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M.i. ii. »адају na терет државпог буџета«. Тиме he 
се го питање решити. 

Потпредседнт; лр. Светислав Поповић: Има 
lici г. известилац. 

Известитац Фехим Курбеговић: Ja се m ова- 
icaB иредлог, којим се одређује да he овн издаци 
иасти ii.i терот државпог бу^ета, нс бих могао од- 
лучити одмах, пре него што се споразумем са i. 
Мшгастром Финансијо него бнх предложио, да 
се ова ствар поврати секцији, na да je секција про- 
тресо са аредставпп1Ц1ма гг. Мипистара Фииап- 
čnja II Народпог Здравља. 

Оотпредсединк др. Светислав Поповић: Има 
p ч r. (1лавк6 Шећеров. 

Др, Славко Шећеров: Ja сам за то, да će ово 
ибшље у прву секцију, да би се тамо дошло до 
споразума. 

Поцхредседиик др. Светислав Поповић: Ако 
гоопода нису противна гоме ja мислим, ,';1 овај 
'Luni вратимр Eiaipai^ секцији. (Нико није проти- 
ван.) Гбсиодо, ona he се отвдр вратити секцнји п 
онда би расправнли M.I. 7. 

Има реч г. ЈБуба Јовановић. 
Љуба Јовановић: Ha крају става [са;ке сс, да 

je naBpmifo 40 година службе, Ja бих казао место 
40 годииа службе« >шуне гадине службе . Негде 

се тражи 40 година, пегдс зо n боље je рећи »иуне 
године службе«. 

Потпредседннк др. Светислав Поповнћ: Оек- 
цпја he водити o томе р^чуна. Код чл, 7. нема 
нредлога за измену. Проглашујем, да je чл. 7. 
примљен. 

Михајло Аврамовић: Ja бих хтео да говорим 
o двема напоменама, које je учинио г. Љуба Јом 
iKJiiiili. Г. Јовановић изгледа циљао je џа мене, 
кад je учипио прву напомену, да овде није место, 
да се истичемо као парочитн пријатељи парп.ик':' 
здравља и другу иапомену, да Eie треба да гово 
римр за иалерију. 

Ja имам да кажем, да сам учинио предлог, 
да се повећају награде лекарима. 

Потпредседник др. Светислав Поповић: Г. 
посланиче, г. Јовановип вас није именовао im ie- 
дном речју. 

Михајло Аврамовић: Јасно je билд, да je г. 
JoBilnoBiih mi.i.an иа   MI ne. Ja   сам   говорно не у 
пмс тога u ралп тога, да се нстичем као парочити 
пријатељ пародиог здрацља, иего сам говордо као 
представиик.једне групе, којој ej у оспови, у и 
логији, у програму у првом реду иародио 1дравлЈе, 
народна  просвота  и  народна   иривреда.  И   пола- 
3( hu <• тога отановишта увек hy и iia св и 
то заступати и бранити кад год je рсм o iiapo i н 
здрављу n  инсцргуцџјама  пародног здравља без 
обзнра na то, да ли he се fo коме доп^сти. 

Iliru се тпче галсријс миблим, м овде иема 
галернје. 

('матрас оам за nm ребио да бво калгом п да 
се ограднм o i папомена г. •! iBaiiOBHha. 

Потпредседпик др. Светислав Попозић: По- 
сланик Јовановић tmje вас поменуо пиједпом 
рочју. 

Љуба   Јовановик:   Jaćiio je   билб   из  мојнх 
pcm. да мпни iinjt' било  као, што ое пеко, na м г. 
Аврамовпћ. истиче ran царочитл засп ■ пн  i: и upu 

.'. napo (ног здравл.а; али мп je жао  кад се хо 
iifTimaii.r licTii'i i u i такап  пачин   као да се  npii- 
(•ваја  n молополите то ciapaibe за ctrf)e  и ! н 
групу. (Михајло'! Аврамовић: Ja io писам казао i 
li vii c.ui . ja п Moja група n остале i-pviic. које 

<• пама pa i-,   (али доказа радом, ai iie само npo 
грамом, да нам je старање o животу народном ti 
здрављу   пароднои  једна 'од  најпречих  потреба. 
(Михајло   Аврамовић: ja   нисам   пигде   помопуо 
групу пего сам говорио у своје нме.) 

ГГотпредсодтшк др. Светислав Поповић: Го- 
сподо, иислим да прекпнемо даиашњу седнЈшЈ. a 
идуН: i ^кажем за сутра у io сати upe подле, 
'• дневпим редом: продужење претреса iiapemraja 
Ш. секцијеЈ a да ne стављам na дпевви род npe- 
трес извепиаја Г. финансијске бихције, noniTO г. 
Министар Фипансија није овде. (Прима се.) 

Закључујем данашњу седницу, a другу за- 
vTpa у IO сатп npo подпо. qa днев! 

редом;   продужење   претреса   извеииаја   ili.   сек- 
ilH.i". 

(< 'еддица je закључена у 13 часов 

XVIII. СЕДНИЦА 

ЗАКОНОДАВНОГ ОДБОРА 
НАРОДНЕ СЈКУШиТИНЕ 

КРАЉЕВИНЕ 
СРБА, ХРВАТА II СЛОВЕНАЦА 

држаиа  i«, октобра 1921. годинб у Београдз'. 

Hptvu сдапао Миша  Трифуновић. 
Заменик Оекретара Већеслав Вилдер. 

(Почетак рада у ip часова и 30 минута upe подне.) 

Присутни Референти Ми1шстарства Народ- 
ног Здравља господа: др. Милан Јевремовић u m. 
Акдрија Штампар. 

Председник Миша Трифуновић: Отварам 18. 
Оедниду Законодавног Одбора. Изволите чути :!а- 
шгсиик протлог састанка. 

чпта   ■ laniicmii; Секретар  Ве^еслав  Вилдер 
прошлог 17. састанка. 

Председник Миша Трифуновић: Пма ре.ч ш- 
сиодин ЈБуба Јовановић. 

Љуба Јовановкћ: Ja пмам ди приметим ово, 
да v Записнику стоји, да VM изостави p q (есин- 
фекција«, a треба да стоји, да ссреч десинфек- 
ција« мења у реч »Деспнфекцију .' 

ПредседнЈШ Миша Трифуновић; Ова се прн- 
иетба прима. Има реч господии Ј( ван Ђоновпћ. 
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Јован Ђоновић :  Ja, господо, немам шта да 
замерим извештају, којн je тачан. Али ja бих хтео 
да со вратим na једну ствар, јер, чини ми će, да je 
iiii.iii одлука, која није логична и није на своме 
MCCTJ'. Ту одлЈ'ку треба Кориговати,  Ви знате да 
сам дао нредлог, да со у уредбн бр. 25 списка 
дода једпа реченида, други став чл. i., да тај члан 
ijpecTaje да важи i;a;i се обнародујс ова уредба. 
Ja C-IM \TI'O. да ući моме предлогу тај члан сасвим 
отпадне. Mu знамо, господо, да je тај члав донет 
из једпе прлитичке нужде, a нарочито због тога, 
mio то изискује јггдна локална потреба, и он je 
i;"li извршелг, гсако смо чули. Према томе он треба 
да   отпадне.   Али   ако   није   извршен,   онда   ова 
Уредба ваЈки свакојаЈхО као закон, све док се ne 
сбнародује.   Према  томе, да   поентарамо,  да  тај 
'ii.m i!.r,i,ii све док се не обнароДује Ајнмпа у којој 
je, то би било| излишно. Ja молим, да се го ис- 
прави, na да се први члан избаци, јер све донде, 
док уредба  не буде  измењена  илн одбачена  ои 
важи; Кад je тако, зашто да се у тексту уредбе 
каже, да ваЈки док се ne обнародује? Ja мислџм, 
да uii га Tpe6avio сасвим избацити, пошто je овај 
додатак један суфицит. Ja сам то преДпагао, го- 
сподии нзвестилац сложио će ca мнрм, na ипак je 
дата друга редакција. Зато Вас молим, да ое вра- 
тимо na ту ствар и да учинимо да се i. чл. избаци. 
Тиме се не ствара кикаква незгода, пошто ми тај 
чл, i овом додатку, анулирамо, чим се уредба 
објави. Дакле, пема никаквизЕ пезгода, да у овој 
уредби, Koja he [ipohH кроз Закрлодавни Одбор, 
така1! M.ian не буде. Ако пристајете na то, ja Вас 
молим, да исправино OJ ITO би нзгледало пело- 
rirnio ii као попсенс, 

Председник Миша ТрифуновиЦ: Има рбч ГО- 
cno.uiii известилац. 

Известилац Фехим Курбеговић: Када смо го- 
ворили јуче, ja сам схватио да први члан треба 
да испаднв. Ja сам тако схватио! и тако примно, 
Наравно, када ona уредба буде обнародована, ona 
he ninii без њега обнародована! 

Љуба Јовановић: Ja мислим, да секција, кад 
буде спремала форму поводом овога законског 
ггредлога, треба то да види и да пам то реферише, 
na да опда ми цепимо, a мп за сада o томе ништа 
да ne решавамо. 

Председник Миша ТрифуновиИ: Има реч го- 
сподии Ћоновић. 

Јован Ђоновић: Видите, господо, ако ono 
вратимо секцији, да иам ona наново донесе изве- 
iinaj. значи да се враћамо још једанпут да ре- 
шавамо ствар. Ja бих хтео, да то буде мало краће, 
да MU то решимо сад. Зашто да не решимо? Зашто 
да ч('1;амо да пам ccinuija опет подноси извештај? 
Мн нмамо да дамо упуства се1сцији за редиговЈање, 
a не да рђшавамо још једанпут o тој ствари. Ja 
мисти.м. да je ово бржи a лакшн пут. 

Председник Миша Трифуновић : Ja h,v то 
(:i:ai;o објаснити. Onaj извештај Mopu JOHI једанпут 
Hini у одсек. Овде je разлика у томе пгго господин 
Јовановић предлаже, к&д ствар мора нћи у одсек; 
да cd м ona ствар тада реши, a дотле да живи! 
Господин Ђонрвић аредлаже, да се сада одмах o 
члапу i. ове уредбе реши. Мени као ПредседниЕу 
нзглода, да je мало незгодно кад се у Записнику 
9вако каже: »Уредба под број 25 списка примљена 
№ no предлогз Одсека са допуном господина 
воиовића у м.тапу i, као друри став, која гласи: 

одредбе првог члана овог заКола престају вајкитв 
рбиародовањем овога закона«. Госп, Ђоиовић 
каже лепо, дотле да живи, (Јован Ђоновић: Да се 
'i.iaii i. пзбаци из уредбв.) IIITO се тиче стилиза- 
mije олрсдПа арестаје важити кад се обнародује 
законј пека Одбор изволи примити nm предлог 
господипа Ђоповића или предлог господина Јова 
повића. 

Љуба Јовановић: IIITO се тиче cyuiTHiie, ja 
се слажем са господином Ђрновићем, a само се ne 
слажем у погледу поступка. Могли бисмо учинити 
ово lino je казао господии Боновић, ако се свв 
слажемо с тим. али ja мислим, да то нма своје не- 
згоде. To значи, да даиас нешто репшмо, na да то 
после приликрм читања записника променимо. 
Ххо C- заведе такав преседан, онда може да буде 
врло псзгодних последица. Зато бисмо моглв да 
се ciai оложимо с хим, да међу нама остане гово- 
рено и aanncano. да то не може послужити као не- 
какав преседан, крји би дао право члановима 
Одбора, да други пут с правом траже, да се опет 
тако штогод мек>а. У овоме случају ствар je у 
хоме MITO смо се у свтарв слагали. У томе je оп.та 
nama зајбДНИЧКа Min im. 

Председник Миша Трифуновић: [■'рсподип 
Јован iBHh n господив Ђоновић слажу се Госпо- 
.iiin Јбвановић стап.т.а прпмстоу. да ono ne ('n ulio 
преседан за будуће радове, да се номоћу Запи- 
сника мењају одлуке седница, Сад ако Одбор узме 
овај (мучај коректуре као специјалан случај, 
питам одбор, да лл ово тако схвата? Да -m има 
кр npoTiin? AKO пема ninai протнв овда за сад, 
iioniTo сс госводин Јовановић n известилац слажу, 
примедба госпрдина Ђоновића могла би ee усво- 
јптп без нкаква ареседапа за будуће случајевр. 
Ono je једиа коректура, i;oja je могла промаћв 
прошлога пута. 

Прима   ли   Одбор   onaj   предлог   господина 
Ирпма.) Овај he члан i. отпастЈг. 

Изволвте чути једву молбу. 
Секретар др. Павле Чубровић (чита): Саве;з 

приватних памештеника подноси Законодавном 
Одбору предлоге n мрли, да се узму у обзир прц- 
ликом претреса Уредбе o уређењу n осигураљу 
радпнка. 

Председннђ Миша Трифуновић : To Ке сс 
упутити пад.те^киом Одсеку. Мо.шм да чујете из- 
вешт&ј iv. Одоека o наредбама Мшшстарства 
Правде, издатии од земаљскс вдаде у Љубљаив 
n у Далмацији. On he се ставити na дневни ред 
na једној од идућих седница. 

Оа ia се прелази на дневни ред. Ha двевнон 
реду je. нзвештај ili. Одсека. Јуче се стало код 
броја списка 13., код Уредбе noja je оштампана у 
Службеиим Новднама'   под бројем  13, Изволите 

чути господина известиоца. 
Известилац Већеслав Вилдер: Ово je Уредба, 

која ре гиче усјројства Санитетског Оавета Кра- 
љевине Срба, Хрвата n Словенаца рД 21. Vit. 
1919. op. 10.849 • »Службеће Новине« 6р. 70/19! 
Ова je Уредба издата на осиопу санитетрког за- 
кона, a одређује један Санитетски Савет као нај- 
nninn струлни саветодавнн оргав код Министар- 
ства Народног Здравља. Taj Савет даје '-noje мп- 
тљеше пз дел^ области те врстс у свим спориим 
саиитетско-судским питањима. 

Потпредседиик Осман Виловић: Жели ли 
још KP говоритв у начелу? (Љуба Јовановић: 
Мо.шм реч.) Реч шм  госВодин Јовановић. 
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Љуба Јовановић: ja Ку да nanoMeii SM једну 
нацомену опште природе, Ecoja се ne тиче само ове 
уредбе, пего и других уредаба гсако су предложене 
од страие вдадиие u к&ко их цама предлалке no 
нека Секција, Тежња naum треба да будр n то 
нам je задатш^ ■ да извршимо пзвеспе кодифи- 
[гације овога здконодавнога рада вла цпшга до 
обнародовања Устава и да претистимо ове много- 
бројнс Уредбе и одредбе, icojc су у њима ирло 
често n несугласпе u да створимо једио законско 
гтлп.г. које he у главном иора,ти имати сталан ка- 
1>актер raiu), да се na њему не виде зпакови и тра- 
гови привремеиости. У члану i. овс уредбе стоји 
čim;!): »Санитетс1си Савет Краљевине Срба, Хр- 
пата п Оловеиаца je iM.ir.imm стручни саветодавпи 
оргав иод Министарства Народпог Здравл>;а. (Урсд- 
ба o устројству Министарства Народпог Здравља 
'i.inii 2. n 3.) Међутим, та Je уредба одсуђепа и 
касираиа једним закоиом, који смо ми израдили, 
Moje je мишљење, да ппм секције подносе ове иро- 
длоге у пречишћеном облику. Ja нмам у том no- 
гледу код члана 7. папомену, која се тиче ne само 
Форме nero u садржине, a иначе сматрам, да ово 
i римимо како II.'IM je предлолЈена 

Потпредседцик Осман Виловић: ЈДели ли 
Juni к ' говорити? Ирп.ма .m се ова уредба за по- 
длог}' специјалне дебате? (Ilpmta се.) Pc'i нма 
пзвестилац господии Вилдер. 

Известилац Већеслав Вилдер: Одсек je пре- 
дложио, да се уредба примн са допу^ом v првом 
отаву, icoja гласи; Поред Оаиитетског Савета ii|m 
Министарству Народног Здравља мог>' се оспо- 
r.riii н iiim обласним Инспекторатима и Здрцб- 
ственн>1 Одсецима Месни Санитетски Савети за 
послове месиог значаја. Правшшике o њихрвом 
ралу и саставу прописујв Мшшстар НароДног 
Здравља . 

Председник Миша Трифуновић: Госиоднп 
Љуба Јовановић вна роч. 

Љуба Јовановић: Овш] додатНом, iiojli npe- 
длаже секција, пма секција ,\ виду стање, које je 
владало (о Устава: Ja мисјшм, кадсе устав доведе 
v животј да неће онда више постајати покрајине 
mi здравствени одсеци и да ми ne треба да то пер- 
петуирамо у iianiHM рдлукама. Зато бих ja иесто 
речи при обласцим инспекторатима u здравстас- 
[шл одсецима« казао; »при обласпим управама«, 
јер he земља бити подељена na области и потребно 
je, да код сваке области буде један сапитетски 
гавет. 

To jr једно, Л|>,\ги, fci.'unja предлаже, да се 
V. отав дсвршује рђчимвл, да правилник прописује 
Министар Здравља. З&мишља се дакле, да ће 
сбласна управа и слнитетски савет бити neiui 
тела, 'inju he се састав и рад ршаг.пп правилни- 
иима. Ja MiiciiiM, да he те области n ти санитетски 
саветн бити значајнија тела, да се биће a рад тпх 
нч,) riehe смети оотавити регулисању ггравилнн 
пима, nero да he то имати предвидети закои o 
оргашшацији сбласних управа. Зато треба да шј 
ro пзоставнмо, nero треба да ставом II. предви 
(имо ге саиитетске савете, a све друго да оставимо 
законодавцу, 

Председиик Миша Трифунови^: Има реч го- 
(лшдин извествдац Већеслав Вилдер. 

Извес^илаи Већеслав Вилдер: Uiiai; би тре- 
балр да то стилизујемо у смислу предлога госпо 
дина Јоваповићо, Овџ измена l. члапа гласила бв 

овако ciiiTaV. »Поред Саннтетског Савста при Ми- 
пистарству Народног Здравл>а могу се основати 
upu' обласнвм улраваЈаа помеснв санитетскн са- 
licTii за прслове помесног значаја<. 

Председник Миша Трифуновић: Пма реч го- 
i подин Ђоноввћ. 

Јован Ђоновић: Ваш због тога, што каже го- 
енодин Јоваиовић, греба овде то каз&тн јасно. 
Може бита, кажетр, окружгап п среских савета. 
Зло n иаопако, ako мп с1в6р1ШО и окружне и 
среске савете поред обласних. To 6u било и од- 
BHuie, господо, Онда, да не би бнло двоумљења, 
пека се каже, да то буду обласнн савети, крји he 
се бавитн областш стварт1а, a nd помесни. 

Љуба Јовановић: Ипсам тако казао, MH сс 
micMii разумели. При обласпим управама осни- 
вају се сапитетски савети. Ja сам мислво, да вн 
говорите u помесном значају. МоЖе бити да нма 
значаја за целу област, a мрже битхј за један округ 
пли срез. 

Референт Миниотарстђа Иародног Здравља 
др. Милан Јевремовић: Једну реч ради обавеште- 
и.a. Мехалшзам  како санитетски савети  постају 
je cncniija.iaii. ll)ii\ не imnaiM.a im Министар im 
u једна власт, и.их бирају као кандидате пекарска 
друштва. Пошто има у нашрј државв аеколшсо 
лекарских друштава има неколико покрајинских 
кандидациопих листа и из тих кандидациопих 
листа  се хи  санитетски   помесни  савети  поста- 
ВЉају.   Taj   M('.\aiiii;;aM   треба   пмаш   v   ВИДУ,   IM i 
будете доноси^га одлуку, јер го није нсто што и 
(iiiiimmcini, санитетскп савети. Ово je сапнтетсвв 
савет, који већином држаћне покрајинске потребе 
решава, a оптшинскл санитетски савет био бн 
чисто локалиа установа. Дакле, општипска власт 
бира nmiiTiiiicim санитетски оавет, a овај санитет- 
скв савет, KUJU се Рвде предвиђа, бира лекарско 
друштво као кандидате. 

Председник Миша Трифуновић: Са оваким 
пзјавама господина референта нзгледа да морамо 
иало обраћатн пљкњу na ову ствар. 

Павле Анђелић: Чпста n jadna je ствар, да 
ови ти саветн, које je поменуо госпРдие реферрнт, 
могу да уђу у обласне савете. Онда, кад се стили- 
зује, гласи обако: Могу се оспиваТн в при обла- 
стима санитетски саветс за послове обласног 
значаја«. 

Председших Миша Трифуновић: Прима ли 
Законодавни  Одбор овДј члав  са  оваквом  при- 
иедбом? (Прима.) Према томе овај je чт ри- 
иљен онако, како je предлбжен сада од росподина 
Лпђелића. 

Има   ЛИ   прп.мслаоа   na   Koju   0Д   ла.ких   'iii- 
иова? (Гласовн: Има.) Према томе, ми heMO, го- 
сдодо, преко оних члапова, где пема цримедаба, 
прелазити, рамо код оних чланова; где (ша приме- 
даба   задржаћсмо се. 

Љуба Јовановић: M.ian т. предвиђа, да у са- 
иитетски оавет улазе 25 редовних члапова и n 
ванредних^ ii замеиика и i адмАиистратор. llpo- 
тив Tura ja немам ништа. Али то je у вези са чла- 
повима, o Kojmia мирам говорити у тачки 8. Та,мо 

■ ■' [:аже: редовних чланова санитетског савета 
мора nimi у Србији т. у Хрватској 5, Оловвнијн i. 
Војводинв •■'.. Боспи и Хврцеговини :i. Далма- 
цпјп 2 . 

Ово je једно natMebe онога пежадањ! i к.куча: 
цесарско-краљевоког«, јер ми овде делимо   .i,p- 

«авЈ  na покрајине и унапред утврђујемо, ла lio 
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свЈиса покрајипа преко својнх лекара моратн бити 
1аступљена. Ja мислим, да то пема никаквог 
оправ [ац.а и да стОга ми тај ч ran s. опако исто 
uao и члаи 9., који ово исто предвиђа, можемо 
заменити и pehu колико иора ббтн замспика a ire 
(габрајатп их одакле oira трпба да буду. Ja 
ипс 1п\:, :;i у овакве послове ne i реба ia ,\ [IOCIIMO 
ове обзире, к'ојн ца друпш пољи u 
имати недаквог оправдања, али га овдо а[псолутно 
иемају. 

Известнлац Већеслав Вилдкр: 11 ми cj.io ири 
прегледу ове уредбе ааишли на ову мисао, >алн 
су иас чисто [фактичнл разлози определили, д'а 
im;ii; ово за [ржимо овако како je овде прочитано. 
Доиста je незгодно што овде набрцјамр покрајине, 
iMii пошто немамо унифицирап закоп за целу др- 
жаву, a нм; i културпих u других ирнлика, 
tvoje г\ различне, ми смо мислили, да то морамо 
узетл s o63jip i' да стога у Савету морају бити за- 
ступљени сви icpajcBu a не све покрајипе у др- 
жавио-правном погледу. Ради тога смо, кар UITO 
рекох, остали ггри оваквом тексту, ма да се и »ама 
учинило да ono таксативно набрајатс [raje mi- 
мало згодио Хтелн смо да имамо гарантије, да he 

ггокрајипе   бви крајевн  name отаџбпне биги 
■ MI-!\ Fra v овоме (!авету. 

Јован Ђоновић :   Господив Вилдер спрмену 
сада  реч гара.нтије. Па,  господо, мп смо rmi у 

ави и какве гараптнје тражимо ј» 
према   (ругима? Ш\ омо почели noi ренгао  ia гре 
тирамо једпу стгручну ствар. Овде се не могу тра- 

ги   никакве  гарантије,   пикаква   осигураља  и 
каква реосппфаља. Овде je роч o санитетском 

'iv. који треба да се састави према целинп и 
према  једшпшима  самбуправпим   и  администра- 
тивним, onaivo какд ее предвиђа   [п he оне бити у 

■■•iн. П тај закон o нлша ne li" важитп пет 
до meoi ii.iii годину дапа,   пего   пет  илп 

[есет година, a молда п више и. према томе, ми 
опу ствар сада треба m удесимо тако, како he оиа 
m пасује за стање v будуће, за које се и спрема. 
п том.будућем viviicif.v патпе земл>е треба   i 
в( штл рачуиа, a оставити таксатЈгвпо пабрајап.п 
n тражењв осигурања и реосцгурав>а. Према ci 
оврме треба Савет удеситн тако   :ацо he ов нај- 

о [говарати иптересима струке   na   нека   \ 
њега све областн шаљу своје представпике, премп 
Toife како he бити организоване. 

:i i Веђесл^в Вилдер :   Ja не зшсту- 
пам рвде сврје личпр мишљење пего мпшљеље 
секције и Одбрра, али и ja примам. да се изостави 
сво : ! вно пабрајање, na да се каЈке; »Савет 
има то.1гако и толико чланова. a толико TI толшјр 
замешша«. 

Љуба Јовановић: Onaj je Правилник nami 
оан у  1919. годшга, када ,i(i још и могао иматп 
сврга значаја, сад он тај зпачај нема и за ia 
два члапа можемо потпуло изоставитл 

Предсс i'ini: Миша Трифунови!!: Реч има го- 
cjio мм' посланик Дрофетгак. 

Јопип Лрофеник: Одсет; je ста i na сталишчу. 
ja je потребно, да je саннтетпи свет гсстављеп из 
пелсга државнега територија. 

To пледишче пресојам ne нз политичнега. пач 
na из практичнега im стварно корисиега разлрга, 
кајти i; паспротпем случају, кч.кор je третирал 
госјјод референт, би се пцо io догрдвти. да би всп 
оветпнки finu; из Београда, кар би птварв готово 
тколовало. 

Проснм ТОрсј. да i-i'рслап-цп.ја одгск-а оплрЖИ. 
Јован Ђоновић-.   HeheMO ваљда  водити ра- 

чупа o крвн! II.m  neheMo joiii водити рачуна o 
пајугајама,   којима   поједшга   чланови   припадају 

Председпик Миша Трифуновић: Имо реч го- 
сподип референт др. Апдрија Штампар. 

■Референт Мшгастарства др. Андрија Штам- 
пар: Овај правилпнк mican je  1919. год.  кад je 
имао места, Међутим рдноси у лекарском друштву 
сасвим су изједначени, данас су прилике тако no 
вољне  ia нема никакве бојазни. По уредби Мшга- 

i трства Народнрг Здравља предвиђено je, да чла 
пове Саннтетскога Савета  кандндује Југослрвен- 
гко Лекарско Друштао,  иту .i"  пп.м.упмк). да 
може бити мајоризирања, .jej)! je тачно назначено 
i.n каидидује члацове Санћтескога Савета. Зато ja 
"ii' IIIM. да се накоп овога времена може изоста 
ВИТИ  M.ian  8. U 9. 

Продседник Миша Трифуновић: Pen нма го- 
птлии BOHOBIlh. 

Јован Ђоковић : Ja се, господо, видите, пс 
бих uorao сложитн ни с тим, да једно друштво - 
Југословенско Лекарско Друштво ■ каидидујс 
чланове Санитетскога Савета. Tin сте казали, да сс 
M« гу образовати обласни са^ети санитетски n зашто 
ne дати право да m обласии савети кандидују чла- 

' ве за Санитетскн Савет? Кад сте примили обла- 
nii' савете, онда нека тп обласни савети канди- 
ivjv 'Mama'." за Велики Санитетски Савет. 

Председник Миша Трифуновић: To нема 
е са члановима 8. и 9. то може битп примедба 

за |'\д\1:11 пројекат, a овде тога нема. господив 
рсферепт узима то у обзир као примедбу. Члан 8, 
овога правплпика у вези je ca чланом 9. и они 
специјализирајг за сваку покрајину колико he 

i члапова. У чл. 7. правилника каже će. да trnu 
25 редовннх чланова Оанитетскога Савета, 9 вап- 
радних, м заметп<а и i адмтхистратор. Према 
овоме члан 8. n члан 9. имали би прпгто да пт- 
падну. To ne бп нипгга тангивало ни 6y^hn род, 
т:о he кандидовати члалове Оапвтетскогај Савета. 
AKO се слаже Законодавнл о.чПор са овлм млтље- 
њем, опда да ставпм на пиасаље. (Гласови: Врло 

[обро, прпма co!') Да лп ЗЦоподавлв Одбор прима 
■a се члап ч. п 9. правплллка лзбаде, a на иесто 
љлхово (a стојл претходпп v.ian ?., који каже, [s 
у састав Салитетскога Савета улаве 25 редовплх" 
чланова, o вапредних, li заменика и i адмлпп- 
стратор п тпита лал.о? (Прлма.) Објављујем, да 
i v MTiM 8, n о. овогв правллипка отпалл. 

[Тзвебтллац Већеслав Вилдер: Опда следује 
померац>с члалова тако, да io. млап постаје 8., 11. 
пглан постаје 9. в тако лач.о. 

ГГредседплк Миша Трифуновић: Реч пма го- 
сподии Л)\тПп Јоваповпћ. 

Љуба Јовановић: Пр!1 mora ja бих мплио гО- 
(ипа рефелепта за једпо објашњеље. Ј-^су лл 

овп члаловл Саилтетскога Савета сталпи члановл, 
uojii жлво у престоппци n који се rcao гаквл по- 
ставлЈају плл се из целе земље npewta потреби са- 
злвају? -Ta замишљам према пословпма, којв спл- 
taj.v у делокруг овога савета, да су то људп којв 
иглвс ота nro v (хрестотгцл. А.ко TO ппје, опда блх 

■' [лс   ia мл објасплте, јер у том сдучају      опоме 
рвом        ако људл  жвве у Београду, онда  no 

mi.iiiM ivaivdB ie значај ове одредбе;  од  редовплх 
чланова  вап Београда,  могу бцтл  пајмал>с 9  пл 
^нутрашљпостл   нз  главплх  градова Краљевипе. 
Ja мо.mM затР објапп&еше, 
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Председнш; Миша Трифуновић: Нек изволи 
један од господе референ.ата да да објашњење. 

Референт МинИстарства др. Милан Јевре- 
мовић: Господо, претходнр једно објашњеље. Ова 
уредба, која je спроведена овим закрнским пред- 
логом да постоји иаиитетски Оавет, та се.одредба 
u тенденција налазида још у закону од 1881. го- 
дине дакле upe 40 година. Тенденција je била, да 
се струка заштити од политичких утицаја поје- 
диних Mnimc-rap.i. који нису сталпо на своме 
положају, n онда je дато право лекарском ^руштву, 
,ia ono бамо кандидује кавгдидате за Санитетскр 
('аип. ii Да Министар има права, да од тих канди- 
дата изабере лица, ttoja he попунити 6poj'iio- 
требних капдидата. To je протзедено и у уредби o 
глаином Санитетском Савету, али изгледа да онда 
mije dino то mro je сада. Виле су покрајине неза- 
liiićne и свако лекарсКо друштво дапо je своје 
»акдвдате и из тих каидидата састављен je Саии- 
тетски Оав^т. Tu чланови не станују у Београду, 
mro сс ca/ičiimiaiv чланова тиче. Први српски Са- 
нитетски Оавет je имао одредбу, да један део чла- 
иова буде из Веограда, a другн из унутрашњо- 
nii. To je због тога што се наравно itao у свакоме 
друштву увек има једна и друга страна. Лекари 
из унутаршњости увек су lanaiaii na лекаре из 
Верграда n сумњичили, да они enoji' људе про- 
турају за кавдидате a онда су тражшш, да један 
дсо чланова буде и из уиутраипБОСти и Онда су 
долазили TU чланови у секције и свршавали своје 
послове. Дакле, та одредба да има чланова и из 
унутрашњости, увесена je, да се даде задовољењб 
свима члановтаа лекарског друштва, који станују 
ван Београда; И у српском Санитетском Оавету 
има чланова, који не станују у Београду, као што 
i1 v Главном Санитетском Савету има чланова 
који стапују у покрајииама. 

ПреДседник Миша Трифуновић: Прима ni 
Одбор ч.1. 10. како je прочитан? (Прима.) Изволите 
чути даље. Пма реч господи^ ЈБуба Јовановић. 

Љуба Јовановић: Код чл, li. једна je не- 
згрдиа crna]!. ПрсдшПја со. госиодо. који људи тре- 
ба да буду ваиредни чланови Санитетског Савета. 
Ha петом месту се каЈке: 3 правника, i из админи- 
стративне струке, na се онда додаје »један зако- 
нодавац«. Ja како знам нема нарочитих правника 
законодаваца, јер има законодаваца и теправни- 
i;a. који су iiaaopaiin, a изгледа ми да се овде ми- 
c.ni.io на неке стручне савстнике за послове зако- 
подаг.стпа. Ja мислим, да су се они звали легисти 
у сродп.см веку. Могло. би се казати иоаиаг.аоци 
позитивног законодавства. Да ставимо! три прав- 
imiai и ja мислим, да he то бити довољно. 

Известилац Већсслав Вилдер: Добро, кека 
буду три правника. 

Председник Миша Трифуновић: Дакле. го- 
сподо, код тач. 5. ча. li. према предлогу г. Јова- 
повића остало бл само да гласи: »три правшша«, 
a да остало треба да отпадне! Прима ли Одбор 
овакап члав са овом изменом? Има ли још какве 
примедбе? (Нема.) Онда je Уредба под број 18 у 
целиии примљена п отићиће још једанпут у Од- 
сек na дефинитивну редакцију. Изволите чути 
даље. 

Нзвестилац Већеслав Вилдер (чита); Уредба 
бр. i ' списка >Правила сталне болнишсе комиснје 
o i  i. Г). [920. пеобнародовано , 

Ова оу правила издата на основу Сани- 
тетског Закона и предвиђају оснивање једне коми' 
снје као струтшог саветодавног тела у свима пи- 
тааима подизање>1 n уређењем бОлница u лечп- 
лшпта. 

Одсек предлаже, да се оснажн с тим, да се 
други 'i.ian измени n да гласи: »Де^гокруг стално 
болничгсе комисије простире се на све крајеве 
Краљевипе«. 

Председник Миша Трифуновић: Жолћ лн 
Одбор да сс ова правила ста tiie бо.пшчкс [соми- 
сије прочитају, пошто нису обиародована? (Жели.) 

Известилац Већеслав Вилдер чита ona  upe 
вила. 

Др. Павле Чубровић: Mciin изгледа, [п ова цела 
уредба n.iii napcida обухвата iio своме комп.дексј 
ова питања целог Министарства Народног Здрав- 
ља, како их ona разматра. Ова комисија суделује 
чак у ocaninan.v медицинског факултста итд. итд. 
Има. овде маса ствари, које спадају стварно у 
опсег рада Мшшстарства Народног Здравља, којс 
r.eii iiM.i пеколико институција, n те ннституције 
no својој дужности обухватају n дужност ове тзв. 
болничке комисије. Ja мислим, да би овосада била 
једна излишна ствар n она би могла осте.тп само 
иоред оета.тх институција, mro би била ствар 
чисте администрације Министарства Народног 
Здравља, да će р[еташира нзвестан број особл.а. 
i;ojii he радити тај болнички irocao И који he има- 
тп. пошто г\ у вези pa болничтшм послом та.ј по- 
сас да врше као админисдративна лица. -Ta ми- 
слим ei on ова чела уредба повлачила извесне 
п;.дат1;е п да би чак може бити адмипистративно 
отржавала посао. Ако je игдо потребпа иајкраћа 
алмннистрација, то je она потребна у Мииистар- 
ству Вароднрга Здравља, јер ако се ту иде од 
акта до акта и од нумере до нумере, онда ћемо 
нмати случај да номру многи вуди; Ja Hehy да 
кажем, да ова уредба нема зпачаја. али je питање 
ца .m мп поред осталих институција у Минпстар- 
ству Народног Здравља потребујемо овакву ин- 
ституцију као aiTO je једна специјалиа болничка 
i;oMiiiaija. која he имати да се стара o болничким 
питаљима. Због тога сам ja мшпљења, да се ona 
правила одбаце и да се тамо на оним местима, где 
ее говори о Санитетском Савргу и o другим уста- 
новама, уметне n стави, да Министарство може 
према потреби оснивати болпнчке комисије, које 
he пматп провизоран ^арактер a не законодавав 
карактер; 

Павпе Анђсли?!: Господо са овом уредбом 
самр je .vp.eltaBaiic једне институпије к у нсто 
време отежавање адмбнистративнога рада. Акоми 
хоћемо да стварамо болничке комисије, п ако Од- 
бор није вољан да ono понигати,. онда je много 
прече да ми стварамо бабичке комисије, јпр се гу 
у Србији више оскудева. -Ta бах молио. само да 
ее ова ртвар одбаци. 

Референт Мтгастарства др. Милаи Левремо- 
вић: Грсподо, na први погле [ ка i се заглепа у 
■ ву уредбу. доиста госпрда прславрци miajv права 
fca i гухжу. да ре ту умпожава особ be n да jo та r.o- 
мисија nertoTpediiii. A.m то нзгледа еамр tia први 
поглед. AKO се пак дубље аосматва n [јоведе ра- 
чуна o томе. да je задатак осниваља пародног 
шдравља трострук и да Министарство Наррдног 
Здоавља iiMii прво да се стара да се paca наитег 
народа iionpae.n. друго да се bjapa o спречаваљу 
разбољопаља. a  то je такрђе једатј   великп   опсег 
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pa i,.i. зо који треба врло много стручњака, и тек titf 
трећем месту да се стара o лсчш.у Полосиика и да 
\ тој великој групи послова тек na првом месту 
[олазе болнице,      онда ћете, господо, тек вадети, 
да je то само један беочуг целогЈн посла Министар- 
ства Народнога Здравља. Taj беочуг може да се 
penili ca неколшш тачака рледишта. Реци^о у nn- 
тап.у нзраде појединих зграда  треба  водити ра- 
чупа o томе какав he бити раопоред згра ia. где 
греба да дођу прозори, колика треба да буде ква- 
дратура. даљс да лн треба згра [е  [a се подигну o 
овоме нли ономе округу, na затим да ли да се по- 
дигну у равници или na брегу, a то by све питања, 
која ne иогј   џ свршавају  поједини чиновници, 
који имају друга своја писia. веЋ једно тело, којс 
hc опецијално мпслити m те  болничке   послове. 
lin видите овде, да cć помиње Оанит^гски Савет, 
професори санитетоког факултета, управник бол- 
нице, трп шефа оделења, све у овоме телу. Зашто 
nam трп шефа? Зато  што у  болници  није само 
Једпа врсто болесника. Mu ту нмамо одвљен^е за 
заразнс болести, венерично оделење, иптерно бо- 
лесничко рдељсње, a то су све, господо, прслови 
разне врсте. Ja вас молим, господо, да ne мислћте, 
да je ово само умнржавање посло^а, јер je onaj op- 
ran врло потребан,  Замерку, да'та  комисија  ne 
радн као што треба,  признаје^о и  ми.  али,  го- 
спрдо, MU нлсмо дорасли, да имамо толико струч- 
њака, да рад буде као што јреба. Што се тиче да- 
кле саме установе. гос^одо, она би требала да се 
задржп. (Чује се: A Оанитетскл Савет?) On je суд. 

ИГзвестилац Већеслав Вилдрр: Ja држим, "ro- 
čno jo, да m- стоје ови приговорп г. Чубровцћа п 
Aulicmlia. да се  адмшшстрадија  умиолгава.   Mu 
ci и i  ећамо потребу  да   пазимо na  шшу  биро- 

■ цију,  M се не бн  апарат умножавао,  како се 
ствари ne би отежавале šeh напредовале. Ja ми- 
слим. да оваква комисија, какб jejTO образложир 
г. референт, пма nam да настане na тоиге послу m 
со a (министрација олакшава   и   ми бл у  сваком 
другб^ случају оптеретили Саветодавпо тело, које 
нхга CBDj посебап делокруг т&чпо фиксирав.  Го- 
Сподо,   овде   овако   стварно   адаганистрација   тч 

компликује. већ се шта више олакшавају | 
функције  namer ^ииистарства   ЕЈародирг Здрав- 
ља. -Tom би једну примедб^ желео m учиним a то 
je, да се m чувамо тога да рдвипте ne улазимо у 
'■•ipvMiia  питаља тако, да мислимо да ћемо моћи 
пештр одкрити. Јер и отшко напта јавност приго- 
впра. да нмдмо иало стручњака. те и мв парочито 
осећамо [тртребу да цио више пазимо на то, да 
стручна лштадођу.до  нзражаја n до законодав 
nora рада. -Ta мислим, да m ne би смели ићн na 
тај аргуменат, да се ствар комп4икује, )v*h треба 
ta '■(■ immc задржимо на мишљењу људи, којп са 
овом ствари раде те према TOMV и знају потребе и 
који немају  намере да  ства^рају нове функлије. 
Зато сам мигаљен.а, да' ona правила треба овако 
да се за [рже и усвоје, 

Јовак Ђоновић: Господо, ову дискусију ми 
воднмо у начелу. ПриЛиком те вачелне дискусије 
na.ia cv мишљења, да се нз ове уредбе избале из- 
весне ствари в у њу уђе рамо ono што треба да 
''.v'^,■ V je !iin\i закону; a пало je и мишљење г. из- 
вестиоца. којн тражи, (a се ona прими. Ja hy го- 
RopHTH начелно и ne бих желео, да се рђаво p^i- 

■ ■■\ мемо. 
Ja ниоам за то, да се ова уредба прими ова- 

i.ma каква je, јер ono није урвдба, noro mimo tipa- 

mi.iniii;. Мдцистарство je учинило једну хактнчку 
погрешку, mio ју je овакву поднело, те су се због 
тога људи збунили. Мп видимр у шој ствари, којс 
'•у непотребне и које наговештавају велике из- 
датке, na су због гога неки противу ње. Да čy под- 
посиоци#.ове уредбе били тактичнији, и да су до- 
m-.ni прописе тачне, који одговарају једпој уредби, 
ja мислим, да ne би било ових замерака в ona би 
i'm.ia пјтмл.гпа. Зашто ОШј TO nncv учинили, TO 
je њихрва ствар. 

Ja палазим, да ову уредбу, опакгу' каква je, 
no моисемо примити, али ne можемо je ни одба- 
lUiTii. Ja оам осетио разлоге господиџа реферспта, 
до je једна нужда и једна потреба, да се образује 
извесно струч11о голо, које he помоКп Шншстра у 
вођењу шегове здравствепе Политике. Mn спрово- 
ђрЈБе здравствеЈге политике морамо помагати, n ja 
иалазим, да ми ову уредбу хреба да вратимо оек- 
nii.in. да она иа ње извадп ono mro je битно, ono 
ппо je фактички нотребно, те да омогућимо Мшш- 
старству Народног Здравља да створн једно такво 
етручно тело, које he давати мптл.сп.а у чисто 

гничким питањима, у питшвима уређења бол- 
пица, A остадо, 1дто видимо у овом пројекту, илр. 
ia се једно такво тело меша и у адмииистрацију 
Мшгастарства, na чак и у одпосе Министарства 
ирема   другим   факторима, то  да   отпадне. 
Главно je, ^а ми треба дај омогућимо Министар- 
отву да створи ово стручно тело, да га и.ма; a то 
IICMO учппптп na тај пампп. ако ову уредбу вра- 
тимо секцији, na да je ona поново продискутује са 
стручљацима и да задржи пз nie ono што треба, 
те да na тај начии омогућимо МЈЦШстарству, да 
нма овај•помоћди механцзам, noju му je потребан. 

Председник  Миша Трифуновић:  11ма  шм г. 
ЈБуба Јованрвнћ. 

Љуба Јовановић: Ja сам хтео само да помо- 
гнем предлог г; ЂоновЈТа; Ja иогу да кажем на 
искуства,  које се  пмало пре рата у  Краљввини 
Србији, a то je да j" био један период времева кад 
je im III.MII,,. болнпца у опште било застало. Томе 
je иаравно било n других узрока, a.m после тога 
иериода Eiacia IO je једпо време, кад се приступило 
паглом подизан.у u окружпих n среских оолппца. 
niio je m тако било n mro се ca успехом радилр и 

rc су добре болнице  подигнуте n то за pla- 
tio мали повац, нма се млого захвалити једној 
иичкој   комиђији,   i;o,ja   je   постојала   за   ове 

гвЈари при Мпппста|илгу Унутрашњих Дела. Ona 
сама није имала свој закон,   пего je   постала   na 
основу ршпења Министарског Савето н одредаба 
v буџету Мшшстарства Унутрашљих Дела, који 
joj je буџет одобрила и Народна СкуцШтина. Пре- 
ма томе нз нскуства ранијег ja могу да тврдим, да 
je то била устан^ва, која je добро радила; Овде je 
песумњиво  учињена   погрешка,   што су  one  од- 
редбе; (voje имају  moje место у  правилнлцима, 
унешепе овде и изнешене пред нас, да пх узако- 
ппмо. To фактички нема смисла и то што важи за 
ову уредбу, важи n за многе уредбе, које смо при- 
мцли n крје in'Mo примити. Секција je тпима onaj 
велики   материјал   пред  нас у   својој  похвалној 
ревности, алп   мп on требали   да  поступимо  no 
предлогу i'. Tionomilia. да ову  ствар  вратимо  у 
секцију, na да све оно mro ne треба пзбаци, a ono 
mio je потребно уђе у њу, na да то озаконимо. 

Известилац Већслав Вилдер:  ГГримам  [фод: 
лог г. Ђоновпћа, 

'   ■ 
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Председннк Миша Трифуновић: Господо, по- 
стоји предлог гг. Ђоновића и ЈБубе Јовановића, 
да се цела ова Уредба лод бројем 11, списка врати 
Одсеку. Прима ли Одбор тај предлог? (Прима.) 
Објављујем, да je предлог примљен, Изволите чути 
даље. \ 

IbinccTU.naii, Већеслав Вићдер (чита): Бр. 17. 
сплсЕа Уредаба -- Урвдба o устројству Обласних 
Оанитетских Управа у Србији и Црној Гори од 
27. i;. 1921. годиие — »Службене Новине« бр. 
163/21. 

Ова Уредба предвиђа деконцентрацију сани- 
тетске управе у Србији и Црној Гори оснивањем 
обласних санитетских улрава у Веоградуј Е1ишу, 
Новом Пазару, Окопљу и Подгорици и делокруг 
њиховог рада. 

Председћик Миша Трифуновић: Ona je 
уредба, Etao што знате, обнародована, штамиана. 
Пма реч г. Ћоновић. 

Јован Ђоновић: Ja сам хтео да учиним саМо 
једну начелну напомену. Добра je ствар да се tlo 
областима оснују санихетске управе^ To je лепо. 
0 томе смо и мало час гаворили. Али, господо^ ja 
не бих био за то, да се у самој овој уредби преци- 
зирају седишта тих обласнш савитетских. упра- 
ва, као niTf) je овде речено: »У Бебграду, Нишу 
итд.' llc треба се везивати за аоједина места. 
Можда lic Пити места где ви нећете имати могућ- 
иости im да организујете те обласис санитетске 
управе. У неким местима  немате im зграде, ни 
државне болниде н т. д. Стога, r.i згбдно било, 
ja се овде фикоирају сама места, јер, можда, има 
других места, где су бољи услови за такве удра 
ве, него oisa, која су набројена. 

Др. Павле Чубровић: Mu бмо овде усвојнли 
Beh две, гри УреДбе, које се тичу овога Министар- 
стра и које важе за целу Крал>евину, и мени je сад 
чудно да MU овде сћецијалшпемо једну сДецџјалну 
ствар н да кажемо, да то вазџц само за Србију и 
\\\niy Гору. Ja мислим, да би и то требало универ- 
зиратЈг, као што смо то учшшли и код уредаба за 
осуале схвари, које се тичу Министарства Народ- 
ног Здравлл. 

Јован Ђоновић: Г. Чуброви11 није добрр ра- 
зумео у чему je ствАр. To je ради тога учшБено, 
mro у осталим покрајинама нма тих оолаптх са- 
нитехских управа, a овамо код иас нема нх. 

Референт Миниотарства др. Андрија Штам- 
пар: Ов&кве обласне управе постоје у покрајинама 
ван Србије, само one, имају други иаслов., Дело- 
i'.aii.c тих оПласипх санитетских упраиа било je 
1фло доГфо. п стога смо то пренели и na Србију. 
To Je изједначавање санитетске администрације, 
јер не мргу се на једног само центра добро a брзо 
решаиатп многе локалне ствари, као mro се io 
може учшттп из једнрг ближег центра за до- 
тичну област. Стога je га организација из покра- 
јина преко ггоенета овамо! 

Лзуба Јовановић: Ja се, господо, слажем 
с опом господом крја сматрају да предме1! овог за: 

конског предлога треба да обухвати целу земљу. 
1,1 je јасно, a то у суштини л Министарство хрће, 
кад каже: да ce на Орбију n Црну ГРру распро- 
стире omi организација, која Beh пострји у дру- 
гим крај^вима. Алп. кад ми радимо овај nam no- 
'•mi. Ja сам за то. да ce ми старамо да ono. што нза- 
ђе из наших руку, где год je. то могућно, обухватп 
целу земљу, Ja сам стога спремио предлог за нз- 
viniv појединих одредаба, Fiajnpe чл.  i., ма онда 

даље п осталих чланова. Moje je мишљење, да ми 
треба да предвидимо, у смислу oliora што смо мало 
час урадили, да у свакој областн, кад то буде no- 
треба изискивала, буде једна санитетска управа, 
a уз сваку такву санитетслу управу треба да буде 
п једаи Санитетски Савет, и аод и.пма he бити це- 
локуши управа' санитетска у томе делу иаше 
иемље. Привремено, цок ce Рве то не буде нзвело, 
биће овагсво стање каквр je сада, и то што he при- 
времено битн да предвидимо у прелазним наређе- 
п.пма, a иначе да стилизујемо све, na и сам иа- 
слов тако, да ce то тиче помесне санитетске упра- 
ве у целој земљи, 

Известилац Већеслав Вилдер: Ja примам 
оварву напомену г. ЈБубе Јовановтаа. 

Председник Миша Трифуновић: Према томе, 
са овом напоменом г, ЈБубе Јовановића, коју при- 
ма известилац, ова би цела Уредба требала^да ce 
врати j секцију. (Љуба Јовановић: He треба, ja 
имам готову редакцију.) Ако ћемо да идемо рвако, 
онда бп наслов гласио: »Уредба o устројству обла- 
сти санитетских Управа«, a речи »у Орбији и Цр- 
поЈ Рори« изостављају ce, 

Известилац Већеслав Вилдер: Код чл. l. 
секција предлаже, да ce између гфвога и другога 
става :. члана уметие нов став. Ja hy прочитати 
'ii. i. (Чита чл. I.) Сад Одсек нредлаже, да ce 
уметне mm став, крји гласи: »Здравствени одсеци 
у Загребу, Новом Оаду, Љубљани, Сарајеву и 
Сплиту задржавају досадању своју ррганизацију 
n делокруг |>ала . п да ce ги здравствени рдсеци 
претворе ,\ (Јагатетске управе, 

Председник Миша Трифуновић: Реч и.ма г. 
Чубровић. 

Др, Павле Чубровић: Известитац Je имаЈуип 
у виду ужу уредбу радио остале ставовб, Moji; je 
мишљење, да овај члав треба цео прерадити, a 
нсто тако n огу иапрмену, itojy je г. известилац 
надрдао, да специјалВо греба задржати досадање 
организације .\ Загребу, Новом Саду, Љубљани, 
Сарајеву и Сплиту. C тога мислим, да би хо тре- 
бало вратити у Одбор, na да ce цгла ona редакција 
доведе у склад са насловом. 

Председиик Миша Трифуновић: Реч има г. 
Ђоновић. 

Јован Ђоновић: Ja бих хтео да цео imaj no- 
сао скратимо. I'. Љуба Јованов^ћ каже, да je нз- 
радио измену каква треба да буде, водећи рачуна 
o диркусији мало час. C тога бих молио г. Љубу 
ЈованРвића, да то прочита, na ако ce сложимо, да 
je усвојимо. Ова досадања редакција Je одбијепа, 
дајте сада нову, na ћемо најкраћим путем бити 
гртови. У противном, вратвмо je секцији; 

Председник Миша Трифуновић: Реч има г. 
ЈБуба Јовановић. 

Љуба Јовановић: Onaj чл. i. гласио би, без 
онога додатка, који предвиђа секција, овако: »Да 
би ce задаће Мшгастарства Народног Здравл>а 
продвиђене у чл. i. уредбе o његовом устројствз 
'-кчмс засновати на што ближем надзору и изво 
IjriiA' гграктичних санитетских послова у оамом 
наро i \. установљавају ce обласне санитетске 
управе cd no једним инспоктором као шефом њн 
ховим«. 

Председник Миша Трифуновић: Према гоме 
би отпао млап i. n предлрг Одсека, a остало би 
само овако, како je г. Јовановић гфрчитао. 

Извсстилац Већеслав Вилдер; To пиоам npo- 
читао. 
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Председник Миша   Трифуновић:   Оида   je 
први члан свршеи. Како би гласио члаи други? • 

Љуба Јовановић: 1[ то не може да остане. 
Председник Миша Трифуновић: Ja мислим 

ii бојим се, да ова  брзипа не дрведе у  колизију 
све M.'iaiioiic 

Љуба Јовановић: Ja саи иазно, али, ако хо- 
liciv. вратимо све у одсек. 

Председнш; Миша Трифуновић: Има реч г. 
Јован Ђоновић. 

Јован Ђоновић: .Ла мислим,. да кећемо моћи 
овако брјзо решавата, na сам за то, да се све ово 
врати сокцији. 

Председник Миша Трифуновић: Tora се и ja 
бојим. Цристајето ли Пи, господо, да ово вратимо 
у одсек? (Прима се.) Онда се ово враћа \ одсек, 
Изволите чути бр. 18. списка уредаба4. 

Известилац Већеслав Вилдер чита уредбу 
бр. 18. o окружним п среским санитетским упра- 
вама 6д 2,7. јуна 1921. год. Службеие Новипе бр, 
163/21., Kojo\D се пропјнсује осливање санитетскиз! 
окружпих и сргаких управа и делокруг њихове 
компетенције. 

Председник Миша Трифуновић:  Upnu  hieMO 
начелно да распра;Вљамо. Има реч г, Љуба Јова- 

•повић. 
Љуба Јовановић: Господо, i.a.ta смо ову прву 

уредбу вратили у одсек, онда свакако треба и рву 
другу, поџјто су оно у непрсрендој вези. Сем тога 
Требало би у другој уредби унети, no моме ми- 
шљењу, много више измепа него што смо мислили 
за ову прву. Mclj.vTHM. допустите ми да кажем 
једну генералну иапомену за случај, ако би ona 
уредба no ово.ме предлогу била враћена у секцију, 
да замоЛим господина нзвестиоца, да буде добар 
свратити гтруговима у оекцији палшу na ono што 
hy сада рећи, a у исто време добро би било да се 
и господа у одсеку изјасне, како таедају na mi- 
таље, које hy ca ja изложити. 

Дакле, ова урсдба, да je аовем предлог, пред- 
виђа иорсд областн дрЈкавне за целу Краљевину, 
окружну за (>i:pyr n затим срезку санитетс^у 
улраву за срез. To je no моме мишљењу много. li 
ne само да je мпого, него то ne одговара тежњи, 
коју смо ii.Ma.ni, када смо у уставу радили и пред- 
виђалн у опште брганизацију нате земље. Mu смо 
тада, господо, предвидели, да нам срез и област j 
државн буду велике једипице, a за округ смо 
предвиђалн да he остати док се законом ne укине, 
a. i и да nehe имати никакву другу него у главном 
ннспек^иону власт. Према томе, господо, када за- 
водимо обласну самоуправу п када nama област 
неће битп велика, највеНа he бити од 800.000 
душа, a биће и moto мањих од тога, онда би то 
био један излишан тротак и заплетање админи- 
страције као и терет за народ, a не би у опште 
допринело циљу који имамо пред очима: чуваше 
и пеговање иароднога здравља, ако бисмо ми и 
ту окружну санитетску управу и њене власти 
ирвдаидели; Зато би требало да господа у одсеку 
раде у TOM смислу, да Евихова директива буде да 
пр^двиду укидање окружних санитетских управа, 
a да остане само једино среска, обласна и државпа 
самоуправа. Такво je стање у СдовенНји n Дал- 
мацији, na се то може нсто завести и у осталим 
деловима земље. 

llpiVii'VUim;    Миша    Трифуновић:     Законо- 
давни Одбор слаже се с тпмг,  да се  ona   уредба 

вратЈН у одсек n господип известилац се слагке та- 
кођер са примедбом г. Јовановића. 

Има реч г. Павле Аиђелић. 
Павле Анђелић: Ja рам хтео то да [сажем, да 

onoj уредби нема местд. Докле Кемо ми стварати 
те управе: те управе обласне, те окружне, те др- 
жавне, na треба сада д,а створимо и среске сапи- 
тетсЈке управе. Mu иемамо mi среских лекара,, a 
хоћемо среске санитетске управе. I>.'O.IIII;O имамо 
срезова без лекара. Ми немамо довољно леЕара. a 
хоћемо општипске сапитетске управе. Пишемо 
уредбе, пшцемо законе, стварамо само сувишну 
адмшшстрацнју. Оотавите се, господо, тога. Ова 
уредба тр$ба да се одбаци. Кад дође време и кад 
будемо имали довољно лекара да поставимо у 
срезу, тада можемо говорити o среским улравама 
a овако je излишно и дангубно, само што трошимо 
хартнју и стварамо нзлишну администрадију. Moj 
je дакле предлог. да се ова уредба просто одбаци. 

Председнш; Миша Тркфуновић: Има реч г. 
ЂонОвић. 

Јован Ђоновић: Господо, ja caw  хтео да го- 
ворим готовб ono učni mro je [сазао г. Јовановић. 
Mu GMO Уставом осудили бкруг, он je једап осу- 
ђеник,   који   mia   да   чека   пооледље  дапе и  то 
ускоро.   1! сад, кад смо га осудили,  кад  смо  га 
Уставом усамртдли, kao управну u самоуправну 
јодиницу, хоКемо да га оживимо na здравственом 
гшљу! To не №.  To je једав  део  бргапизације, 
KOJU треба да изумре n због тога евакојако секција 
he водитн   рачуна, кад  буде  било   рвчи   o  овој 
уредби,  да се   ne  стварају  окружне  санитетске 
управе; али Да треба да остану среске, ja, господо, 
мислим да треба.  Ja  знам,  да људи  из  парода 
хоће да штеде и њих једно добро ocelian.c руко- 
води при решавању ових питања. Па и г. А.нђели11 
свакако гледа na све државне установе кроз очи 
штедње. To je врло лепо, то je похвално, мп нај- 
зад u треба да штедимо, али  ми  ne можемб да 
штедимо и онде, где не треба да се штеди. Штс- 
дстпј у oniiM ппташпма, у питаи.има адравствеш; 
политике, било би.ја мислим, ne једна  штедња, 
псго бп било управо једно расипање, расипаље на- 
родне енергије, пародног здравља; Дакле, ту ми не 
иожемо штедстп. Стога се no бих могао сложитп 
са г. Анђелићем, да ona уредба треба сасвим да 
отпадне. He. Ja се слажем са продлогом г. Јовано- 
вића, да го ujni изради ове уредбе само мора во- 
дитиј  рачуна o  ономе   што  je  Устав  проинсао. 
ОкруЈкне оанитетске  упрабе  треба  избацити,   a 
среске задржати. lla. a no вас и кбшта нешто, мн 
дајемо napo. али зато добијамо снапт, живе, здра^е^ 
људе n грађане. (Павле Анђелић: Ko he да управ- 
л,а?) Упрап/пПк' лекари. (Павле Анђели!!: A где су 
ваи локари?)   Колпко ja  ипам,  mi  имамО   за '■'■] 
земље среских лекара. Остала je може бити  још 
једна четвртина земље где их нема, a то je једав 
дго Србије л  Црне Горе.  Тамо.  дакле,  нема до- 
вољно среских лекара, иначе у целој Другој земљи 
пма пх. Mn мора.мо ВОДИТИ рачуиа и цостаратн се, 
да пх Јфајопп. који их немају, добију mro je ио- 
r.vlio upe. Сада кад се окружнн физикати укину, 
добпИсмо nnnii' лекара; добићомо најзад још више 
• к-кара. којв ток mpmanaj.v ШКОЛе, n онда IICMO II\ 
Moiiii слати у срезове. Неие бити вечита оскудпца! 
(Павле Анђелић: Map оида унапред да стварамо 
управе,   Ko he их организовати?) Кад добијемо 
лекаре, opramiaoBahe се управа, a оад се доиоси 
закоп o њима. 
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Председци!« Миша Трифуновић: Има реч ro,- 
сподин известилац. 

Известилац Већеслав Вилдер: Упозорујем 
господина Aiiljc.iiihii на ову ствар. Мисао je ове 
Уредбе TU, да се већ постојећи лекари, noja су 
код округа ii среза одеЛе од управних власти и да 
они стварају те управе oitpyjKne, среске и т. д. Ту 
сс inmiTii 110BO ne ctBapa него je генденција та, да 
самв лекарн створа своје управе и да сами одлу: 

мхју o свима лекарским стварима. (Павле Анђе- 
лић: Md.iiiM за реч.) 

Председшп; Миша Трифуновић: Ja мислим, 
да мржемо првкинути дискусију, пошто се уредба 
мора вратити одбору и свака je дискуоија уза- 
лудна. (Павле Анђелић: Ja бих хтео puhu само fie- 
(солико речи ради објашљеља.) Има pe'i господип 
Павле Анђелић. 

Павле Анђелић : Ja видим, да je узалудна 
uivui пгрича II разговор, али се господин Вилдер 
обратио MIMIII u зато тразкнм реч ради објаппшБа. 
Ja зиам, да je циљ уредби, да časni лекари аапове- 
дају у здравственим нриликама и да се T,V m- 
Moma иолиција, a ja вас питам колико ћемо тих 
уирава стиорвти; тс фипансијска самоунрава; те 
rjiiiincTci;;!, све самс самоуправе, сре сами чннов- 
niiuii. .■! 1.0 he сие то да сииси?! 

Иргдсдтп; Миша Трифуновић: Жели m 
Законодавни Одбор да прекинемо ову дискусију? 
(Гласови: Да се прекине.) Уредба ће се вратити у 
Одсек. Изволите чути уредбу под бројем 19 списка 
уредаба. 

Известилац Већеслав Вилдер (чита уредбу 
бр. 19): »Решење Министарског'.Савета од 4. li. 
1919, год. бр. 2856 >Службене Новине« бр. 16/19.« 

OiiiiM се решењем овлашћује Министар Ha- 
родног бДравља, да моЈке у државпој бол^шцн у 
Веограду постојећа оделец.а Делити и паралелио 
II једноимена отварати, да може у оДелењима на- 
мештати до 15 секундариих лекара, да то право 
мрже проширити и на окружпе болнице l. реда п 
.\:.[ може у Берграду основати главно аиотекарско 
n санитетско слагалишхе. Одсек предлаЈке, да се 
оснажи са изменама у другој хачки, да се нзо- 
стави: број секундарних лекара не сме бити већи 
од iri.. a 5. 11 6. тачка да се изостави. 

Председник Мкша Трифуковић : Прима ли 
Одбор овако, како је^дсек аредложио? (Јован Ђо- 
новић: Мо.чим реч!) Реч има господип Ђоновић. 

Јован Ђоновић: Ja готово нс могу да се слр- 
жим са ог.ом тачком, да број секувдарних лскара 
не сме Питп 15. IIITO ћемо рнда ако у свако оде- 
лење MO'.K'CMo стрлати 15 лекара? где Ке иам онда 
ппти лекари за земљу? Онда he унутрапнвост 
земље остати без лекара. Ja бих предложио, да 
се број секундарних лекара у болншџша смаЈви 
г.п.о. да и уиутр.ипи.пст може добити лекаре. 

ПредседншЈ Миша Трифумовић: Има реч ro- 
спрдин Љуба Јовановић. 

Љуба Јовановић: Ja се, господо, такођер 
слажем, да се мора ставити неко ограничење. He 
каЈкем, да то иожемо у захсону казати, али то барби 
мржемо рграиичити буџетом; да кажемо, да he се 
буџетом одређивати ('»poj овог персонала у [., u. и 
lll. ставу, a после he ае моратв то казати п за i\'. 
u V. став, гдс Je реч o пГерсопалЈ' и тим слагали- 
iiiTHM)i. To се Mdp.i прсдиплитп. -lii признајем, да и 
то ijirje довољпо тто he се оставитм 6\Tuety, a.m 

je miiii; 11 то боље исго иишта ne pehir. To бн био 
мп.ј предлог; a морам jpin напомепути, да се овде 
пигде tie rnisopii p платама u 0 полбЈКају мпиог,- 
вичкрм Toru. особља. To мбђуиш има напоменуто 
за главна апотекарска и лехгарска благалишта ajni 
нвма сНомеиутб за секундарне лекаре. 

Председиик Миша Трифуновић: Пнтам ;Од- 
Гк-р. да .m врима измепу one друп' тачкс; n.in he 
остати no предлогу Одббра n.in 110 iipt'./i [огу m- 
оподина Јоваиовића, који-ставл>а предлрг,.-дс се 
тај број одрсдп оуџстом. Ири.мл .ni ову урсдбу Од- 
бор са измепом, да се број особља одређује буџс- 
том? (Прима.) Оглашујом, џ je овб уредба ири- 
M.I.Cllil. 

Нзволите чутп даље бррј 21 списка Уредаба. 
Известилац Већеслав Вилдер: Уредба p глав- 

иом апотекарском санитетском олагалтату у 13ео- 
граду од 22.72. 19-20. годипе број 3919 необпаро- 
довано. 

Овом се Уредбом иредвиђа оснивање слага^ 
.iiniiTii за спабдевање лековима и сапитетским ма- 
теријалом за све оанитетске установе, 

ПредСедиик Миша Трифуновић : Прима ли 
Одбор (гачелно ову УреДбу? (Прнма.) IIOIUTP код I. 
2, u :'>. члана iirMni цримедаба (Глас: Одсек iipe- 
длаже измеис), питам Одбор, да ли прима члан i., 
■i. u з, онако, како ra je ОДсек предложио? (Прима.) 

Реч има господин Јованови11 да стави при- 
иедбе гледе члана i. 

Љуба Јовановић: Господо, 11. став i. члана 
каже; све ове зграде морају бити осигуране кбд 
осигуравајућих друвдтава од пожара. А.ти ja хоћу 
само да свратим пагкљу цато, да je ono једна нзо 
лнсапа одредба, која узима у заштиту споцнјалио 
ове објекте, o којиЈла je ргч, a ja мислим, да би то 
уошите Tproii.ia бпти једпа оптта мера државпе 
политике. Дрл^авна политшса греба да ооигурава 
све своје зграде и сав материјал, јер она нема само 
тс зграде и материјал, иего има и друге зграде и 
другрг материјала за све мохуће своје потребе.. Ту 
тшде диа, гледишта. Једно je гледиште, да треба 
re објзкте осигурати, a друго јо гледиште то, да 
држава nuje иоЈсдпиац. да када нзгори кућа нли 
дућан са crn, м лио није оснгураи. on Je пропао. 
Држава je напротпв једно биће тако сцаишОЈ да 
п.ој никада пс може цела кућа нзгорети li никада 
нс може доНи у псложај да претрпи једпу велику 
катастрофу, a напротив издап;и за оси^рање го- 
дишње нзносе врло много, 

Дакде то je просто једио питаи.с. као што caii 
казао, oimiTc државне политике TI мрје би мишље- 
ibe би.то. да се no овоме учппи једно пптап.с n.in 
Министру Финансија или влади, na да влада ту 
заузме Једно гледшпте, a tie једла р^сорна база. 

Јован Ђоновић: Ja сам хтер да \III господип 
рофсреит објаснв једну ствар. У члану i. у првој 
реченици каже се; »слагалишуе мора имати«, П1та 
значи ono »мора«? Да ли io, чим се навише, мора 
\ iicTunii бити? Да ли то значи нешхо форсирано 
IHTO мрра да, сс стпорп. n.iii je 10 непажњом упетр? 
Ja MitcTiiM. да свапм установа мора да пма своју 
;:граду, a.m napanno. акр има могуНнрсти ona ht 
Je iianpaniiTii, a ai;o нема, ne мрже je Ешправити n 
бадава ми онда пишемо мора«. .\ко не би нмала 
тппта противу госпрда нз NiiiimcTapcTBa, та би № 
реч Mor.ia :!a\ii'iiirni неком лру|ом р;'чј\ n.in изба- 
njiTii  [ICO  1. стап 
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Референт   Министатштва,  др.   Милан   Јевре- f. требало избрисати. Па како и osaj Прш део тога 
мовић: Примедба господина Ђоновића je сасвим члана не предвиђа нешто, што овде треба да уђе, 
умесна  Ова ie реЧеница ушл'а v своје време кад je Н( го иешто што се no себи разуме, то ошј цео члан 
сдагалиште образоваио iu кад није имало  нигде i- треба избацити и онда ћемо бнти rta миру. 
зграда, (сад су се морале отштти државне и npii- Др. Жарко Миладиновић: Ja нисам за то, да 
ватне зграде за слагаташта. се папусти усталова o осигурању, У слагалиштима 

Павле Анђслић: Предлог гооподиВА Јоваио- има не CIMO ства,ри', које су од велике вредпости 
вића je сасвим умостан, оснгураљ^ je иепотребно; него и ствари, које су јако подложпе пожару. Оно 
Јер ajco he се ста^к на гледиштс државне полИ- mro  предлаже  господин   Аврамовић, то ј*1  врло 
тике, да треба државне зграде осштрииати. рнда дббра отвар, само ми то не можемо овде да нзве- 
може држава сама да створи фопд из кога he оси* домо.  Потребпо би било да  се донесе  нароадти 
гуравати пг само лабораторије и слагалишха кего закон o томе ауто'-осигура1Бу, a док се то неучинп, 
ii остало. Ja бих зато молио, да се овај цео (тав ja налазим, да треба остати  при овоме систему 
избат! no предлогу господина Јовановића. осигураља и ове објекте осигурати. 

Михајло Аврамовић: Ову нсту идеју, g uojoj Михајло Аврамовић: Ja  бнх   мп.шо госводу 
сам мало пре са господином Јовановнћем гбворио, посланике" да  tie прелазе тако лако преко мога 
мора.м да пбновим. He само да овај један објекап [гредлога. Предлог садржи у   себи  једну   клодну 
mro п све друго државне објекте треба осигурати. мисао,   једну   плодну   устап.ову,   je;uiy   плодну 
Има   ii.vno магазина државних, који  пмају врло радшу и ja бих молио, да овај џредлог буде овде 
велихсе вредпостн na се не осигуравају. Али има примљен. У њему се iitv каже, да се овакво осигу- 
једна бојазаи да осигураше односи многе суме, јер/ рање одаах н установљава, него се каже само то, 
тс сумо за осигурање иду приватиим установама.    да слагаЈ na морају бити осигурапа, a да то ocii- 
Да би ne то нзбегло, дрлсава je позвана, Да сам.а гураше врши сама држава бнло рснттљем једног 
оснује за своје објекте једну установу за обезбсг парочитога фонда, било парочитих установа за то. 
IM ii'.r ii.iii фонд ii.m друго mro u оне силпе, суме, na^o томо осигурању нека се донесе закоп. Није no- 
ксЈо  иду  npiii'.iTmiM установама, остале би  др- требно одмах после овога предлога доноснтн опе- 
пгави, itoje би се врлб корисио могле уиотребити цијалаи закон. Онога треиутка, кад треба да ocu- 
na  многе и Miiore задаткс и санитетске   и   про- гурамо  своја   сларадЈплта,  одмах   тбгп   тренутка 
светне или какве било културне задатке државпе. салшм плаћаљем премија и осигурања Оснива се 

Зато бих ja предлоашо, да се та мисао унесе, фонд, a послјз кад дође закоп, on he регулисатп 
iiii нека се разради доцније: да се магазини мо- даље функције тбга фопда. To није комплицирана 
рају обезбсдити установама u/m фондом, који др- тешка ствар, која захтева много. Ja бих молио, да 
жајза буде основала за обсзбеђење свих држашшх та мисао) yi)e у ову уредбу. Нека то остано   као 
објеката, који буду излол^ени ма какоме ризику. једна  плодпа  мисао, na  he се доцније посебпим 

Известилац Већеслав Вилдер: Ja бих na ову ^аконом разрадити, 
папомену додао јбш и ово: У Загребу je један наш ГГредседник Миша Трифуновић: Дикле;  го- 
чиновник  у   грм)евипском  уреду  дбтао  na   ту сподо, у оврј уредбч овај други члан говори o осн- 
мисао, вид^ћи колико се силан новац даје na оси- гурању. Ja hy ресумирати: тежља je, чини ми се, 
гурање државпнх зграда и створпб један фонд и [трнмљена, да ne остане овако, као до сада; да то 
из тога фоада je саградио читаве куће владине. осшурање иде приватлим путем нли да се [I. став 
Према томе on je пмао велики фонд, нз кога je iia- укиис као тто je господин Љуба Јовановић пре 
мирло -потрббе дрЈкавне, (Михајло   Аврамовић : дложпо, или да ре ns мвсто грга прими пов став, 
Такозвано аутоосигурање.) К0Јч предлаже госиоднн А-врамовпћ, Дозволите да 

Председпик Миша Трифуновић: Вн сте, ro- га  ррочитам (чита): »стоваршпте^се мора осиг/- 
сподо, Mv.-iii предлог господгад Аврамовића. I1'1"' на вредност, Kojy садржи a обезбеђење he из- 

Ееферент Мицистарства др. Андрија Штам- вршитн сама држава било осниваљем  нарочитог 
пар: Ha из гу мисао од стране господина Авра- Фовда за осигураи.с или Егарочите устанрве за то«. 
мовића o аутоосигурању  нмам да  кажем, да то Љуба Јовановић: Ja повлачим свој предлРг 
осигурање стаје државу  много трошкова,  a   na " прилазим предлогу гослодина Аврамрвића. 
копцу  свега држава  од њега   не види  никакве Председник Миша Трифуновић :   Даћле, од 
вајде, kero долази један минус, јер би дрзкава ирп два предлога остане само један. 
таквом осигурању имала сама себи да плаћа. Зато Др. Жарко Миладиновић: Ja се бојим, да ne 
сам ju уопште против таквога осигурања. ћемо онемогу*ити обезбеђење слагалишт^ пре него 

Предбедтгк   Миша   Трифуновић :   Господии што će створи тај фонд, зато да има обезбеђеља 
Апрамоип!) предлаже, да држава сама осЈТгурава и дотле, док буде створен фонд нли устаиова, да 
своје објокте. Првма његрж)^ првдлбгу; то' осигу- се каже, да се мбже осигурати слагалитта и npe 
paibe uii.io би минус за лруштиа и установе, које него mm се фонд n/m та установа за осигурагее 
оу до сада осигуравала државпс објекте, a за саму ствбри. 
државу било би EieniTO позитипно. Председник  Миша  Трифуновић :   Госпбдип 

Реферснт Министарства др, Андрија Штам- Мнладиновић изпосп ову ббјазап. Ако би то усво- 
пар : Jn  еам у том смлрлу  против сћакбга ocu- јили, што предлаже господип МЈшрДиповић. оотпо 
i'.vpan.a. бп други 'i.ian у важиоетЈг, 

Др. Јован Радонић :   Предлог je врлб добар, Др. Жарко Миладиковић: To што jn тоажнм 
али ne аиам. да ли му je мссто бајп у овоме закопу тралгп и госпоДип Авр&мовић 
o апотекарским слагалиштима. Председпик  Миша   Трифуновић :   Господив 

Јован Ђоновић: Mucao je лрло добра, алн joj Аврамовић место другог става тлаиа ■). предлаЈке 
HHje мегто v овоме закону. Откуд ona баш у оиоме сасвим пов став, који пма сасвим IIOB правац Лп 
аакоиу.  п опда зпачи, да fm други лсо овога nj. се бојите, господинс Миладиповићу,   ia   ^ок то 
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(n-iir\|i;m,r ne буде рвализовано, да Ке осугати сла- 
галиште у ваздух,у без осигурања. Не uop? остата 
без осигураи.а. одмах оиога трснутка, чим држа^а 
уилати премију створен je фонд за осигурање. 
Има реч господин др. Сбетислав Поповић. 

Др. Светислав Поповић: Мени Je јасан пре- 
длог господина Аврамовића, a.m ja бих молио за 
Једно објашљење. Донрси се једна материја, која 
ne опада v ресор Мивистарства Народнога Здравља 
ради осигурања држапне Ешовине. Taj део тога 
:iai;()iia ne би се могао поверитв Министарству На- 
роднога Здравља цего другом \Гш1истарству. To 
Mciiii iinjr jaciio. ко би имао тај дсс! тога закона 
ла, г.цровел!!. Кад би имао да сћровсдо тај део за- 
i.niiii други Министар, ja бих се онда (;ложио са 
(iiniM IHTO je госиодш) Јђуба Јовановић казао nu 
[IOUHTK.V овдгп говора; ла ео врати цела ствар сек- 
цн.ји. дп се чујг реч госпбдина Miumcrpa 'l'mian- 
cnja ii да оида донесемо одлуку. 

Известилац Већеслав Вилдер: Ja држим; да 
би бнло пајбоље да испустимо читав члан i., јер 
ово iiriii сс предлаЈке o ствараљу фонда за осигу- 
рање прелази нашу компетенцију. Ми немамо 
нрава, да у ову уредбу уносимр сасвим једну нову 
мисао, која ire спада у крмлетенцију овога Mnmi- 
старства. Зато caw ja за гфедлог господина T)Oiio- 
nirhal да се испусти цео члан i., јер први став 

( вога 'iiana то je пмпгратпкум. који се Beh 
нзврпшо a гтитање o осигурању остави отворено. 
да се ова иДеја господипа Аврамовића оствари 
иа једап ii.ni па дрЈТИ начип. 

Др, Павле Чубровић : Ja се, господо, иогу 
.слоншти с тим, да мн овде усвојимо једну ствар 
n унесемо једну одродбу o осигурању имотше је- 
Днога pecdpa, јер Министарство Народпог Здра- 
вља гакође je један део државе и ono je позвано 
да чува своју имовипу, a овде će паглашава ко he 
то осигураље да изврши, Овде се ничим није тап- 
гпрала та пог.а установа, EvOJa би и.мала иостајати 
ii која би имала сгппрати државну нмовину, иего 
се овде тангира само Мшшстарство Народиога 
Здравља и наглашава се, да Ке се шегов нметалс —■ 
ово слагалшпте од државе имати да остура. 
Хоће ли TO Пптп засебно надлештво n.in noćao са- 
мога Министарства Народнога Здравља то je ствар 
даљега рада. Овдв се само у принципу уносе пи- 
тап.а. да лр-каг.а има да извршц то осигураве, што 
(шаче раде приватиа Друштва. II ja стојил na томе 
гледишту, да би најбоље и пајкориспије било, да 
држава iipmn осигурање те своје имовиде, јер за- 
niTO би држава давала привапшма да добију ту 
добит од сгпгураи.а. кад ona то иоже задржати за 
осбе. Cc>i тога ja верујем, да he држава ^nioro боље 
осигурати сама директнр своју нмовнну пего 
преко другнх [триватних лица. У томе погледу 
гматрам, да господин Прпови^ [ге.ма права што je 
ouaico говорџо o овој ствари као да тиме ми пре- 
лазимо крмпетенцију нашега рада. Овде се говори 
0 имовинн Министарства Народпога Здравља n 
iiaiviainar i се, да he то осигураље нзвршити др- 
жапа што je сасвим na овоме месту. 

Председник Миша Трифуновић: Има реч r. 
Светислав Поповић ради личног обавештења. 

Др. Светислав Поповић:  Г. посланик Чубро- 
1 uli меие je криво схватио. У овоме предло1у г, 
Аврамовића садржане су две ствари и ja не бих 
хтео Да останем кривр схваћен, -Ta нисам аротив 
тога. да држава врши сама своје осигурање билб 
UD тај пампп mio no створити једну noce(/ny управу 

л niJopHTii цеке ргчериг. зд тр, било штр he npo- 
iivcTimi случају. коликр hc сама сноситн ттету 
TiiMc ттп неће стиарати неки наррчити фонд и 
иргмију осигураша. To ггатање остављам на бтраву; 
Иисам  гог.орпо ип  црбтиву  пртмттга  mi 38 др- 
жавно осигурање, него' сам  скрепуо пажњу, да 
предлрг r. Дврамовића садржи две ствари. Прво, 
да се мора ослгураНЈе вршити, и друго, да т'о ocif- 
гураље врига само држава. Taj предлог има два 
дбла. ПТтс сс тиче првога дела тога предлога, то. 
се no себи разуме да  бсигурање једае имовине 
врши onaj. који том имовином управља, и ja мргу 
да разумем, Да Мипистарство Народнога Здравља 
пма   права, да  се брипе само p тој ствари, да 
ripimi  осигураље сврЈс  имовине  n   ne бих   имао 
шпита  цротив тога, да у закон. Дођо то, да cć 
стакл.а у дужногт Министарству Наррднога Здра- 
вља, да   raj свој нметак  паро^ито осигура.  A.m 
/сруго urni бих имао приметити предлогу г. Авра- 
Moiiiiha. то je, да  г.  Аврамрвић  сиојим  пргллогом 
обавбзује онога, itojH има закон да врши т. ј. оба- 
зује државну управу, да спррведе ту институцију, 
да дрЈкава буда onaj. код кога he се то извршити 
n напоменуо сам да тај део тога предлога це спада 
у оквир овога закона. Сматрам, да je тај мој при- 
гопор ulio (i]i])ai!;uur ii осиовап. И сам г. 4,v6poinili 
додугата то na каже: то питаље припустиће се 
каснијем законодавству. Међутим, господо, ja сма- 
трам, да се закбни не доцосе за то. да наглаша- 
пају какво he lieuiTO битн, него да се законн до- 
носе за то. да роше једно питаше и да управне 
властл обавежу какр he једар питање да решо. 
Иначе ако би се закоди само доиосили, да нагла- 
шавају само неке стпарп. да изпосе самр неке 
нндикације, у томе случају не би се имао дрносити 
закон, него би се имала дотли једна резрлуција 
o трме питаљу. 11 ако би р, Аврамовић Ппо вољап. 
да овоме пред.тогу да (|iopM,v јодно резолуције, ja 
бих се сло/кио са н.сгог.им предлогом, a.m ne могу 
да Се слржим с тпм. да у једној законс1«)ј оДредби 
улази пешто што je непртпупо и nejacno ii нешто 
што he обавезјшата једпо Мгашстарство, које у 
овој расираии у ошитс niijc заступљено, 

Др. Павле Чубровић: Ja писам pefcao да се 
iiaroiiccTir само, иего да ре допесе позитивап за- 
кон. да држава( рсшура сврју имовипу.. Овде на 
пр. обвезујемо Мипистарство Народноп Здравља, 
да ono мора остурати имовину свога ресора. 

Цредседник Миша Трифуновић: Господо, мо- 
рамо приотупити репшњу, јер ja ппдпм подељена 
мишљења. 

Др. Љуба Поповић: Грсподо, првддог г. 
\i!paMoimlia може да се прими, јер сваке гоДине 
може да се одређује нзвесна сума за 6сигуран>е 
зграда n ла се она даје Управи Фондова, iia ако 
опда аграда нзгори, мп heMO из те суме узети 
попац. a aiai не иагори. ми IicMd Онда ту cy>iy упо- 
трсппти na дпзање ирвога слагалишта. To je ствар 
raciniM једпоставна и према трме предлог г. Авра- 
Mcraiha може сасвим лако да се нрими. 

Председпик Миша Трифуновић: Овим се 
предлогом г. Аврамовића Лодстште државна упра- 
ва,  односно једап  или   лрут   Министар,  да  у 
Иладп   покрену  ono   пптатс.  ако  се  onaj   првДЛОГ 
npiiMii. ионда onaj предлог у.толико пма кори- 
онога ananaja, K'ao што pci;o\ црдстиче се onn\i 
држава, да o onoj ствари размишља. 

MO.MIM. да чујете jom једшпут цредлог, који 
li.\   прочптатп (чпта):    •'TonapiiniTt" Се иора ослгу- 
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рат? за вредпост, коју оадржи. 0без^еђвп.е извр 
iimlio сама дргкава бнло ociiiiBaihoi нарочитог 
фонда за осигурање Сшло парочите устапове за 
то«. Octiaje онда само joiu незаступљепо гледиште 
!■. Миладиновићд што he бити олда док се то не 
нзврџш, 

Михајло Аврамовић; Мниистарртво Народцог 
Здрављо мора сваке године уноснти у буџст из- 
весну суму за осигур&ње магацина. Ta сума умг- 
сто да се ^ иеком десетом даће се ономе фонду 
o комб he saiiou регулисати чему tie ои слулгитн, 
Ешпта he će ов употребитн нтд. To je, uao што 
видите, једав прост мехашшам, a ово je само једаи 
im [стацај. Ов n' се не каже, ui се мора урадити, 
[lero се даговештава подстицај, да државпа упра- 
I„I поднесе хакав закон, a Министарство Народног 
Здравља мора осигура1в своје магациић. 

Др. Лаза Марковић: Ja сам хтео самр да ua- 
гквМј да бн билв на чисто с тнм, да ми забрању- 
јемо (ржавн, aito сс цредлог r. АврамоВића нрими, 
да осигурава код гфиватних установа. (Чује се: 
To јесте циљ.) 

Др. Жарко Миладиновић: Ja сам, носибдо, 
за то да сва Министарства Пуду o6aBev3iia л-л оси- 
гуравају a вге само једав pećop. 

Јован Ђоновић: dno може и да се IIJMIMII II 
да ре иаложн Влади и мииистрим;!. да не врше 
пгигураљо код приватних, већ да се установв 
једна чржавва ниствтуција за то, a ja само ne 
видим tura lic битн с тим фопдомј кад се унесе 
ова одредба, He мислим да he овде речено допетв 
ono што се оа том желн постићи, 

Др. Љуба Поповић; Новац, којВ бисмо ми 
ноложили код банака илц осигуравајућих дру- 
штава; ми бн уло^шли код Управе Фондова n та 
ое сума нма да уЈсамаћује, na ако иагори зграда 
MU ћемо ту суму да взвадимо. По трме, господо, 
рачуиу ридс и cake банке; a малер би бтго ако би 
i'.im прве године изгорела зграда, jop ne тже Omu 
случај да сваке године аграда пзгори. Боровптпост 
je ту заснована на дужину времена. 

Председник Миша Трифуновић: Да ja ставим 
tia гласање предлог г. Аврамовића мало изгледа 
да нма тежњи да се oir прими. -Ta hy да ставим, 
да код чл. 4, лруги став отпадие и да na местр 
iin-a дође оредлог г, Лврамов^а. 

Јован Ђоновић: Дакле onaj црвп део да от- 
падпе? (Чује се; Олагалипгге мора имати довољал 
ripoj просторија,      то нма да отпадне.) 

ГГредседниЕ Миша Трифуновић: Ако отпаднтв 
upmr н други гтал. овда пема првог члана и нема 
стовартпта. 

Ицвестил^ц Већеслав Вилдер: Има да отпа- 
днб став који говорн o слагалишту и просторијама. 

Референт Министарства др, Милан Јевремо- 
вић: ODO je доиста тако стшшзовано, да се ne MO',I;I' 
разумети. Ca овом речепицом хтело се да се фик- 
сира, да просторије слагалишта морају бити по- 
десие и да у томе ^аводу мора иматл anapata, који 
ry потребпи за слагалиштб и тпппта друго. Оио jn 
међутим у брпиив погрепшсј учлљсно. 

Предбедпик Миша Трифуновић: Ставл»ам na 
гласање onaj аредлог: »Олагалшпте се мора оси- 
гурати за вредност коју садржи. Обеабеђеље из- 
пршиће сама др!жава било осннвањем иа^очИтог 
фопда :;а оснгурања било парочитс уставово за 
то, '.' Ирпма .m Одбор овај предлог r. Аврамовића 

како сам  прочитао?  (Лрима.) Објављујем, да  je 
iipiiM.i.i'ii. Тако he ово бити члан i. и то само то. 

Нзвестилац Већеслав Вилдер: M.i. 7. пма да 
r.iani (Читак 

За отправљање послова у (мага.тшту no- 
стбји: a) управник, б) шеф лабрраторијума, в) три 
руковаоца   магацина,  г)  књиговође,  д)   потребав 
број  магистара фармације, апотекарских  aoMoh 
iiiii-a. писара п преписача, b) шведитер, е) потр i 
бан број лабораната и служитеља. 

Управнш; слагалишта, може бити само ма- 
гистар фармације са најмање 0 година државке 
службе a поставља се иа то зваље Краљебт! Ука- 
зом na пре (лог Министра Нар. Здравља н има 
ранг ннспектора Министарства  Нар. Здравља. 

Шеф лабораторијума може бити само магн- 
стар фармације a no могућности доктор хемије са 
пајмање б година државне службе, од којих 3 ro- 
диве ираксе фармацијско-лЛбораторијскс. On сс 
nn ■I,II;.I,:I Кра M'iuiM Указом и има ранг шефа од- 
'•n.a NfBiiBCTapcTBa Нар. Здравл>а, 

Руковаоци апотекарских магацина могу бити 
само магистри фармације са i године службо, по,- 
стављају се Краљевпм Указом и имају ранг ре- 
феревта Министарства a руковаоци савитетских 
магацина могу бити и администрдтивни пино- 
вници, морају оитп указви чиновпици и имају 
ранг секретара. 

Књиговођа се поставља Крал>евим указом 
п (jopa битн свршеии ђак Трговачке Академије и 
пма рапг сепретара. 

Од о"собља под ;0 указни магастрв фарма- 
mijc у pani'.v секретара и писара. 

Остало особље поставља Министар Народног 
Здравља; лаборанте н служитеље поставша управ- 
пик ii одређује им плату a накладно тражи одо- 
бреље Од Министра Народиог '■'• фавља«. 

ПредсеДник Миша Трифуновић: To je члап 
7 ca пзменама, које je Одсек предложио. 

Др. Павле Чубровић : Овде, где će говори b 
МБИговођама, ко може бити књиговођа, ja мислим, 
да je пезгодно речено, да то мора бЛтн onaj. којн 
je сврцгао трговачку академију, јер има и прав- 
niina. i:ojn cv свршили фпнансијстЈе пауке TI зато 
МИСЛИМ,   да  on   najod/iii1  билс! СТавИТИ  да   TO  оуду 
отручпа лица. 

Јован ЂоновиЦ: Молим само за једну малу 
напомену, која иа први поглед не изгледа баш од 
i:< гике вредпости, алв може бити од вредности. 
Овде се каже. да he бити 3 руковарца магацива. 
Зашто oani з? Ano се имадну два магацина, онда 
пам овај трећи магацинер ne треба, a ако их буде 
ввше биће више и магациверјј и зато број ne треба 
фиксирати, јер he руковаоца магаципа бити оно- 
лвко, KO.IIIKO буде магадипа. To je ствар техпичке 
природе. 

Реферепт Мипистарства др. Милан Јевре- 
риовић: Господо, нзгледа мало чудновати загато јо, 
потребпо .'i магаципера, jn|> може бити случај да 
пма само два магацппа. Алв 1сод овога слагалишта 
морају oinii 3 магацпнера зато, што су три врсте 
матсрпјала, tiojn со у шпх упосе и зато су no- 
требпс гри зрсте ••r|>y'iii.ai;a. lin нмате na прпом 
.;м|\ медикамснте, laijn су ствар фармације, 
пмат' даЉе сапитвтски материјал као кошуље, 
веш, ђвбад n тако даље и нмате rpehy врст^у мате- 
рнјала a то су иЛструмепти медиципски, за које 
мора Пити парочитн ri|i\'in.ai;. Onaj, који разумс 
нпструмептс. може да Fie разуме тта je рубље, o 




