o овој Уред0и, изразила je 
своју жељу овако: Поводом овОга рвшења, l!l. Од- 
сек иашао je за сходно да позове г. Министра На- 
родиога Здравља, да се у нови закои o чуваљу 
ггароднога здравља увесв Урсдба, да стицаље 
права за отварање апотвке добија со само нутем 
магистарске ираксе. Mu смо ималв у впду тај нови 
затсон п чувању народпога здравља u зато се пп- 
смо упуштапн у нзра i\ једне уредбе, која би ва- 
љила за целу теритбрију наше државе. Ми смо 
усвојили ову одлуку, да право за коицесије од 15 
'.ц iiiii.i иагистарске праксе сведемо па б. A кад би 
i-i' упуштали да направи^го једар једпнствеп за- 
кон, m ке i'ni било згодпо, јер ие зиамо којим he 
путем iiolni Минпстаротво Народнога Здравфр,, иа 
којим ho принципима оснивати иови закон o мд- 
вашу народнога здравља. Стога бих аредложио, 
м се ова одлука Министарског Оавета, која јо од 
стране ТТТ. секције предложена Законодавном Од- 
бору, као закрн и прими с тим, да се рвептуелнр 
изостави друга тачка. 

Потпредседник др. Светислав Поповић: Има 
реч г. Љуба Јбвабовип, 

Љуба Јовановић: Гогиодо. иио je, ппдитс је- 
даи riA'iaj да морам још јед^в пут узети реч, да 
спратим пажн>у иа неке појаве. 

Кад сам чуо, да je стављен на дневни ред 
извештај o уррдбама Министајрства Народнора 
Здравља, ја сам се постарао, да тај извештај добИ: 
јрм i! да га прочитам, У извештају je било речи o 
првој тачци, за чије се примање свн слаЖемо, а o 
другој тачци није бцло речи, негр смо je сада тек 
чули, Господа ЕТсу можда могла чути, да се та 
одредба тиче само Далмације, а да he у челој 
осталој Краљевини бити слободно и даље прода- 
ватн aii(iTci;c из шпекулације, a једино у Далма- 
мнЈп неће, п то ми je некако било необично, Стога 

i крећем пажњу, да je тим рвшењем Министарског 
Савета одуаетр сЈечено араво грађанима једпим 
решењвМ) које није mi обнародовано. -Ta свима 
вама, a специјално гг. правницима, обраћам 
"'■'■''■H'A- да će једанш необнародованим решењем 

1 г.узима једпо позитивио стечено право фађа- 
иима, п  m ne право ио^итишсе него материјачио 
природе, Господо. ми ne' треба дј |бравал10 то, 
и \iiir.iiiM. да хакав једаи поступак       хајде, не- 

lieMO да га осуђујемо, иарочито с погледом што je 
то једно Министаротво, kpje се стара d здрављу n 
смаТрало се стаЈшо да оно може ла ради без прав- 
ника, Ja сам био Министар Унутрашњих Дела n 
гцеф санитета и видео сам, да je велика празнина 
у раду старог санитетског оделЈења односно са- 
дашњег Министарства Народпог ЗдравлЈа, што то 
Министарство решава једну ^асу правних односа 
a no [гравилу ради без икаквог стручног знања и 
није иикакво чудо, што су бе овакве омашке де- 
I-IMC. Пс.јпмпо he бити за nar. KOJU слш позвани 
да штитимо ri;.i ирава грађана n да се бринемо g 
прнврвди земље, ако ми тако лако узмемо n ту 
иравну страну питања, као uiTO je, у ппом слу- 
'[ajv цоступљсно. II поред овега tora и за менб п 
за uac je једно нзненађиђо, aiio ое нс бн могли 
сложнти, да ову тачку изоставимо, опда бих вае 
М0ЛИ0,  Да  ОВу   ТаЧКу  ОДЛОЖИМО ДОКЛО  i'i'  п   ll.dj   IH' 

(■т1|м.;\ иемр. 
Потпредседпш; др. Свптислав Поповић: Има 

р(!Ч   Г.   11;!1;ггт1|,|;|Ц. 

Известилац Фахим Курбеговић: Ja изјављу- 
ji'M у име секцнје, да примам, да се други став 
и inpimir, 

Рефер! пт  Мпппгтаргтма др.' Милан  Јевремо- 
в^ћ: Иргма објаипБешу, како га je дао г. Љуба 
Јовановџћ, јаспо je, да  ово   ne   може  овако  да 

.остане. 
Hm ii|iiMrr.uiiii,- др, Светислав Поповић: Код 

"i. i. нема никаквбг приговора? Проглашујем, да 
je 'ii. i. аримљен. 

I'iarahc се п чл. 2., a.m не греба да će гласа; 
пошто je r. нзвестилац (ipiiciao да се изостави. П6- 
што i'. известилац прима, да се овај чл. -2. одбаци, 
проглашујем, да je чл. 2. одбачен, 

Питам Одбор, ;ia ли прима резолуцију: да се 
позове г. Министар Наррднога Здрав'ља, да у де- 
лој државн кад буде израђиван закон o ацоте- 
иама, да се у делој држави за стицање права 
апотекарског, тралхи ■< годрна апотекарске tipaRce. 

Има реч г. Јован Ђоновцћ. 
Јован Ђоновић: Ово je nama деОирата. To би 

потпуно могло да изостане. Ja не зкам, из каквцх 
бисмо разлога требали да Доносимо неку резолу- 
цију, у којој би казали, да г. Мипистар треба да 
r m рачупа u ii.dj? Господии Мииистар видн и 
cceha iiamc жеље п пека му гбспода референтп 
оаолшто, да je nama жеља, да ее тто пре донесе 
такап закон, мп смп сви за то, да се тај закоп 
отворн na једиој модерној основи и то je довољно. 
да дгш гпмо резолуцију. ематрам, да то није »о- 
ТрсбНО; 

ИзЕестилад Фехим Курбеговић: Ja повлачим 
ову резолј;цију. 

[ГотцредоеДник др, Светислав Поповић: llo- 
uiTO je г. застуЛпик известиоца iiniiyi;an ову резо- 
луцију, то отпада да гласамо-о moj. Прелазшо na 
уредбу број 23. 

Известилац Фехим Курбеговић cima): Број 
23. описка уредаба - решење Министарвког Са- 
вета A. бр; 2702. од 20 0. 1920. г. : no обнародо: 
вано. 

DmiM се решењем моња § 82. апотемрско! 
реда у Боснн n ХерцегОвини n тражи се место n. 
разреда гимназије илн реалк{! 8. разреда као пред- 
ходнн тр.ма за пхармацију n смањује број m- 
Mina цриправничке праксе од трн na двс 

Потпредсвдиик др. Светислав Поповић; ihia 
реч г. др. Јован Радоиић, 
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Др. Јован Радонић: Ja бих молио за објаш- 
II.CII.I'. зашто си.оцде смањује практичиа опрема 
ол три im дае године. 

Рефербнт Министарства др. Милан Јевремо- 
вић: Oi'.o je предлолгенр у циљу изједиачеља, јер 
тако je у Србији и хоћемб да oiio што je у разним 
закошшо [сод других покрајина друкче бредви- 
ђсно изједначимо. Код нас се тражн испит зрело: 
i-iii. те се то и овДе предлал^е. Код нас се rpaavH 
две гоДине праксе, те се и овде оцањује пракса од 
1ри na две годипе. Ja сматрам, да треба ово tipii- 
Mimi  i;;ii) nno ji; преДЛОЖвНО. 

Потпредседнтч др. Светислав Поповић: lln- 
T.IM Зћконодав11И Одбор, прима ли овај предао- 
VKTHII saKoiicKii »рсдлрг за подлогу специјалне рас- 
праве? (Прима.) Објављујом, ;ui je овај закоцски 
преДлог примљен у пачелу-. ПреЛази^о сад no 
расправу у ноједииостима, Питам Одбрр, да лп 
нрима предложенн члав i. и 2. овога законског 
предлога н у иоједшгостима? (ПриМа.) Објављу- 
јем, да су примљени, 

ГТрмазимо сад на Уредбу списка број 24. 
Известилац Фехим Курбеговић (чита): бр. 

24. списка уреДбе, iiciii(vii>(' Мшшстарског Са- 
рета од 23. новембра 1920. г, А.Бр. 27.136. o ура- 
'1унавању помоћпичке ратце службе необпаро- 
довано. 

Овим сс решељем урачувава у ирипраг,- 
инчку ираксу време проведено у рату апотекар- 
ci.iiM помоћпицима и приправницнма, пошто 
су били сметени да полагку редовно своје испитб 
u na време заврше студије. 

Потлредседиик др. Светислав Поповић: При- 
Mii .m Законодавви Одбор овај законски предлог 
na подлогу специјалне расправс? (Прима.) Објав- 
љујем, ди je предлон«ени законскм предлог прим- 
.i.rii за подлогу специјалне расправе. Прелази се 
na расправу у појеДиностима. За реч се uma) mije 
иријавио. Питам Закбнодавни Одбор; да ли прима 
предложене чланове l.—5. овако KUKO' су прочи- 
тани? (Прима.) Објављујем, да су предложени 
чланови примљени. 

Љуба Јовановић: Хтео оам да учпиим једно 
плтање, na н^сам чуо кад je г. Председншс по- 
стаЈЈИО mnaihc за гласање. Ja сам рдзумео делу 
ову Уредбу тако, да се признају те године службе 
(фиправницима и иагистрнма фармације, који су 
у рату Dpimi.iii апотекарску прниравничку службу 
у појним болницама п апотекама. (Глас: UMU TO у 
тексту!) Речено je, али mije јасно речево; Збрг тога 
треба у M.I. i., опде где се говори o прцапаљу го- 
дшш магистрпма фармацнје, јасно н илр "ino рећи: 
да им cii иризпаје ратна приправЈшчка пракса. 
Игто хако треба рећи и у чл. -i.-. »Призпаће се у 
преме магистарске праксс половина ратие помоћ- 
чичкт, односно ноловина оувипше ратпе приправ- 
ничке праксе до Г). априла 1920, г.. рдносно до да- 
на уписа na уинверситет, ако су... итд.« Дакле, 
треба ,ia буде јасно, да се то бдноси na one. који 
f'.y у рату учествовапи n epimiin ту стручну 
луиглост. 

Потпр^дседиш; др. Светислав Поповић: По- 
info примедбе г. Љубе Јовановића у суштинн по- 
кривају ono mre je Закоподавпи Одбор хтео, ja 
мислим, Да могу с ириволом Закоподавног Одбора 
замслити г. рефо.рента, да iipn копачној редак- 
mijn за треће чптаиЈе припремп такав текст. (При- 
ма i-e.) 

llpi'.l;|;;n\ln  na  ДаЉ.У УррДбу   tlO  piMA'. 

Известилап Фехим Курбеговић cima): Уредба 
Gpoj Ž5 списка Уредаба: Наредба о наједпачешу 
услова за стпцање апотекарског права необна- 
родовапа. Њош со изјелпа'1Јтју услови за стпцан.е 
анотекарског нрава. 

Потпредседпш; др. Светислав Поповић: Мо- 
.iii\i г..Дрофепнка, да прпчта ову Наредбу. 

Јосип Дрофеник (чита Наредбу o нзједна- 
чењу услова за стицање апотекарехадг права. Бр. 
25. списка уредаба.) 

Потпредседпик др, Светислав, Поповић: Отва- 
ра.м начелпи иретрес. За реч со иије пријавиб 
nm;". Пптам Одбор, да .m прпма иредлонсенп за- 
iconcKii нредлог за подлогу сПецпјалпе расправе? 
(Прима.) Оијаг.пујсм. да je овај зокопскм [федлог 
прпмл.сп за подлогу специјалпе pacaipanei. Про- 
,I,I;;II cc na распраг.у у поједицостима. I'cn има г. 
Ђоповић. 

Јован Ђоновић: Ja бих замблио иекога, ко 
nn боље зпао, да мп објасни i. члан, јер ja инсам 
caci'.iiM дрбро раЗумео текст, a чишј мн се, иолико 
сам разумео,  да би  треба^о   [тешто   ирмепи^и   у 
ll.cM.V. 

Потпредседиик  др. Светислав  Поповић:  Мо 
.niM г. нзвестиоца Министарства Народног Здра,в- 
ља, да да потребиа обавештења. * 

Известиоц Мпппетарегпа др. Андрија Штам- 
пар: Ово je наредба целокупне дежелне владе зо 
Оловепију, издана 28; фебруара 1919. г. n чл: i. 
r.iaeii преведев овако: »Реални лмсарпи обрт пре- 
стаје важити са даном кад то одреди воВереник 
за >ii,vTpainii,c послове! целокуппе дсжелпе владс 
за Словенију у ЈБубљапи«. 

Потпредседнш; др. Светислав Поповић: Pe*i 
пма г. IJouomili. 

Јован Ђоновић: Ово се na пример ne иоже 
у прииципу да npiiMii. Због овога сам n градкио 
реч. јер нисам ulio (•iiry[)aii да еам добрр разумео. 
Каже ее. да lie ono угаптиап.е npar.a доћи П0 na- 
]MVI,O]I поверешша за упутрашње послове слове- 
начке дежелне владе. 

To ne може бити! Ha основу чега може пове- 
penm; за унутрашње послове да укиие једпо сте- 
чено праио апотекара? Премда сам ja против апо- 
текарских копцесија, али ово овако речено ono би 
једаи нонсенс. Ту on rpcda.io да одлучује Mmin- 
старство Иародпога Здравља, a [шкако Министар- 
ство за Унутрашње послове. 

[Готпредседпик др. Светислав Поповић: Пре- 
кпдам седницу na IKT мпиута. да се постигне спо- 
разум у овоме питап.у. 

(После прекида.) 
Потпредседник др. Светислав Поповић: 11a- 

ставшам седпицу. Реч има гоеподпп ЂоновиН. 
Јован Ђоновић: Из тскета овога закона можс 

(■(• од.прилике да вида, да су овакву одлуку 
изискивале локалие иотребе, да су те потребе na 
време задовољеие, јер je ова нареДба била зако- 
IIOM. na je lio 11.ем\ cee СВрШвНО ШТ0 je ИМаЛО Да сс 
cnpimi. llpc.Ma то\1с. ОДржаватН га у cnaeii n даље 
ne on нмало »отребе, зато ja предлажем, да се l. 
'Lian ОВе паредос ciaiai  e.an спаге. 

Потпредседник др. Светислав Поповић: Реч 
пма господин Трандафиловић. 

Љуба Трандафиловић: Ja oiix прнмио пред- 
лог госпрдипа Ђоновића ć тиме, да ono решеше 
Мииистарскога Савета, IIOUITO je овоје функције 
довршнло, нма даље да престане вампгги. (Глас; 
('амо члап  1.) Да. плап   I, само, 
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Потпредседиик др; Светислав Поповић: Реч 
има r. нзвестилац. 

Известилац Фехим Курбеговић: Kao извести- 
дац пристајем и ja Eia Baii предлог, да члан i. 
џрестане даље вадшти, 

Потпрс i'iMimi; др. Светислав Поповић: Про,д- 
дог r. Ђоновнћа гласп овако како je нрочитаи 
први 'i.um с тпм да се дода: Важење овога члана 
престаје обнародовањем овога ^акона«. 

Прнма .ni Одборј (м;\ Уредбу у специјалпој 
расправи са предложеном нзменом г. Ђоновића? 
(Прнма.) Објављујем, да je уредба у специјалној 
расправи примљена. 

Прелазимо na даљу уредбу бр. -27. списка 
уредаба, a то je наредба целокупне деигелне владе 
.;.-; Словенију од 29. априла 1919, na. обнарбдо 
i'.ni.i у Урадпом Листу . no којој се уредби по- 
висује плата ојсружним летгарима за lOO'^i свих 
службсних доходака. 

Др. Славко Шећеров: Како cć ова уредба ол 
»рси ILI повншицу плата, а цошто садо no доса- 
даипБој пракси свс уредбе, које <•■■ TIIMV илата, 
иовишица, додатака и у одште расхода и нзда- 
така, .\ ii\ liiin.i.iK првој секцнји, го аредлажем Од- 
бору, ji.-i со n ова уредба оловенатаа упути приој 
цекцији im решавање. 

Известилац Фехим Курбеговић: Како видим 
IM текбта ове уредбе, цзгл^да да се ове плате no 
пздају из државних благајна. Према томе, мп- 
'■■iiiM. да пг бн бнло потребно да ово иде првој 
сеЈсцији. - 

Потпр10дседпик др, Светислав Поповић: Пм.ч 
I :,|| i- i1 'ферент МшпЈстарства Народног Здравља. 

Референт Миннстарства др. Милан Јевремо- 
вић: Гооподо,-овде ое ради o окружшш лекарша 
у ' 'ловенији. To je нсто тако кар што су n општин- 
ски лекари у Хрватској, Босни п Далмацији. Ти ■ 
,л лекарн ii.iMriiiTrm! код општина, које заједно 
са собом тане једну оишту здравствен.^ општипу, 
'i'11 лекарн iit> добивају плаће сврје из државце 
касе него m општинских приреза оних ошптина, 
које санињавају ту здравствену-^ општину. Њихрва 
je ii.Kir.'i до слома била скро.миа, од сввга 100 
круна месечно. II tiomio je га плата opio мала, то 
јо деЈкелна в«7ада у сиоразуму са Минисгарством 
Народнога ;i фавља повећала од сто на 200 гфуна, 
1' то je мало. To je тако једна мала фискалпа ме- 
|ui. да ire on било потребно одгађати гу уредбу n 
враћати je понбва у oi кдију. 

ГГотпредсеЈигак др. Светислав Поповић: Има 
реч р. (' гавко fllehepOB. 

Л|>. Славно Шећеров: Ако се ова нареДба 
упутп у прву секцију( онДа je саовим прнродво. 
да се (u прво секције очекује да она доведе у 
склал разцоврспе додатее. A кад je дежелпа влада 

иредставпик цептралпе владе нмада правода 
одређује iv [одатке n повећава пх својим само- 
управпии чиповницима, а сем тога према закону 
1 државиом рачунрводство централна управа Koii 
тролипге n ; i.-m.v оамоуправпнх једипица, no томе 
.i1' '•■■и-г.пм природпо, да ова наредба треба да иде 
"P'11 "рву фииаисијску оокциЈу. Ја Rao молим, да 
ирпмнте. 

ГГотиредоедти; др. Светислав Попови^: Има 
реч г. нзвестилац; 

Известилац Фехим Курбеговић: Ja нзјавЉу- 
Јом- 1;| У пмс со.кцттје иримам n])e (лог г Tlleiio- 
рова. 

Потпредседшш др. Светислав Поповић: lio- 
што г. известилац прима овај предлог, го објав- 
љујем, да се ова Уредба упупујб врвој секпрји. 
Предазимо ца даљн претрее уредбе бр. 'i1^. Молим 
o. нзвестиоца, да прочита ову уредбу. 

Известилац Јосип Дрофеник MUT.I паредбу 
и.елокА.ипе владе за Словешгју од IO. 9. 1019. год. 
обнародовану у Урадком листу, којом се одређује 
ocHHBaibe фонда за пбтломагање медицЈгаара на 
[гаострапим и домаћим факултетима, потцора ле- 
Kapiaia ради специализираЈБа и одбора који 
управља тим фондом. 

Потпрвдседник др. Светислав Поповић: IIM;I 
реч r. Љуба Јовановић. 

Љуба Јовановић: Пошто се ова наредба 
Tii'ic фонда потпомагања ђака на медпцинском 
факултету, ja мислим да постуиимо као и na ја- 
дној од прошлих седница-, када смо расправљали 
0 уредби u потпомагању ђака иа гехничком фа- 
ку.гпту. Ми^смо тада ту уредбу упутили другој 
секцијц, која расправља внтања »росвете, na др- 
■i.iiM. ,III би најприродније било да се н ова уредба 
упутн истој секцији. 

Потпредседнцк др. Светислав Поповић: IIM.I 
роч г. [гзвестилац. 

Известилац Фехим Курбеговић: Ja прпмам у 
пмс секције овај чредлог г. Љубе Јовановића. 

Потпредседник др.  Свстислав Поповић:  По- 
1 ■' г. известилац прима предлог г. Јовановића, 
'■■■ се ова Уредба упућује другој секцији. 

ПрелазимО na расправу уредбе бр. 29. fvlo- 
IIIM г. застуцпика референта да je прочита, 

ГЗаступпик референта Јосип Дрофеник чита 
|Г>у о извапредпом додатку п путним трош- 

[совима за окружне лекаре у Оловенији од 30. i. 
1920. год. обнародовану у Урадном листу, која 
предвиђа повепање (00- 120^ a за путне трош- 
иове ( (ређује ле1сарима иста права као и држав^ 
HUM чиновницима: 

Потпредседнии др. Светислав Поповић: Има 
l  др. Олавко Шећеров. 

Др. Славко Шећеров: [Јредлажем, да се ова 
иаредба o изванредшш додацнма за.окружпе ле- 
каре у Словенијп упутн нрвој секцији као Пад- 
леЈКној да ript^rpece ово питаље. 

Потпредоеднит; др. СЕетислав Поповић: Има 
P"i г. пзвестилац. 

Известшшц Фехим Курбеговић: У нме серцнје 
нзјар вујем, да примам овај [федлог. 

Пстпрсдседпнк др.  Светислав Поповић: По- 
i^ i(i f. [гзвсстилац прима овај предлог, то се бва 
паредба уиућујо Fia   рас1травл>ан>е ггрвој секцији. 

, ПреЈгазимр na расправљаЈве уредбе под спис- 
-1. Мслим г. заступника референта да je про- 

чита, 
Уаст.У1ши1; референта Јосип Дрофепи« чптл 

иаро.Ј.бу Мннистарства Нар. Здравља од 2G. авцу- 
ora'.I^^O год. бр. 20,788. рбнародовану ^ Урадпом 
•'lnci'f.v , [toja одређује, да с.е особе, које нису успо- 
соблоне, m' могу бавити бабич1сом јфаксом и 
устапсвл.ујо казт; од 20 1000 крупо п.т затвор 
m јодпог мосеца за 1фекерачеп.е one паредбе. 

!l( т|1 • ICIMIIMI; др. Светислав Поповић: јјма 
p 'i r. Радонић. 

Др; Јован Радонић: Ja. гоолшдо. морам узети 
роч прнлпкрм ivi;(-p,4 o бабпцамл зато, тто тпц- 
wiw ,i.i je ona казпа врЛо строга. Ja позпајем иашу 
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истимпу Србиј^ и \iii iiMiiMo {•ii|i(>M;imiiii.\ сг.и где 
немамо бабШ1;а. Ова ćo уредба гнче С^овепачке, ja 
ne ;!II;IM, како je T.IMO. али зиам, кад ср рп.ш дете 
да iieivO мпрл да присуотпује порођај.у и isaiiiTO 
I-;I;I;I то .шцс. које мора m прирустпујО( мора (8 
буде uaviniieiio. 

ll(;Tii|i(M( r,iiim; др, Светислав Поповић: Нма 
|U!4 i-.. Аврамднић. 

Михзјло Аврамовић: Ja 6ia Ж1'Лоо да чујем 
r. рсф^роцта да naw гахжо, дп ли je допуштопо дн 
сс ;;.i такав посао могу примитн na бабицо »крнскс 
6o;i тслаја. l'. роферент [inje !{атрал\'ио реч. Ja мо- 
.mM г. рбферепта. да да обавештељо o томе. ICo i 
iiac у .Србији ja могу н рачуметн, апи ne могу ра- 
;!yMi'T]i un C.Kiiicimj.v ;i;i гс ii тамо анелујо mi вра: 

чаре, 
Потпредседпик др. Светислав Попови^: Го- 

сподо, уредба je [гро,штана. Реч има г. рефереи'1 
Министарства Нар. Здравља. 

Реферппт MiiiiiicTiipcTr.ii др. Милан Језремо- 
вић: Господо, овде се ради ради прилџка, које су 
настале у Слбвенији. Тамо je био једав недостатак 
бабица и почеле су раане жене да će баве na све 
M(T'\!iC начине бабичким послом! Услед тс a па- 
стали су иеиовољни одношаји, јер рве жене иису 
равумевале noćno како треба и долааило je o ин- 
фокције, jo iiciipii.ini;;! крд Л' цс. n здравствени 
одоек Мтшстарства Нар. Здравља у ЈБубљани 
пангао }>' за сходпо, да предложи ову уредбу, јер • 
с\ \ толикој мсрп ове надрибабичарке p ;зв 
tiocao, да се то морало учинити, Вабичка школа 
V Љубљани проширена je и арилике he настатп у 
толико боље, Јср he бнхи спремиијих баби] u. 

Михајло Аврамовић: Ја; fo разумсм n ja to 
TpicuiiM. a.ii! ja устајем цротив другог става no 
KOMO ce дозвољава и оним же}1ама, itojr циоу 
спремне за бабице, вршење тога гшсла. 

Референт Министарства др, Милан ЈЕвремо- 
вић: hoj, Rać у Оловеннји пема довољво бабица, 
n пско треба да прулги породнљи пргл помоћ. 
Прва одредба тиче ce одношаја, који су настали \ 
градовима, где вгма бабица са свршеним течајем. 
Ми смо iiMii.Tii случајева, да су жене у Цељу вр- 
ишле бабичке послове ма да нису бнле овлаш- 
hi ne, зато je требало донети законски пропис, да 
ce кЗжњавају жене, које обављају бабички itoe o 
без свршеног течаја, 

Известилац Фехим Курбеговић: Овде ce ради 
aivo Ешје могуће да испитана бабица присуствује. 

Референт ^инистарства др. Милан Јевремо- 
вић: Забрана i. члана тиче ce случаја где има 
бабица n бабичке послрве врше жепе, које iracy за 
то oiMiiiiiiicnc. 

Потпредседиик др. Светислав Поповић: lipu- 
ма лп одбор ову уредбу за подлоЛ' специјалпе 
расправе? (Прнма.) Објављујем, да je onu уредба 
примљеиа за подлогу спецнјалие расправе. 

Прелазимо на специјалну расправу. За реч 
ce nnjc нико пријавио. Објављујем, да су чланови 
l.—.".. примљени. 

Сад on пмп.ш да пређомо na другу серију 
уредаба. ' . 

I'ci iiMii г. нзвестилац; 
Известилац Фехим Kyp6eroBMti: Одсек  up   [ 

лаже, ;iii ce приме ca предложеним нзменама оле- 
и 'nr уредбе: 

Уредба бр. G. списка »Решење Мтшстарс1«)г 
Савета од 22. 8. ioi9. г. бр. \;\-i. Служ. Новине 
бр.  133/10. o   правилпма за   сталпу   <■ смпјску 

псмпспју. upu Мшшстарству Иар. одр.пи.и. која 
iiMii задаћу да црати.појаве заразпих болеств у 
-CM nn n na cTpiinn n цредлгпке све Mi'pc потребие 
!!Л cy;i6iijaihe еви (смије . 

Иотвредседит; др. Светислзв Поповић: Рсч 
iiMn г. [JTchcpoB. 

Ј.р. Славко LLieticpoB: -In бих молло IT. pe(|ic- 
pi'HTC.     lil   MU   iinj.iclll',,   .:illiilo   Jl'   ПОТрсГ.ЦЦ   Tli   cT.Uli. 

еипдемијска   иомисија   npii   Мтшстарству   IIapo;i 
ilo.i  •; .|i.inMI. ^ар Мпмпстпрстг.о НародЈШг Здрав- 

•■'  пема  no сгомс дп пу ;:;i;i,iili,\' да  tipan и enii i" 
Mii.jci;c nojnr.c? Уашто ji! онда  ii()Tpt!6iio OCUBI 
јодпе ciiciui.iii.inc cmi.i.'Miijci.i   иомнгпјо? Чппп мп 
cc.  m jo компсија створона без дс-толиш јаке по- 
трсГк'; само да со за (оиол.е пзвссии .пдлп. n да гс 
je nm део поглова Мштстарства  Народно!  1! фав 
ља прнбаци iia ову KPMIKMIJ.V. ^олим, да ми r. рн 
ферент паведе разл( гс за   ć [UB    -■ комисије. 

Пртпредседннк др. Светислав Поповић: Реч 
п.мп г. известилац Министарства Народ. :! tpimnn. 

Реферепт Мннпстарства др. Андрија Штам- 
пар: Разлози, ради по.јпх су оспивапе те епидемнј- 
ci.-c комисије, довољно су образложе.ни ,\ самнм 
прппп.нл.п. У namoj 1фаљевипи пмп гсликн број 
заразних брлести, да сваке IM ume шд нас умир? 
200.000 људи, За сузбијање тих-заразних болести 
једап je од најважнијнх n највсћнх проб i(!Ma 
инстарства Народног Здравља; Оузбијање тих 
игразних болеств нма m вршв хигијецско одс- 
лење MimiicTnp тва Elap. Здрав ba'. У том одел( 
cnM ja je inim i; to иаче mm; a нмам i амо једног 
инспектора. Дакле свега ■ ло двојица људи u mi 
тпм i'.nc госпоДо, .m лн ce може такав јодав зажии 
upi блем препуститв једному или двојицн .i.;. 
lin •mnTc. да лекари пикако не he да иду у др-- 
жавну службу, јер ćy пм плате у дригавној c.Tiy5K6u 
у холикрј Mcpn .Mс. M они у приватној слу;кби 
мпого BHiue заолужују n nnjc чудо, да у цслој 
a lAinnncTpimnJn нагаега МЛпистарства немамо 
nnnic псго s лекара. Према тому je и Мииистарски 
( unci решиогЛ.а ce овако ваЈкав посао не препусти 
једном 4(:r.ci,\. To треба да буде препуштено од- 
луци више људи. Ta епидемијска комнсија ce 
састоји од члапова професора медзшинсдсог фа- 
1;.\.|тст   n   o.i   чланова   Мшшстарства    Roju 

[0 стручно оделење предлаже, што пм i да ce 
учинв n он ;.; то iiM/ да оцени тл комисија, Овакав 
Je.um струмпи n.'/i.'.^p n оваква контрола треба in 

'■■ 'за inm.'c црилике. Пошто jc.uio оделење \ 
nnnicM Министарству са два чиновника ne MOJKC 
да npnm такав nocao, то смо ce мора.ти помоћи на 
тај inmiin .m ca страие добијемо људе. 

ПотпредседнВк др. Светислав Поповић:   Реч 
има господив Љуба Јовановић. 

Љуба Јованозић: Ja разумем, џ je ова ко 
мисија потребна из многих разл i a- па])очито 
подвлачпм, да je за правилно n успеппго функцио- 
писаље 6i рбе нротив епидомнје, потре.б}10 волико 
'■тручпо научно знање. To ce ;таље нс мо])п 
претпоставити аДминистративном оссбљу у је- 

,m м МВнистарству, свецијалпо код једнога n.in 
два човака, /Ion у једпој комнсији, гђе he бити за- 
ступл>ени посиоци те науке n људи, који прате 
најновије тековине na пољу паучпом no својем 
полоЖај^ п крји су упознати са свим пајновијим 
тековнпама, постоји могућност да пх примеие, мп- 
'■•iiiM. ,m he то бнти од волике IIOMI h м вс 1иког 
успеха   органлма  Министарстт)   Пароднога  Здрп 
n.i.n. Нараиска ствар треба та комисија  i.a ce огра 
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mnn mi TO, да овтане ијш својем поолу, a ис да 
со меша у администрацију; Ja сам Eiauiao чита- 
jvliii т\ урсдбу, да je прилично одржана та гра- 
min.i ii:;Mrl)y савета и админнстрације, између 
стручпога мишљења п вригења управне службе 
тако, до ју MU можемо примнти uao једну корисну 
ствар. 

Потпредседиик др. Светислав Поповић : l'ci 
ii\i;i господии известилац. 

Известилац Фехим Курбеговић: У нзвештају 
je иредложила 111. секција, да се ово ретење Ми- 
иистарског Савета иримп са измеиама. Треба да 
знате, које смо измене нредИоншли. (Глас; To he 
i" видетв у дебати o поједипостима.) 

Потпредседиик др. Светислав Поповић : За 
|H"i се trnje ннко пријавиој начелнв je претрес аа- 
вршен. iiirniM одбор, да ли прима ову уредбу за 
[шдло.гу специјалнога претреса? (Прима.) Прогла- 
II.VJCM. да je овај предлог примљен за подлогу спе- 
цп.ммпог;! иретреса. Прелазимо tia расправу у tio- 
једипоспима, Реч има госводин Љуба Јовановић. 

Љуба Јовановић : Како pno нпје спремано 
као здкон, ne'ro као пјрави.^вик, којн je прописао 
1'ам Мвнистар, trnje чудс, да има овде сувише 
много детаља и бојил! će, да he доцвије развитком 
те oTpvi^! n II,I\I;I> бити тешкрћа услед тога, turo 
ho иеке ствари остатн несавремеве и мораће се 
N:(ii„iTii законодавинм путем. Али je цео правил- 
itiiK тако написан, да ja tre могу tiiiKaK^e пзмене 
прсдлоитти, A. m сам сматрао, да треба да tianb- 
меием tieue tiaiioMene, a специјално код овога 
члана, 7. n 8. гачке, мислим, да je сувише речено 
ов ir. .х' 7, тачци се каже, да he та комисија др- 
жатв седпице редовно два пута иеделаш. Дакле 
m1 само у Министарбтву Здравл>а дожаће седнице; 
tiero и редовно два пута недељно. Иначе у тачци 
s. стоји, да се у случајима веће епидемије састаје 
Klimi' II.VT.I педељно, ако Министар то иађе за по- 
требно. Ja Miic.iiiM. да ми ово састајање (^о.жвмб 
нзоставитн. 

Иотпредседник др. Светислав Поповић : Реч 
i.Mii господин известллац Министаротва Народнога 
Вдравља. 

Известилац Министарства др. Андрија 
Штампар: Ja мислим, да се те измене могу при- 
MiiTii према ирс.могу гослбдипа пославика Јова- 
m пића. 

Потпредседиии др. Светислав Поповић : Tci 
има господии известилац. 

Известилац Фехим Курбеговић: Ja tipacra- 
ј^м tia то. да тачка 7. a s. иогу изостати. 

Потпредседник др. Светислав Поповић: Гла- 
eahe се o члану i. no предлогу господина ЈБубе 
Јоваповића, који je примио господин известилац. 
Питам Одбор, да лн tipHMa овако цредаожепу po-' 
дакцнју члана l,? (Прима.) Проглашујем, да je 
члап i. iipiiM.i.i'ii no ii[iiM,i(.r\- гооподина ЈБубе Јо- 
ваповића. 

HM.I ■m i.;ii;iiii\ приговора код члана 2.? 
(Љуба Јовзновић: IIM.I у ставу 22. ттампарска 
tiorpottiKa, Koja треба да се исправи.) ГГрима .m 
Одбор 'i.iim 2.? (Прима.) Објављујрлг; да je члап 
■i. иримљен. 

Код члапова 3,   .".7. tieMa пикаковнх прнго- 
вора. IlpiiMii .m Одбор 'iv чланове? (Прима.) Про- 
глатујем, да су чЛаиови 3.   37. примљени   Пре- 
лазимо IM члан 38. 

Љуба Јовановић: Господо, да прочитам овај 
члан 38. (Miiiii члан 38. старе уредбе.) Мислим, 
да je ово ttiHpoKO реченр. Ja се слажем, да може 
члановима епидемиЈСКц KOMiicuje, којн иутују no 
нарочитоЈЈ IK^I-.IV. ca парочитим задаткрм, да у 
tcp.vr.v трга свога задатка и ђврга ауномоћс^ва 
мол.с издавати такве наредбе, али нзван! тога 
слога nviK моћства и власти да даје друге наредбе, 
крје су iifooiir.iMiic за органе санитеске, мвслим. 
да m' треба да буде. Дакле. Ако се грспрДин изве- 
стилац и грспрда референти наррднрг вдравља 
слажу с тпм, мислим, да бисмр могли стилизрвати 
да у кругу сврга свецијалпрг задапи) п овлавЈће- 
и.;i може такве tiapefl6e издавати. 

Референт Мииистарства др. Андрија Штам- 
пар: Ja прпмам овакву ii;iMrii>-. 

Известилац Фехим Курбеговић: II ja примам 
овај предлбг господипа Јовановића, да će овај 
члан изменв п мислим, да рдмах мржемр дати 
нРву стиливацију у кругу сврга овлатћења n 
свога спеЦијалнрг задатка може такве наредбе нз- 
даватв лекарима«. 

Пртпредседннк др. Светислав Поповић: llpn- 
ма .ni Одбрр предложеву редакцију? (Прима.) 
Објављујсм, да je примљена. 

Код 'Mana 39. пма реч господив нзвестилац. 
ИзвестилаЦ Фехим Курбеговић : M.ian :,,,.i. 

■i|H'da да r.iacii овако: 
»Члановима сталне епидемијске комисије 

одређује награду Министар Народнрг Здравља' . 
Овде се прзивалр на peuteibe Мшшстарскрг Са- 
вета, a ja сам хтео да ову ствар стално одредимо, 
m да се рдмах установи компетепција и да буде 
jamo у самом правилпику п прсма трме рвај члап 
39. има, да iviacn оиако: »Чланрвима сталне епиде- 
мијске K'oMiicnji' рдређује награду Миннстар lia- 
родиог Здрављ^«. 

Пртпредседник др. Светислав Поповић: ilpn- 
ма .-m сс onaj предлрг? (Прнма.) Објављујем, да ј(! 
iipiiM.i.cii. Изврлитс чути даље. 

Известилац  Фехим   Курбеговић   ciina   члан 
40. старе уредбе.) Овај члав предлагке секција да 
гласи овако: Члановима сталне епидвмијске ко- 
мисије рачупају се дневнице цао п епидемијским 
лекарима.« 

Љуба Јовановић : Овде пма нешто тто je 
оправданр, a нештр mro traje. Кад лека[ри пду да 
сузбијаду епидемију имају и no старрм закрну 
краљевине Србије првећаиу/награду. To je разу- 
мљивр, јер се грспрда нзла^ку рпаснрстп ii већим 
трршкрвима. 11a пргма томс кад чланрви сталпе 
комисијр иду у томс циљу n тпм noc.ioM v народ, 
у мспа где je епидемија, треба и њих награднти 
ni'To такр. A.iii кад неко буде прслан не у епиде- 
мијска мсгта. него да види јвдну брлницу плп 
једну устанрву, где нема никакве заразе JUTO 
радн административне ипспекције, рнда нарр- 
читрг разлога иаграђивања нема. јер су приликс 
другс. C тога MIKVIIIM. да on p томе требало no- 
ДИТЛ рачупа. 

Известилац Фехим Курбеговић: [Сад смр onaj 
'i.ian отилизовали, мп емо мислилн tia ово цуто- 
!iiaH.e у ono опидемијске tipajeroj ралп оузбијан.а 
опндомнје. 

Према  овоме  onaj  би   став   гласио  овако: 
Члановима гтаmr епидемијске крмиснје, кад tiv- 

тују у заражене крајеве, одређује паграду Mnnii- 
отар Иаро.тпог Здравља«. 
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Пмтпргдсгдтп. др, Светислав ПоповиИ: Опим 
Ji- усвојена ова уредба n у поје^иностима. 

Сад прелазимо no претрес уредбе под бројсм 
7 слиска »0 служби епндемијских лекара ;од 
21);/ХП. 1920, Службене Новине« 20. Има ли uo 
да i-i' пријављује за rtperpec у начелној дебатп? 
(Нема.) Према овоме за подлогу специјалне пебатс 
улимо če ова уредбр како Je предложева. 

Известилац Фехим Курбеговић: ОдсеЈ; upe 
длаже, дб се члан i. измевл и да гласи: »Ако при 
сузбијању епидемија лекари, који се налазе у др 
агавној служби, ис пуду доио.ч.пи ;iii лсчси.с опи- 
лелих ii сузбијање епидемије, Мипистар Народпо! 
Здравља може, tia предлог сталне епидемијске ко- 
мисије у подручвом м\ Мннистарству одређиватп 
п друге, na и приватнс лекаре на ту службу^ . 

,4l>,viri стап тога члана остаје непромењеп. 
Павле Анђелић: Ja ur, uiix имао цишта npo- 

тву тога, да се и нриватни лекари употребе за 
сузбијање заразе, али се бојим, како су код нас 
заоШтреви партијски одпоси, да се и овде не тера 
нартизанство, na да с.е приватни лекари, који се 
nen иначе no закону o устројству војске употре- 
бљују no два месеца na рад у војсци, употребљују 
ч у оваквим 11риликама на сузбијање епидемије, 
•iv да остављају своју кућу и своју зараду, и онда 
кад се raj nocao може да сврши и са државннм 
лекарима. Зато бих ja предложио, да се ова ствар 
врати У секцију, да се гамо проучи п поправи, 

Рефсрент Министарства др. Андрија Штам- 
пар : AKO се добро прочита овај члан, видиће се 
одмах. да он почиље овако: »Ha предлог ста^не 
епидемијске комисије у Министарству«. Тиме већ 
IHTO ог.ај посао ne ради сам МишЈСтар пего цела 
иомисија, одузета je могућност Мивистру да при- 
мељујс своју самовољу. Али чак кад ne би и гога 
било, ja морам да нагласим, да к&д се у земљи 
nojaiai епидемија, онда je то исто као кад се и рат 
појавиј онда. се морају мобилисатн сви и онда ту 
ne може бити обзира o гоме, да лп Ko ко оставити 
кућу ii.ni своју зараду. Ту има држава да штитв 
као што iiiTimt у време рата границе. И за тај 
случај мора имати лекара. Све земље имају такав 
закоп ii било би једно чудо, да! ми так-аг. заков 
пемамо. У задаих io годпна ирло ponio су c.ia.ir 
приватнн лекари у заражене крајеве, и мислим, 
да Мииистарстио lIa])o;i,iior :!дравл.а неће то чи- 
ппти ако иије потребно. Задњи иут je то утањено, 
кад je владала колера. Кад се каже, да he јшсари 
onTii постављени na предлог сталне комисије, то 
je довољна rapainpja, да nehe бити злоупотребе. 

Што се iii'ir приговора господина Иавла, Аи- 
lnMiiha. да he приватни лекари бити оштећенн v 
заради, то не стоји. Предложено je, да he нмати 
довољпу плату. omi Ке имати месечво 3800 дв- 
napa. -Ta мислим. да je то довољна награда, кад гс 
узме у обзир, да ми начелници Миппстарства 
пмамо иного мању плату. 

Известилац Фехим Курбеговић: Ja мргу, го- 
пподо, na ове стВарне разлого начелника господипа 
лра. Штампаро додати ово; Кад смо ми променил!! 
редакцнју првог става члапа i., ми смо мислил^ 
''ј1 разлоге, које je нзнео господив Павле Анђелић. 
Ми смо гледали да добијемо шири круг ових ле- 
кара ii зато ми смо казали: na предлог"сталне епи- 
демнчне Комисије одређиваће лекаре v подручју 
Министарства и друге na и^иватне лекаре. To 
зпачл TOJ сталној комисиЈн даје се шира \rorvli- 

ност рада. да ако je потребно и еа стране да на- 
бави лекаре и на тај пачип he ое сузбити све зло- 
употребе. 

Потпредседпик др. Светислав Поповић: Пре- 
трес je довршен. Прима ли Законодаввп Одбор 
први 'i.ian no ирсд-имт секције? (Прима.) 

[Тзвестилац Фехим КудбеговиИ: lio предлогз 
ili. секцнје став II. члап i. с^стаје непромењен. 

Потпредседник др. Светислав Поповић: При- 
\:а ni Законодавии Одбор став 2. Овога члапа? 
(Прима.) Изволите чути даље. 

[Тввестилац Фехим Курбеговић : 'l.iaii 2. ,по 
napoj уредби гласи овако: (Mina члаа 2. старе 
уредбе.) 

Члав 2. имао би да гласи промењен no npe- 
длогу IM. секције овако: Награда епидемијских 
лекара je 2000 динара месечно. Ако се епиде- 
мијски лекар одреди na слул?бу вав места свога 
i-iaiior.an.a. добиваће поред тога jom и дневниод 
од 60 динара дпевно уз накнаду учињеног трошка 
за подвозна средства no овереном рачуну од месве 
полицијске ii.ni општинске власти. баграду и 
дневницу може Минлстар НароднОг ЗдравЈ^а у 
споразуму с Министром Фииапсија према прилв 
кама мењатц.« 

Да истакпем, господо, и у мирно доба лекари 
a иарочито' у нашим крајевима у Воснд, кад су 
нмали да вргае дужност у зараЈкепим крајевима, 
добијали су извапредну награду, која се потпупо 
разликује од обичпе награде лекарске. Једа« 
лекар, који je ншао у заражене крајеве да лечи 
војпике од заразе и да сузбија епидемију, добијао 
je између 30 и 60 круна дпевно ато je било у зЛа- 
moj валути, која je онда важила. Ако остане na- 
града 30 дннара дневно, потпуно je обезбеђеп и 
лекар u његова обитељ, јер то je једна најтежа в 
пајтеретнија лекарска служба'. Стога предлажем, 
да се ова измеца члана -i. у погледу лекарских 
дневница и месечне плате прими. 

Потпредседпик др. Светислав Поповић : Има 
реч господин Љуба Јовавовић. 

Љуба Јовановић: Ja, господо, мислим 
лико се слажем у суштипи са оним, што je 
господин известилац, да ne морамо нпак усвојитв 
ову измепу код члана 2. a казаћу Вам зашто. 

Ha крају овога члана, no предлогу секције, 
стојп: награде и дневпице може Министар Па- 
родпога Здравља удоговору са Министром Фипап- 
сија према приликама и мењати; Значи, да on 
шул;г io тпрадо да спушта, a МОЖе ir да ПОВећава, 
Нрема томе, ja мистм. да no, греба, — кад го у 
уредби самој кажс, да се ово питање решава при- 
времено, докле се ne донесе нов заков o народпом 
здрављу, -- опда мислим, да ne треба да мењамо 
ове цифре, које су у уредби биле предвиђене. 
[амо je било предвиђено lo.ooo дии. сталне плате 
u 30 динара дневница. Ви^ите, господо, како се 
uo]io мењаЈу? Ona je уредба npe кратког времепа 
била пројектована, a данас neh [1алази се, да je то 
мало према цопама памирница. Међутим, годоспо, 
закон петреба да трчи за променама, које bey при- 
ватпом животу дешавају, него закоподавац треба 

i;| се стара да утврди сталпе nponnce п прапила, 
1111 којпма he će после поступати. Зато, no мом ми 
шљењу, можемо да оставимо овако како je било a 
да примимо onaj додатак na крају, no коме се Ми- 
пистар Иародног Здравља овлашћује, ia у чрго- 
nop.v ca Министром Финансија a могло би се ка- 
мтп ii са  NfiiHHCTapcKuu   Саветом,  иоже   према 

у ко- 
казао 
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ii|)ii.im;,-iM,i рво ii Mciumi. II.m можемо у ОПШТС 
изоставити дн не говоримо колш«1 hc да буде та 
награда, него према приликама овластити .Мппп- 
стра Народпога -^дравља односно Министарскп 
Совет, да т\ стпар реши у границпма бушуга, јур 
иаравно биће ту буџет, a биће т\ и Flapo џт Окуп- 
MITIHI.-I да помогле, ако буџет ne бл бно довол.а11. 
Свакако и раиији буџет М1гиистарстпа Народпога 
Здрћвља [федвндео je суду за сузбијаљс иаразво 
болести, a према томе he се и Министар крс^тати. 
Mu хај Hinim Miic.iiiM. да he се liocTiihB ово што 
жели сскција, a n друге стране да ne одређујемо 
суме, i;ojo могу да нагледају велике, a којо се мог.у 
ira крају потсазатв и мале, a треба оставнтв deiiiio 
и онвма, који Ке доћи после нас, na првом мссту 
Народпој Окупштнни, да ona молсе то буџгтом 
одређивати. 

Потпредсодник др. Светислав Поповић : Има 
реч рОсподш! Аврамовић. 

Михајло Аврамовић: Ja мислим код ове no- 
! иције може најмање да се говори o штедњи. Ми 
видимо, [сако вредност нашега динара св«? immc 
u више пада п доиста je мало пезгодио да човр!« 
уна.1гред одређује и да фиксира колика he то n.i- 
града бити. .00 динара двевно то je иало и na 
обичнога чиновника Епике врсте, a камр ли за је- 
днога лекара, који нма опасним пословима да се 
бави. Стојим na гледишту, да овдц нма најмање 
места штедњп и ja бих предложио, да се у i ne 
iif помиње колика he се иаграда одређивати. Ka i 
jo секција оставила, да he се Мивистир Народно! 
Здравља споразумотв са Министром Финапслја, 
1 ii.IM треба nahn гакв^ редакцнју, којој he се i га 
рантовати, да he ое овим лекарима дати паграда м 
дневпица, кад су na служби кзвав свога места ста- 
новања, од стране Мипистарства Народног Здра- 
вља у споразуму ča Министром Финансија, од- 
поснр целом Владом, која he бити довољна за 
њихов рад, дакле, да се одреди принцип a ne 
сума. Данас кад за једаи француски франав да- 
јете 5 данара а за швајцарскв фрапак 13 дпнара; 

(апас 2000 дикара једнбме лекару то није пи- 
каква плата, тоје врло мала плата и on приватним 
радом MI :.<■ много вшне да добије. (Ш динара 
дневно то je мл.ш за стан u ручак, а камр.ли mi 
друге потребе. Ја сам зато, да се, дакле, истави 
[фдацип: да he p наградама лекаЈ)а решавати Мп- 
јистар Народио^ Здравља ,\   споразуму оа Mmm 
СТарСКИМ   < 'iihi том. 

СГотпредседник др. Светислав Поповић : Има 
реч гослодин Штампар, референт Мштстарства 
Народиога Здаавља. 

Реферепт Шшистарствадр. Андрија Штам- 
пар: I осподо, свакако je правилпо становиште, да 
законске цародбе ne треба везивати извесним цм- 
фрама п i а нзвесно време. АЛи зашто смо ми ипак 
ставилв овде цпфру, ја hy Вам одмах нзиетв p.i- 
злоге. To смо ми учивили због паше »брзе адми- 
пистрадије«. Ако мв у ову редакцију ставимо, да 
h< се награ [a одређиватв no (;поразуму Министра 
Фипансија и Мицистра Народног Здр^вља, то би 
било врло незгр mn. Ja знам, док бв се дошло до 
тога сдоразума, требало би да прође пеколико ме- 
сеци, a мп то не молгемо и ne смемо казатн, јер сс 
слддемија брзо шири. Ако би се Мипис-три слрра 
зумевалп, врло .шко да бв се десио слупај, да ro- 
сподин Министар Финацснја каже, да му je доста 
11 пет стотина дивара. Оврм приликом хоћу да ua- 
помепем  да \m (шамо локара, tcojn имају n оа м 

с;вега 133 [сруне месечпс плате рез икаквих ,дода- 
T.ii;;!. To насје руковбдилб, да стапимоје my цпфру 
тавр, .i.i ii.-i taj пачип нмамо NfHBHctpa Фива^кгнја 
у рукама. Ai;6 пемамо to, онда емо ми став вонв na 
милост n ncMii.ici-i Мппвстра Фипансвја. Ono у 
TiMiii;n пре треба ставиттг. тто je \1иннг!тарск1| 
Оапет ppiiino, да б дпбпппдама n платама решава 
r;i.\i Мннпстар Фпнат^ија. Ivao uitd рокох, ми има- 
мо оплпе M.VI.C oico овјјх општннсквх локара, гсојв 
имају 133 круис мссгчпг плате м за које смр тра- 
.i.ii.in од Мвпистра Фипапсија да нм пЛат.у iro- 
tuicB, алл iinai; и na хиљг1де imniBx представака 
пије помогло n онв (;,v остали и дав дањи lia истој 
плати, Отога ja молим Запоподавнв Одбор, да 

i i .\ баау остави као naniy снгур}шст за те noc 
ndpe ( eni ra тога UITO оматрам', да петреба ово везл- 
BUTU ca закопом. Али наше <■> прилике таквс, да 
MopdMo имати једну рсловлцу, да ае, мфкемо 
борпти  са  .IAMIIM,-!.  ccjii  te отвари  дввол*по  ne 
]   , ;.\ му. 

Потлредседллк др. Светислав Попови!! :   Има 
реч господин Михајло Аврамовлћ. 

Михајло Аврамозић: Ja уважавам one ра- 
злоге, које je взлео гослодлв Штамлар, алв ако je 
потребло .I.I уђе каква цифра, ола треба да буде 
таква да одговара реалвости далавпвих приллка. 
Ja Miir.niii. да олда ne би требало ставити мллп- 
маллу суму, него ако ne максимум, опда бар једл,> 
средњу суму, од које бв један итп лекар мргао 
да жлви. Ja бих стога био зато, да cć уместо суме 
IM 2000 дллара ставв зооо, a длеввлца уместо оо 
повисв ii,i 100, JOD бв то бплв прлблпжпо ствар- 
постл. AKO вн пођете од једле суме, од   које   He 
можо on живетл, a чекате да се слоразуме Mi - 
етар Народпог Здравља са Мнллстррм Фкнапсија, 
онда долаапте на с( 1уцију олу, коју je помепуо го- 
i подив Штамдар, па he се то пптање отезати MI ■ 
сецкма, a зараза ширитл. Ja мислкм, до у ит-,\- 
НјИмо народлог здравља ne хреба нлкако штедети 
II MOIIIM. i,i ci овај M.iiin редигује^ако',да одговара 
p алпости садап1њих приллва; 

Потлредседллк др. Светислав Поповић :   Има 
1'|'ч гослодив нзвестллац. 

Известллад Фехим Курбеговић: Кад je госло- 
,uiii  Мвлкстар  Народлога; Здравља  ставио Рвај 
предлог, да се члав 2. one у^едбе измели и да се 

< ве награде било иесечле нлв у дневпицама, било 
гледе путнпх трошкова измене, ов je рачуВао cfi 
тешкоћама, са (сојвма има да се бори прв оства- 
pen.y савитетских мора. Његов буџет, госпрдо, нај- 
пише се реже и прекраћује, јер главлн разлог кол 
Млнлстра Флпавсија je тај, да то Млнкстарство 
Народпога Здравља плје продуктивпо Миллстар 
ство. Знајућв то, опи су иоралв да рачупају са 
TifM н стога) су хтелн да имају једну обезбеђену 
суму за iv сврхе. Међутнм, то су погрешни разло- 
■и гослодииа Мвллстра Флпалслја, јер je Мпнл- 
старство liiipo.mor.-i, Здравља пеопходко потребна 
устан( ва n ако му се овај кредлт за ову сврху ne 
одобри, проладаће napia деда и жепе од заразнкх 
болестк, UITO je Министаротво Флпалсија требало 
да увлдп. To ćy, гослодо, у главломе равлозл, збо] 
којлх je Млнпстарство Народнога Здравља п^.пппи 
■ .i овлм скромвлм захтевом, бојећи се да не lic 
проћв ако се буде вллш тражило. У ili. секдији 
рачулалв смо <• ткм прлликама и узелв смо одмах 
i;;io базу 2000 дллара месечле плате и дневдице од 
1111 днлара, јер ai<o бв прелуотллв да се Миниотдр 
Флланслја  слоразумева  са  NfnnHCTpoM   (Та^дног 
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Здравља, онда морамо чекати три месеца, a епиде- 
мија m' чека ии часа, већ će шири. Ja пемам ништа 
као известилац ili. секције против тога; да се те 

[певнице повисе и саобразе данашњим приликама. 
Ja бих предлоишо као нзвестилац, до се 

платс егтдемијск^ лекара повисе на 3000 ди- 
нара, ii дневница да нм буде 100 динара. 

Павле Анђелић: Ja усвајам мипм.гц.г госло- 
.imi.i референта, и ja бих само био мишљења, да 
ое не одређује стална luafaj већ да нм с;е одреди 
дневница.. Тако je боље .viimimi абог тога, mro 
lic такав .i('i;;i|t провести на томе noc.iv свега мо- 
M.,I,;I седам дана, док обиђе једаи крај и да nb- 
требне инструкције, na he се оида вратитв својој 
кући, ii iiiT.-i he му онда иесечна плата. Дшше, ja 
г;1м за тогда буде само дневница и то 150 динара 
дневно. 

Реферонт Миннстарства др. Андрија Штам- 
пар:   Ha  разлагања  господина  иосланика   Апђе- 
липа, нмам да кажем, да се ово tie тиче државних 
mmi (.чкпттич.^их лекара, него приватних лекара, 
iiojB be јавлЈају да врше ову службу. Тим лека,; 
рипа морате одре nmi месечву нлату за  вршење 
тс службе. Да једац ле1гар буде свега 7 дана na 
раду  за   сузбијање  епидемије,  то  ne   постоји  у 
npaićcH. liiiJM,m.ii pm;, којн je аа то потребав np мп 
данаијњој науци, je месец дана.  Ако oii  проведе 
u,! томе послу више nm иање, то he се обрачу- 
li.-mi. Наша je тендепција чак, да за еиидемијске 
лекаре voimiTc ne постављамо државне и општин- 
сш лекаре, јер с.е то  показало  веома   незгодно. 
Служба   епидемијског   лекара   толико   запосли 
једног човеЈса, ако je врши како треба, да uopa датн 
за raj посао цело овоје биће и цело своје знање. 
Mu хоћемо да створимо једаи ua iap опидемијских 
лекара, адји се неће бавитв приватном праксом, 
већ  he се целии својим биће&]  аосветити сузби- 
ј.мл   бпидемије.  Ми   имамо  данас  лекара,   којп 
врше n тај iiocao; поред хил.лд.х других својих лу- 
жностИ, n зато m- можемо im да сузбнјемо епиде- 
Miijt'. Овакво једно законско овлашћење дало бв 
иам могућности, да створимо једав кадар спрем- 
mi\ епидемијашх лекара..'Ми морамо осигј^атв 
те јтужаре тако, да они немају никакве »риватне 
праксе.  У  нашој  земљтј  таква  je сЈатуација, да 
увек имамо епидемије, Нема   i.in.i кад iie владају 
епидемије n потребвр je. да 10 до 20 лекара стално 
раде на томе послу. Стога je потребно; да епиде- 
лшјски лекари нмају једав довољав Датеријални 
ослонац^ m »'m се могли потпуно посветити сузбв 
јању  епидемије.  СузбијаЈве епидемија, од  којих 
умире 200.000 л.улп годишње,   a   свега' годишшс 
умро у земжи .".liu.udii. Тако je кардииално 1Штаље, 
да ииједно материјално средство ту не треба ште- 

[ети. Међутим, нема бојазни да кемо ми гу вр- 
ичпи пекарво расилање, јер пам сам буџет веже 
РУКв: 

Лр. Павле Чубровић: ГГотиуно се слалгем ci 
господом, крја r\i;iTp,iJy. да су пам специјалнл 
лекарв за сузблјање елидеЈшја неопходно ио- 
треб1ш, i.'o mrje залазио мало дубље у iiaina села 
где владају мшдсмпје n проучио uauie ооцијалне 
[филшсе, тај аисолутио ne може схватнти, колнка' 
i1 оокуднца ne само елидемиЈских лекарс!, пего 
уошпте лекара у тпм ирајевима, и каква je штета 
' -1 тога m! народно здрав ве. Има читавих upajeim, 
N '»oje леиари уопште ne до гаче, и aico ее добро 
мелмтате, цнко од п.их nehe пи да vv. iiimiv. тамо. 
У 1; I'iiv iiM.-i l'»o до 200 ле.кара. A дтидит( го- 

сподо, у шировачкн илл звечаиски округ, оби- 
ђите цео приштвнскв u битољскп округ и цео 
(';IIII,I;II;. и I;II цећете иаћн у тлм крајевима внш( 
од 10 лекара. To je због тога, што je уБеограду ti 
на другим местима боља зарада, a држава мало 
плаћа, na неће људв ; ■ и i - ЈеДан привремени 
судијо ima преко 3000 динара прихода, a једав 
лекар, који треба да нде тамо, где влада опиДо- 
мпЈм II честр да изложв свој живот смрти! и ej 
више je мало плаће!] према ономе 11риврем^н.ом 
судији. Кад завлада пегави тифус, зар г.м мп- 
сдите, да he лекар ићи тамо да изгубп главу зн 
црне o'in? Hehe људв да иду п да излажу овој 
живот рпасности, ако се за тај nocao ne буд^ дрбро 
платиди. Зато бв ja био за np i (дог госмгодина 
ј^урбегоаића, да се, ако има буџетске могућностп, 
примн пајманл 2.500   3.000 динара. 

Потпредседтих др. Светислав Поповић : Р^ч 
имаде господив Аврамовић. 

Михајло Аврамовић: Ja сам пјклн м.ио. ако 
ci већ желв овај привцив да усиојн, да се овда 
унесс 1-ум;|. којом се може једав лекар да љдо 
вољи п MciiiM. да се усвоји мој предлог, IMJJB 

1 ређује 3.000 као плату месечпЈ п lOO динара 
uao дневницу. |Фехим Курбеговмћ: To can'jn пре- 

1Л1 ,Klic i To сам ja кајпре предложио. 
[Тотпредседник др, Светислав Поповић: Го- 

сподни известилац примио je предлог господ^на 
Аврамовића. Молим, дај се np чита коначпа сти- 
ллзација. 

[1звестилац Фехим Курбеговић: Предлагкем, 
да овај 'i.uiii гласи овако: 'Награда епидемијских 
лекара je 3.000 динара месечпо Ano се епидемиј- 
ски лекар одреди na службу ван места сџуга ста- 
прваља, добиваће поред тога join и дјвшницј >д 
100 динара дневно уз Ешкпаду уч! грошка 
за   подвозна   средсхва   no   овереном   рачупу   од 
месне   полицнјсвд   ii.in   олштипске   влаоти.   Иа- 
■ ралу u дпевлиду може Миллстар Народлог Здра- 
вља у слоразуму с Милистром Флнан« иј«  np 
прилпкама n мењати«. 

Потлредседплк др. Светислав Поповић :   Ja 
бих молло за једно разјашње}Бе госло; a изве- 
»тиоца Милистаротва  Наро (noi  Здравља o џшсло 
награде елидемпјским лекарлма. Да ro тиче 
приватпих лекара? 

Референт Милистарства др. Андрија Штам- 
nap: To се односи на CBaKorii riiKapa, који врлт 
гу праксу, 

Потлрбдседцик др, Светислав Поповип: При- 
ли Одбор овај предлог? (Прима-.) П,роглаи1ујем, 
.i'1 овај предлог са овом измепом lipBM 

Код члала 3.  иема  дредлога.  Нроглалтујем, 
Je примљев овај члан no предлогу секције. Реч 

i'M.i известллац. 
Известилац Фехим Курбеговић: Члаи i.. 

према предлогу секдије, гласло je овако: {Чта 
i ре (лог секцлје.) To je била првашња редакдлја, 

■ еа [a се члав i. м^ша п гласи овако (члтаi; Ако 
je е"1гадемлјски лекар у дрисавлој службл, олда 
доблја као додатак разли1су нзмеђу своје плате до 
паграде рд 2000 лллара na мссгц. нли лругу, која 
будо одређела . 

1 'ад молгете одлучлти. да ли п код држ 
пих лекара да успојлмо S.ooo дллара. Млслнм, 
.i!' пр.иродло да со n овде усвојн, 

Нотлјуидсоллик др. Светиспав  Поповић : 
l,,!,i 'v "nj i прлјавир milni.  Питам Одбор, да 

"i-M 'i lan cn овнм   io (атком? (Прлма.) Ili 

ма 
да 

[a 
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Да 
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глашујем, да je и овај адан са овим додатком при- 
мљен. 1'гч има господип известилац. 

Известилац Фехим Курбеговић : Члаи 5, je 
овако гласио (чита члан 6i) Овај члан 5. нма и 
други став (чпта друпј став). 

Tpeha секција предлаже, да се овај други 
отав члапа 5. избрише. 

Љуба Јовановић: Ja се сла^кем са предлогом, 
да IT изостави овај други CTJIB. Што се тнче првога 
става, дозволите да учишш неколике иапомене. 
(Id овоме ставу то решење важи опда, кал лскар 
n.ir у заражено крајеве. Али ако лекар не иде у 
заражене крајевс, опм сам миШљења, да то нз- 
једиачење у награда^а и плати не треба нзводити, 
ircro да остано повећана награда само за случа- 
.i<'i'r. i;;i,4 лекар вде у заражеис крајевс. 

• Роферент Мшшстарства др. Андрија Штам- 
пар: Овај став je аредложсн ради оних разлога: 
опидемичари a бактериолози су за право иајваж- 
нији иџструменти за сузбијање епидемије: Они 
раде редовно са инфекцнозним материјама. За- 
миулите себи једнога лекара бактериолога, крји се 
<T,i,iii(i иалази у Сарајеву, na' се појаве |Ш(Ј)екци- 
озни с.1учајеви куге у Далмацији рецимо. У томс 
глучају Tuj инфекцирзви материјал шаље се 
ii.f.Mv na ареглед и ои je нсто татм) изложен опас- 
ггости да страда кас и лекари епидемичари, који 
у те крајеве иду. Taj исти случај je, ка i влада ти- 
фус. l'ii.ui тога смо ми и метнули овај став и тра- 
■Kii.in. да (.u остапе v снази, пошто cq бактерио- 
лози исто гако као и епидемичари баве чисто 
сзидемцчким пословима, Посао једног лекара епв 
демичара може бити да je тежи од посла лскара 
бактериолога за то, што се лекар епидемичар по- 
креће n иде у заражене крајеве, пење се no пла- 
ппиами и врлетима, али je и посао лЛчара бакте- 
риолога, нсто толико тежак, a бактериолог je везаи 
за своју науку и само за onaj посао тако, да се ne 
може бавитв приватном праксом чак a no прип- 
ц.иплма науке. Tu људи били су тако бедно пла- 
hemr, да ми пикако нисмо могли добити лекаре 
бјактериологе само због тога, na стога гсад се одр?- 
bj'je ова награда, треба п лекаре бактерирлогђ м^- 
рити iicTiiM критеријумом као н лекарз епидеми- 
'iape. Једав бактериолог крд нас мсма више од 800 
[niiapa месечне пла-те и ако ми њега ne осигурамо 

'гао najnajKimjer ииструмента за сузбијање заразе, 
опДа ne можемо тражитн успехе од паше сани- 
хотске политике. (Tora молим, да се ово прими 
кпко cv.o нредложили т. Ј. да OIBO повишење na- 
граде важи и за њих, јер су ти л.уди и изложбнп 

< fiaciiocTH исто тако као п лекари епидемичари, 
Љуба Јовановић: Ja ее слажем да према тпм 

лекарлма бактериолозима треба учинитв рно што 
hc имати за последицу, да имамо у ^омс правцу 
добре раднике. Али ово што се цредлшке оувише 
je u пребацЈ'је ту памеру, јер се MOJKC лако деснти 

11 Јгдаи бактериолог буде стално na дневнициод 
100 дипара п кад нема посла, a то he врло рђаво 
да c'e гледа од стране његових ко.кта. 

Референт \Гинистарства др, Андрија Штзм- 
пар: Господо, ja држим, да тога nehe бити, јер je 
ирздвиђено када ови лекару могу улшвати ову иа- 
граду, т. ј. само онда Е<ада слулге нзван места ста- 
нбвања. To je за лекарз епидемнчаре, a једав ле- 
кар бактериолог мора сталпо да pa.m v ("вом ла- 
бораторијуму. 

Потпредседник др. Светислав Поповић: -За 
реч 6е није никд [гоијавиб. Прима ли одбор чл. •'>. 
како je г|редложен? (Прима.) Објављујем, да je чл. 
5; нримљеп no редакцији, 

Код чл. (i. аријављвв je говорник г. Љуба 
Јовановић. (Михајло Аврамовић: Код других по- 
р.иција да уносимо штедњу, a ne овде.) Има реч г. 
,Tby6a Јовановић. 

Љуба Јовановић: He [птедим ja. г. Аврамо- 
инћу. Ja мислим, господо, да ово није прнлнка, да 
i-i' показујсмо као нарочити пријатељи пародпога 
1'дравља. (Михајло Аврамовић: Зашто ne? Увех; 
сам бво пријатољ народног здравља.) Свима je 
иами наролпп здравље јодпако мило. Mu омо у 
почетку рада у Закоподавном Одбору рек,пи, да 
nciicMo да roBopusio за галернју. (Михајло Авра- 
мовић: Ta je примедба излшнна! Овде нема галс- 
|шје.) 

Да видимо, господо, шта сс кажс у чл. fi. гдс 
ne може бити речи o штедти н пештед11>и. Овде 
се предвиђа обезбеђеп>е породпца за случај смрти 
i пидемијских лекара. Ja се олажем с тимо. Али je 
i ва уЈимпа рађена na брзу руку na се пије пред- 
виледо пеколико ствари. Нчје се имало na уму. 
да постоји у Србнји један парочито фонд за nen- 
»nje чиновннчкнх удовида и сирочади, a тај 
lin.п i има свој закон и своја правила no којима се 
приходима n нздацима рукује. Нама je ио.шато. 
да чак за офиццре, када погниу бранећи своју 
ртаџбину, држава прима на се^Зе терет за нздр- 
жавање њихових породица a фонд се од fe дуж- 
m сти бслобођава. To je зато што се on сматра као 
једна приватна установа. Ja Вам скрећем дакле 
пажњу na то. ла оиа.ј M.ian уредбе o томе није во- 
дио рачуиа. У опште onaj члан ne предвиђа и не 
каисе одакле he се плаћати ге пензије удовицама 
и сирочади. To сс мора казати tia рећи: да he др- 
жава плаћати нз свога буџета пли из нарочитих 
извора. Ja ne знам, како je ре^лисаио питањо o 
шшзијама удовнца и сирочадп no свима нашим 
областима, алн, ко.шко знам, то питање није je- 
malo регулнсано, II зато бих био мишљеља, по- 
што ми се чинп Да пма овде Иеколнко раалпчитих 
питања, да овај члан мп вратимо у смсцију, те да 
га у секцији расправљају na тај начин, да he 
бити прбдвиђено све ono. mro сам ne саџо ja eno- 
меиуо, него и све ono тто трбба да се уради. У 
осталом ако има кога ja већ виднм да се г. Је 
i P' иовић јавља за реч који би у томе погледу 
иогао датн kaivo обавештење повотвно, оида je то 
друга ствар. Али тек чл. с овакав какав je on 
i i Euipa пеколико iiepaspeniena питања. 

Потпрздседник др. Светислав Поповић: Има 
реч госпоДин нзвестилац Миинстарства Народпог 
Здравља Јевремовић. 

Известилац Миннстарства др. Милан Јеврс- 
мовић: Тачио je ппо наводн г. Љуба Јоваповић, да 
ч.1. o. ne предвиђа одакле he се те пензије пла- 
liaTii. јер je уређење фондова удовица и снрочадп 
|ia:!.iii4iio у iiamiiM'кра.јгмпма. У Србији П0СТОЈП 
закои o iiiii.aioiioM фонду, no коме тај фонд има 
те пензије да исплаћује. У осталим крајерима 
упоси сс сраке годиие извесна сума у државни 
n.vijcT. Мп с.мо ове године унели једну позицију 
или подпсзицију, no којој пензије удовица и св- 
рочадп енндемијских лекара имају ое нсплаћв- 
гатп na дрлсавног буџетд. Такво нздржаваЈБе и.и- 
xi ио [johe даклс теретити фопд удовички, Зато 
предлажем, да се у imaj члап дода: »Издаци no 




