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II. ПРЕТХОДНА ОЕДНИДА 

ЗАКОНОДАВНОГ ОДБОРА 
НАРОДНЕ СКУЈШТИНЕ 

I;I'A.I.KI;IIIIK 

(•1'г.л, хрвата II словенаца 

Иредссдавао аривр^мени ПреДседник Љуба 
Јованозић п  Председпик Миша Трифуновић. 

Прлвремени Секретар Љуба Трандафиловић. 
(Почртак рада у io часова.) 

Иривремени Председпик Љуба Јоваиовић: 
Mu.niM  вае, гОсподо, да заузмете местц. 

Према одлуци јучерашњег прет^одцог са- 
станка Законодавнога Одбора, ja отварам овај 
другн нретходии састанак. Kao што je господи nb- 
знато, na дневном редЈ' je конотитуисшве ЗАкопо- 
давног Одбора. Ja тпам Одбор, на који ћемо на- 
'imi прнступити томс цзбору. Има ли ко од го- 
споде да  кандидЈ'је? 

Пера Марновић: Ако mije противио послов- 
iKiM рсду iiainci' Одбора, ja бих предложио, да 
остане исто часништво, г. ј. сви часници, који су 
и раније nii.in. A ако je то противно, онда да пла- 
само. 

Јован Ђоновић : Госиодо, сг.а.како ово je 
једна формалност u ако хоћемо да je свршимо, да 
je свршимо као lino послрвцш; наређује. Мп смо, 
господо, псто тако могли рџда акламацијом да би- 
рамо и скупштинско часништво u на тај иачии не 
бнсмо гребали im сада да бирамо; али ако хоћемо 
да ncimiiiMo &ву формалност онако, како то иаре- 
ђује 'i.ian 2. иаиитл пословника, онда треба да гла- 
само. 

Господо, ако дрпустите да, прочитам члаи ž. 
namera пословшЈка na да видите како ои рласц 
(чита): 

»Законодавни Одбор бира за сваки сазив... 
ii тако даЈве«. (Миниотар за Коистлтуаиту: Марко 
Трифковић: Ilc ка/ко се »тајио«.) 

Не каже се нигде »тајно«, плв се то подразз 
мева, аналогно ономе кар што je го у Скуппгппт. 

МЈпшстар за Конституанту Марко Трифко- 
вић: Ja ве мислим, да се подразумева тајно гла- 
сањс. кад иије нарочито казано »тајно гласан>е«. 
AKO се то хоћс, огда сс то мора иаписати, иначе 
се бнра седењем TI устајањем, ARO се ви рсшите за 
гајно гласање, онда то може да буде тајно гла- 
caH>ej| a no може да буде јавнб, ако je наређено 
тајно. 

Привремени Председвив Љуба Јовановић: 
M и омо, господо, утврдили, да ћсмо за сваки слу- 
чај. где није изрично казано и предвиђено у на- 
nioM пословнику, iKK'TviiiiTii онако, како со догово- 
римр. Према томе ц овде се можемо догрворити. 
Даћле усваја ли Одбор, да гласамо листићима im 
предаогу госпрдипа Тшиоиића? (Усваја.) 

Ja мислим, господо, да гласамо од једаппут 
за cm 'umuimrv.u. IViacahcMo na ПЈједссдилка. пр- 
вог u другог потпредседника и секретара. 

Изволите господо, спромити листиће. 
Јован Ђоновић: Господо, пре гласаи.а ja 

желео, ако дрзволите, да кажем две речи. 

дрЈкана 22. октобра 1921. године у Београду. 

Mu цмамо пр пословпикј' једнога секретара, 
a ми i'.n.uiMo. да се послови Закоподавног Одбора 
развијају. Аео се слоЈКИте, господо, ми бисмр сад 
могли да пзменимр тајдруги члав у толбко, na да 
uii|)aMO jciii јгдиога пмфгтари: a ти je ^ато mro смо 
имали нскуства, na су за рекретаре бирани не- 
правници, Ja бих предлржро, да бирамо два се- 
кретара, na да бар једап од њих буде правник. 
Ono je једпо стручно техничко телр, a ne само по- 
литичко тело, и мц ту морамо узети стру^пвЈака. 
Зато бих молио Да повећамо број секретара на диа. 

Јован Јовановић: Ja бих примпо предлог го- 
сподина Ђоиовића, али само да се upe конетцтуи- 
темо. 

Привремепи Председник Љуба Јовановић: 
II ja бих био за то, да свршимо прво mio. mio je 
no досадашљем пословншсу, na онда ,нека .се no- 
р;рене питање o бираљу још једнога секрет^ра 

Ja молпм једног од господе, који je најмлађн 
међу нама no годинама; да заузме место привре- 
меног секретара. Ja мпслим, да je то господии 
Љуба Трандафиловић. 

Изволнк'; господо, да пристулимо гласању! 
Молпм госпрдина секретара, да прознва присутне 
чланове. 

Привремени Секретар Љуба Трандафитовић 
прозива чланове Законодавног Одбора да гласају. 

(Настаје тајно гласање листићима^за избор 
часништва Законодавиог Одбора. После гла- 
(аи.а.) 

IIpiinjieMciiii ЈТрвдседниЕ Љуба Јовановић: 
ИзвоЈште, господо, чути резултат гласања. Гласалр 
je 22 члана ОдбРра. За ЕТредседника дрбио je го- 
сподин iMiiuia ТрифуновиЈ! i s гласова, за l. Пот- 
председншса господин др. Оветисдав Подовић 17 
гласова, за li. Цотпредседника гооподин OcMaji 
Виловић 18 гласова и за сбкретара господив др. 
Павле Чубровић 18 гласова. За [I. Потпредседншса 
добио je и гбсподин -iona Јованрвић i рлао. Трл 
.iiioTiiha су била празна. Према томс, обј^вљујем: 
да je за председника изабран гооподин Миша Три- 
фуновџћ, за I. Потпредсодника господин др. Ове- 
тиелав noiiomih; na П. Потиродседпика господин 
Осман Виловић п за секретара господил др. Павле 
Чубровић. 

Ja молим господина Трифуновића, да нзволи 
заузетв предсодничко иесто. 

Иродсгдшп; Миша Трифуновић (заузима- 
j.vliii председннчко место): Господо, у име Пред- 
седнииЈтва: у име два Псгаредседника, Секретара 
и у имс своје тоило иам благодарим na понрвном 
избору. Изјављујем, да ћомо će старати да својл' 
дужпост вршимо такч). да iiociomi у ЗаконоДавном 
Одбору буду што брже свршавани, Хпа.ш вам! 

Према томо, данашњп дневни ред ono би 
свршен. Лли ja бих хтсо да посвршавамо jom неке 
претходне послове, које данас можемо овршити: 
да прочитамо залпсгапс прошле седнице и ради 
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убрзаља послова, да ирикажем дзвештај III. Cei! 
ЧИЈе, који ju дефннитивно враНен џленуму рдбор- 
ском, како бисмо ra могјш ставитн на гласање. Ja 
вас молим. да ми то допустите. (При.ма се.) 

Замсник Оекретара Света Михајловић чита 
ii .iuiiiTa.j  m. Одсека За^онодавног Одбора, којн 
iviai-ii: 

ИЗВЕШТАJ 

Ili. Одсека Законодавног Одбора за Министарства: 
Социјалне Политике, Народног Здравља и Исхране 

o предлогу враћсних Уредаба. 

Зак п и o д a i; ii o м   Од б o p у. 
ili. Одсеку част je поднети Законодавном 

Одбору свој извегатај o предлогу враћених Уре 
ia6a иа поновап преглед. 

Одсек цредлаже, да се Уредбе измене овако; 
'ri.m i;. Уредбе p епидемијским лекарима да глали; 

»Ако лекар у државној служби na својој ду- 
алшсти прн сузбијању евидемије умре илв ове- 
cnoGoOa- ■'■i рад (лрввреЈЈИвање), припада њему 

()диосво шеговрј удови илл деци, без обзира na то 
колико je дуго у служби државној, пвнзија одно- 
i no взлржаваЈве, гсоју би имао да je служио пуне 
године службе. 

To исто иапл! n ва приватног лекара, војв се 
одреди иа службу за времв епидемије, a износ 
пензије односво издржавање одређиваће се као 
i! cpccKOM (котарском) лекару. 

Издатци no овом члану падају iia терет др- 
жавног буџета«. 

Бр. м списка Уредаба гласио би овако: 

Уредба o сталној болничкој комисији. 

Члаи l. 
' Сталпа болничка комисија je стручно савето- 

давно тело Мшшстарства Наррдвог Здравља у 
свима питањима подизања п уређвња болвица н 
лечилвшта. 

Делокруг стадне болничке комисије простире 
се im све областн Краљевивв Срба, Хрвата и Сло- 
венаца. 

Редовних члапоиа сталве болнкчке комисије 
мма a л то: 

једав 'i.imi главвог Санитетског Саветач 
једав професор медецинског факуатета; 
ивслектор Министарства Иародиог Здравља; 
управник опште Државпе Волнице; 
3 шефа Оделења ошпте Државне ВолнВцо и 

Архитект Мвнистарсгва Народног Здравља. 
У случају потребе може Министар Нарбдног 

Здравља, на предлог болничке комисвје, v noje- 
Јииг седнице аозвати ванредне зланове из поје- 
диних крајева Крал>евства1 када се расправљају 
важна питан.а. тога кра.ја. a сем тога поједина 
стручва лица за иарочита питања, 

'l.iaii 2. 

Стална болвичка кимпспја даје стручно ми- 
|Цл>еН)е 6 свима питањима, која се гичу отварања 
иоиих болница ir здравствевих уставова и поди- 
аап.а нових болничких зграда,. 

Испитује прЈглпкс. постојећих болвица, то 
'■lan.ha предлоге, одиоепо дајс мшпљење O iipoimi- 
рељу и ареуређешу њиховом. 

Даје ивоје мипш.еН|в o унутраипБвм уређвњу 
болница ii здравствевих уставова ir o целокупној 
администрацијв шиховој. 

Првкуил.а материјал за израду опог дела 
Санитетског Закона, icojn се одпоси na болнице, 
исто гако предлаже вздавање одредаба, које се 
тпчу болничке службе. 

Даје своје мивгљбље o иолбама за отварање 
приватдлх саваторија и лечилшвта; тако нсто o 
правилима (статутима), удуствима у домаћем 
реду воједвввх болнвца, саваторвја и лечвлишта. 

Проучава витања o мрдервом уређењу в во- 
ђењу болввца ti настоји, да се та начела и код цас 
l:|illM('ll,yjy. 

Водп евиденцвју o том, да н болввце имају 
довољав број лекара и адиввистративввх чввов- 
iim;.!. ii Hapo'mio да имају у довољвом броју отру- 
'ino образоваввх болвичара-(кв), пак настојв, да 
се отворе школе за бо.тПгачар8-(ке) и даје своје ми- 
iiM.fii.i' 6 обвму и иачипу цаставе. 

Члавоввма оталле болвичке комвсвје одре- 
bcna je иаграда за сваку седнвцу од no (20) два- 
десет двнара поједијфм члаиу, када у њој првсу- 
ствује. За вавредпе члапове, као и за вапредне 
случајевс н нарочите стручњаке одредвће Minm- 
стар Народпог Здравља награду no предлогу ко- 
мвсије. 

Бр. i? спискб Уредаба меша паслов и гласи: 

Уредба o устројству обласних санитетских управа. 

Ч i.iii i, Уредбе гласво би: Да бв се задаће 
Мвиистарства Народног Здравља могле засноватв 
na пгго uiir.KTM падзору n нзвођењу практв^гавх 
саввтетских послова у самом народу, установља- 
вају се Обласле Саввтетске Управе с no једввм 
пнспектором као шефом ебвховвм«; 

Ha i.diiuv Уредбе додаје се Прелазно nape- 
l)cii.e: 

»Здравствеав  одсецв у  Загребу,  Оарајеву, 
( n imv. Новом Саду u Љубљ!  задржавају до- 
садању своју оргавизацлју и делокруг рада. Кад 
се донесе заков o адмивистративвој поделв земље 
постају ooT.iciH' cimiiTi-icia: упраие. ПроввДбу про- 
писује Мивлстар Народвог Здравља Праввл- 
ввком«. 

Бр. 18 списка Уредаба пр!<вдлаже се, да 
оставе са измепом, да се на крају дода Пролазво 
паређење: »Делокруг и устројство окружвих (жу- 
иалиЈсклх) савитетсквх управа уредаше сс саобра- 

■ по одредбама закона o администратввпој поделл 
::г\1Л.г   . 

Кодифвцирана Уредба од УредабаЈ1 Репшља 
под бр, s. 9, m n м гласвла бв овако: 

Уредба   o  оснивању   посебних   санитетсних   уста- 
нсва за испитивање и сузбијање заразних болести 

и давању бесплатне лекарске помоћи. 

Члаи I. 
Овлашћује се Мивистар Иародног Здравља, 

да у циљу нсшшшаља и сузбијања заразвлх бо- 
лестн п давања бесплатве лекарске аомопи, осввва 

1асебне усталовв: амбулатррије, вридемиолбшке и 
бактериолошке ставВце и покретве стааице в ла 
бораторије, ецидемвјсве колоне, епидемијске ста- 
ггацр п лабораторвјо, диспалсере,  полнклиЈгакв. 

Члаи 2. 
Лекарске услуге у овим усталовама cv бес- 

платпе. 
Ч.тап 3. 

Пртребиа средотва за  освивање и издржа- 
ваље ових установа одређује се буџетом. 




