
'JO Стеаогр. брлсшке 

Члан 4. 
Правшшик o рлду ii седиштима тих устаиова 

ирописује NfiiHiiCTap Народног Здравља. 

Члаи .'). 
Hini oiiiiM устаабвама поставЈБају со стручиа 

к друга .uma указом или преиисом. Њихов број 
одређује се буџетом. 

Посебну стручност лица, која се имају поста- 
i'.inii. ценићб Оанитетски *!авет. 

Ранг n ii.ia.T.v i-Tji.viiiiiA .niua. i.oja cc иам'- 
тта.ју као тефови овчх установа, једнахса je 
i; laiiii шефова оделења у државним болиицама, a 
гшдређенпх стручних лица плаћв ереских лекара, 
У колико се ова лица no својем раду могу узети 
као епидемијски Јекари, гтримаће припадлсжиостн 
евиде>гајских лбкара,. 

Известилац; 
Др, Славко Шећсров в. р. 

Предсодник Свкцијв: 
Фсхим Курбеговић  в. р. 

Председник Миша Трифуновић: Изволите 
мути. господо, записник XIX. оеднип;е прошлог 
сазива и прве предходне седпице овог сазива. 

Чиновник Заменик Секретара Света Михај- 
новић чита записник ХТХ. седнице и i. пЈ>едходне 
седнице. 

Првдседник Миша Трифуновић: Прима m 
Одбор [фочнтане записнике? (Прима.) 

Ja hy молити сада пре него закљу,шм,сед- 
иицу, да се састану секцнје и конституишу према 
пословнику, како би натајначив цео зако^одавпи 
одбор био I'OTOB. да мџже џродужити својрад. 

Реч има гопподин Жоновић. 

Јован Ђоновић: Ja сам мало.час [шкрепуо 
иитање d Другом секретару, na je било то одго- 
ht'iio. док гг одбор tie KoiicTHT.vinm'. МишљеЈња сам, 
до би ради пгго лах^шег обашми.а посла требао да 
се i,|i,vni 'i.ian пословника измепи, н да место је- 
днога секретара бирамо два. Нама je више IIQ- 
требно да нмамо два секретара, него два потпред- 
ciMiniKa. јер lic TO бпти у laiimci  namera посла. II 
стога вас молим, да мељајућн ту одредбу у !ете 
n једну одлуку, да; тај другв секре^аф троба дп 
буде стручио Лице, Дакле правгаш, 

Ja (■'гаг.л.ам ово као свој предлог п молим го- 
сподина првдседпика, да o томе упита за мпшл.г- 
n.i' господу чланове. 

Председнив Миша Трифуковићг Прибтаје .m 
Законодавни Одбор, да други члаи место једнога 
секретара изменимо у томе омислу; да буде п 
лруги секретар(? (ГЕристајв.) Ua идућој седници 
ставићу иа дневни ред и бирање другог секретара. 

Ja бих молио за једно ваше овла,шћење. Ja 
гам примио жељу, да бн гребало записнике Зако- 
подаииор Одбора штампати у »Службеним Но- 
винама«Ј Да ли се слаже Законодавви Одбор, да 
у том смислу уиутим писмо господину Председ- 
нику Народне Скупштине и да га замолим, да 
записнике, које будемо слали, шталта у »Службе- 
ним Новинама«. Прима ли Одбор onaj предлбг? 
(Прима.) 

Закључујем ову седницу, a идућу hy зака- 
зати писменим путем. Ha дневиом je Ј>еду извје- 
ттај IV. одсека и коначпи извештај 11Г. Одсека 
o уредбама народног здравлЈа, a као Друга тачка 
дневнога реда: рзбор другог секретара. 

Молпм севдије, да сада огтаиу a да '■<> кон- 
ститутпу. 

(Седница je закључена у и часова,..) 

I. СЕДНИЦА 

ЗАКОНОДАБНОГ ОДБОРА 
НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ 

КРАЉЕВИНЕ 
СРБА, ХРВАТА 11 СЛОВЕНАЦА 

држана 24. октобра  1921. годшге у Београду. 

Цредоедавао Председник Миша Трифуновић. 
Секротар др. Павле Чубровић. 
Присутан Мшшстар Правде Марко Ђуричић. 

(Почетак у loi/.; чагоиад 
Продсодши;    Миша    Трифуновић :    Господо, 

отварам I. реДовну седницу Закоподавпог Одбора. 
Молим, да ч,у,ј(1тс. :iaiiiiciiiii; 11. претходногсасташса. 

Оекретар др. Павле Чубровић чита записник 
11. претходцог састанка. 

Прсдссдипк Миша Трифуновић: Прима m 
Одбор оиај записник? (Прима.) Објављујем, да je 
завдсник прошлог састанка примљен. Иаволите 
'I.VTU молбе, које оу приспеле Одбору. 

Секротар др. Павле Чубровић чита  MO.IOC: 
a) (Јаио:! државипх памсиггеиика мо.тп. да се 

приликом ревизије додатака на скупоћу Далма- 
ција рачуиа, као најскупље месхо (упућенб 1. Од- 
секу); 

б) Војко Арков, лекарник из Цол.а, молк да 
му се призна реално лекарничко npaBd (упућено 
III. Одсеку); 

в) Еснафско удружење in Окопља моли, да 
се Урсдба o суабијању скупоће укине, потпто 
смета трговтпг (упућено II l'. Одсеку); 

г) Еснафско удруЖење из Окопља моли, да 
се укине уредба o порезу на пословни промет ради 
ггеписмености вођења књига (упућено I. Одсеку); 

д) Бродарска друштва јадранских обала 
моле, да со не уводи 8. часовно радно време абог 
економских неприлика бродарских друттава (упу- 
heno 111. Одсеку). 

Председшш. Миша Трифуновић :   Ове 
упутиће се иадлежнпм одсецима. 

ИзволиХе  чутн како су 
caim. 

Секретар др. Павле Чубровић (чпта): 

молоо 

одсеци  коИстлтуи- 



I. седница — 24. октобра 1(.>-I 

I. ОдсеК; 
Предоедпик др. Момчило Нинчић, 
Потпредседник др. Грегор Жерјав, 
Оекретар др. Халилбег лраоница, 

II. Одсек: 
Предредник ЈБуба ЈГдваирвић, 
Пртпредседник Јован Јованбвић, 
Оекретар Љуба Трандафиловић. 

III. Одсек: 
Председник Фехим Курбеговић, 
Цотпредседник Милосав Рајчевић, 
Секретар др. Павле Чубровић. 

[V. Одсер: 
Председник Пера Марковић, 
Потпредседник др. Илија Шуменковић, 
('екретар (

T»(;XIIM Курбеговић: 
V. <)дс(ч;: 

ПреДседиик др. Грегор Жерјав, 
Потпредседиик Веља Вукичевиђ.! 
Секретар Јосип Дрофеншс. 
Председник Миша Трифуновић: Част ми je 

нзвестити Законодавни Одбор, да je дошао изве- 
nnaj пододбора o централној управи. (Чита): 

ИЗВЕШТАJ 
пододбора Законодавиог Одбора за преглед нацрта 

Закона o Централној Управи. 

Господо посланици! 
Влада je место измена Закона o Устројењу 

Централне Управе у Књажевотву Србије из година 
1862., 1882., 1890.. којс би могла предложити 3u- 
конодавном Одбору no члану 131. израдила аов 
Закон »0 Централној Управи«, ć којим се има по- 
ступати ио члану 133. Устава. 

Пододбор je у главпом прихватио нацрт 
Владе, који гфема пријагањим Законима сигурно 
;;iia4ii корак напред. 

Пододбор сс, слаже с тим. да če утврђује за- 
коиом, колико Министарства има да постоји, Док 
се Унутрапгња организација Министарства, a на- 
рочито број ii надлежност оделења одређује обич- 
|!<:.м Уредбом; чинило се je пододбору потребно; 
да '■»■ разфаничење иадлежјгости између поједи- 
mix Министарстава a без двојбе и ирема нижим 
гастапцијама одређује законом. Изненада провег 
дене измене поремећују традицију у служби и 
проузрокују иесигурност it неповерење. Т^еба ис- 
[цвучити, да се код политичких комбинација на- 
рочито кол растава нових Влада евентуалћо може 
'пиктом Ургмпом o,-[\-r!OTii јсдиом Министарству 
це .у грану његових послова и предати их другом. 
Што се гиче унутрашњег устројств^ Министарства 
Влади пуштају сс слободније руке са ограниче' 
њем. да се нова оделења не моху стварати без 
иретходног одобрења кредитаЈ у државном прора- 
чЈ7ну за ту сврху. 

IIITO се тиче броја Мииистарстава u нододбор 
je мишљења, да га тфеба смањити. Ради тога се 
ćnaja   Министарство   Правде   са   Мииистарством 

icTo тако спајају се Министарсгва Саобра- Вера. 
'iaja ii Поште и Телеграфа. Предлагаио спа.јан.с 
Мшшстарства На^одиог Здравља и Социјалне Па- 
литике оДбаћено je већином гласова, иг само, Да 
се подвуче валгпоот овихдосада такозанемарених 
грана Управе него upe овега, јер je пододбор мп- 
шљења. да су нослови Мпнпстарства ЗдравлЈа, 
i.i.jc оргаштзује заштиту протпв фпзичких болести 

п послови .Мииистаргтиа Социјалне Полнтике. које 
организује заштиту иротив болести социјалних; 
нпак бивствено различитог значаја, na да има у 
данашњим приликама толико делокруга за једно 
и друго, да може и Министарство Здравља и Ми- 
гшстарство Социјалне Политике успешно запо- 
слити целог човека. 

Пододбор прихваћа начело изражено у члану 
."•.. према којем Мниистарскл Савет ције један па 
рочити управни opran n/m ннстанција између 
Краља в Мииигтара. Устав познаје само одговор- 
ност појединих Министара. Министар одговара за 
свој управип акт a n ако je у Мгашстарском Qn- 
IUTV прегласан. 

Устав у члану 94. имепуј| две врсте Уредаба: 
i. Уредбе за примену законач које irc ства- 

рају нове npaiiiii' iipoiiiicr иего само разрађуј.у про- 
гшсе закона и које су потребне за извршоње за- 
i.ona нарочито да се створи за проведбу закона no- 
гребна организација. 

2. Уредбе са законском спагом na скашву за- 
конског овлашћења (члан 94. став другн). Пошто 
се omiM послбдњим уредбама допашају сасвим 
нове прајвне цорме; потргпно je, да će за ње без 
нзнимке тражи претрес у Министарском Оавету и 
да се проглашују РСраљевским Указом уз према- 
потпис онлх Министара, којима je њихово извр- 
шење 6тавл>ено у дужнос^ и уз потпис Минцстра 
Правде, есоји ставља na њих државни псчат. Ha- 
звати такове Уредбе »краљевоке«, пододбору mije 
се чинило потребно, јер се гиме мен>а само једна 
формална ртрана. 

Пропис гледе државних иодсекретара одго- 
вара mio каже Устав o onoj новој установи. За 
6дређеп>е делокруга не треба »краљевске уредбе«,. 
како то предлаже нацрт, него je доста. да се дело- 
круг у другој форми одреди јасно приликом име- 
повања. 

Нсхва je устапова главног начелшша, који 
има да буде onaj сталии чиниоц, који се не мењо 
a има преглед ареко свих послова. Пододбор je 
из трга изузео Министарство Bojci<e и Морнарице 
обзиром na иарочптп зпачај-ihoroBor устројства. 

Што се тиче потписиваља aitaia наравски 
треба да се Министра растерети. Пододбор сматра, 
да није потребно законом прејудицирати ввоме 
питању, аего je интерна ствар Мипистарства, којо 
акте he Министар задржати за свој потпис и m 
који оу задржаии за потпис државног подбекре: 
тара. које акте he потписивати главпи пачелник. 
a KOJI

1
 начелници и можда још други чиновници 

у Министарству. Св^ то he се регулисати уредбом 
о устројотву Миниотарства и каређењима Мини- 
стра односно државног подсекретара. 

Пропис члана 14. да има сваки начелник пот- 
ггасатн n одлуке претпоставл)ених) има да даје га- 
рантију, да ове одлуке не he пасти беа саолушања 
ii.iii знања начелника. Наравоки овај потпис има 
сасвим интерни значај. 

IIITO се тпчс установе личног кабип.ета из не- 
каквих привремспих чиновника, поДодбор при- 
внаје, да се Министар може послужити президи- 
јалним апаратом за решаваље кореспонденце, која 
му je дошла лично, a тШче се pećopa илп његовог 
полоЈкаја као Министра. Ипак.је мишљенл, да би 
увађање сасвим неодгОворних лица у [^бинет 
могло [фоузрочити много »еприлика n иартизан- 
,"n'it- Радн тога je (шдодбор одбацио члап i.y вла- 
ЦННОГ пацрта. 



192 (лчмкпр. белешкс 

Место ЕБега,долази као нов чл. i."., црелазно 
iiiiprtiiMi.i'. којпм "će установљује pou до i. iyjia 
1922. год. за ликвидацију Минцстарства за Уста- 
вОтвојрну Скушптину и изједначење закона, и 
аграрне реформе и за спајање Министарства 
Пранде са Министарством Вера, Министарство 
Саобраћаја са МЕлистарствоп Пошта п Телеграфа. 
Ово укидање односно спајање може Влада извр- 
IIIIITII и пре тога рока, 

Првмв члану i. има се надлмкност Мини- 
старстава одредити законом. Приликом ревизије 
уредба p устројству појединих Министарстава, 
icoje су Законодавном Одббру предложене no чл. 
130. Устава имаће ce их саобразити новом Закону 
o Централној Управи. 

ГГододбору je част ирејухагати, ди Законо- 
давни Одбор upiiMii вацрт Заков o Цонтралној 
Управв у стилизацијв под i„ na га упути као 
;I,'II;OIICI;II цредлог Скупштипи у решавање гтрома 
пропису M.i.ni.i 133; Усташ 

У Београду, днс 22, октобЈ)а 1921. 
Секретар пододбора: Известилац иододбора; 
Курбеговић с. р. Др. Жерјав с. li. 

ГГредсе/шш; иододбора: 
Љуба Јовановић с. р. 

Овај извештај стабиће ce na двении рел na 
једној од ндућих седница 

('.u, прелазимо на дновнв ред^данашње сед- 
пице. lla дневном реду je претрес извештаја IV. 
Одсека o уредбама министарства правде, одељак 
::,•! Оловеиију ii Далмацију .Прво he ce претресати 
уредбе за Словенију. 

Молим господина замеви^а пзвестиоца, м 
нзволв приказатв пзвештај, 

Заменик нзвестиоца Фех. Курбеговић (чита): 

ИЗВЕШТАJ 

IV. Одсека Законодавног Одбора 
0 Наредбама  Министарства Правдђ,  пздатим o;i 
звмаљске пладе у Љубљанр п земаљске пладе у 

Далмацпји. 
Правобремено  поднете су биле Законодав- 

пом Одбору од Мипистарства Правде Наредбе за 
ОловевИју, набројене у главном списку Уредаба 
за Словенију под бр.  од i.    16. u паредбе за Ла.1- 
мацију, пабројене у главном списку Уредаба под 
бројевима i    12 ( ■Олужбене Новине   број 195. од 
3. септембра (921. год: стр. 18 и i \.) 

I. 
Наредбе за Словенију. 

i.   Царедба  повјерјеиипггев :i.;i  нотарње  за 
деве за финансе, за  кметијство ин за  правосод- 
ство од 17. децембра 1918. год. ( Урад. Лист«   На- 
р   [не Владе OXG у   Љубљани од 19.   децембра 
1918. год. бр.  204.) o  покрајинској   комисијп  за 
иромет са земљипп нма. 

Пошто je паредба Jem увек потребва предла- 
же ce, Д9 ce оснажи. 

-. Наредба повјеревиштва за правосуђе од 
17, децембра 1918. год, (»Урадни Лист« од*20. де- 
пембра 1918. год. бр. 206,) o преносу улождка из 
;јемаљске табле Штајереке п Коруппге у земаљску 
таблу Краљску, 

fl( што je овом паредбом дата мохућпост, да 
™ пренесу улошки на дежелве дес^е v Грацу n 
Целовцу у   [ежелно   (еско  Кран.ско3  бдсек  прс 

длаже, да ce ona наредба оснажи с тим. да отпаднс 
уводни стаг, који гласи: 

lla подстаби австријскога закопа a дне 24. 
јулија 1917. држ. зак. шт. 307. указујем^, пошто 
je сувишан. 

.'3. Наредба целокупне! н^родне владе у 
ЈБубљани o надзокУ na предузећима од 30. де- 
Ц| мбра 1018. год. (»Урадпи Лпст I. јаиуара 1919. 
г. ПроЈ 232.); 

Пошто je ова на]рвдба са паредбом од 28. 
марта 1919. г. број 424 »Ур. Листа«, као и варед- 
бом од 27. септембра 1919. год. број 070, »Ур- • l"- 
ста « скорр у I'IUIM својим деловима анулирана 
u пошто влада цитиране две наредбе уопште пије 
предложила Законодавном Одбору, јер сматра, да 
ju престала потреба да ваЈки, пошто председпи- 
inr.n делселне владе за Словенију CBOJUIJ до- 
писрм од ti. јула 192V год, број 0058., упућеним 
Министарству Трговине и Ипдустрије, нма исто 
мишљвње o предметној паредби, Одсек предлаЈке, 

[о ce ona паредба укине, 
i. Наредба целокуине владе у Љубљани p 

[[овишењу ађута за практикапте и аускултанте 
од IT. јануара 1919. год. »Урад. Лис! од 20. ja- 
nvapa 1919, год, број 284. 

Пошто ce ова паредба тиче побољшања ма- 
теријалног сгаи.а, неуказног особља судске струке 
u iioniTo je предвиђенр буџетарно покриће ових 
пздатака, Одс^к предлаже, да ce ова паредба 
оснажи. 

б. Наредба повереништва за правосуђе o пе- 
чату n присега биљежника (нотара) од 2б. јануара 
1919. год. »Ур. .luci' од зо. јануара 1919. год. 
број 325. 

Пошто je ona паредба била само приврвмс- 
nor карактера сада постала ивлишна, Одсек пре- 

гаже, да ce укине. 
(i. a) Наредба пбвереништва за правосуђе од 

31. јануара! 1919. год. »Урад. Лист« број 340. од 
3. фебруара( 1919. год.; 

б) Наредба пбверенвпЈтва за правооуђе од 18. 
(ецембра 1919. год. »Урад. Лист« од 22. де^ембра 
1919. ГОД.  број  811.  II 

ц) Наредба повереништва за правосуђе од 
22, децембра 1920, грд. »Ур, Лист« од 23. децембра 
1920, г. бр. 485. o продужењу рока застарелости, 

f'a овим трима иаредбам(1 продужује ce рок 
застарелости за иеке тражбине у грађанском за- 
конику. 

Пошто су наредбе за Далмацију под број 2. 
ii предметно и текстуално једнаке са овим на- 
редбама, Одсек предлаже, да далматинска иа- 
редба IM.MI и за Словенију, како ce то предвиђа 
v далматинској паредби под број -ј. главнога 
списка уредаба. 

7. Наредба ц^локу1ше покрајинске владе за 
(/ловенију o .\i;ii;iaii,y заплене гшовине, коју je 
одредила бивша дустријсда влада ради нздај- 
нпчких радља, од 14. фебр. I9i9,i г. I Ур. Лист« 
ОД 20. фебр.  1919. г. бр. 362.). 

Пошто je наредба за Далмацију, која ce бави 
imiiM  предметом  боља  и исцргпгаја, Одсек  npe- 
M,I Kv. да гс ова цитирана наредба за Оловенију 
укине и да ce важност далматинске иаредбе про- 
птри и na Словенију (види наредбу за Далма 
imjv  под број  i. главног с жа    Олужбене Но- 
imif   број 195.). 

s. Наредба поверепиштва за правосуђе o 
npuBHoj помоћи између судова у Словенији и He 



1. седннца       24; октобра 1921.  ]j№ 

мачкој Аустрџји, од 10. јуна 1919. г; објавЈБеиа у § 227. цшшлнега иравднега  реда се додаје 
У\к Листу« 12. јуна 1919. год. број 525. код два ин 3 одставек. 

Одсек je peurao, да o с&ој наредби саслуша и Захтеви, ки спацајо пред содиика аојединца, 
мишљење Министарства Цравде  и  предлаже, да се лахко здружијо a захтевки, ки спадајо првд 
се решење o овој наредби одложи. свнат. За расправо im за разсојо^од таких, з исто 

9. 
ОД   .">.   rcirn 
»Ур.   .'llIcTV 

п)   11.1 [)11ДО<1   :\i ii  i in  i .i [м i i ] »MI.,^'   v/\    J -.   yyy ~        • i... i..    «. n    |м.'^ ч-јч i...    . ,• ^..     ..'   > ■-,■         ■ — 

бруара 1920; г. објављена у »Ур. Листу   5. марга     ков првсеза знесек али вредиост 20.000 крон. 
1920.дброј lS3. ' §6 

!)('   МИНИСТарСТВа   il[).ll'.,M'    li    [шедлиже,   ди ис   .UI.V4U   .i/^n/i.iiju   •,   ..iiAiri.i.ii.   141   i im,i,",i"   ii|.>^ 
"и.с (i овој наредби одложи. свнат. За расправо p за разсојо од таких, з исто 

in Нарбдба  повер1вништва   за   »равосуђб тожбо уввљављених в исти тожби веч захтевков, 
вптембра  1919. год.1 број 639.. објављена у катврих нобеден caw за сс не [ipeceaa али вредно- 
III-TV    5. септембра 1919. г. a сјтн 20.000 Kpoli, uopa содник поједипец рксправ- 
наредба Министарства Правде од 12. фе- л>ати ин разсоја/ги, туди че скупна свота захтев 

. ... ,,ч      _ Л1   .     . -     .   \'..       П  -         i ■/ .i.    rtr\ar\t\nn     .it i, ..-i .i ■     .iiii     i>i ...   i ni \<"г    ■>( 1  Clnn    tf Tinti 

Због девалвације требало je ирвисити суме, 
којо   нррдвиђају   пронисе   цивилно-правног   uo 1! § 30. .i;ii;oiia з ДНС '27. НОВСМбра   1890. Држ. 
tTvinca   ча би се олакшао оудски^оступак, a тре-    :;'||;- mT- -ls- " обртних соди] rx, се имомешчата 
ба-ш јо Још уиости и иеке.олакшице у цивилном г",,тЛ11 ^т^т голдипарЈев« с   пстстр врои«. 
(!удс1сом  пмпуш.у  »a територију  гдс  IUUKB  аус- s 7 
П11'.!''1;;1  грађанско-с.УДС1Ш  [{оступак. ,. g ,   ;;;|1.(Ж;1 ;!       ' 27   ;1       1;1  |S7.^     .,. 

[louiTO jo за ДатшациЈу изашла оличца »a- а _ |||т  (,7   (| „„„„„„„,,,,,,„„„ цостопању ц бесе- 
I"''■"•■'• 0-li:ri:  «PWi^>e, Да се цихиране  царедбс цссарскега vi«u3a з дне  i.  јупа   1914. држ. 
иод a) и б) здруже у Јглиу царедбу_11 да се тџ ,,„/,„,,, „V се беседи;   1.000 ирон«, наЛомешчата 
парсдба   прошири   и  m  ДалмациЈу.  Ирема  томе ^onoo квон«   ' 
тескт one [гаредбе am да iv.am. ".:    «         ■                       гл      9          ;;;||.  1||т 

»Наредба  Министарсгаа   Правде   з  дпе   12. ,,_  ^          ,.,,.„,„,,,„. 
фебруарЈа 1920. год. o олаЈШевах в соднем посто- .,„;„     0(.nV          m  бивалиЛче  im  зиано. 
"'"'•■v |; ( ловениЈИ im ДалмациЈИ, ,.,, m, М()р,'„,,.,,,,, ПоГОј^о плачилно поввЈБе«. 

S l. Точки 5., чрка Ц, терифе o содних пристој- 
Задњи ставек S 25. оргаиизацијскега закона бипах »Цесарски укаа з дне 15. успт. 1915. држ. 

з дне 27, новвмбра 1890. држ. зак. шт. 127. je pa- зак. шт. 279.« се приставља;! »пад 1.000 крон до 
звољављен 2.000 крон 20 li'«. 

§2. ".§ 8. 
11 § m. MIT. !. јурисдикцијске иорме im в§ Наредба   стопн   в  вељаво  с   причетком   14. 

Ž9. први одставек цивИлнега   правднега   реда се Днвва no ње разгласитви. За правде, в катерих je 
беседн   петсто голдиларјер« надоМешчата з »4.000 била вложена тожба пред тем днем, останејо в 
iv-pon«. вељавни доседањи предписи«. 

§ 3. Одсек предлаже, да се ова нареДба са овако 
li §§ 224. шт. т. im 488. цивилнега правдпега ре^игованим текстом првмн и оснажи. 

реда се беседи  ; петдесет голдинарјев«  надомеш- 10. Наредба   повербништва  за правосуђе 'o 
чата з беседама    петсто ароп'. привременом урвђеву судства  у  Прбкомурју бд 

с. 18. (чмгг.  1919. r. »Ур. ЛИ(ЈТ« ОД 19. реПТ. Г. пр. 661. 
,, ,. ,                                         .      .   ,  ,. Пошто се овом наредбом оргапизовало сУд- 
I, § i. цесрскега указа з дне 22. .i.v.mja 1915. (.Т|;0 v Прекомурју иотребпо je, m се она оснажи. 

г. дрис. 3ai\. тт. 208. се беседн »сто Eipon« надо- ',,   ,.                     -                      -     .  ,„ 
мешчата з беседама    петсто крои . ,   l.L 'Ч'" i.nu-iiii ургдсп од ^s. UOWMO\U  M.10. 1 г. број 24.796. (»Службене новине« број   (54, од 

§ 5. ("'. децембра  [919. IM 0 привременом уређељу за- 
В §§ 7. a im 60. јурисдикцијске иорме в бе-    -'|||,('1' суДског степена за крајеве Краљев]  Срба, 

оодилу цесарс1сега  указа  з дне l.   [унија   [914. Хрвата и Словенаца, у којима су судске властн 
држ. зак/гат.  118.,'се беседи »2.5do крон<   надо- организоване   no  тамоважећим   закоНша   бивше 
метчата з   20.000 )cpoir.'< Аустрије. 

Соднш;   појединец   разсоја   тудн   ciiope  за- Ова je наредба потребна, јер уређује каса- 
ради  недогрворне лочитве закона. по  предписих циони суд за Словенију и Далмацију. Одсек пре- 
за iioi-K'ii.m.c г. законских стварех. длааге, да се она оснаЗки. 

П правдах наведених в S 94. разсоја содиик гј. Лривремени закои од 4. маја 1920. г. бр. 
[гојединец брез оз^фа m вредаост спорнега пред- 10.200 (»Сл. Нов.« бр,  110.  1920.) o аривременом 
мота, че спада главна правда пред ibera. ([vpaiheifay судијске приправис службе за Далма- 

Че Лрвсеза вредност спорнега  предмета :iiir un.i.v 11 рловепију. 
1 li; 20.000 i.pon. се странке лахко изречио д  Onaj цривремони зак( илашћује Министра 
воре, да разсоди ствар содник аојединец^ Договор Цравде, да може скратити еудску нрилравпј слу- 
морајо нслшзати з лИстино содишчу же i) тожбп. жбу у  Словепији   н  Далмацији, да   би  се тиме 
Че im im изречнега дОговора, naj се јемље в озир олакшао ириступ судској слулчби u тиме повећао 
na неправилно деставо содишче само, че толгенец број пуднја. Ово овлаЈлћепЈе валки само за одре- 
то увељава, преден се спустл na расправо. 1)оии poi; и пошто he се у кратком времену донети 

В § 187. uimii/iiicra правднега реда сеувршчс нов ;iaK(>ii 0 судијама, Одсм; предлаже, да се овај 
I;OT други одставек: привремени закон осналси. 

Здружитев, je туди допустна, че снадајо ne- 13.   Наредба   Министарства   Правде   од   21. 
иатери  пзмед ciiopO пред содпика појединца за маја  (920. r. бр,  lo,fll9.    Урадии Лист« од  м. 
расправо im за разсојо o здружепнх сшорих je no- јуна 1920. r. op. 254, 0 пристојба^а вешта^а у ка- 
i.vnmaii сенат, аненом поступку, 

25 



1'Л Ствногр. белешке 

Ова наредба повећава пристојбнне судских 
вештажа у казиеном иоступку. Иста иаредба са 
другпм текстом изишла je и за Далмацпју. Пошто 
je'тскст иаредбе за Словенију техиички бољи Од- 
оеи предлаже, да се цитирана паредба за Слове- 
iiiijv осбажи с TiiM. да заглавље од сада гласи: 

»Шредба Министарства Правде з дие 21. 
маја 1920. o пристојбинах изведеицев в казењ- 
скем постопању в Олбвенији ин Далмацији«. 

За.тим Да отпадне уводни став: »Ha. под- 
ставп пообластнлпега закона з дне 24. јулија 
1917. држ. зак. HIT. .чот. се за час доклер трајајо 
изредне размере, ки јих je пррвзрочила војна« и 
да уводнн став гласи: »Из11ремин.ата je §§ Зб4. im 
885. ј;: u. p. за околиш вишјега содитча в Љу- 
бљани nir i; Сплиту тако лс«. 

Затим члаи 3. има да глаби: 
»Ta наредба стопи в вељаво з дие разгла- 

ситве«. 
li. Наредба Мииистарства ПравДе од 31. ја- 

нуара 1921. г. бр. 44.563/20., o преуређењу слу- 
жбеног одношаја подчиновника и слуга у подру- 
чју вишсг земаЉског суда љубљанског »Ур. ЛисТ' 
од 14. јуна 1920. г. број 46. 

Ова наредба (побољша.ва сталвж) нодчинов- 
ника код судрва у Словенији, a првдвиђено je и 
буџотлрио noKpiilio ла издатке no овбј наредби, 
Шшистарство правде жеЈти, да се слично избољша 
ктатеријални положај судских подчиновиика и за 

, [алмацију, зашта јо такођер, fipeMa извештају Ми- 
нистарства Правде осигурано буџетарно покриће. 
Одсек стога предлаже, да се у ову наредбу уме- 
тне један ii(»n члал; који овлашћује Министра 
[Јравде, да на сличаи начии може уредитн пред- 
метно inmui.c ii за Далмацију. 

Према томо глава ове наредбе гласила би; 
»Нцрсдоа Миниотарства Правде з дне 31; 

јануарја 1921. шт, 44,563/20. o преуредитвн слу' 
жбвнега размерја иодурадиикоп im слуг в no- 
Дручју вишјега дежелнега содишча лЈубљанскега 
mi сллитскега«, 

Паттг да ое дода ион члаи 9.. који има да 
гласи: 

»Пооблатча се Министер Правдс. да ваморе 
na сличен начин какор то предметна наредба иа- 
ређује аа околиш вишјега дежвлнета содишчја в 
Љубљани прсурсдити сдужбено размерЈе подура- 
дников im слуг туди ii околишу; вишЈега дежел- 
пгга содтпчја в Сгогату«. 

Одсек предлаже, да се ова баредба са овшј 
изменама прими. 

15. Краљевска Уродба од 22■. јуиа, 1921. г. 
број 29.29,ч (»Служб. Новине« број 143. од зо. јуна 
1921. г.) o измвнв новчанихј износа у преписима 
материјалног и фор»мално-казнвног права у Дал- 
мацији и у Словенији. 

. Због девалвације новца потребна je ова 
уредба, да се олакша казнеии судски помупак. 
Одсек прсма томе предлаже, да се ona уредба 
оснажи. 

16, Наредба целокупне покрајинбке владе од 
27. јуна 1921. г. под бр, 208; »Ур, Листа« ОД 7. 
j л vmja  1921, 

Ова наредба потребна je због тога, да се из- 
бегне искоришчење конзјмената од стране посед- 
iiiii.a фабрика заплин ii електричну енергију као 
и евентуално оштећење тих фабрика због дуго- 
годишњег уговора у поАпеду цена плину и елек- 
тричие eiiepraje. 

Министарство Правде тражи, да се ona иа- 
редба прбтепге и na Далмацију. Одбор отога пре- 
длаже, да се предме^ш наредба осВажи и про- 
iimpii n иа Далмацију с тим, да се изврши у њој 
потребиа изнена и то глава да гласи: 

»Наредба o уредитви цеи за плпи im елек- 
трично енергијо об бивствено испремљених оро- 
цзваљених отро.шких за рколиш вишјега дежел- 
иега содишча в Љубљани im ('илиту«. 

Затим да се у S 2. првога става нзмене речи: 
»В Љубљани поверЈеништво за правосуђе« ин 
се стави: »Пристојно втпје дежелнс слдишче«. 

У лругом ставу истога параграфа na место 
речи: : i! подрочју тозадевнега вишега дежелпега 
содишча«. 

У зетвртом п шестом ставу истога параграфа 
na иесто рсчи: »поверјеништво за [гравосуђе«^ да 
ео стави: »Пристојно више дежелно оодишче«. 

g 6. mia да гласи: 

S 0. 
Ta  наредба стопн в вељавс з днем разгла- 

сштве, 
§ 7. има да гласи: 

S 7. 

»Извршевање м наредбв je нарочеро Mu- 
нистрству Правде«, Одсек предлаже, да се ona 
наредба са обим изменама примв u прошири на 
Далмацију. 

и. 
Наредбс за Далмацију, 

i. a) Наредба земаљске владе за Далмацију 
од IS. нОвембра 1918. r. бр. ГУ. 1409/18, (»Далма- 
тински Гдасник« од 19. новембра 1918, г. бр. 440 
o укинућу царске наредбе o запленл имовине пбог 
велеиздаје; 

б) Наредба земаљске владе заДалмацију од 
8. просинца 1918. г. бр. T. 2773./18.. којом сеупвт- 
гтуљује наредба земаљске владе од is.' студенога 
[918. r. гледе укинућа царске наредбе o заплени 
имовинв због велеиздаје (»Далматински Гласник« 
од 11, просинца 1914. г. бр. П,). 

Ове две наредбе биле су потребне, да се реме- 
дира пеправда учиљена тимс. да je аустријска 
влада запленила имовину велеиздајницима 

Пошто je иарсдба словеначке земаљскевладе 
[ход Гфојсм 7.. која се бави истом материјом уки- 
iivra с тим. да важи далматинска наредба и за 
Оловенију, одсек предлаже, да се обе далматин: 
(ке наредбе здруже у једну ir проитри и на Оло- 
веначку. 

Према томе глава нове наредбе нмала би да 
гласи овако: ) 

»Наредба гледе укинућа г^арске наредбе o 
заплепи нмовипе због велеиздаје за оне крајеве 
бивше Аустрије, који припадају у околиш виших 
зсмаЛ)С1шх судова у Љубљани и Оплиту«. 

§ i. има да гласи: v. 
»Укида се) царска паредба од 9. јуиа 1915. 

л. д. з. бр.  156.« 
'l.ian i. ЕШредбс број i. 2773/18. аостаје члан 

2; члап 2. постаје члап 3., члап 3. постаје члан 4., 
'i.ian i. постаје члан 5,, ,члаи 5. постаје члал 6. 
с mM да испадне рсчепица; »за Далмацију«, Члаи 
i;, ностаје члаи 7.. члаи 7. постаје члав 8., члап 8. 
постаје члаи 9, 
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Одсек предлаиге^, до се ове две наредбе здру 
же у једну, прошире na Оловеначку и са овим 
нзм^нама пјијмс. 

•I. a) Наредба покрајинске владе за Далма- 
цију од 20. вељаче 1919. г; број i. 3410/19. »Дал- 
матискн Гласиик<  од i. ожујка 1919. број 16; a 

б) Наредба Министарства Правдв гледе npd- 
1ужења pi'Kii застаре неких тражби од 11. децемг 
бра  1920. број 48.255.    Да.1.  UiaCHHR« ОД 22.   про- 
синца  1920. број 68. 

Материјал, са којим се баве one две наредбе, 
ноти je tiao ii у Словеначкбј иарвдбн под број 6. 
Ирема томе Одсек иредлаже, да се обе ове наредбе 
здруже у једну с тиме, да се у наредби број i. 
3410, 19. i Далм. Гласник од 1, ожујка 1919. бр. 
16.) na место речи прије дана 31. децембра 1920. 
ставе речи   прије дана 31. децембра 1921, р, . 

Глава ове наредбе нма да гласи: 
»Наредба гледе продужења рока застаре ne- 

i IIX тражбипа за обмочја внших звмаљских оу- 
дова у ЈБубллни и • 'плиту«. 

Одсек предлаже, да се ове две наредбе з)фу- 
же у једну и са овим измепама приме. 

3. Наредба покрајипске владе за ДалмацЛју 
i> променв пристојбинах, наведених у §§ 384. ii 
385. ка;;. постуиипка ОД 1. НОВбМбра 1919. r. бр. 
VI.   I(78l./19.  (»Далм.  Гласник'   од   15. студено 
1919.   број   117.1. 

ГГошто je Beli сиове.начка иаредба иод бр. 13. 
проширена на Далмацију, Одсек предлалге, да сс 
предметна наредба  за Далмацију укине. 

4. Наредба(покрајинске владе за Далмацију 
o праву частупања туђих одвјепшка v Далма- 
цији од •">. новембра 1919. бррј 67. 

Одсек предлаже, да се решење ии овој на 
редби одложИј док се не саслуша влада. 

5. Наредба покрајинске владе за Далмацију 
no оћакшицама у грађанско-судском поступку од 
■2-2. дец. 1919. г. бр. Vi. 2669/19. (»Далм. Гласник 
од 24. просинца 1919. број 76.). 

Одсек предлаже, да се ова наредба укине, 
иошто je ono питање уређено наредбом под број 
9 за Оловенију. 

6. Ндредба покрајинске владе за Далмацију 
р^ди аемл.инитчкс забиље?кбе секвестра неприја- 
тељских имовина од 19. марта 1920. г. бр. прес. 
1070/20. (»Далм. Гласиик« од 20. ожгјка 1920 
број 12.). 

IIOIIITO p IIOT|)('I')IIO. да се законом одређеии 
секвестри над непокретним иман.ем непријатељ: 

ских подашша забележе у уложне књиге одсев 
предлаже, да се ona наредба оснажи. 

v. Иарсдба покрајинске владе за Далмацију 
за удружење најмовних одношаја оа државом, 
покрајином и општинама од 29. дец. 1920. број 
прес. 7388/2П. (»Далм. Гласник« од 8. сијечња 
1921. број I.). 

Пошто се ова наредба бави MaTepnjoM,' која 
ne иЈмтада компетенцији Мипистарства Правде, 
Одсек предлаже, да се ова наредба уиутп трећем 
одсеку Законодавног Одбора. 

8. Шредба Министарства Правде o олакши- 
цама o судском поступку од 12. фебр. 1920. број 
24.29^ 19. (»Урад. Лист« од ."). марта 1920. годипе 
6ppj 133.). 

;  Ова иаредба идентична je ca  наредбои  под 
oi)o.i 9. за Словенид, те je и ово питање са поме 
иугом ЕЈаредбои ;;а Словеотју репГено u ag 'la.r.ia- 

цију, Према томв Одсек цредлалге, да ре ова па- 
редба укине. 

'.i. Паредоа Министарстиа Прапде o преуре- 
ђењу службеног одношаја подчиновпика и слуга 
<.i 31. Јапуара 1921. број 44.563 20. I Ура i. JIlicf< 
ОД 16. 2.  1921. број 46.) n 

10.   Наредба целокупне  покрајинске   влад 
за иловенију од 21. јуна 1921. г. издана Eia основ^ 
закључка целокупне иокрајинске влад  за Слове- 
пију, одобреног од Мивистарског Савета   у   се i 
imun од 11, маја. 

Ове две наредбе управОј и нису наредбе за 
Далмацију, већ су наредбе за Словенију и садрже 
псту материју као и наредбе за Оловенију под бр. 
ii n 16. Према томе пошто je ово пихање решено 
иаредбама м и 16 за С^ловеиију, отпада тиме 
свако решавање o овим двема цитираним наред- 
бама за Далмацију. 

м. i'rmcH.i' .MiiiiiicTa,pci;or Савета ОД 2. 
марта ове године, да острво Крк прлитичко-адми- 
»встративно припадие под управу загребачке зе- 
va.i.cKr владе. Овим je ретено, да рстрво Крп по- 
литичко-административно гфипадне под управу 
загребачке земаљскјз владе и ако остаце под обмо- 
чјем пишег земаљског содшВча в Сплиту. 

Према томе Одсек иредлаже, да се ово pa- 
шење шшистарског Оавета осналл и да се нз- 
ради текст за обнародовање овог решења. 

12. Решење Минвстарског Савета од 9. 
априла 1921. г„ да onaj део Каставске општине у 
Нстри, KOJU jo no Раиалском уговору остао џша, 
прппадт политичко-административВо под управу 
загребачке земаљске владв,а у службенр подручјс 
гппкг демаљског (апелационог) оуда за Далма- 
цп.ју у Сплиту; 

lloiirro je ii(\\iorylif да се важећн аустријски 
^удски закрии за Каставску општину мељају, 
Одсек предлаже, да ое ono рвшење оснагки u да 
се израдн твкст за обнародовање предметног ре- 
шења. 

За известиоца Одсек je одрвдио чланове ro- 
Mini\ дра. Mn.iiina Корунаидра.Ан%уДулибића? 

Известилац: 
Др. Милан Корун с. р. 
Председник iv. секције; 

Др. Илија Шуменковић с. р, 
ГГредседеик Миша Трифуновић :   Отвара сс 

првтрвс.  li;ino.iiiT(! чутл Уредбу  под бр.   i   нзве 
iiirnja. 

Нзвестилац др. Милан  Корун (чџта): 
i. »Наредба поверјеншптвв за нотрање за- 

деве за финанце, за кметијство, ив за правосод- 
стпо од 17. децембра niis. год. (»Урад. Лист« lla- 
P'ni'' i:.ia;ic гхг у ЈБубљанн од 19. дедембра 
inis. број 204.) o покрајннокој комисији за промет 
са земљиштем«. 

I осподо, аустријска влада у i'916. год. из- 
дала ,јо једну царску наредбу, којом je прописала 
иарочптЈг логтуиак за про.мот са земљиштима: 
Циљ ове најредбе у томе je, да оо избегае иско- 
ришћивање ратнога времена у корист богахата a 
na nrirT.v земљорадншса. ДешаваЈГо се већ a npr. 
a napoMiiTo за време рата, да оу појединн шиеку- 
■ lamn накуповали земљишта; na ихиспарцлисали, 

Да би се тРме стадо на пут, аустријска, влада 
издала je једну овакву наредбу, n она je no своме 
UII.I.,\ io6pa и у корист радпога света. Влада v 
.1).vo.i,aiin орл парсдоу није укппула. само je тре 
бало у onoj наредби неке ствари променити, a na 
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])оч11то iiiic.vi'. који roiiopii o томс да ce у иодручју 
сваког вишег земаљског суда мрра образовати на- 
рочита комисија зо пренос земљишта нз једне 
руке v ;i|ivry. ббог тога Je изишла оџв иаредба, d 
којој ce сада овде говори. Одсек je мишљеша. да 
ce ова иаредба оснакв n отпадне уводништво. 

ПредсоДиик Миша Трифуновић: Отвара ce 
дсбата v начелу. [Трнма ли Одбор у пачелу ову 
иародбу, коју Одсек предлаже, да ce осваигн и 
Koja je штампапа у »Службеним Новииака«? 

Има  роч mciiii;um лр. Павле Чубровнћ. 
Др. Павле Чубровић: Ja бнх молло, да ми ce 

ла објашњење o томе, да ли je (готреба заиста 
изазвала, да će специјална уредба Мшрстарства 
(Травде нррстире на овај иачпи шчм.учиио na 
Словвнију', iia доцније и на Далмоцију итд. и ди 
.m ce iraje могла направитн једца заједничБа 
уредба, i;(i,ja on ce одиосила на целу земљу. Јер 
мени изгледа, да када ce врави јбдна уредба, 
која говорв u нравосуђу, онда je оасвшЈ логично 
да треба, да тб уредба буде заједничка за св.е кра- 
јевв, да важв за целу земљу, Овако би било нв- 
umio. да јадан суд суди у Београду, другц у 
Оплиту итд. im једирј нстој ствари. Зато бих 
молно госиОдипа Министра, да ми даде објашњења 
u овоме niiTaiby. 

Председнш; Миша Трифуновић: Има реч го- 
сподин Miuiiinap Правде. 

Министар Правде Марко Ђуричић: Ona ii;i- 
редба нема ннкакве везе са осталим крајешша 
ličinu' Државе. Њеи je значај потпуно локалап; 
Она, nm) je раније бвло урађено, то je било TIO;I 
Ayi-T|Mi->'r;i|ici>4)M. To je промељепо a OBO"UITO j*1 

сада нема никакве везе са изједнаЕчењем законо- 
давства. Ово je шппп.г опстанка ове наредбе, да 
.ni je потребћо да ona постоји за извесно време. 
Го je једна потреба и тр сте чулл н од самога ro- 
сподина изввстиоца. 

•Га MIHMIIM. да ce може ијшмити. 

.       Председник Миша Трифуновић: Има реч др. 
и&вле Чубровић. 

Др. Павле Чубровић : Ja (шслим, да самим 
сипм тто ћемо ове јфедбе цретворити у закон, a 
ове he ripeifa томе шк-птп за1СОиску снагу, ми вр- 
IIIIIMO једну врсту такозваиог привременог зако- 
иодавства, докле ce не буду донели стални за 
Koiiii за целу земљу који he ce односитн на Мини- 
старство Правде. Ja мислим, да и ова локална по- 
ipe6a греба да ce подвргае локалним принци- 
пима, ако ce у ошите може подвр1ш локалним 
принцшшма. А.ко ce пц иоже подврћи, што je 
моје .Miim.hciM'. рнда треба да ce направи један 
сталав закон, којн he вааоттн за целу земљу. 

Председник Миша Трифуновић: Има рвч ro- 
сподив др. Грегор Жерјав. 

Др. Грегор Жерјав: Ова уредба, у есолико je 
iij)(Miaa.'c ГОСПОДИВ рефврент, г.кр.им je фор- 
ма.ша. Она je издаиа у Б.ечу и има да опречава 
|Ц)одаван»е земљишта соља^шх, она je стари 
аустрџјски закоЛ) који још и сада цостоји. Ми je 
ne мозкемо без поврга закона мељати нли уки- 
мути. Ilira je ca овом наредбом покрајинска влада 
изменила? ЕБоме je цокрајилока вдада нзменила 
само оргаиизацију, јср je пре ова комисцја била 
у Грацу, a сада je у ЈБубл.аип. ЕСао што видате, 
постоји у стварн старн аустрцјокн аакон, a само 
je оргаиизација  прсшвц>еиа.  Ihmni   [е жеља., na- 

рашр, да треба у смислј Уотава што upe донети 
један заједиичкл закон, који би регулисао евен- 
туалво забраиу продавања сељачких имања, што 
ми овдо пред пиим форумом HQ можемо да   учн- 
llllMd. 

Председпш! Миша Трифуновић : Прима лл 
ce ова наредба у пачелу? (Прнма ce.) Ова je na- 
редба ,\ начелу аримљена. [liro ce тиче специ- 
јалне дебате, ви видите, да ова наредба нема noje- 
лпних чланова, Да 6lix могао питати прима ли ce 
M.ian no 'i.ian. Наредба je генерална, те тако bne- 
[(ијалиа и »ачелна дебата мора бити једна. Самим 
тпм. iiiKi je ова наредба примљепа у начелу, при- 
мљена je и у специјалпој дебатн. Изволите чути 
даље, 

Известилац др. Милан Корун: Друга па- 
редба, itdja je предложепа, јест наредба поверег 
ништва ;;i правосуђе 6д 17, децембра 1918. годпно 
i Урад. Лиот« од 20, децембра 1918. бр. 200.) o 
преносу уло;кака из земаљск«! табле Штајерске и 
(Соруигке у земаљску таблу Кр.-им-ку. To je једна 
ствар, ia ју je требало нзвршити, јер су у пашу 
дријаву дошлв onu теритррији, uojn 'у црије били 
i;ao улопгки код деиЈелне деске у Грацу и Це- 
ловцј' у дежелпу десиу icpaibcii.v. Пошто je ова 
п!аредба иотребна, то Одсок иредлаже, да ce рна 
оспалш, 

ПреДседнив Миша Трифунови!. : Прима ли 
ce у цачелу ова наредба? (Прима ce.l Да ли има 
у специјалној дебатп каквих измена? 

Иавестилац др. Милан Корун: Што ce тнче 
гекста, Одсек предлаЈке, да наредба остане каква 
je, само да отпадне уводни став: Ha аостави 
аустр. закона од 24. јулија 1917. године држ. зак. 
HIT. 307 указујем«, јер je сувишан. Госиода су већ 
дознала, да je аустријскн ГТарламенат 1917. год. 
дао влади јеД110 овлаптћење, да може издавати 
наредбе и naum влада у Словенији сасвим ce jr 
иеправилно користила овим законом, који joj je 
дао аустријски [1арламенат и сама je нздавалп 
уредбе. Овако je ову уредбу издала и позивала ce 
код ге варедбе na тај аустријски овластбепи 
закон. To je било непотребно као n то да би мп 
сада та.ј заков цитирали. (^тога Одсвк предлаже, 
да ce уводни став црта 

Председник Миша Трифуновић :   Прима »и 
Одбрр ono онако,  како je  господип  известилац 
предложио?  (Ирмма.)  Наредба  je  примљена   na 
челно и специјално. Изволите чути даље. 

Известилац лр. Милан Корун: Трећа na- 
редба јест »наредба целокупне народне владе у 
.'Бубљани o надзору над преДузећима рд з. дс- 
цембра HM .. године (»Ур. Лист' од i. јануара 
1910   гсл. бр. 232).« 

Одмах после слома Аустрије сматрала je зе 
.aa.ni'i.-a плала у ЈБубљани за потребно, да онемо- 
гући избегавање имовине туђинаца, нарочито 
.Mai,ia|ia n Шваба, n:; територија словеначке владе, 
jep су <•(■ ибчели дешавата ачучајеви да je »еко 
продад сврје имап.г n ca читавим новцем отишао 
\ T.vlj.v збмљу, n.in су ce детавали случајеви, да 
су iipann.in поједиин људи, странцн, машшула- 
ције са својим нмањима за то, да нзбегау иорезу. 
Зато je Рнда земаљска влада такођер бнла митље- 
ii,a. да je потребпо, да ona предузећа, у која из 
пациспа.тих разлога raje имала повереља, при- 
иуди, да ce по^тепено нациоиализују n због тога 
je слобеначка влада нздала ову најредбу, KOJ.V смо 
■ a [в  цитирали, Ов?  каредба у главпом ce бавв 
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•Јлмс. I;,II;II да сиречи избегавиње илаћаљи иореаа 
i! како би се иоставило финансијска крнтрола над 
оваква 11редЈтаећћ. Доцније кад се почело реално 
Miii'.iirni d томе да се страна предузећа нациоиа- 
лииирају, издала je земаљска  влада jom две па- 
рсдбе; једго од 28. марта  и другу од марта 
1919. год. TIIM двсма nape 1бама стављена je 
;.',II;IIOM ii;;i;im спаге ова прва Егаредба, IvOJa je 
предложена За^шнодавном Одбору. Ове две ново 
ниредбе регулиеале су ово гштање iia пово тако, 
да je npr..! паредба сасвим дерогирана. Земаљска 
влада за Словенију и Министарство la Трговшту 
и Пндустрију mirv стога mi аред10жили ове две 
наредбе Закоиодавном ' ^eopj. 

Пошто дакле влада стојн у погледу ових 
,uvjy наредаба, ija становишту, да нису предло- 
;кене Законодавном Одбору зато, што je ова прва 
наредба овим двема доцннјим нарс^дбама дероги- 
рана, због тога п Одсек цредлаже, да се ова на- 
редба in' осиажн него да се укине. 

Председник Миша Трифуновић :   Прима ли 
Законодавнл  Одбор иавсштаЈ  Одсека,' да  се ова 
»аредба дежелне владе бр. 232 (птампана  i. јупа 
у    Службеиом Листу«, укине?  (Прима.) 

Изволите 'i.vni даљб. 
Известилац лр. Милан Корун: Имамо под i. 

Наредбу  целркупне  владе у  Љубљанн   o  пови- ' 
тењу ађута за практвданте и аускултацте од 17. 
јануара mm. године. 

Код нас, за време аустријске владавине, 
постојали су судски приправницв прб судског 
ii'inn.i ii после судског испита^ Онл оу сл^ 
-MI.m за једну плату, Еооја je била голико мала 
да су свршени правпици због 'nun нзбегавали 
ли ступе у оудску бдужбу, nm. ако су и 
ступили, omi су de због тога цалазилв у врло 
тешком положају. Немачкн [гравници, нојв су 
пл ii.i.ni j судоку сглужбу, обично су имали више 
иоваца него ли вашл људи и зато су л моглн да 
и остану у служби, док не Дођу до судије. Шосле 
слома MU смо нмаливеликогинтересаутоме,дасе 
судска места попуне свршшим правницима u да 
г.и HM се oMor.vhiio лакшв жнвот и да би се што 
више iipiii;yi;.iii да муле у судску службу, нздата 
je ова каредба. Јер са овии привременим закоиом 
JI.III уредбом, којим су ре^лисане плате из круна 
na динаре арактиканата и ауокултаната, нису 
бв ie иодвргнуте Одбору због тога јер постоји no- 
Tpi^iji да -ni. иаррдба остане jmn у важности. (Др. 
Славко Шећеров: Треба да се упутн првој сек- 
цији.) Може, алн no мом мишљењу било би са- 
свим сувипЈно,' јвр буџетоко покриће je ту и на- 
редба као таква je потребна, јер ако би je сутра 
дигли ne биомо нмалн im једног приправника, 

Првдсвдник Миша Трифуновић: Господо, 
• '■|1;арам iiaMc/Jim прс.тргс. Kao IIITO видите, ni,, 
иаредбу, која je штампана у »Олужбеним Нови 
нама« бр. 284., Одсек предлаже, да се оснажи. Ја- 
вљају се гаасови, да наредбу треба вратити у i. 
O i"('K. 

Др. Славко Шећеров: llonno сс иар/диа од- 
чоси na фЈшансијскв издатке, a до сада je био 
обичај у Законодавнрм Одбору, да се све такве 
Уредбе улућују l. секцији, мислим, да jb то са- 
свим пцр.ц.иц,,, ,, да росподив известилац моЈке 
то да иримп. да се упути i. секцији. 

Известилац др. Милан Корун: Ја иисам 3i 
im'iiiii нзвестилац, па због тога ne могу изјавити 
да m примам n.m не. 

Милорад Вујичић: Ја видим, да lie ова На- 
редба иитп упућена I. секцији, која нма да ро- 
гпава II свима Ешредбама, које стоје у вези cia нз 
i.iim.Ma n стога мпг.тм. да ne TO тако бити n ne 
бих d томе mi говорио, али пачелно хоћу да рекпем 
ово. lio мом Miim.i.cii.N. мп ррешимо што ове 
уродбе, којс. су нздавате, просто na просто самб 
акцОЈШфамо. Оне nočiajj завовом н без пашег 
ак-цшта. ако их за ■• месецв но будбмо решили п 

ihe   mi.  рпдша-пм  законским  путем   lie ■ 
измењене. Ja мислим, да je nam задатак нзједиа 
'irii.r законо MI:. [a т\ поједнна imiaii,a. nap 
где je Mnnlii1. решнмо raico, да IHTO репишо ваЈкн 
na целу земљу. 

Господо, j Србији, у Хрватској, ('ловенијн 
свуда постојс neyim3iiD 'ипкаашцп n.in практв- 
каптп. To je питање, laijr je требало да буде ре- 
шено једном уредбом, inja обухвата сва пвтања, 
која i-«' одиогг na iir.\ i:,i am особље. Ми смо то имали 
j Србији, iiMa.in смо iipimncii. lai их поставља. 
каква пм je плата. Tora. внше ne ип.тмо. Mu ви- 
димо, да се само у једаој струци, у једном крају 
решава го питање, a та нста питања, која нмајЈ 
пптереса н за друге области m- дотичу со. Ja мп- 
iMiiM. да je потребно да мп препоругамо секцији, 

M нзради уредбу o пеуказном особљу која he ва- 
a.imi за ur iy земљу. 

Мтмклар Правде Марко Ђуричић: Господо, 
ja nar молим, да усвојите предлог ceiopje: да се 
ова паредба оснажи. П господин пзвестилаџ ф, 
Корун изиео пам je разлоге, који захтевају, да 
ову Наредбу усвојимо; a n ja хоћу од своје стране 
,ia nam менем, да ми практиканте у судсвдј 
струци ur бисмо MoiMii имати, ако не бисмо ова 
кву јодну Е^арвдбу усвојили. Нема сумње, да je то 
пова ствар, која сс сад преддаже, алн je она ре- 
зултат потребе тамошњих прилика. 

Што се тичо генералног решења гога пита- 
n.a. ouo je веома потребно и следоваће оиштн за 
кон, Kuju KOitecHja ради no трећи пут, o платама 
n пад.ica.iKM iпма државних службеника. Ту he 
бити изједиачене и регулЕсане плате у целој 
земљи гако да he онда, иаравна бтвар, отпасти 
i ве ове уредбе услед тога, што he се донети до- 
циије закон, који he заменитв све ове законс, којн 
he i min регулисани ошптим законом, који je ne- 
опходно потребан n na чијем се допошењу ради. 

Председник Миша Трифуновић: Има реч го- 
с m ТЈоновић. 

Јован Ђоновић: Ja сам поновио иеколико 
пута, ла се ради ошпта велика Уредба o принад- 
лежностима свију шеуЈвааних чиновника a слу- 
жбеника, a варочито o додацима na скупоћу n iy 
су обухваћенн сви овн неуказнн чиновници нз 
Словенчје, ttao н овију другах крајева, као и 
naum pn'.vmmim чиновницв из Орбије. Наравно 
стопа je задржана друга и ja сам за то, да сс ово 
изједначеље no новој урвдбн прими. Ja xohy да 
кажем, да се ради ова ствар n можемо комотно 
послати овј    ре i6y у прву свкцију. 

Известалац др. Милан Корун: ГГрва ceKipija 
je гек почела да pa m. 

Председник Миша Трифуновић: Господин 
Министар Правде n господив известилац и ако 
иезваничио су за то, да се ова уродба| ne враћа j 
'фву секцију, пего да се оснажи, Есако предлаже 
tV, Одсек. Mu oko до сада враћали две сличне 
ствари  првој секцији  n   сад треба   ЗакотгоДавпи 
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Одбор, ii.m да решн да се врате ове уредбе у i. 
Одсек, нли да се оснажв. 

Јован Ђоновић: Ja хоћу Да скренем пажњу 
ii,i овај факт: можете оснажита ову уредбу, оли 
као IIITO рвкох ради се друга уредба, велика 
отита урвдба o иеуказнои| особљу и ако будемо 
m-iiim у onoj великој Уредби изменили, онда 
стварамо дае ствари и мора ова привремена 
уредба да со мења или да отпадне. Ja мислдм, 
кад се ради једиа велшса Уредба и она ће"доћл 
lijevi; Законодавни Одбор, и зашто да ову привре- 
мену уредбу усвојимо? (Добацивање; Ради се 
iiou закон.) Овде je реч o додацима и у колико cti 
ради o додацима, ja сам казао, радн се ових дала 
једпа велика нова уредба, a није реч o закону. 
11 ако бисмо додатке no овој привременој уредби 
задржали и ова иова уредба ускоро била при- 
мљена радили бисмо два посла. 

Павлс Анђелић: У колнко сам разумео, no 
овој привременоЈ уредби одређују се плате и до- 
даци неуказног особља, прахстиканата и слул^бе- 
mjK.ii ii та уредба нма да остане дотле, докле не 
буде измењена за целу земљу. Стога je потребно, 
да се ова уредба прими a ne вреди je слати 1. Од- 
сек, јер 1. Одсек ис ради im ono. што je требало 
до сад да je урадио. 

Др. Павле Чубровић: Ja сам мишљења, m- 
сподо, да смо ми учишши приличну незгоду 
према олужбепицима у Оловенији п Хрватској, 
MITO су TU људи заостали много у погледу дода- 
гака u принадлежности, које им?.ју чиновници, 
службеницн у Србији, Црно] Гори п Војводини. 
AKO je циљ ове уредбе, да се те неправилности у 
Оловенији поправе, ja молим, да се нова уредба 
усвоји. 

Председшш Миша Трифуновић: Има реч го- 
сподин др. Шећбров. 

Др. Славко Шећеров: MO.IUM Вас, господо, 
ора иаредба у Словенији остаје у важности и бсз 
нашега оснажавања. To je веи no Уставу дое се 
ne замени другом општом урсдбом. Према томг. 
иије потребно журитн се са оснажавањем, алн je 
потребно да се упути Г. секцији, a i. ссћција треба 
да пма цео материјал o плагама, дода1Ј;има и при- 
надлежнбстима чиновника и службеника, да би 
Mor.ia да има целу слику, како се чиновници п 
службеници у нашој држави плаћају, п сасвим je 
природнб, );ад смо до сада упућивали овакве на- 
редбе u уредбе l. секцији, онда треба, да се гако 
цоступи ii ca овом уредбом. Зато предлажем, да 
се ona уредба упути I. секцији. 

Мислим, да je неоправдаи прекор господина 
Анђелића, да I. секција ке ради. Прва сзекција 
предложила je један извештај Законодавном Од: 

бору иро 4 дана. (Павле Анђелић: A,m jo тај изве- 
штај Т. секције узео господпи Предссдпш; 1мтраг.) 
To je друти разлог, што господин Министар Фи- 
нансија тражи, да се унесу некв нови тарифски 
ставови. Ja бих молио, да се господив Анђелић 
други иут боЛ)е обаввсти. 

Јован Јовановић : Ja бих хтео, да се прп- 
хватв ono. IHTO je казао господии Ђоновић o onoj 
општој уредби, коју ради i. оекција и која je већ 
нзрађена. (Др. Грегор Жерјав: Није израђена. — 
Јован Ђоновић: Израђена je. ми cito je нзрадилн.) 
Ja MiKviiiM, госиодо. да Cm oii.m иајбоље, да TV 
наредбу упутимо Г. секцији, те да она доиесе од- 
лукуЈ и унесе ако нма тто у ону уредбу o ску- 

noliii. Ако ми будемо чекали на закои, што каже 
господив Мшшстар Правде, који Ке регулисати 
илато ii додатке свих олужбеника, онда IIOMO че- 
кати дуго na. то. C друге страпе мислим, да je по- 
требно и због тога.; да би било једнообразно са 
урсдоом. у коју су унета правила o додацима на 
'•i,\ поћу.. 

Председник Миша Трифуновић: Пма реч го- 
riKMim Оветислав [Топовип. 

Др. Светислав Поповић: Ja liy. господо, ivia- 
i .mi за предлог господина Шећерова на разлога 
тсга, mro држим, да je уредба од 20. јануара 1919. 
године,  која je према тадашњвм приликама мои^да 
п регулисала берива привремених судских чинов- 
иика K.IK'O je требало, данас изгубила моћ да за- 
довољн оне поЈребе привремеиих судских чпнов- 
iim.a.  itoje треба   задовољити.  C  оним  платама, 
које су 1919. године предвиђеие, они   данас   ne 
иогу живети. II кад ми, kao закоподавно тело, хо- 
hoMo да регулишемо плате тих привремених суд- 
t ких чиновника, одда бих ja могао да гласам само 
за такав предлог, мји би те плате довео у рела- 
im.i.v ca данашњии   животним   приликама,   Ова 
урсдба, i.'aKiia je, nujo достојиа да буде заион, u ja 
Miic.TiiM. да je iioTn.vno псправно становиште госпо- 
дина лра. Шећерова, да то треба вратити финав- 
сијској секцијн, да она донесе закон, који he регу- 
лисатв берива како, то треба да буде и како то 
ОДГОвара лапапт.пм   при.ткама. 

Председник Миша Трифуновић: 1! грсподнв 
Миипстар n господив известилац пристају, да се 
ono ношаље 1. секцији. Ja hy ставитн нагласање. 
Прпма, .m Одбор, да се пратп ono i. секцији? 

(Прима.) 
Ha роду je наредба број 5. 
Известилац др. Милан Корун (чита): 5. ila- 

редба Повереништва за правосуђе o печату и прп- 
сегв биљежника (нотара) од 25. јануара 1919, го- 
дине »Ур. Лист« од 30. јануара IS19. године 
број 325. 

У ono промо до сдома Аустријо. док није Ми- 
iii.'i-тарстпо ;ia, Праиду фупкциописало, код нас je 
то трајало иолокнло месеци — тробало jej да ceo 
иотарпма. којг смо пма.ти код нас и који су јавви 
органи, iioKii параграф промени. Ту je стајало, да 
се свакн вотар мора заклетл аустријском цару п 
да мора пмати у своме печату аустрпјоког орла. 
Ова je народба, дакле у оно време бп.та потребна, 
a.in iioniTo je оад то питаље регулисано једаим 
.\|;а:!ом n/m iiapivi6oM Мииистаротпа, Прапдо. no 
ммм како, главно да j'c то регулисано, због тога 
Одсек предааже, да се ona наредба, која je била 
i асвим привремена, укине. 

Иролсодтп;. Миша Трифуновић: Одсек пре- 
длаже, да се варедба иод број б укине. Пвтам За- 
конодавни Одбор. прима лв ono? (Прима.) 

Игшостилац др. Милан Корун: Потребво je, 
да се иовратимо на варедбу под бр. 5. Господив 
Мипистар и господив начелиик Мивистарства 
Правде иакнадво су ме обавестили бада, да ono 
питање иије регулисапо. Стога бих ja предложио, 
да се ona паредба враги секцији, да je секциЈа 
iipoMoiin онако, како то одгрвара данаппвим при- 
ликама. To je наредба o иочату и присегн потара 
flpe i, lor je у томо да Законодавни Одбор авулира 
свој закључак: да се наредба под бројем 5 укине, 
већ да оо закључи! да со та иародба ирати (i;i,ooi;\\ 
да Одсвк ову паредбу промеви према данашгеим 
iipii,iiii;a,\ia. 
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Председник Миша Трифуновић: Mu смо, го- 
слодо, ову ствар решили. ОдоеЕ je био предложио, 
да сс рва наредба укине, и Законодавнв Одбор je 
Toi. примио. Сад поново Одсек и господин Мини- 
стар Правде моле, да се тај закључаБ изменн и 
,i.a се oB.i наредба врати секцији, Ту je дакле билја 
једна несугласица. 

Јован М. Јовановић: Одсек je предложиоЈ 'in 
се та наредба укине, a сад [хредлажу господив 
Министар li господин Известилац, да се она врати 
Одсеку, .-i ur предлаже то сам Одсек. 

Љуба Јовановић: Ако се нико не иротиви, 
ако се сви слаљемо, може се поништити прво ре- 
шење 9 ?им, да не будс [гакаквих проседаиа у 
том погледу. 

Председник Миша Трифуновић: Ja ii,\ ста- 
r.imi im гласање. Пристаје ли Одбор, да се nama 
ирва одлутса уништи? (Пристаје.) Самим тим вра- 
тиће се ова иаредба у Одсек. Изволите чути дал>о. 

Известилац др, Милан Корун (»шта): 
(i. a) Наредба повереништва за правосуђе од 

31. јануара 1919. године, »Урадпи Лист« број 340. 
од 3. фебруара 1919. године; 

Го Наредба повервништва за правосуђе од 
18. децембра 1919. године, »Урадии Лист« од 22. 
лсцсмора  1919. године број 811, и 

ц) Наредба повереништва за правосуђе од 
22. децембра 1920. грдине, »Урадни Лист«'од 23. 
децембра 1920. године, број 485 6 продужењу poica 
застарелости. 

Овим трима наредбама продужује се рок за- 
старелости ;ui nn.v трл-.кпиис у фаЗ)анском зако- 
иику. Сваке године продужује се raj рок за једну 
годану, ii сада се последњом наредбом raj рок 
продужује до si. децембра 1921. године. Овакве 
нсте наредбе и материјално и чак текстуално нсте 
ив (ате су биле и за Далмацију. Пошто je проду- 
жење овога рока због ратног стања и због ири- 
лика, које су настале после рата, иотребпо било 
ло 31. Децембра 1921. годипе, a na \92i. годину 
iiflic ое вишс продужавати овај рок, јер иема 
више iKnpnic за то, због тога Одсек предлааге: да 
(•(■ nii ових три.ју наредаба, које су предложене под 
број о., створи једна нгарвдба са оваквта текстом 
какав има наредба, која je цитирана под број 6 a4! 
с тпм. да се у тој наредои место речи; 31. децем- 
бра 1919. године«. ставе речи: »81. децембра 1921. 
године«, п да cv ова пародба овако токстирана 
iipoimipu и im Словенију, дахиге да ова Етредба 
важи и за Далмацију в за СловвЈшју, 

Председник Миша Трифуновић: Отвара се 
начелна дебата. Има реч господан Љуба Јова- 
повдћ. 

Љуба Јовановић : Ta je наредба означена 
ПОД број 'Ј. у оиом дслу iiiiiicmraja. гд<" сс гоиори 
о наредбама издатдм за Далмацију. Ja мислим 
да je најбоље да сачекамо док дођемо до тога, na 
он м једцовромено да решимо. 

Др. Славко Шећеров: Мислим, да би гребало 
створити одлуку, да се.овоукине.апримионајдо- 
датак, коЈп се првдлаже, и да иаредба која вреди 
за Далмацију, оснажи се n за Оловвшхју онда, 
кад дође на ред га наредба. Ja иислим, да то нсто 
тражн n господин известилац. 

Председник Миша Трифуновић: Прима ли За- 
конодавни Одбор, да <••' оис три 11а])сдбе сведу на на- 
редбу под бр. •_>.. крја се тич<> Лал.мацијс? (ИрпмлЈ 
'>6j)l|i,|,yJcM.   Да   je   ПрИМЛ.гИп.   I|:;|;,,,miv'  Ч\Т11     la  I,.' 

Известилад др. Милан Корун (чита): 
7. Наредба целокупне покрајинске владе ža 

Словепију o Јзшдању запљенс нмовшге, коју je 
одредила бивша аустријска влада ради нздај- 
(шчких радња, од 14. фебруара 1919. године (»Ур. 
Лист   од 20. фебруара 1919. број 362.) 

Аустријска влада je за злочин велеиздаје 
против аустро-угарске монархије одређивала и 
1:онфискацијуј нмања својих подапика. После 
слома Аустро-Угарске овај аустријски закои мо- 
рао се одмах укинупг. To се учинцло у Далма- 
uiijn на једној широј осиови него у Оловенијт Ja 
иг знам аашто у Словенији нису те ствари тако 
иотанко регулисакс као у Дапмаццји. Одсек je 
кшшљења: да се ова цитнрана наредба за Олове- 
инју укиие, a да се она бол>а, Далматинска на- 
редба прошири п ira Словенију. Дадсде иаредба за 
Словенију нма се засинути, a кад дођемо до one 
наредбе, адја важи за Далмацију и која кореспоп- 
дира овој, онда да ретимо да ona има важити a 
аа Оловенију. 

Председник Миша Трифуновић: Одсек  ире- 
длаже, да се иаредба означена у тач. т.. која се 
' е Словеније, yiarae, a да се оиа наредба, која 
важн за Далмацију н која je боља, прошири u на 
Словенију. Прима .m Одбор onaj предлог Одсека? 
(Прима.) Објављујем, да je предлог 0;.;ceiu: да се 
сг.а парсдпа аа ('локсцију укпис. a на Словенију 
проширн ona за Далмацију, no i бр. 2 спигаш, 
принљеи. 

Изволите чутп  даље. 
Известилац др. Милан Корун (чита): Под 

бр. 8: Наредба Поверепиштва за правосуђе d 
правној помоћв iiaMci,y судова v Словенији II V 
Немачкој Аустрији од 10. јуна 1919. године об- 
Јављена у »Ур. Листу«- 12. јуна 1919. године 
број 525. 

Одсек je решио, да o onoj наредби саслуша 
и мишљење Министарства Правде и предлаже, ia 
се решење o овој наредби одложи. 

Господо, ono није никаква иаредба, то je v 
стварн   декларација   Министарства   [Травде  или 
Повереништва за правосуђе у погледу нзвршења 
рециџроцитета између судова аустријских и су- 
дова код иас. Одсек je решио, да се саслуша ми- 
шл.ен.о Министарства Прајвде и да се решвњс ове 
наредбб одложи. У Одсеку су била подел.ена мм- 
шљења. Некоја господа стала су na становшите, 
да треба ову наредбу укинути n ако би укидаље 
ове наредбе било врло незгодао за гфавосуђе; a 
друга господа су, опет, била стала na становиште, 
Да остане ona наредба у важности. Moje митљење 
у томе погледу je ово: Љубљаиска влада je погре- 
шила, niTo je ово назвала уредбом. To није уредба, 
која  би  имала   законску  спагу.  Овакве  ствари 
p гуппис се свуда декларацијои владином. Ми- 
'""■''М1   Ирапдс  дск-lapinnc  овако:   ja   признајем 
реципроцитет у ти^ питаљима в то je у смислу 
нашег казненог и хрвилног ооиупка и нашега за 
кона. Због Tora je Министар иишљења, да Одсек 
нзјави, да није сматрао ову наредбу као иаредбу, 
која би требала да се Одсеку поедложи, него да je 
сматра само као декларацију Владе и да се због 
тога  tie упушта у решавање one ствари. To  |е 
ствар Министарства ГТравде да o томе размишља, 

ГГредседник Миша Трифуновић: Има реч го- 
1 модпп  Mnnnnap  Правдо. 

Мипистар Правде Марко Ђуричић: Ja немаи 
чишта гфотиву оваквога схватања господина нз- 
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вестдоца са којим сам се сложио у међусобном pa 
згрвору. Овде се радн IUI олакшици послупакп га 
[галшм држављанима у крајевима суседне Аус- 
трије, ii према томе могла би се задржати даље 
декларација владе, ако će стане Eia становиште, дп 
je ово једаа декларација, која нема законодавви 
KapaivTep и да се може власт продужити, иопгго 
je потребпо да се то продужи. 

Председпш« Миша Трифуновић: Има реЧ го- 
сподив Љуба ЈоваВовић. 

Љуба Јовановић: Ja мислим, да се ова ствар 
tiopefl нзјаве господиВа Мипистра Правдо мора 
[фоучити, јер, ,v колико ja знам, a свакако то зна 
n гбсподии Миипстар. d томе je у Србији за помоћ 
у судским делима за судове у Аустрији и за су- 
дове у Ррбији био специјалаи међунароЈџги уго 
вор, i;njii je прошао кроз све ипстапцнје, кроз ['oje 
су мроими међународнв уговори; a ово into jo 
урађено у Словенији, го Je био само акт једпе 
кевоље. Љубљанска влада у прво време учииила 
јо врло многа акта суверепог иеђународпог зна- 
чаја II тиме je она закорачила против иадлежно- 
стп своје. To je срар, која je aeh била, и свакатсо 
то више не може бити, и ма какве везе са прија- 
тељским ii.iii неприЈатвљским државама не могу 
iiMinii обласнј власт, него мора^у ићи све преко 
власти, које државу аредстављају. Ja мислим, да 
ми цело ово питање вратимо секцији и нека се 
тамо ствар проучи, ако се може посматрати са 
другог гледишта кего са гледшпта, које сћм ja 
изнео. Решење прво било je за време, када нисмо 
iiMii.ni прочишћене одиосе са Аустријом. 4устрија 
још није постојала као држава призната мвђуна: 
родно, a <■ друге стране Ешје била приз^ата пот- 
иуно mi nama држава, a према Лустрп.ји ми данас 
стојимо у уговору, п тако се ово питаље има рас- 
правити. A за случајеве, који су na дневном реду, 
продиће ова »аредба како Устав [федвиђа. Hehe 
битн никаквих незгода и застоја због тога, a сва- 
како je потребно да влада што пре приступи пре 
говорима, да се ово питаље уреди како једино 
може да се уреди. 

Мшгастар Правде Марко Ђуричић : Тачно 
je ово mro je рекао господин Љуба Јовановић, да 
се ово питање има регулисати путем уговора из- 
међу држава. Mu немамо за сада уговора o уза- 
јамној помоћп између нас п Аустрије. Mu нмамо 
међутим потребе за правнн живот, промет и iipaB- 
im саобраћај н како ми немамо тога уговора, то je 
усвојен реципррцитет, да се иол^е радити IUTO j« 
u до сада рађепо. Mu имамо сличан С5лучај п ca 
Ilra.nijdM. r;i(1 у оскудицн оваког правнога жи- 
вота, ми врцшмо узајамну помоћ у судским 
■ii'.niMa na (iciii ву рр.ципроцитета. (ок сс ne добије 
II уговор o тој узајамној помоћи. Ono стање по- 
маже правноме промету и времену у коме ми сада 
живимо, јер to сада није направљен уговор. 
Начело реципроцитета je корисно по иас за прав- 
nii живот и ггромет. Сад, Друго je питање, да ли 
here ви сматратн то као декдарацију, o којој инје 
иотребно одлучцвати, или као ствар, која треба 
ia со реши у Одбор.у, у iiOMe би če случају ona 
нмала вратити н^траг смсцнји. Дотле иривремено 
феба ово стање да се задржи, док се између иас 
п.Луггрпјс TU правви бдпоси ne регулншу. Ако се 
oi ino схвата, као UITO .i'' рекао господип извеетхг-■ 
-•iii. бнда бн се то могло узети n примити, a ако оо 
стане iia стриктно гледиште међупародцих уго- 
вора, онда се ова ствар пма вратитн секцији. 

Јован М. Јовановик Господо, меии се чини, 
да смо Mii решили ,\ секцији да се ова ствар уки- 
iir n одбади ii да mije било овако, како господив 
игзвестилац каже, да треба да се ради. To je било 
само љегово мишљење, a мп смо заступалн мп- 
шљеље, да се ona уредба има укинути зато, што 
je то питање међународног значаја, клје се регу- 
.iiiiin- међународним уговорои између нас и Аус- 
тријо, јер се не иоже једна наредба владина, н то 
јои! оне влћде, која вије била рвлашћена да то 
Minin. сада да узакоњује. Mu смо стали na ирип- 
umi мођународиога права, да би се онемогућиле 
илоулбтребе, које могу да се догоде, ако остаце 
OBI у важности na смо решили, да се та наредба 
укине. Такво je рсшење било и ja с>\\\ био и сада 
;.а то решење. 

Известилац ;ip. Милан Корун: ;Није било 
рошено, да се ona наредба укине nero да се 
одложн. 

Господо, cariniM je ногрешво мшиљоше, ако 
сс мисли, да се са овом нарсдбом ствара какав 
уговор с Аустријом. Ствар je у овоме. Према un- 
вилном ррађанском поступку, којји ваЈки код иас 
може се р^ципроцитет o правпој помоћи са једном 
државом створити na овај начип. Једиа влада из- 
Јаги својим судовима, даЈсле ne судовима друге 
државе; ja hy од данас судовима те и te Државе 
да признајем реципроцитет. Влада аустријска je 
овакву декларацију издала м. априла I919. го- 
дине, која je оштампана у »Штацгезецблат фир 
.ui Штатен Естерајхс поД бр. 250, судовима сво 
JI.'M. Сада je ствар паших оудова, нашег Мнни- 
старства Правде и Повереииштва за ГГравосуђе 
i'n.ia. да n оно за своје судове овакву деклара- 
mij.v na основу itcuimponiiTcTa. na.ia, Када je ова- 
кву наредбу Аустрија својим судовима издала, 
i п, ia се je na основу реципроцитета и nama влада 
v Љубљани решила у интересу гфавне помоћи и 
сигурности праг.ппх односа да нзда овакву декла- 
рацију својим судовима, и ова наредба, коју могу 
и прочитати, miji' niiniTa друго nero једна декла- 
рација Повереништва за Правосуђе издана судо- 
ппма у Словеначкој. Ona дакле нема nmauai зна- 
чај уговора цзмеђу Аустрије и Словенач1се nm 
name Државе. 

Ja ii.v. господо, бити толико блободан да 
прочитаи ову наредбу, која no моме мишљељу у 
ствари ције наредба, na да знате какав jd текст 
те наредбе. (Прочита наредбу повереотштва за 
правосуђе o правној помоћн између судова у Сло- 
веВији n Немачкој АуСтрији, о'д 10. јупа 1619. го- 
дине објављену у »Урадном Листу« 12. јуна 1919. 
године бр. ">i-'i.) Дакле, конзеквентпо je na тога, 
кад je Аустрија прогласвла реципроцитет, да je 
n повереништво за правосуђе у Слрвенији npo- 
гласило реципроцитет. 

ГГрема томе cei, гооподо, из текста јасно вндп, 
,ia ту није питање једпога угрвора нзмеђу Аус- 
T|»iij(' n Оловеначке n.in једнога .UMU наше др- 
a.jir.c. већ да je то само једна декларација, једап 
палог nainiiM судовима^ да поступе овако и овако 
у oniiM случајевима, у којима je Аустрија својим 
оудовима иареДила да пОступе овако и овако. 
• ini,i тога jeмојемишљење,иca правнога гледишта 
i, ca гледишта међународних одношаја, сасвим 
[фавилно, да ово у стпарп није никаква наредба 
Mana' Владе n.in повереииштва за правосуђе у 
Словенији, nero да je то само једпа обнчна декла- 
рацп.ја. 
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Председник Миша Трифуновић: Има \WM го- 
( подии др. Радонић. 

Др. Јован Радонић: Коликд се сећам, rocno- 
до. када смо то питање расправљали у Одсеку, ми 
висмо тако дубоко улазилн у ствар. Мишљења су 
била подвојена. Једна група je заступала слбда- 
ште да се та илредба прими, a друга група која je 
бнла на гледишту, да се та наредба a iipiiopu 
одбаци. 

Међутим господин известилац заступа сада 
једно стансЈвиште, које није било нзнесено. Казао 
сам, да je једна група била за то. да би било не- 
згодио укидање те наредбе због континуитета no- 
слова; Др. Корув садр стао je im друго гледиште 
и каже, да ona наредба пема Ларактер наредбе, 
иего [сарактер једие декларације и стојепи на томе 
гледишту он се трудн да помири мишљење oiie 
групе, која сматра да ова раредба аема зако^ског 
значаја са мишљењем групе, која сматра да ова 
[шредба пма законски значај. 

Пошто господии Министар Правде има тако- 
ђер Miim.i.i'ii,!' господина нЗвестиоца, a с рбзиром 
M ii.-i то да бл услед укинућа DBS иаредбе цасту- 
nii.ic грдне штете и неприлшсе, ja држим, да бисмо 
могли усвојити глвдиште гооподина нзвестиоца и 
господииа Мшшстра Правде и ову декларацију 
rako п примити, 

[Тредседник Миша Трифуновић: 1!ма реч гб- 
сподив Ђоновић. 

Јован Ђоновић: Господив др. Радонић об- 
јаснио ja, да смо мп 0илв против тога, да се ова 
уредба озакони. Затим jom и са гледишта овога, 
iirro je господив др. Корун изјавио, да ова ua- 
редба нема карактер наредбе. Дакле, прво смо 
nii.iii против Tora, IHTO смо сматрали, да би то био 
једаи иеђувародвн акт, који греба да изда и да 
оДобри влада, a друго смо сада прОЈИву тога в 
зато, mro Мивистар Правде у Be^iy није издао 
овакву наредбу са љихове стран.е на основу 
неког законског овлашћеЈва, и када je тако, оида 
MU jom мање можемо бити за то, да се ова наредба 
оза-кони. Предла^кем стога, да се ова ствар врати 
поново секцији, na сепција нека остави то Мп- 
икстру Правдеј да on реши у својој надлежнос^н 
какр sohe, јер ми овде ову наредбу не молсемо да 
озакрвимо im у једном mi у другом олучају. o 
Hi6j дакле no моме мишљењу одбор не може да 
решава, 

Председник Миша Трифуновић: 1!ма рвч го- 
сподин Цавле Авђелић. 

Павле Анђелић : Господо, ово je сувише 
посла дато око ове наредбе. Кад je известилац 
[гзјавио, a n господив Мшшотар се сложио, да то 
mije наредба im уре ;ба, него једна декларација; 
сшДа то п H'- ^оже ппти закОн. Ако би тим судо- 
нима у Слрвеначкој требало регулисати некакав 
поступак са аустријским судовима, онда rociio- 
лиц Министар Правде иоже дати повово деклара- 
цију, a ono тто ,ј(> до сада било може се као MO- 
MI mana потреба укннутн. Ако imi; затреба да ci 
iioiioi'o успостави, опда господип МинЛстар Прав- 
де нека да другу декларацију. (Др. Boja Марин- 
ковић: Госноло. овде нбмамо мхцпљење Одсека за 
решење овога нптан.а. ртога Одбор не може o 
њему mi ;ia решава.) 

Председвик Миша Трифуновић: Ово долази 
отуда IHTO Одсек mij' пречистио сугвар, Одсек je 
дао нисмсн аредлог Законодавном Одбору, да се 

ова ствар одложи, док се не чује и мишљење го- 
сподина Миниотра Правде. Гослодин Министар 
Правде дао je мишљење, да овр није нарсдба iiero 
једна оиичпа декларација, a с тиме се сложио и 
господин известилац. Према томе Законодавном 
Одбору не остаје вишта друго, него да ствар врати 
понрвр уј Рдсек. (Др. Јован Радонић: Пошто ono 
није наредба, Eiero декл&рација, дрзким, да ми o 
томе нисмо надлежни да решавамо.) 

Милосгв Рајчевић: Само да напоменем. 
Када се даје декларација, то je опет међуиародни 
акт и ona не може да потиче од једнога дела и да 
сс однрса само на једав део наше територије. Ако 
xqhe да се даје декларација, ona мора да буде од 
в ;аде и да служи за целу земл>у. Према томе, onu 
уредба треба или да отпадне, или да се врати сек- 
цији. да iia.bc иачнна како he се o њОј решити: 

Председник Миша Трифуновић: Стављам 
na гласање. Прима лв Закбнодавнн Одбор, да се 
ово врати Одсеку? (Прима.) Пошто Одбор Закопо- 
давниприма, то се ова, ствар spaha Одсеку. Изво- 
лите мутн даље. 

Известилац др. Милзн Корун (чита): 9. a)На- 
р&дба повереништва за правосуђе од 3. септембра 
1919. годинс о|)ој o.'M), опјаг, i.mia у ^Урадиом . In- 
сту« 5, септембра 1919. год. и 

б) ЕГаредба Министарства Правде од 12./II, 
1920. грдине објављева у оУрадном Листу« 5./IV. 
[920. године, број 133. 

Требало би у аакбву цивилпог npamior но- 
ступка iipoMi'iiHTii извесце ствари због тога што 
!■} суме, које се наводе уј одому закону због де- 
валвације новца сада врло ниске, те су се због 
тога судови морали оаг.нтп; стварима; које према 
Данашњој вредиости новца нибу нннако одгова- 
рале саставу судова. Суд се на пример морао ба- 
|;нтп стварима, које су вределе 1000 круна. A по- 
iiiTo данас то није никакав новац рве су се суме у 
нтамном нраг.пом пбстудку повисиле. Осем Tora 
учињепе оу И jom uma' друге (мактнцс. које c.v 
стајале у увбду ове наредбе. 

За Да.тмацију je изашла слична наредба a 
одсек јо преДлож&о, да Ре Етарвдба под број 9. a) 
и б) здруже у једву паредбуј пошто je за Далма- 
ЦИЈу  naam.ia  (мнчна   нарОДба, и да  се OBaRO 'iti,- 
(тнрана иаредба г& Оловенију [трошпрв н на 
Далмацнју. Према хоме текст one наредбе имао би 
ла r.iacii: »Наредба Министарства Правде 6д дне 
12, фебруарја o олајшавах г. соднем постопању в 
Словевији im Далмацији«. 

ПОтпредседник   Др.   Грегор   Жерјзв:   Прима 
IH Одбор у иачелу овај законскв предлог? (При- 
ма.) Гјг.ташујсм. да je onaj заковскв првдлог у на- 
'Ч'iy [фпмљен. Прелази be на специјалну дебату. 
Пма реч госводин изввстилац. 

Иавестилац др. Милан Корун: У спбцијал- 
ном претреоу требало бв извесне ствари да се 
iipoMcm', које iiMajv само гекстуалву вреднрст. 
[Гаредба се зове Наредба. 

Предсрдашк Миша Трифуновић: Желв лн ко 
I IM d напису? ГГошто се нико пије пријавио, при- 
roBopa нема. Пррглашуј^м; та je напис примљев, 
Изволитб читатн  чнш   1. 

Известилац др. Милан Корун (чита члан i.. 
који глари): Задњн ставек § 25: оргавизацијскрг 
!»акова од дне 27. новембра 1890. годиие државни 
зак. HiTcn. 127 je ра^вељављен«. 

26 
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Првдседник Миша Трифуновић: Поштр при- 
roBopiv и предлога за измену нема, проглагаујем, 
да je члан i. примљен. Молим митати члан 2. 

Известилац др. Милан Корун (чита члан 2., 
који гласи): »В § -1». шт. i. јурисдикцијске норме 
im' в § 29. први одставек цивилнега правднега 
реда се беседи »иотсто голдинарјев« надомешчати 
С »4.000 крои«. 

Председник Миша Трифуновић: Има реч rb- 
сподин ЈБуба Јовановић. 

Љуба Јовановић: Ja предлажем, да се na 
мосто »круна« стави »динара«. 

Председнив Миша Трифуновић : Прима ли 
Одбор овај предлог госпрдина Љубе Јовановића? 
(Прима.) IToiiiTO со ово прима, оида ho оо отавптн 
иродлог оа овом ИЗМвНОМ na iviacan.r. Прима ЛИ 
Одбор члап 2. оа овом изменом? (Прпма.) Прогла- 
тујом. да je предложени члан 2. са овом изменом 
TipiiM.M.cii. Молим чптати даље члан 3. 

Извостилац др. Милан Корун (чита члап ."... 
i.njii гласи) :»Đ §§ 224. шт. 7. im 488 цивилпега 
правдтта реда^ се беседи »петдесет голдинарјев« 
иадомешчати у беседама »петсто крон«. 

Председник Миша Трифуновић: Прима лн 
Одбор овај млаи 3. са изменом, разуме се, да се 
na место »круна« стави »дииара«? (Прима,) Про- 
глашујем, да je члан 3. иримл.оп no предлогу, са 
OKOM ипмопом. 

Известилац др. Милан Корун: У § i. да се 
промене крупе у динаре и да to буде onaj парћ,: 

граф, који je био под 9. a). 
Председник Миша Трифуиовић : Иригоиора 

по.ма. оглашујем, да je S -i- примљен. 
Известилац Др. Милан Корун: § 5. да се са- 

стави iioBii тако, да се § 5. узме из наредбе 9. a) и 
рнда да оо из наредбе иод 9. б) узме члап i. ста- 
вак 2. и од н.ога овршетак члана 4., да то буде 
млап 5. noBo наредбе, са изменама да се круне 
претворе у динаре. 

ГГотпредседник др. Светислав Поповић: При- 
говора и продлога нема, оглашујем, да je § п. ири- 
мљен са изменама, да где отој(! круне сада долазе 
дпнари. 

Известилац др. Милан Корун: Kao S 6. нека 
оо метне у нову наредбу 8 3. наредбе под 9. б). 

Потпредседник др. Светислав Поповић: При- 
гсшора n иродлога за измене нема; проглашујем, 
да je S 6. прпмл.оп гфвма предлогу. 

Известилац др; Милан Корун: Kao S 7. нека 
оо стави S 1. наредбе под 9. б) 

Потпредседник др. Светислав Поповић: При- 
говора п продлога иома. Проглашујом. да je S 7. 
примл.ои. 

Известилац др. Милан Корун: Kao S 8. да 
дође (чпта): »Наредба стопи в вељаво с причетком 
(4. дне по н.о разгласитви. За правде, в каторпх 
je била вложена тозкба пред гем дпем; останејо в 
i'  i.aBi! дооо IOII.II предписи«; 

Потпр&дседиик др; Светислав Поповић: Приг 
говора и предлога за измене немај Проглашујем, 
да je овај параграф примљен. Тимо je овај закон- 
рки предлог расправљен и примљен у појодпио- 
отима. Изволите чути дал>е. 

Известилац др; Милан Корун (чнта): io. 
»Иародба иовороитптиа за правосуђе o привреме- 
иом уређењу оудотна у Прекомурју од 18. септем- 

бра 1919. »Ураднн Лист« од 19. септембра 1919. 
број 661.« 

Кад смо добили од Маџарске Прскомурјо, 
онда je тробало тамо организовати судство онако, 
као што je и у Словеначкој оргашпоиаио. iioor 
тога прздлаже Одсек.-да će ona наредба оснажи. 

Председппк Миша Трифуновић : Прима ли 
Одбор предложеии законски предлог за подлогу 
опоцијалпо дебато? (Прима.) Прелази се на рас- 
праву у појеДиностима 11>,а ли приговора томе? 
(Нема.)* Приговора нема, проглашујемЈ да су тп 
члав.ови предложеног законбког предлоиа прпм- 
љени. Молим изволите чути даље. 

Известилац др. Милан Корун (чита): U. 
»Краљевска уредба од 28. новембра 1919. годвне. 
број 24.796 »Ол. Нов.« бр. 155. од 6. децембра 
loi'n. године o привременом уређењу задњег суд 
ског степена за крајеве Краљевине Срба, Хрвата 
и Оловенаца, у којпма o.v оудске власти оргали- 
зоване no тамо важећим законима бивше Аус- 
трије«. 

To jo наредба за коју смо добили највиши 
оуд у Загребу; сенат, стол седморице, na Одсек 
аредлаже, да се оснаЈки! 

Председник Миша Трифуновић: Прима m 
Законодавнв Одбор у начелу ову Уредбу? 
(ГГрима.) 

Има .in i;ai;nlix прпмолаба нарбЧИТИХ плп 
предлога за измену? (Нема.) Онда изволите чутн 
даље, a ona je уредба примљена lio предлогу 
Одсека. 

Известилац др. Милан Корун: Под 12. имамб 
урвдбу o привременом скраћивању судске при- 
гфавцичке службе na, Далмацију и Словенију. 
Ona привремена Уредба овлашћује Министра 
Правде, да може скратити судијску приправничку 
Службу у СловеНИЈИ И Лалмацији, да би оо тпмо 
олакчпало отупашо у ову олужбу n. nonoliao број 
судија. Ово овлашћеље ва',кч1 само за одређени 
рок и noniTo lio оо у краткрм времену донети пов 
закон o судијама., 

Одо(ч; продлауко. да оо onaj привремени за- 
K'OII оснажи. 

Људа Трандафиловић: Молим за обавепп^- 
ii,o са колико оо скраћује рок? 

Известилац др. Милан Корун: Најмањн je 
рок годипу дапа. a Мшшотар MO'a.'o да га повиси 
na две године. 

Председник Миша Трифуновић : Прима m 
Одбор ову уредбу? (Прима.) Изволите чутп даље. 

ИзвестиЛац др. Милан Корун: Под бројем 13. 
имамо наредбу Министра Правде од 21. маја 1920. 
годиио бр. 10.019 >() пристојбама вештака у казне- 
ИОМ   IIOOTVIIK.V«. 

Оиа наредба првећава пристојбине вештака 
у казненом поотупку судском, Иста наредба оа 
друтим текстом изашла je и за Далмацију. Пошто 
je текст наредбе за Словенију техничкн бољи, 
Одсек предлаже, да се ona наредба за Оловенију 
оснаш! o TiiM. да оо прошири и na Далмацију. 

Председнпк Миша Трифуновић : ГГрима ли 
Одбор ову паредбу у начелу? (ГГрима.) 

ТТма лп каквих примедаба крд њених чла- 
геова нли да се штргод измени? (Нема.) ГГрема 
овоме j<v ona наредба примљшга, no предлогу 
Одсека. 

Известилац др. Милан Корун : Под бројем 
li. списка имамо наредбу Мтшотаротпа Правде 
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од 31. јануара 1921. године бр. 44.6tJ3 o преуре-; 
ђењу службеног бднорЈаја подчиновника и слугу 
у  подручју  вишег земаљског суда ЈБубљанског. 

У Словенији je било за подчиновпике врло 
незгодно због тога, што je било врло мало места. 
Да би пм аобољшало полозкајј Министарство 
11равде"је решило, да се оствари неколико нових 
подчшшвничких места и буџетско покрићв за 
овај циљ било je ninvijiiiljcno и тако су ča овом ua- 
редбом систбмизирана нова места. У току ■расправе 
Влада je изјавила, да жели да cei овакво нешто 

(ушчно створи и за Далмацију^ na je и за ту сврху 
тамо предвиђена патребна буџетска сума. Одсек 
стога предлаже, да се у ову наредбу уметне једав 
noi! члан, којн овлашћује Мшшстра Правде, да 
на сличан начин може да уреди ово пптап.с и за 
Далмацију. 

Одсек je мишљења, да се ona, наредба 
оснажи. 

Председнш« Миша Трифуновић: Господо, 
овтара се начелни претрес. Прима ли се у на- 
челу? (Гласови: Прима!) Господо, mro се тиче 
специјалпе дебате, ви видите, да Одсек предлаже, 
да се проширн na Далмацију и да Qe дода један 
нов став. ll.Mii .m каквих измена у специјалној де- 
бати, a ако нема, прима ли Законодавни Одбор у 
специјалној дебати? (Прима.) Објављујем, да je у 
специјалиој дебати примљеп. 

Молим госцодина известиода, да изволи чи- 
тати даље. 

Извеатилац др. Милан Корун (чита): Бр, 15. 
ЕСраљевску У^едбу од 2-2. јуна 1921. бр'. 29.29G 
»Служб, Новине« број 143 од 30. јуна 1921. o из- 
Mi'iiu новчаних износа у преписима материјалног 
н формалног казненог арава у Далмацији п Оло- 
вениЈИ. Због девалвације иовца потребна je ола 
уредба да се олакша казнени судоки поступак. 
Одсев према томе првдлаже, да сб ona уредба 
оснажи. 

To je inMiiTo с.тчпо IHTO смо пре закључили 
за цивилни ноступак, сад je ono за казнени по- 
ступак, да се ова сума мало повећа. Ja бих пре- 
дложио, да со ona наредба отажи с тлм, ако су 
где круне да се претворе у динаре. 

Председиик Миша Трифуновић: Прима ли 
Одбор ову наредбу са изменама, које je наноменуо 
господив иавестилац у спвцијалној дебати? (I1I)H- 
ма.) Изволите чути даље. 

Известилац др. Милан Корун (чита); Бр. 16. 
Пародоа целокупне Покрајинске Владе од 27. 
јуна 1921. грдине под бр. 208; »Урадног ЈГиста« 
од 7. јуиа 1921. годтте. 

Ова наредба пртребна je због тога, да се из- 
бегне iicKopiimhoii1(^ копгумслата ОД отрапс ло- 
седнитса фабрика за плип и олсктрпчиу опсргпју 
као n евентуално оштећење тих фабрика због ду- 
гогодишњег уговора у погледу цена плину и 
електричне ецергије. 

Министарство Правде тражи, да се ова на- 
редба гфотегне u на Далмацију. Одсек стога пре- 
длаже, да се предметна Уредба оснажн и про- 
miipn na Далмацију с тим, да со insn.piim у п.ој 
потребна измепа n то глава да гласи; 

»Наредба o уредитви цен за плин nn елек- 
грично енергијо оСј бивствено испремењепих про- 
изваљалних страшких за околиш вишјега дежел- 
нега содишча в ЈБубл>анв im Сплиту^. 

Затим да се у § 2. npnora става измене 
речи: »1! Љубљани поверјеништво за правосође« 
mi стапи: »пристојно вишје дежелно со^цишче«. 

У четвртом и шестом ставу истога параграфа 
na место речи: »Поверј^ништво за правосође«, дп 
сс стави: »Пристојно пито дежелно содишчб«. 

Параграф 6. нма да гласи: 
»§ 6. 

a наредба стопи в вељаво з дпом  разгла- 
ситве«. 

Параграф 7. има да гласи: 
»§ 7. 

Извршење те наредбе je нарочено Mimn- 
отарстпу Прапдс«. 

Одсок предлаже, да се ona наредба са овим 
изменама прими  и  гфошири  iia Далмацију. 

Даклс то jo једна наредба, којом се регулише 
иово питање: произвођачш плина и електрике 
склопили су уговоре са консументима пре рата, 
за г.ромо рата и садлосле рата. Цене су у угово- 
рима означен^, али by према вредности нашега 
мовца различите. Onu уговори, који су за лифе- 
роваље елбктрике склопљени tipe рата u за време 
|)ата. цене у њима биле су врло ниске a сада врло 
високе и да би се избегло са једне стране иско- 
pkmhejfce консумената a ca друге стране опет да 
би се опрапдапи ^ахтспи ових произвођача ел( i.- 
трике n плина заштитилиј ono Jiv Одсе^ мишље: 

н.а, да се ona наредба оснажи и јер je влада у 
своје време тражила, да се прОшири за Далма 
цпју. предлаже Одсек, да се прошири n за Дал- 
мацију. 

Министар Правде Марко Ђуричић : Ja сам 
такође мишљења, да се ona наредба оснажи, a 
onaj додатак за Далмацију није потребан. 

Председник Миша Трифуновић: Изволите, 
господине Жерјав. 

Др. Грегор Жерјав: Гооиодо, ja сам мишље- 
и.а. да потреба за ову уредбу не иостојн. Годнпо. 
1919.| дошло je до некакве кризе, јср [федузећа, 
ivoja су производила електрицитет и електричну 
струју, нису могла тражпти од својих консумената 
цене према иовој ситуацији. Онда су дошли прс- 
дузетдиди покрајинској влади п молилм су, да се 
слично поступи како се то| урадило у Аустрији, 
да ona предузећаЈ noja производе струју, иду на 
договор na да се донесе решење према новим тро- 
шковима. Ми смо онда молили централцу владу, 
али централна ђлада није х;тела дозволити. Како 
je ово дошло пред Министарство Правде го не 
знам, n захваљујем Министарству, што-сматра да. 
je аотребно, да се ова уредба измени, алн, жали 
боже, уреДба je доШла доцкан^ Међутим, интере 
септи Beh су се пагодшш са произвођачима елек- 
трике с обзиром на уредбу бојећи се one иовс 
уредбе. Сад, госпрдо, дошла je нова ситуација, a 
то je велико друштво електрарне na Фали. Сад 
дјјуштпо каже наредба рише не важн и тражи иа 
темељу нове уредбе, да Марибор и Грац плаћају 
више. Ствар je 1919. године била актуелна n iio- 
требна, ja сам сам ono иницијатор ове уредбе, али 
данас ona више није актуелна. Јср једини случа- 
јеви, којп оу гсроостали, они су у 1)аду, .a, то су 
nc.inK'a. предузећа na Драви, го je једно једино 
IHTO дира у нагоДбе, које ćy склопљене између 
произвођача електршад n консумената после сло- 
ма. Зато бих ja хтео, да ое ona уредба врати Од- 
секу, да Одсек пита  покрајинску управу, да ли 




