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оиај, који разуме шта су ^обрн лекови, не мора 
,i,ii разуме, шта ćy добри кревети. (Смех.) 

Председник Миша Трифуновић: За магази- 
нере мислим да не морају бити стручљациЛТрима 

"ли  Одбор MiiDi  7. како 
Објављујем, да je члан 7 

(аље. 

je преддожену (Прима.) 
прхшљен. Изволите чути 

Известилац Већеслав Вилдер: Члан IO. нма 
да iviani (чита): 

»Члан 10. 
Слагалшпте he вбдиги следеће књиге: a) де- 

логодиие са регистром; б) експедициопу књигу 
писама n материјала; в) главну књигу прЈшања, 
an целокупан материјал no обрасцу број 20. (Члал 
:•:!. правилника o раду одсеко рачуноврдства Ми- 
»истарства Народног Здравља); г) књигу иџвен- 
тара; д) ки.пгу потрошног материјала (магацип- 
гкп\ књига); ђ) ки.иг;! нзраде no обрасцу б) за ла- 
бараториј. 

Пњигс се морају водити чппо и разговетнр 
без радирања »о истима, a за неуредност no књи- 
гама одговорне су књиговође. 

h'ii.iirc морају Гипп потврђенс од стране Мп- 
нистарства Народпог Здравља«. 

Љуба Јовановић: Код адана 10. нмао бих дп 
предложим, да се тај члан просто нзостави. Ту се 
орописује какве he књиге слагалишта водити. To 
je нродтПлт у закону o државном рачуновод- 
ству. Ono. што je битно; греба да уђе, аоно што je 
споредно, не треба да буде у закону. 

Известилац Већеслав Вилдер: Примам npe- 
длог гогиодпна Јовановића, да се чл. in. изостави. 

ПреДсбдник Миша Трифуновић : Прима ли 
Одбор предлог господина Јовановића, да се члан 
io. изостави? (Прпма.) Објављујем, да je мри- 
мљено. Има реч господин Павле Чубровић. 

Лр. Павле Чубровић : Обде у овоме члану 
фиксираца je одговорнрст магацинера, фиксирана 
je одговорностј u књиговође, али нигде се не 
говори o одговорностн управншга. Дакле, онај, 
који рукује материјалом a слагалиштем, за љега 
ио постоји одговорност. -Ta- сам за го, да се пред- 
види, да TI mi одговара, јер није право, да књиго- 
вођо п магацинери рдговарају аа своје погрешке 
учињрне у својим ресорима, ;| да управник нема 
пикаиве одговорности. 

Председник   Миша   Трифуновић:   Господид 
Чубровић предлаже, да се цредвиди и одговорност 
управпика, која није иигде у овом члану на ma 
чена. 

Јован Ђоновић: Ja бих хтер ово да кажем: да 
одговбрност и начив руковања ča државном имо- 
lamo.M иредвиђено je законом o државно^ рачуно 
во innv H зна се ко и како за ил одговара. Ов '■>■ 
ne ба требало пи вазначавати то, јер je то тамо 
лепо предвиђено и речено. Али, пошто се овде го- 
иори o стварима специјалне врсте, потребно je 
само предвидети ono. што није предвиђепр зако- 
пом o државном рачуноводству. Ono што се све 
оВдв набраја, то je само прича) дугачка, n ne би 
требала ца уђе у sakoii. Ja мислим, да би ми тре- 

. бали само да задржимо одридбе p риецијалиим 
стварима, као na пример зисини растура, птд.. u 
све  ipyro одређено je вев другим законом 

Председнвд; Миша Трифуновић: Пошто иема 
т.какиих ;ia.i,iix иримедаба крд пиједиог члана 
зпачи, да GC ca овим изменама, које су цримљенс, 
враћа ова ствар секцији na дефшштавну редак- 
nnj.v. Сад изволите чути Уредбу број 2G списка. 

Jlai'.ci гплац Већеслав Вилдер стта): »На- 
редба дежелне владе за Оловенију од -гл. i. 1919. 
обнародоврша у »Урадном Листу«. 

OBOU се наредбом пролисује аасилно кала- 
мле(ње противу богиња. идсек рредлаже, да се 
осналки n да се иста протегае n na ДајШацију, 

Председник Миша Трифуновић: Стављам na 
гласаље ову уредбу начелно и специјално. Прима 
.an одбор no предлогу секцкје? (Прима.) Дакле, 
ова je наредба једногласпо примљена. 

Јесте лн вољни, господо, la захивучимо pa i? 
(Iio.i.nn смо.) Дак.к. данашњу седницу закљу- 
"ур-м. Идућу седницу мп бисмо могли, ако желн 
Законодавни Одбор, да држимо у четвртак пре 
подне у 10 часрва. (Чује се: Друга седница нека 
буде cylpa.) Немогуће je. господо, сутра фжатв 
седницу, иопгго треба паштампати извештаје, који 
\му се ставитн na дновпи ред, јер Tit извештаји 
треба да се иаштампају n раздаду. lio ja предла- 
жем, iioniTO Одбор жели, да друга седница буде 
сутра у io часова пре подне са продужењем да- 
пагаљега диевнога реда. (Прима cei) 

Данашњу седпиђу закључујем! 
(Седница je грајала до 12 n no часова ,\ подне.) 

XIX. СЕДНИЦА 

••5АК0Н0ДА1Ш0Г ОДБОРА 

Председаваб Цредседник Миша Трифуновић. 
Секретар др. Павле Чубровић: 
Присутнн су реферешти Министарства 11a- 

родног Здравља: Др. Андрија Штампар n др. 
Милан  Јевремови!!. 

iПочетак у 10.30 npr подне.) 
ПреДсодиик   Миша   Трифуновић :    Отшрам 

.\l.\.  саставак  Законодавпог   Одбора.   Изволите 
'ivin iipoTOKOJi npom.ioia састанка. 

НАРОДНЕ СКУПШТИПЕ 
КРАЉЕВИНЕ 

СРБА, ХРВАТА II СЛОВЕНАЦА 
држаиа  19, октобра  1921. године у Београду. 

Секретар др. Павле Чубровић чита протокол 
прошлог XVilI. састанка. 

Председпик Миша Трифуновић : Пма ,in 
примедбе na аротокол? (Нема.) Објављујем, да je 
протокол примљен. 

ГГрелазимо na дпевпи ред. Ha днешом реду 
je 11])етрес нзвештаја  i 11. Одсехга. Дбшли смо 
тачке 3. o списку Уредаба број 20. Молим гбспо- 
дипа нзвестибца, да продужи даЉе. 
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Известилац Већеслав Вилдер: Оходно 6д- 
луци Законодавног Одбора да се приликом пре1 

гледа Уредаба могу кодифид^рати, скупљатн 
више Уредаба исте ^атерије у једну^ одсек je тако 
п поступао у ова три случаја и преддаже, да се 
тако синтетизоване [гриме без измене ове Уредбе 
(чита): 

»i. Уредба o цаградама за лекарске послове. 
Члав i. 

'■'>:\ свако са успехом каламљепо дете прн ре- 
довпој   i'.ii.'iuiiijiiui.jii   ii|iiiM,-ijy  локари   пигрплу  од 
i динара. 

1 i. I,I и  2. 
Мри судбенпм  /irKnpcKUM  јшсловима  tiarpa- 

1)УЈу сс лекарн: 
о) за секције свежих леишва 50 динара; 
б) за секције оксх>гмнраних или давл^пничких 

.iciiicr.,1 (00 дипара; 
в) за висум репертум  10 дииара; 
г) за лекарска уверен)а; у стапу лекара 10 

динара; 
д) у стшгу повређеног и обо,пелог 20 динара; 
ђ) за прегдед и завој rip^Ma реду   10  до  20 

динара. 
'h.m  3. 

Овлашћује се Мтшстар Народпог Здравл>а. 
m у споразуму са Министром Финанснја иоже ове 

ii друге иаграде за лекарске послове било у којој 
грани   п.пхоиор деловања   мењати   и   одређиваш 
према указаној потр^би«. 

Овом уредбом обузсваћена с.у два решења: 
решење Мииистарског Савета од 22. децембра 
1920. годипе број 27.288 »Службепе Новипе број 
19/21., којб! предвиђа a одређује таксс и награде 
за каламљење противу бошња од свакоглиц)  i 
tmiiip и решвње Миннстарског Савета од -i-i.   r 
иембра  19,20.  године број 27.-289, »Службспе Но- 
вине« број 22 21., које одређује награде за суд- 
бено-лечничке послове. 

Пошто ćy оба горља решења саДржана у 
rope цитирапој УредбИј то Одсек предлажс, да ое 
оба укину. 

Председник Миша Трифуновић: Господо^, 
отварам у иа^елу лискусију. Прима лн се начелно 
ова Уредба са овом нзменомј где се кодифидирају 
ове три Уредбе у једну? (Прима се.) У специјалној 
дебатн iiMii реч господин Чуброви!!. 

Л|). Павле Чубровић : Овде се каже, да се 
лекару плаћа за каламљење детета no јбдан дилар. 
To се коси са одредбом у Уставу, где се каже. i.' 
сиромашни добивају лекове безллатно (Глас: Др- 
•,i;;ii;;i ii:T;i1iii.) гГо jo /фуго, 

Председпга; Миша Трифуновић: Има ли још 
rco говорити? (Нема.) Према трме je ова Уредба 
примљена. Изволите чути даље. 

Известилац Већеслав Вилдер (чита): 
»2. Уродба o мерама за снабдбваље Гфајева 

оскуднцх у лекарима. 

Члан l. 
Лекарима и апсолвирапим меднцинарима, 

који су провели у piir.v na војној дужности. ура- 
чунава се то време у одслужење арописаног једно- 
год њег рока ,\   болницама. Лекари, којима се 
урачунава ово време, могу се иостављати п ука- 
• 'пмм лехсарима. 

Oiio урамунаван.о тже се вршити само до 
31. децембра 1922. грдине. До истог рока ослобрђа- 

вају   се  ле^арв   државног   испита   за   лекарску 
праКсу n физикатски положај. 

M.i.ni 2. 

Ради одслужења прописаног једногоди1шв1ег 
рока у болницама no свршеним студијама може- 
Министар Народпог Здравља постављатн у оолпи- 
цама лекаре као привремене секундарне лекарб 

•■ почетном платом среских (котарских) лекара, 
с иравом на доДатке на скупоћу, m стан и храну 
у болнш^и. ■х' колико ne би имали стан и храпу, 
иризнаје пм сс право ва новчапу накиаду, коју 
установљава Мшшстар Народиог Здра1МБа ирема 
NicriiiiM ирп [икама. 

"Luni .■>. 

У upajcBuMa oco6uto сиромашним, врлетним 
n за елужбу тешким молсе Мпппстар Народиог 
Здрацља иамештенвм лекарима одређивати и по- 
себне додатке прома месним приликама.« 

OKOM Уредбом обухваћепа су следећа ро- 
mcii.n: Уредба брбј i списка: Решеп.е Министар- 
оког Савета од 22./12.) 19t9. године број 2019 
веобнародовано садржи овлашћеше Министра 
Народног Здравља са одређеним роком до 31. до- 
цембра 1922. године, да се свршеним лвкарима 
призвије време проведено у ђојним дужностима у ■ 
одсЛужење једногодип^њег рока и да се свртени 
лекар^, који нису били иа војним дужностима, 
могу намештати у болницама за привремене će- 
кундарле лекаре с почетном платом среских ле- 
кара с правои на додатке на скулоћу, a акр пемају 
стана у болпици; да 1џ се призна накнада од 
250 динара месечно. 

Урвдба број б рписка; Решење МшЈИстарског 
Савета од 8. маја 1920. године број 10.922, »Слу- 
жбене Новине« број IM, 20. садржи овлатћење 
Министра Пародног Здравља, да ^бог оскудпцс у 
лекарима може постављати за укабир лекаре оне 
лекаре, ко.ји су служилн у рату, na им се та слу.- 
жба урачунава у обавезну једногодтшБу болпи- 
чку праксу; и 

Уредба број  10 списка:  Peineffie  Мннистар- 
i ког Саевта од 2. 7. 1919. године број 11.757 — tie- 
обнародовано      садржи одлуку, којом се због не-' 
сташице лекара ослобрђавају срески*и окружни 
iM.'.ipu од полагања прописаног дрлсавног испита. 

Повдто су сва три pemeiia садржана у ropc 
[федложеној уредби, то одсек предлалсе, да се ова 
ipn укину. 

Председник Миша Трифуновић: Прима ли 
Одбрр у памслу оиу кодификацију? (Прима.) Има 
.li; jpni ко да стави пакву примедбу? Има реч го- 
(подаи Жарко МнладЈШовић, 

Др. Жарко Миладиновић: Овде се каЈке, у 
Уредби: () иерама за снабдевање«. 111та he тај 
израз »о мерама за снабдввање?!< Herc треба 
ln'hii:   6 мграма o снабдевању«. 

Известилац Всћеслав Вилдер: Ja примам огу 
измену. 

Председник Миша Трифуновић: Жели ли 
J'm ко да умппп какву примедбу? Има реч го- 
i иодин Љуба Јоваповић. 

Љуба Јовановић: Ja имам да кажем неко- 
лико речи кол члана 3. Taj члан 3. гласи: »У кра- 
јовима orooiiro спромаптим. r.p.icTiniM п за службу 
•ц IIII.'IIM може Министар Народног Здравша наме- 
пчспим лекдрима одређивати и посебне додатке 
према месним прилЈЈкама . Пошто je овде оста- 
рљено imipoKo поље, да  се у томе одређивак.у 
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.Мшшгтар Народног Здравља може кретати, ja 
MiiciiiM. да то треба огрчличити у овоме смислу, 
,i,i lir се максимална висина тих додата1са одре- 
ђивати оуџетом. 

Јован Ђоновић: Господо, после уредбе o до- 
латцима ва скућоћу за све чиновнике, бваква 
једиа уредба не може доћи. Тамо je прецизира.но 

, која врста чииог.иика има и колшсе доДатке на 
бкупоћу. II noCvie дрнош^ња тога зак'она, оставихи 
М^Јнисгру да може мењати ту Уредбу за ресорве 
чииоввике немогуће je. Јеђ мислим, да се оваква 
једпа уредба јо без саслушања a споразума са 
Министром Финансија не мон«е декретова,ти, јер, 
mi анате, да таква једна одредба.повлачи издатке 
na државне kace, и свакојако без споразума са 
Шгаистром Финансија, којв води Финаноијску по,- 
.iiiTiii;y. то не може бити. оато сам противан, да се 
ова одредба прими. Може со o њој дискутовати, 
no no одлучииатп. али стварно, пезгодно je и ди- 
скутовати je без експерта Миниотра Финансија 
Стбга гам- за то да се ona урздба одложи. 

Павле Анђелић: Господо; ja caw за TO да се 
ова оДредба члана 3. прими, јер ако се она не 
прими, no можемо у Јфлстиим крајоиима иматв 
лекаре, Мрже се, ако Законодавни Одббр налазв 
за аотребно, да се дода прома буџстској MOITII- 
IIOCTII одређиваће Мипистар Народног Здравља тс 
додатое. Али ако се то ве предвиди, брдски кра- 
јеви iieie имати лекара. 

РеферентЈ Министарства др. Андрија Штам- 
пар: Дозволите ми. гослрдо^ једно разјашњење. 
Onaj члаи .ч. доиссеи je na, основу Оапитетскога 
Закона, који важи за Орбију^ У томе закону на- 
лазн се једна опакла одредба. Једап .icKap ,\ 
Шабцу не може бити исто толико плаћев као н 
један лекар у Добру; једав лекар у Броду аа 
('aim неможв бити нсто толико плаћен као једаи 
локар у Лшџг. Да нисмо имали посебне награде 
за лвкаре у зфлетпим крајоиима. имали бн ту си- 
туацију да немамо лекара у врлетним крајевима. 
Акр нема овакве одредбб, опда врбетви крајевв ие 
могу доћи до локара a у варопшма би било лекара 
у изобиљу. IIoiiiTo се та, одредба оснива на сани- 
■плччјом закону, који важи за Србију a то исто 
имамо ii у другмм крајевима у Хрватској и Слове- 
iiiijii. рнда ja мислим, да ое ова одредба члана 3. 
може jipjiMimi. Слична одредба постоји и у закону 
o основним школама, да учитељи могу добити no- 
себне награде у крајевима где су теише при.тко. 
Ja мислим, да можвмо огравичити Министра 11a- 
роднога Здравља ако се каже, да he те награде за 
локаро у Јфлстнпм i;])aji!iiii.\ta .Миппгтар Наррднога 
Здравља одређивати у споравуму са Министрои 
Фипансвја. Натај иачив била би ограпичена само- 
вол>а Мипистра Народнога Здравља« Алв главно 
je, да je ова одредба, чл. 3. иотребпа, 

Председник Миша Трифуновић: Има реч го- 
сподав 'Lunidiaili. 

Јован Ђоновић : Ono објаппвење господнна 
рефврента изаило би као реплика na оно urni сам 
ja Казао. Гоопддо, ja нисам за то, да иртопти 
крајевн ne добију лекаре; и да лекари у њима ne 
добију већв хопорар, него лекари у богатим краје- 
пима. Алв кад се допоси одредба, да h'o пм се то 
у првнцнпу признати, то je miai; далеко 6д прак- 
тнчпе примене. Нарочито ие сме се дозволити, да 
Министар Народнога Здравља дискреционално од 
ређује иаграду лекарима у крвгђвитим као и дру- 

гнм крајевима. tla чав и оао прво, давмве наро- 
чвтих иаграда, може се копстатирати. Кад једаи 
лекар тражи, да оде у богатије место, од к.уд до 
лазв то да га Вв мррате баш тамо поставити? Taiio 
могу казати и иоллцпјскп n оудскв чивоввицв и 
апсолутпо свв чрновници. Свв онн могу тражитв 
богатија места ц опда he држава, кад бв их и по- 
стављалв тако; остати без чиновника у кршевитим 
гфајевима. To се, дакле, мрже констатирати. Др- 
жаввв тавоввик трспа да служи тамр где му др- 
жава каже. He може се дрзволрти чиноввицима 
л,а бирају мсота. Кад бв iiamn чиповвицв бирали 
места где хрће, онда бв остало чиповнвштво зби- 
јево у варовшма a врлетни крајеви no бв ималв 
'iimomiiiKa. Ja призвајем, да јб цотреба да се даде 
взвесав додатак лекарима у тим Мршевитим краје- 
вима, али само зато што су условв за асиврт у тим 
крајеввма 1;ежи, a не зато да их ми митимр, при- 
мамљујемо новцем, јер, тр би. била државва ко- 
руиција. v 

Треба да се урме каб принцвп, да лекарв До- 
бијају додатке зато, што жаве у извесвим kpaje- 
вима где су ус^овв за живот тежи, a не пикако 
другојаче. 

Затим, кад би остала оваггва двскрециовалиа 
Mdh мввистру, онда, где je међа злоупотребама и 
pacimaih.v? II nora. једна оваква одредба не може 
да сс npiiMii, ja сам протвв ње, ]i држим, да уопште 
(.na оваква ne мрже проћи. Потребнб je, да се ршђе 
једва (а'рада шшистровој Molili, llnjc довољво ни 
то, mio je казао господив реферевт др. Шташшр, 
да ове награде лекарима одређује Министар На- 
роднога Здравља у споразуму са Мипистром (l)ii- 
кансија, него то треба да буде у споразулђ' са дру- 
iiiM TIMOM. Ja бих Пио про за аредлог господива 
ЈБубе Јовановића, да се то одређује буџетом. 

Председнак Миша Трифуновић: Има реч го- 
сподив др. МиладиноввК. 

Др. Жарко Миладиновић: Друго je чинов- 
mn;. који седв jioliimoM v своме цеитруму где je 
иамештеНј a друго je лекар, који мора врло често 
да иде изваи центра гдс je намештен. Дко једаи 
чппог.пик иде изваи седихитатде je намештвв то се 
зове KOMBCHjaij a за то добија n нарочиту наградз' 
n свакако тај чиновншс не мучв се толико колико 
један локар, који je у врлетлим крајевима и сва- 
како je опраидапо то што му се даје за тр посебна 
наЈграда. иредлог господина Јовановића сасвим 
je гачно увтрђев да no може битв никакве само- 
воље у погледу одређввања тих додатака, те бвх 
ja ono за то, да го усвојв предлог господила Јова- 
цоввћа и опда би се ствар добро регаила. 

Јован Ђоновић : Хоћу да кажем иеколико 
речи ради објашњења са господино^м Мп.тадппо- 
laihcM. Нисам ja, потачпо схватио ову ствар, noro 
iiaiipoTiin. Mio-.iiiM. да сам jo сасвим добро схватио. 
Ои кагке, да je други чидовиик в1ззав за овој цеп- 
тар. те и(* мора да путује, a лекар није. 11a. соспо- 
дине Миладиповићу, нма чиновника, којв морају 
да путују n. np. ветеринарв иорају да путују, na по- 
лидијски морају да путују no срезу нтд.Опи пмају 
na то јодап специјалав додатак, којп je унет ttao 
додатак за путоваље. To je предвиђепо специјал- 
iiii.M закопима. Предвидите законом n додатак зп 
путоваље за среске лекаро. Путују, дакле, и друга 
чииовпици, a но само лекари и вако je решево за 
п.пх п<ч;а тобуде и за лекаре. 

lio ja вас сада питам: кад пм дајете додатак 
за путоваље, да лп мпслпто да им jon'i прпутнивс 
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ii народ плаћа? Дакле, ja вас иолим, господине 
Миладииовићу, да ми рдговорите: ко Ке лекарима 
плаћати држава или народ? Ha пример сиротињи 
треба лекар, како he n да ли he она платити ње- 
гову iioiivTium.v? Нарочито, како Ке лекарске tio- 
путнине платитн народ брдских и кришвитих 
крајева? 

Војислав Лазић : Господо, свака слуЈкба 
треба да се плати и нико не мо.кг да врши служОу 
ако за т\ служОу не буде илаћен. Алн и ту мора 

. нмати границе, морамо се обзирати na то, да ne 
буде неко сувише tuiaheu a петода слулги за бедну 
гтграду само, тако рећи, да може да дшвотари, Ja 
\\\ уопште прво Есадати неколико напомена, o ко- 
ji!\r;i. xp?6đ да водимо рачуна приликом донбшења 
OBI; уредббЈ која се тиче народнога здравља; Mn 
нмамо lidiiiiKiM локара, који се ne држе одређених 
такса пего произвол>но наплаћују крлико они 
хоће,, како они за еходно нађу. За њих иије ваг 
жила уредба, коју je Народна Скупштипа илн 
мородавно тедо прописало. Требало би једанпут 
да нека уредба садржи одредбу, која би спреча- 
вала такВе случајеве: сваки лекар треба да na- 
плати онолџко, колико je прописанб. 

Сада хоћу да кажем неколико речл o самом 
распрреду лекара. Нагол»илавају се лекар^ no цен- 
трима, али o томе ћемо говорити када будемо го- 
вориди o уредби, која говори o својству обласних 
санитетских управа. Јер у вароши има no 3 до 4 
лекара, док бн међутим тп локарн могли дл се рас- 
пореде и образују центре за себе. He морају сви 
седети у центру, него мвгу седети удаљени од 
вАрошв л на TUJ пачин да образују центре посебне 
те да će налазе ближе народу. 

Што се гиче самога овог овлашћења, да Ми- 
нистар Народног Здравл.а и Мивистар Финансија 
ироиисују ii дају повећања појединим' лекарима 
за брдске илв друге крајеве, ja сам противав томе 
овлашћењу. Ту би министре имало да замени 
једно закопедавно тело, ttoje je једино иадлежно 
[uro се Tine, издатака иа државне касе п у том'по- 
гледу ja се, слажем са госп. Ђоновићем; да ne 
on требало дозволити ди остане тако, да ^инистри 
сами одређују награде, него да се tipenece na 
форум скудштинск^ те да тај форум може то 
одређивати, a це сами Мипистри. 

Љубц Трандафиловић: Моли.м Вас, господо, 
прошле седнга^е мп смо дискутовали o епидемиј- 
ским и Осталим Ешмисијама. Том приликом пред- 
етавћик земљорадашчке стравке господив Мп- 
хајло Аврамрвип предложио јо, да се повиси љу- 
дима, који су збиља, у изузетним приликама и 
пзложени опасности no свој живот, и дневвице п 
плата* 11 том приликом, госиодо, мв омо сс сви сло- 
жили и сагласплн, да лекарима крји врШе ту ду- 
жност, повећамо и додатке и плату. Ja не видии 
раздога, зашто данас да се лекарима, који врше 
своју лекарску мисију у врлетним и брдовитим. 
i.|);i.jcniiM;i. m ne даје, Допустите мени као пред- 
ставнику врлешог југа ове иаше славне домовинс, 
да Вам проговорим неколико речи. Ретко he ко од 
и.ццпх лекара отићи у Јужпу Македопију, и мв 
\!(ф;1мо да створимо пута н m на, да их нама- 
Mii.MD да пду гамо, a то ћемо хчипигп једиџо, ако 
;IM обезбеднмР њихову материјалнУ егзнстерцију. 
Стрга вас ja пајљепше молим, да овим људима 
који x()ii(i да иду у ге врлетне крајете, a im знаге 
да je југ, да je Македонија врло врлетна n г.и вр-ио 
добро аиате, [Де je Албатгаја н Матседонпја, где je 

југ. и тамо ne можете папи лекару стаи и храну. 
Допустите, да г. Мивистар нма мРгућности сам то 
да одредн у гравицама могућлости, као што- je 
предлрлгио собп. Јоваиовић. Ctora бих ja примио 
предлог господина Анђелића са додатх^ом roćno- 
дпиа Јовановића, да се овај члан 3. прими са до-" 
датком s no пуџстгкој могућнбсти . п да то питање 
оставимо дискрециопалној .моћи господипа Мипв 
стра. To сам желер да кажем. 

Председпш; Миша Трифуновић: Има реч гр- 
сподии Штампар.   . 

Референт Министарства др. Андрија Штам- 
пар: Господо, довустите, да Вам дам неколико no- 

(атака, који he најбоље да Пам прт.-а-л.-у одаосе у 
погледу расподеде и^тпх лекара у nauioj. земљи. 
.Mu нмамо у Оловенији пл три хиљаде душа је- 
ддшга лекара; у Хрватској na to.opo душа једпог 
лекара; у  Војвбдинн  na 4.000, у Далмацији  n.i 
UMIH има једав лекар, док у Македошци na 50 до 
inu.ооо душа пма једап лекар; у Боспи na 15 до 
20.000 гакођер један лекар. Сад hy вам павести 
само један случај из крајева, у којимп пема mi је- 
днога лекара. Замислите да се палазите у једном 
забачепом крају, где немкте лекара. ТаквИх кра- 
ii IM код nag има и nama се жепа палазн у поро- 
дајпим мукама и она умире зато што пема лекара, 
јер iiv пема im na  ioo километара. Држава нема 
iia'iuiia како ће ле1;аре да примрра да нду тамо у 
ове  гфајеве   при  садаштпм   платама.  Ona  пема 
другог пачииа пего да му створи нзузетан поло- 
жај, a изузетнрст треба му дати. Блло je прилика 
да се странцима лекарима давало и no 10,000 ди- 
нара na ипак нису хтели да иду; Овом.приликом; 
господо, мора ое врдити рачуна o томс да су ле- 
кари слобрдна професија, и да се ne могу изједиа- 
чити са обичвим  чишпишцима. и.ихои јо живот 
обезбеђеп слободном праксом и држава кад хоће 

(a  их има, мора  HM осигурати  и обезбедити  п 
живот, иначе omi тамо нрћб nliir. Дакле, како др- 
жава нема могућиости. да .■шцс слободт! ијкх)«'- 
сије силом натера да иду у службу, они nehe у те 
крајеве, пего he нзабрати које место, где he napa 
1тиа.ти десет пута више no што би од државе до- 
били. ЈедишЈ je овај начин, Да се тп људи придо- 
бију. п ja г.ас молим, да рво прпмито. Још hy једав 
пример да вам наведем да у Ликп и Крбави, где 
iiajooji.n свет nam живи-, такођер није било ле- 
Eiapa и ми смР лањске године na OCIIOBV овлаш- 
lam.a Министарскрг Савета далн хрнпут веће плате 
лекарима за те крајеве тако, да данас сваки среи 
тамо има лекара. Из овога молсете да се уверите, 
да ie ово једина Пут и пачин; којим с.е иоже no- 
стићи да л оии крајеви, који пису нмали лекара, 
У ПудуЈтости га имају. 

Јован Ђоновић: Oiii1 речи рефејрента и uma- 
друге господе, na крају крајева, јесто разбијање 
отворених врата. Нико од nac није противу тога, 
да се њима да некакав већи додатак за то mro 
служе у крајовима где к живот тежи. Нико од nac 
mije. кажем, против тога. a.ni ми смо против ова- 
кве солудије ( nor питаља. He можемо мп Министру 
Народног Здравља дати дискредионалро право, 
да ои im државне касе даје лекарима додатке npe- 
ма лнчностима и местима како on xohe. Нисмо мв 
против тога, да omi добију више за то, што пм je 
тежар живот n што вргае једну тешку службу у 
сиромашним крајевима. Нека добвју a онв тта. 
Дат je i ncnnjaiaii додатак РудиЈама, дат je додатак 
nopesHimiraa, дат je додатак  na  путовање поли- 
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цијским 'шновницима u марве1шм лекарима, nu 
т|нч1а дати додатак и лекарима, али не треба осЈта- 
liiiiii; Министру Народнога ЗдравЈђа одрешенс 
руке.да може да ради како ои хрће. Е1то, господо, 
у томе je ствар, и ja се ту не могу сложити im ca 
господом референтима, ни са бним члановима 8а- 
конодавног Одбора, који су за iro, да Министру 
трбба оставити дошкрецибнално право, да цожс 
оуверено чинитв нздатке из државне (сахје, без 
контроле ПарламеЈЈта, A нарочдто ne бих био за 
то nora. што се овде чуло, Kaico Министар ужива 
[[оверење Парламента и да je ои na оепови тога 
nonepeiba Министар и онда и зато да имамо иове- 
peibe у њега. Ако бисмо ми пошли од тсга, оида би 
re могло pehu да н Влада има noBepeibe Парла; 

мепта, u да рида не треба ни да одобравамо буџет, 
пего иека Влада, кал има [шверење Парламента, 

■ троши државнн новац како хоће. Ja тим путем ne 
иих ншао и не бих га никоме препоручир. 

Војислав Лазић: Поједпна господа реагира- 
јући па мишљење иојс и господина Ђоновића ми- 
олс, да смр мп протЛвни томе, да ти забаченн кра- 
јсви добнју лекаре. Напротнв, ja nam тражим и 
[шхтевам, да створимо неке Morj'hnocTii, да и ти 
;тбачепи крајеви морају добити лекаре; да нађемо 
иачииа да! лекари морају nlui a у те крајеве. Ja 
пнкако писам за то, да се тим врајевнма онемо- 
гући да добију лекаре, али сам противан тбме, да 
ci овласти Milinu тар Народног Здравља да, у спо- 
разуму с Министром Финансија. може мењати на- 
граде ле1сарима; јер у члану 3. Уредбе (шгде се не 
m мпм.у m брдски крајеви, него се тамо каже 
овако: »Овлашћује се Мишгстар Народпог Здра- 
пља, да у споразуму с Мипистром Финапсија може 
(гс ii другс награде за лекарске пословеј било у 
i-ojoj грани њиховог деловања меаатв н одређи- 
вати према указаној потреби«. Дакле; ов може 
мсњатп ii одређивати иаграде свима лекартш без 
разлике; a ne само онима у брдским крајевима. 
Према гоме господо, ja иислпм, да je овде скре- 
пута дискусија с опога пута, којим je требала да 
пде наједан сасвим други пут. Дискусија се води 

<> томе: иоже ли се и сме лв се дати \Тивистрима го 
овлашћен.е вли ne, a ffflje реч o томе: да лв греба 
m крајевв да добију лекаре пли не. Речје само o 
томс: да ла Министрл могу узимати na себе једву 
законолавпу улогу, 

Председнш; Миша Трифуновић: Ja hy зацо- 
/iiiTii госноду да скратимо ову дебату. Она се 
fjpehe у једпоме Kpvrv; два три пута се говори o 
једној истој ствари. Има реч господин и вестилац. 

Известилац Већеслгв Вилдер: Све ове naiio- 
мепе су пћшене предлого*) господива Љубе Јова- 
попића. Ja првшм тај преллог, и према томе овај 
члан гЛасиће сада овако: У крајевима особито cn- 
ii-\ia'miii\i. прлетииЈЈ1 H за службу теппсим, мола- 
\Гинистар ЕТародвог Здравља памевјтепим лека- 
римв одређвватн n посебпе додатко према месптгм 
приликама. 

.Mai.cii.Ma.'ina висина TIIN додатака бдређи- 
ralc сс буџетом«. 

Председник Миша Трифуновић: Ja h.y ста- 
iiiTii na r.iacaii.c onaj з. M.iaii. Господив известилац 
га je ii|i!i\ini: Ставтвам na гласање. Да ли je Зако- 
"одавии Одбор вољав да га прими? (Прима се.) 
Mano iinv чутп дал>е. Има ЛВ ЈОШ примсдаоа код 
кога члана овога другога случаја? 

Љуба Јовзновић: Мма једпа nnčapcica погр^- 
пша. 3  члаву 2. овако једпа реченица гласи:   Ло- 

кари, којима се урачунава ono време, могу се ста- 
вљати ука;шм ..." a трсоа да стоји реч; »поста- 
ivi.arH«. Молим. да се то исправи. 

Председпик Миша Трифуновић : Прима се 
та измепа. Има ли још какве примедбе? (Нема.) H 
друга случај кодифидирања примљев je у специ- 
ја.шој дебати, Изволите чути трећв случај. 

Известилац Већеслав Вилдер (чита): 
»3. Уредба o оснивању посебних санитетских 

установа аа испитивање и сузбијаље заразплх бо- 
леств и даиању бесллатве лекареке помоћв, 

Ч.чап   1. 
Овлашћује ие Мнвистар Иародног Здравл.а, 

да у циљу испити^аља и сузбијања заразиих оо- 
леотл и даиаи.а бесплатне лекарске помоћи, оснв 
ва засебне установе амбулаторијо, ехгидемволошкс 
и бактериолошке сталне н покретне станице a 
лабораторије, епидемијскс колоне, епидемијске 
гтапвцо, дисвапзере, патаклинике итд. 

Члав -2. 
Псиребна средства за осиивање н издржа- 

иање оввх уставова одре})ују се буџетом. 
Члаи S. 

11|KII;II.IIIIIK   о  раду   u   (тдшптпма  тпх  угта- 
пова прошгсује Мвнистар Народног Здравља. 

Члав  i. 
lipu oiaiM устанопама uocrar.i.aj.v се стручпа 

n друга -.lima укааом   ii.in   претпвсом;  н.ихог. брбј 
u плате рдређују се буџетом. 

Члап  l. 
lipu оипм уставовама могу се поставитн и 

лекарв са свима  правнма  и дужпостима епиде- 
мијских лекара, у колико те устапове рлуже су- 
абијан.у л испитивању заразвих болести. 

Овом уредбом обухваћепе су следеће урелбе 
и рошеља .MinnicTapcKor Савета; 

Врој s списка урслоа: Уредба o бактерво- 
лошким стаппцама од 25. септембра 1920. године 
орој 29.964 Службене Новине« број 283/20., којом 
се одређује о&тв&ње бактериолошких станица у 
Београду, Ншпу и Скопљу и пролисује њихов де- 
локруг ]ia;ia; 

Број i* свнска уредаба: Решеље Мивистар- 
ског Савета од 8. маја 1920. године број 10.792 
Олужбеве Новипе« број N4/20., којим се одре- 

ђује освивање амбулавте за кожве и венеричне 
болести у Београду и прописујс њев делокруг 
рада: 

Број 10 списка уредаба: Наредба o оузби- 
јању и лечен>у полвих болеств 'од l. септембра 
1920. годиве број 21.016 Олулсбеие Новнве' бррј 
215 20. издана je na оонрву члава ■'>':''- санвтетског 
аакома и врописује оспивање амбулавте за лечење 
п сузбијањ«! полнвх болеств н прописује љнхов 
ii локруг и пачпи рада«. 

Одсек предиаже, да се рва четирв цптпрапа 
prilicii.a уКЦНу   lloniTo оу са ip.l.aiia  у  ПреДЛОЖе.ВОЈ 
Уредбп. 

ПредседввЕ Миша Трифуновић: Ja hy ста- 
lanii начелио na гласанл. (Љуба Јовановић: 
.\io.iiiM за  реч.) 11\:а  p "i госп. ЈБуба Јовановић. 

Љуба Јовановић: Ja сам, госводо, Mimi.i.i'ii.a 
ла ono кодифипирап.г mije успело п да треба да 
замолимо секцВју, да ова овај nocao поново урадп, 
a допугтшг мц да ja украткр објаоиим ствар. 
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Ona je кодафикација обухватила ових 5 чла- 
пова целе четири уредбе, к^је имају малу члаашва. 
У mM у:редба>ма ja hy вам [гризнаиг, ца има много 
што-шта, што ne треба да уђе у закон, можда није 
требало mi да уђе у уредбу; али тамо има много 
mro пгга. HITU треба да уђе у закоч. Ja hty вам CIMO 
K [ример павести, што-je уредба  пропустила. 
Једном од one i уредбе оснива се очна поли- 
клиника, дакле| једна цела нова установа. Међу^ 
тим OVA уредба предвиђа само случајеве сузби- 
јања заразних брлестн, a очна ноликлпника, ona 
неће .II'MUTII само очне заразне болести, прго и 
друге очне болести. (Рефорепт NfiinucTapcTBa Здра- 
вља упала у реч.) 

Оад мп господип референт овде напомеиу, ца 
се ова уредба тиче не само сузбијања заразних бо- 
леГсти него и давања беспЛатне лекарске помоћи. 
Олажви се, г6сподо,.да ji1 то, алн да кажем узгре^ 
o томе давању бесплатпе лекарске аомбћи. У даљ- 
iMiM длановима уредбе се не говори, дакле, џишта 
се o томе не прописује, a међутим баш у смислу 
ii.iii у духу одредаба namera Устава, iberoBora ili. 
o (е м;а. мрже Гттп да би тргоало што близке ту 
казати. Морам вазати довле; да je овом уредбом 
остављепо иерешено нелокико питања, која се ие 
тичу заразпих болестп, o којима су ове четири 
Уредбе говориле. Оем тога, у тим уредбама има 
прописа, који треба да буду законски исказани, 
да on имали обавезну снагу за грађане: Ту се, на 
Ефимер, господо, говори o црегледу лппа зараже 
нпх венбричним болестима. To су мере, које имају 
принудни карактер и ограничавају личну слободу 
грађана и граћанки, такр да не треба, господо, 
укинути те четири уредбе како секција предлаже, 
кего iiauiioTiii! треба видети na задржати оне upo- 
rrace, којвг су потребнл да у закои уђу, 

Ja не знам, да ли сам довољно изпео овоју, 
мпсао ii увррио вас o потреби овога. Ако се господа 
слажу ja бих предложио, да ову последњу коди- 
фикац^ју уредбе вратпмо секцији са молбом, да Je 
ona арегледа и види шта има сем отшга mro су 
уио.ти тамо n шта још треба Mirni: jop као nrio 
рекох има доста што je тамо еасвим изостављеио. 

Ja hy вам госполо рећи joui и ћво. Тамо се 
предвића, ла je за ову установу потребан и пер- 
сопа.т. FCaKo нам je секција ову уредбу предло- 
жила. у moj се нигде no говрри o томе персоиалуј 
o његовим правима и o његбвим дужностима н o 
оввму осталом. mro се пропиоује кад je o nepćo- 
талу 1104. Зато ja молгог, да секција ono поновно 
узме у проучавање тг да предвиди ono ono што je 
no MOMO мигаљењу потребно предвидети. 

Изв^стилаЦ Већеслав Вилдер: Ja држим. лп 
от.л уредба са (ржи све оно, mro jo потребно, ш v 
п.у ућо. a да nujo потр^бло, да oim улазв n v де- 
тал.о. ТТТто гобподин .Tonanomili мисли да би рвде 
требало пролштлотп и ono. mro jo on ппттоо. ja ин 
слим, да за то нема потребе да се то ов ie ставља, 
јер'ће оо све то моћи пооу.мпоатп na темељу ових 
чланова. који су уредбом предвдђепи a путем јо> 
дног правшишка. Ja мислим. да ми овде предви 
лпмо само иаполпо ствари n r.irnmnv овоје нзпе- 
''■-.Ki. a IHTO се тиче самог положа^! чиновника, то 
je овде веђ садрлтно v овом i. члапу кодифика- 
nnjo. јер се овде гсаже, да се ова лица постављај.^ 
na своје положаје ушаом и ia сс указом птхог. 
број u (;i|icl)\ji\ n na темел.у тога регулиоаће гс n 
(итало mro jo потребцо. 

Референт Министарства др, Андрија Штам- 
пар: Поводом учињене напомене да овде нема nn- 
каквог помепо o давању бесплатне лекарске по- 
Moliii. имам да nanoMoiicM. ла се у члану l. каже: 
Овлашћује се Министар у цнљу сУзбијања аа- 

разе n даиаља бесплатне лекарске помоћп...« 
lllro оо тичо ових. мера за преглед вене- 

рич1шх болесника, то су питања необично дели- 
катна и ona се врло тешко могу решити путем за- 
копа. Ta питања imcy Ефочишћена ии у науци nn 
у законрдавству друшх, земаља, и ona су свуда 
регулисана правилником. Ha пример питање o in- 
(тојату бордела. To оу установе, за које многи ра- 
злрзп говоро. да пх не греба допустити, али се 
ипак nam.To разлога, којн су говорнли за то. да се 
onu допусте, n то питање o п.пма није решено за 
коиом. што правилпшсом. 

Ja мпг.тпм. да one уредб^ o којима сада гово- 
римо садрже оцште норме и све елементе, којима ' 
ct' рогу.тпшо решење Министарског Савета. A aito 
би се хтело још јаче Ешгласцти бесплатно давањб 
лекарске помоћи, онда треба унети, да je лечење 
у тпм амбулаитама упок бесплатно, да no би билр 
.: 1оупотреба услед оваковг стилизације. 

Председник Миша Трифуновић: Пма реч rb- 
( подин ЈБуба Јоваиовић. 

Љуба Јовановић: Ja рстајем npii рноме, што 
сам n'li рекао. Ja оам ове уредбе брижљиво про- 
чнтао n namao. да у тпма пма доста ствари, којо 
треба прегледатн и неке унети у закон. Ja моргСм 
да рочом. да има случајева, a n мп смо за два трп 
дана лт-кусијо виделн неколико таквих случајева 
n сагласали се, да морамо оста,вити КТинистру n 
Иародној ркупштини да буџетом решавају нека 
питап.а o награди санитетског особља, али и то 
треба да нма неке извесне границе; Ja сам про- 
тппаn. да оо [гредви^ају те амбулапто. које he се 
установљавати према ст&љу болести, a нарочито 
б( гести после рата, тако да he ono амбуланте бити 
перманритпе. 11 господо, кад имамо перманентне 
ннстцтуције, опла треба да na umni сталаи начип 
регулишемо положај особљ^, које he у п.има 
pa пггп. 

Пото je тако n ca бесплатним лечељем; Ja се 
глаи.гм да лечење буде бесплатно, али мислим, да 
треба (сазати у којим случајев1ша то бива, даље, 
да ли се тиче само заразних болести и којих за- 
разннх болости> Стога мислим, да ono треба да 
буде jamo за ono болести. 

Ja hy вам као једаа пример сувише многога 
i:yM\.iiipan,a папоотп ч.тап 5. који глпои: »TTpn 
овим устаповама могу се поставити и лвкари са 
cmiM правима n дужностима епидемијских лекара 
у колико то установе олуже сујзбијању и нопити- 
вању заразпих болести«. Дакле, госпрдо, видите, 
Mi; CMQ јуче lOMoin познату одлуку o награди епи- 
де.мијсл;их .токара. Вама je познато, који су нас ра- 
злози руководили, да овако богату иаграду епиде- 
мијским лекарима пропишемо; што значи да мп 
ч.пшом 5. овим ncTiiM радницима дајемо онаку 
т-ту (1аград\' као n епидемијским лекарима n ai;o 
je јасио, да у већипи случајева није опаспост нста. 
Ов a' се нажс: У есолико те установе служе сузби- 
јаи.у л noniiTiinamv заразних болести«, 1!а видите, 
да код овога нспитиваља може да буде дечијнх 
n.iii одраслнх неопасних болестн n кад лекар радп 
na т(.мо нспнхивању болеств, која moron јкивот ne 
ш mo довести у опаспост, онда се као иоследица 
јавља   ia све one бенсфиције, које смо предвидолп 




