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бва потреба постоји, и ако би постојала, да се ове 
нагодбе после преврата признају. Ja предлажем 
дакле, Да се ова уредба врати Одсеку, да он ис 
тражи, да ли пбстоји потргба. 

Известилац др. Милан Корун : Ja се с тим 
слажеџ, ja сам био у Слрвенији и распитар се код 
града Марибора и тамо оу ми казали; да морамо 
бити јако опрезни, ]&р би могли оштетитв инте- 
ресе градова, који оу {4онсументи, као Марибор 
ii Гра^ц. (' тога се слажем, да се ова уредба врати 
у Одсек. 

Председник Миша Трифуновић: Господин 
Министар Правде и (чјсподив известилац слажу 
се, да се ова уредба врати у Одсек. Прима лв 
Одбор? (llpiiMn.) Una се наредба враћа Одсеку, 

Са oiiiiM смо свршили са наредбама n уред- 
na- 
го- 

иа- 

бама, које се тичу СловениЈе, a сад су на реду 
["едбе, које сс тпчу Далмације. Изволите чути 
сподина известиоца. 

Известилац др. Милан  Корун  чита две 
редбе за Далмацију под бројем  i. 

Фехим   Курбеговић:   Господо,   ttao   mio   се 
види no клуиама, нема кворума, 

Председник Миша ТрифуновиК: Заиста нема 
кворума. Дав( i.y  седницу  закључудем,  пошто 
нема  кворума, a  ндућу захтзаћу за сутра у. io 
часова  upe подне са дпевиим  редом: продужење 

данашњега диевпога реда, продужење извештаја 
IV. секције, затим претрес извештаја Ш. свкције. 

Љуба Јовановић : Ja бих молио, ако при- 
стану сва господа Заководавврг Одбора, да као 
црву тачку Дневнога реда ставимо ono, mio je на- 
рочито пртребно радн рада у секцвјама и ради 
ЈштрсГн' да.ч.пх извештаја, да Законодавви Одбор 
узме прво у претрес предлог закрна o уређењу 
Сентралне Управе, To je врло важан аакопскп 
предлог, ii ja мислим, д'а го буде прпа тачка днев- 
нога реда за сутрашњу седницу. 

Председвик Миша Трифуновић: Taj изве- 
штај je дршао и можемо га ставити као i. тачку 
двевног реда. 

Фехим Курбеговић : МРлим Вас, господине 
Цредседџичр, да со побринете, да сви чланови За- 
конодавнрг^Одбора добију извешгај у руке. 

Предоедник Миша Трифуновић: Извештај 
се може раздаГти сад одмах. Према томе, дневни 
ред за суорашњу сед iy биће i. претрес   из^е- 
штаја o законском предлогу o уређеку Централве 
УпраВе; 2. пррдужење претреса извештаја IV. 
Одсека, a затим претрес извештаја Ili. Одсека в 
бирање једнога секретара. Заказујем седницу за 
сутра у  io часова прс подне. 

(Седиица закључена у 12 часова у подне.) 

il. СЕДНИЦА 

ЗАК0Н0ДАВН0Т ОДБОРА 
НАРОДНЕ СКУДШТИ HE 

КРАЉЕВИНЕ 
GPJBA, ХРВАТА II СЛОВЕНАЦА 

држана октобра 1921. год. У Б^ограду. 

ЕГредоедавао Председиик Миша Трифуновић. 
Секретар др. Павле Чубровић. 
Присутни ćy референти Министарства  Нар. 

Идраил.а, д[). Милан Јевремовић и др. Андрија 
Штампар. 

(Почртаж у 10 n i L. чаоова upe, подне.) 
ПреДседник   Миша   Трифуновић:   Господо, 

отиа.рам ;ipyiy p(Vi,()Hiiy сс.дипцу. Пре него HITO 
ппг.мо iipcm/m na, дпеппи ред, члан Иладс. госпо- 
двп' Ђуричић, сад je ono ту. изјавио ми je, да 
Влада не може присуствовати седници, ни ои, im 
господш] Трифковић, jop оу заузети у Министар- 
(:i;oj (•сдпици ;!бог iuK)M;i. важних послова. Хоћете 
■ ni. господо. oiM H,IIX да, почнемо рад? (Гласови": 
Не можемо, ие можемо!) Има реч господив Ђо- 
и omili. 

Јован Ђоновић: Ja мислим, господо, кад со 
u вори o ледном овако важном закоту, као што je 
заков o Централнрј Управи, да небисмо требали 
без Ефедставника Владе да дискутујемо. &во за- 
што. Зато, mro, ако се Одбор у једној ствари, v је- 
дном стаиу ji.in одлуцн не сложи са, мишљењем 
Владе, опда, je nam рад узалудан. Ако бисмо чак 
и донели какву одлуку са којом се Влада не 
слажв, ona, ће, као mro знамо нз искуства, битн 
коптестирава. Зато je потребпо да чувамо углед 
овога   Одбора   и   onora   дома   n   тге ' приетуиамо 

одлуци без присуства чланова Владе, који могу 
и да мењају одлуке neli једном донете. 

Милисав Рајчевић: Ja мислпм, да се без 
Владе не може радвти не само овај закон, који je 
веома важал, него налазим, да при претреру сва- 
кога luiKona трсба да присуствује Влада, јер оиа 
еод свакога закона може да прави питање и овда 
смо ми у незгодном положају, ако радимо без 
Владе. Ми ћемо бити у веома незгчЈдвом положају, 
ако одлучимо једну ствар, na после допсту одлу- 
ку морамо да повлачшо. 

Председншс Миша Трифуновић: Данас he 
чланови Владе бити цео дан заузети. Зато да за- 
кажемо седнице за сутра у io часова пре иодне? 

Јован Ђоновић: У колико će celiaM. извештај 
o закону o Цептралној Државној Управи стављен 
je нзузетно као прва тачка данашњег дневног 
редај али ако je рн с&инут, ми можемо радптп 
друге ствари, које су ва даевноме реду! 

ПредседниБ Миша Трифуновић : Могли би- 
смо npi'hn па другу тачку двеввога реда: проду- 
жењр претреса IV. Одсека, али n ту треба да при- 
суствује надлежни Министар? 

Љуба Трандафиловић: Ми смо стали na гле- 
дпппт. да кадгод дискухујемо било o законима, 
бпло o уредбама п наредбама, увек треба да при- 
суствује   п;1дл(!/1Л1п  Министар  или  његов  рефе- 
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juiiT. llMii важних уредаба и не можемо без њих 
да радимо. 

Др. Сввтислав Поповић: Ja   мислим, да би- 
смо могли пргћи на друцу тачку дневнога реда. 
Ствар je Владе да приоуствује седницама Sam- 
нодавног Одбора, које Законодавни Одбор одреди, 
према распореду својих   послова,   Треба   водити 
рачуна o тоне, да je Влада заузета данас важним 
m r.ioi'.iiMa u да je аПог тога спречона, да rtpucj 
ствује данашњој седниди, Стога бих био за го, Да 
скинемо прву тачку с дневног реда, јер je т\   \ 
питап.у закон, који има политлчку ва5кно,ст н o 
којем треба да чујемо мииље1Бе Владе. Али, као 
друга тач1;а дневнога реда стављене су уредбе v 
ногледу којих je у секцијама постигнута  пЈгна 
сагласност са  Владом и овде се ради   махом  o 
уредбама; које имају иолитичког замашаја. Онако 
псто ];ао mro гмо лсколпко уЈх^даба МппистаЈх-гва 
Народиог Здраил.а расифавилп у отсутности  Mn- 
[Шстра с његовим референтом, ja мислим, да мо- 
жемо приотупити расцрави предмета, који су као 
друга n трећа гачкај днфнрга реда и да o тим 
уредбама   не  морамо  чути  лична  мишљења  од 
надлежиих Министара, већ да може>1о li без тога 
свршитн ге предмете. Време, за које Закоиодатш 
Одбор  треба да  заврши   свој   посао   у   погледу 
нспитивања урвдаба, ограничен.0 je, a ми егисмо 
испиталв многе уредбе, за шје претресање треба 
много времена, Ja мислим, да при расправи.ових 
ЈфеДаба; које су данас na   дневнрме   роду.   аеће 
бити пртребно, Да чујемо мшиљење господе Мтт 
стара, a ако fin иистала потреба за то, оцда   (о 
жемо одлуку o дотичиом предмету одложити. 

Јовак Ђоновић: Онако исто као што рад Иа- 
родио Скупштине није везан за присуство Мини- 
стара, тако лсто и Закоподавпп Одбор може ра- 
дити, и ако omi нису приоутни. Али, ja сам пре- 
дложио, да се одлолсп седница због тога, што 
бпсмо MU могли ii неку крушшју ствар одлучити, 
na ако Влада буде против трга, опда he се наша 
одлука врапати, плп he се клот одбацити, na се 
онда мора наново o томе решавати. Да се не би 
дангубило и na тај начив штетило угледу Зако- 
Ешдаввог Одбора, ja сам тражио, да се црва тачка 
скине с дневног реда. A.m. што се тиче уредаба" 
ja иалазим, да мп греба да свршавамо те послове, 
јер aко IIX не будемо свршили до 28. децембра 
о. г.. т. ј. one уредбе, које не будемо решили до 
тада. постаће законима. Зато je, господо, боље. да 
ми свршВмо тај посао до одр^еног рока. Има 
једаи огромаи материјал, који није jom im у сек- 
цијама израђен, и ако ми будемо одлагали рад на 
уредбама, тешко да ћемо моћи свршитв micao до 
онога рока, крји je Уставом предвиђен. Стога бих 

"ja био за; то, да ми пређемо сада на другу та'шу 
дневног реда. 

Јован Маговчевић: Оидс иису mi рефергнти, 
mi известилац. 

Председвик   Миша   Трифуновић:   Господив 
Коруп mije овде. Можете.ли ISn. господине ДулИ 
бвћу, да га замевите и да будете нзвестнлац o 
нзвештају, i;ojii je стављен као друга тачка да- 
нашњег двеввог редЈа? 

Др. Анте Дулибић': Ja бих драге воље то 
учшшо. али ja исмам minira у рукама. Сав je ма- 
торпјал код господива Коруна. 

Председник Миша Трифуновић: Желите ли 
госводо, кад не можемо да пристушшо претресу 

извештаја IV. секције, да пређемо на претрес 
извештаЈа lll. Одоека? (Пристајемо.) Дакле, го- 
сподо, онда Кемо прећв на трећу тачку дневног 
реда: Претрес извештаја ili. Одсека. Да .m je ту 
господиа известилац? (ГласовЈи: Није овде!) 

Изволите чутп, господо, записвик прошлога 
састанка. 

Секретар др. Павле Чубровић чита записнвк 
ii[»r.('i оеднице. 

Председник Миша Трифуновић : Прима лв 
се записник? (Прима.) Објављујем, да je записнвк 
примљен. Изволите чутв једву молбу. 

Секретар др. Павле Чубровић: Имамо мрлбу 
Оавеза Сељачких Beha/ (Чита молбу Савеза Се- 
љачких Beha.) 

Председплк Миша Трифуиовић: Ова he 
молба блтл увућена ОдСнору за молбе и жалбе. 

Сад прелазимо на дневнв ред. Прву тачку 
скппули смо с дневнога реда, a другу гакођер, јер 
нема нзвестиоца. Прелазимо na грећу тачку, пре- 
трес извевгтаја III. Одсека, Молдм госводина 
нзвесЈИоца ВилДера, да изволв прочитатв та"ј 
нзвештај. 

Известилац Већеслав Вилдер: Кбд претрзса 
у 1М(Ч1ум.\ враћене су четари уредбе у секцију и 
секција л\ je узела у претрес и донела следећ« за- 
кључке. (Љуба Јовановић: Да ли су će сложили 
4.i;iiiniiii л референтв са тлм изменама?) 

Нзвестилац Ве-ћеслав Вилдер : Госпбдр, na 
седницама Законодавног Одбора од 17., 18. л 19. 
овог месеца решево je, да се поврате у секцијј 
Уредбе под бр. 14, 17 л 18, као n кодифицирана 
Уредба од Уродаба n решења под бројем списка 
Уредаба 8, 9, io и li, на послетку члан G. уредбе 
п влидемијсмш лекарима. Секција се сложила у 
noiiii.M редакцијама за ове уредбе и члап 6. урздбе 
o епидемијским лекарима гласи овако: 

»Члан 6. 
AKO лекар у државвој олужби на »mojoj ду- 

жвости прл сузбијању епидемије умре или оне- 
спрсоби за рад (привређивање) припада њему од- 
нооао његовој удови' илп деци, без обзира iia то 
колико je дуго у државној служби, пензија оД- 
носно издржавање, коју бн имао да je служио 
пупе године службе. 

Тотћсто важи n за приватне лекаре, којв се 
одреде na службу за време епидемије, a изпос 
пензвје одвосно издржавања одредиће се KAO а 
среским (котарским) лекарима. 

Издацв no овоме члану прелазе na терет др- 
/кавнога буџета.« 

Председник Миша Трифуновић: To je вова 
редакција члаиа 6., отвара се пова дискусија. Реч 
лма господлв] Чубровић. 

Др. Павле Чубровић: Гооподо, овдо се говорв 
o накнади лекарским породицама, које бв остале 
после смртл лекара. Amij госиодо, овде се пред- 
виђа само за будућност. Ja са.м међутвм мтл.ше- 
n.a. да бп било араведвр, да сеј у ту катогорију 
уврсте л оне фамилије епидемијсквх лекара, који 
су умрлв за г.реме рата и то од 1912.,na na овамо, 
a гаквих пороДица, које су смрћу лекара остале 
неизбривуте, нма мпого. To бв било у духу вре- 
мона. Дакле да довршим своју концепцију. Мл 
овде нсправљамо једву грешку и чинпмо правдз 
према људцма, који су нзгубила животе и дајемо 
п.лховлм фамилијама могућности, да иослс н.и- 
хове смртв могу како тако живети. Међутим под 
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кстнм околностима и под нстим условима треби 
то да учинимо и за one, којн су своје Животе дали 
;!ii (ггаџбпиу. Госиодо, то би било праведно! 

Председник Миша Трифуновић: Има реч го- 
сподин Јоваи Магрвчевић. 

Јован Маговчевић: II ja држим, да je то ča- 
ri,им прапсдио, алп бп Tpe6aJiq ово применитв  и 
за друге државне чиновнике.  Ja hy вам   казати 
само конкретан случЈај, какав може бити у пракси. 
Јавн се, рецимо, нека епидемија у једноме селу. 
У село лекар често не иде сам, него иде a срески 
гшсар, дакле обојица. II рецимо заразе се и од за- 
разе| умру. Сад no овоме лекарској фамилији ое 
признаје право na пензију, a фамилцји овога по- 
лицијског чиновника не оризнајб се ншпта^Дакле 
сва je стилизадија овде незгодна, јер се каже; »да 
je служио пуне године службв«. Кажем, који би 
имао да je служио пуне године службе. Код нас 
,v пракси no закону се зна, када су пуне године 
службе.  Ha tipiniep за извеоне Ешасе чнновника 
пуне су грдине службе 30 илл 40 година, и то су 
пупе године службе у право^ значењу, дрк овде 
треба, да су пуне'године службе онда, када неко 
има само одређев број година службе, које су до- 
всљне за стицање пензије. Између гога mfa ра- 
злике.  Ja нмам,  рецимо, једну  годину  службе. 
Умро caw рд епидемије као лекар. Moja, пбродица 
има право na пелзију као да сам служио n.vn број 
година службе, док други, који има само десет 
i-o;uma службе, када умре, ов нма право на оно- 
леко, колико му припада за  тих  десет   годипа 
службе. To није право. Треба o гоме размислити, 

Хтео сам да се овде изврши   корекција  у 
другој алинеји овога текста. Овд«' со ихли.к '»Kao 
n приватан лвкар, који се одреди на   службу«. 
Оада ту треба прецизирати, којн се одређује да 
вршн државну службу в од чијс, стране има да се 
одреди, од стране иинистарства, нлн се за време 
рата V3M€ у државну службу. (Љуба Јовановић: 
To веи нма.) 

Председник Миша Трифуновић: Има реч го- 
сдодин ЈВоиовић. 

Јован Ђоновић: Ja бих хтео једно обаве- 
штење. Саовим je умесно mro каже господин Чу- 
бровић, да треба дати накнаде породицама оних 
лекара, који су пали на сузбијању заразе зџ време 
ратних година. Али, сви лекари били су ^обили- 
сани, као и други грађани, чиновници n тако 
даље. II да лп међу њима има л.уди, који 6у пали, 
којн су да.ш своје животе, n да ли поро^ице тих 
лекара имају инвалиде, да лн je, у ошпте, њихов 
положај регулисаи в на какав начин? Да ли je 
регулисана обавеза државе према поррдицама тих 
палих лекара? (Др. Павле Чубровић: Онима, који 
су санитетски лекари, њима je регулисано.) Није 
било, колико знам, ни јсдиога, лекара, есоји није 
био на војној дужностл n право им je дати, ако то 
smje r.i'li учињено. 

llp дсситк Миша Трифуновић: Жели лв 
JOHI когод да говори? И.ма реч господин Љуба 
Јовановић, 

Љуба Јовановић: Постојс стуча.Јсви, којп су 
MU познати, само ве бих могао никога навести no- 
Ц"М(!ИЦ(>. a m ;там, да je, било оваквих случајсиа. 
да су приватнв рекари у сузбијању епидемије, на- 
РОЧИТО MiiciiiM    na,   1914.   u   1916.  ГОДИНу,   да   су 
помрли. Ma in број гаквшс, cgera нх je неколико ii 
црема томс свега je неколико такипх породица. 

1! ja се слажем са господнпом Чубровићем ii оста- 
лом господом, да треба нешто урадити. A.m nn- 
тап.с je само inm треба да cc урадп. да IT ne Кажс 

■ сувише ninpoKo n да ce после не бп пружила 
iioiuoli n онима, којпма нисмо шнушлл дати. Зато 
бих замолио господина Чубровића, нека ce оба- 
вести подробно n нека нам поднесе једав конкре- 
тап предлог o томе. Хтео сам још господину Ма- 
говчевићу да укажем, да je ово било- већ пред 
Одбором II да смо остале одредбе усвојили, n у 
п.и.ма je све, IHTO ви мислите да je изостављено. 
Тлх празнина нема, дакле, него смо вратили то 
секцији, да ono у смислу онога што ce хоће овде 
у o;i,r)0|)y. стилизује и доведе у ред, 11 секција je 
тако и nocTvnn.ia. П1то ce тиче ДОДатка господппа 
Чубровића, остало би да on поднесе формалан 
прсдлог. noniTo ce буде обавестио подробно o roj 
ствари. Ja бих га молно, да види у санитету факч 
Tinnro стање one ствари. (Љуба Трандафиловић: 
Да су овде рефербнти ив бисмо могла знатн право 
стање ствари.) 

Председник Миша Трифуновић: 8валн смо 
II\ n onu су одговорили, да he доћи. 

Има, реч господин Љуба Јовановић. 
Љуба Јовановић : Mn бисмо мог/ш. ако ce 

сложимо, да успојпмо смисао г^подина Чубро- 
вића, na када секција буде стилизрвала ову ствар 
n када пам буде законска форма предложепа, 
онда можемо и то усвојити. 

Председник Миша Трифуновић: Има реч го- 
сподин известилац. 

Известилац Већесав Вилдер: гГо бп 6д при- 
лике изгледало овако: »Ово нека важи и за nopo- 
дице оних лекара, који су као еппдомпјски лс- 
кари вршећи својудужност од 1912. год. изгубили 
CBOJ  уКНВОТ.« 

Председник Миша Трифуновић: Хоћу да 
ртавим ono na. гласање ć хим; да ce имају у виду 
измене и цримедбе, које су господин Чубровић и 
господин Јрваћовић напоменули. 

Известилац Већеслав Вилдер : Ово noica 
важи за породице оних лекара, који су i;ao еџиде- 
мијски лекарн од 1912. године вршећи своју ду- 
^кност умрлп. 

Председник Миша Трифуновић: Има реч го 
сподин Љуба Јованрвић. 

Љуба Јовановић: Ono je ствар, која пма као 
последицу издатке.из државне касе. Немојте, го- 
••подо; да ce затрчимо него да примимо дефиЈ^и- 
Tinmo ono. niTo пам Одбор предлаже, a o предлогу 
грслодина Чубровића мп heuo решити, господо, 
други пут као o толиким другим стаарима, које 
нисмо репшли. Нека господив Чубровић у сек- 
цији спреми конкретан предлог! Зашто го морамо 
данас вршити, нвка ce тачно ннфррмише na ћемо 
видети. 

Председник Миша Трифуновић: Има реч го- 
сподин референт. 

Реферецт Министарства др. Милан Јевре- 
мовић: Ja бих хтео да дам ово обавештење. Hojo- 
дице половине| лекара, који су погинули v parv 
сбезбеђене су тиме, што je ТЈнистарски Савет 
дао српском лекарском друштву 500.000 динара. 
Из тога Одбор Орпског Лекарског Друштва пре- 
гледајућн молбе, које долазе, ценн важнбст и даје 
потиору. која ce креће од 200—зоо дппара ме- 
(■счпо. Највећи део поводица локарских збрину! 
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je тиме, што имају пензије и инвалиде. Ta ствар 
дакле ие стоји тако рђаво. 

Председник Миша Трифуновић: Има реч го- 
сподтг riaii.ic Aiiljc.-uilii 

Павле Анђелић: Ja знам пок. дра. Сајферта, 
који je био прниатап лска]), ijoju je био лекар оп- 
iiiTimc чачанско, њега jei општина чачан.ска шко- 
ловала, on се| у Чачку родио и као ошптински 
лекар vii.vlioii je на државну службу п умро je од 
епидемије. (Јован Ђоновић: Има ли ттогод п.сгона 
пороДица?) Не знам, 

Председнив Миша Трифуновић: Господо, 
ja MiiciiiM. да lir, oiiTii пајбоље овако, како пре- 
длаже господин Јовановић, да се ово прими, a 
кад буде дефинитивна редакција из секције, да 
свкција/ р.оди рачуна o примедбама, које су овде 
пале. 

Известилац Већеслав Вилдер: Зар he ово 
опет доћн пред пленум? 

Љуба Јоваковић: Све мора доћи. 
Председник   Миша   Трифуновић:   Све   опет 

дефинитивно мора доћн пред Одбор. 
Пма реч господив ГТавле ЧубровиН. 
Др. Павле Чубровић: Mcnn je било позвато 

оио. mro je. господив реферевт навео, и ja то нисам 
хтео да цитира&) због irora, што делим помоћ у две 
категорије; једва, ва коју се нма позитивно право 
према соцпја.-тпм приликама п друЛ, коју ne 
1реба никако давати као помоћ која би вређала 
породиде лекарске. Породица једвог лекара, којв 
je дао живот за свас хиљаду војпика, не треба да 
буде изложева тој незгодн да joj се одређује 
помоћ из некога буџета [фивремеао, na да joj'će 
једног дана, кад дође пекакво друго расположење 
та позиција укине. 

Ja сам провео дуже времена код гаквих прп- 
лика и знам што значе епидемијски лекари; Било 
je случајвва, где су се такви лекари позивалн у 
i;.vli(' тешкцх болесника, где су казали: ja имам 
ситну децу, ако хоћете да ндем тамо, ко he од (a 
да ми децу спасе ако настрадам. Ja кажвЈИ да треба 
овакве случајеве осигурати. Ja hy се у осталом 
постарати да сакугаш n извесем конкретне слу- 
чајеве. 

ПредседвИк Миша Трифуновић: Пма реч го- 
спрдив Светислав Поповип. 

Др. Светислав Попопић: Ja се [шкако не 
могу да сложим са начелима господива дра, 
Штампара, да се та ствар гледе потпора препусти 
лека;рском удружењу. Зато предлажем, да се дода 
опом члаиу нови став, који би глабио (чита): 
»Под TICTIIM условима припада певзија лекарнма 
односво породицама лекара, који су на својој ду- 
жности прп сузбијању епидемије умрлн илн се 
онеспособили за рад у ратовима од година 1912 
до 1919.«. 

Председншс Миша Трифуновић: Има реч го- 
сподив Барић. 

Стјепан Барић: Предлангем, да се овај пред- 
мет одгоди, док се но, нбтраже ковкретви случа- 
јеви. Све ге случајеве треба обухватити да види- 
мо. есолико пма тпх конкретних случајева. 

Др.  Светислгв  Поповић:   Ja   иисдим,  да  je 
пезгодвб,  да   примимо  у  друго! тању   Један 
закон, Miijn хекст још дефинитивно не звамо, 
Iloiiiro се овде pa,m o TOMI-, да ce унесе једна мисао 
у заков, то греба onaj вдав вратити натраг сек- 
uii.iii. 

Председник Миша Трифуновић: Прнстајо лп 
Одбор, да ce onaj члаи г.рати ватраг секцији? 
(Ирима ce.) 

Изволите чутп даље. 
ИзвестиЈгац Већеслав Вилдер: Број м спи- 

ска уредаба гласио би овако: »Уредба o сталној 
болвичкој KOMiicnjii«. гГу ce пјшговарало, да je 
то опширва уредба и да je треба скратити и 
лепше cTii.inaoiiaTn. Према томе je секција овако 
ваправила уредбу p сталној болвичкој комисији. 
(Чита члаи  1. Ургдос.) 

Председвик Миша Трифуновић: 11ма реч ro- 
сводин др. Шимрак. 

Др..Јанко Шимрак: Шта зн,ачи ono: »Уврав- 
inii; опште државве болнице«? (Глао: To je бео- 
градска болница.) 

•Ta MiiciiiM. да Општа државва болвица 
може ce ггалазити у сваком већем граду, може 
битн у Iloi'.oM Саду, Сарајеву, Загребу. To мрже 
бнта нејасно. У почетку није било овога дометка: 
ДеЛокруг сталве болвичке KOMBciije простире с^ 

na све крајеве Краљевиве«. To може бити нејасво, 
па треба нејаснопу укловити. (Глас: Може ce рећи; 
'-Упраипш; београдске државне болвице«.) 

Председник Миша Трифуновић: Има реч го- 
сдодив реферевт. 

Референт Министарства др. Милан Јевремо- 
вић: Општа државна болница je бпла главна бол- 
нида na цслом тсрикфпју Краљевиве Србије. 
IIOIIITO je Мтхистарство у Беог^аду, [гредставља 
со да упраппик треба да буде у општој државној 
болпицп. која ce налази у Београду. Да ли he ce 
та болвица вазива,тв општа државна, свеједво je, 
a m je главно! то, да управвив рпште болнице у 
Београду буде члав комисије. 

Пргдссдппк Миша Трифуговић: Колико сам 
видео, члаи те комисије he бити управвш? Оптто 
државне болнице у Беогр^ду. 

Пма, роч госиодпп Маговчевић. 
Јован Маговчевић: .la бих питао. да лп има 

upu Мппигтарпт.у Народног Здравља архитекта? 
Казалн су ka да има, али да he битн укинут. Тре- 
оало би друкчије казати, Да he бити једав архи- 
тскта Миппстарстпа 11а|1одпог Пдравља, вли Ми- 
нистарства Грађевина. 

Реферевт Мивнстарства др, Милан Јевремо- 
вић: Господо, ona je [гоимедба госпо:дива noc.ia- 
ника сасвил! умесна. Mu сад-имамо архитекту у 
Мивистарству, али према новом уређешу Mopahe 
Д8 <■'■ сви ресорви пословв поједпних струка цев- 
трализују. Према гоме he п посар Мивистарства 
[рајђевина oiiTii усредсређен у ^ивистарству Гра- 
ђевина. Да ли he архитекта остатл у ресору нашег 
иинистарства, a. под контрож .i Мдвистарства 
rpalicisiiiia. или he бпти у Мивистарству Грађе- 
вива само једав рефереат за нахве министарство, 
то пс звам, то je ствар будуЈшости, и од ње за- 
виси како he архитекта да ради у комисији. 

Прбдседник Миша Трифуновић: Пма реч го- 
СПОДИВ  -louailDIillli. 

Љуба   Јовановић:   Пма.м  две  СТВари   ,ia   i;a- 
жем. Ilpiio да почвем са OBoiđ  »ледњом. Moje je 
MimiT.eib!'. да оставе рвако, како je, ако ce укиве 
то посебно одељење за архитектуру пли место 
архитекте, 6Hhe укввуто n ово: ово he Доцвије по- 
ништити ово гтаро. .M(l)\TiiM потреба je', да буде 
у том ЈЛгаистарству, као mro je tio иом мишлл- 
П'У   "   У   Мипнгтаргтиу   11ро(Ч!ете,   стручап   архи- 
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текта, који je спеЈјијално проучавао болничку 
архитбктуру.-То je некада било у српском сани- 
тету 1880.'до 1887. ira су 1887. услед T(Mi!i;ii\ 
фшгаисијслшх прилика укинуте неке устапоис 
im, je укинут и тај архитекта, али се oceha стално 
[тбтреба за таквим чиновником. Чин>ени су прку- 
miiju na шта вшие спремили смо овога господина 
као стручњака, да се специјализује за овај посао 
п MiiciiiM. да треба тако да остаае. 

Друга ствар, какви h'e бити односи ^змеђу 
Mimm-Tiiprrna Ipalji'iauia. и .Миипстарства Народ- 
иог Здравља. Ja сам за то, да остане како je пред- 
вНђено у члану 2. 

Хтео сам да питам господина референта^ n.i 
који he начин постајати та лица чланови те 
сталне болничке комисије. Тамо се iie могу uo- 
стављати управницн Државне болнице, јер je 
једна једина у Београду, али могу професори 
медецинских факултета, има више медецинрких 
факултета н je професоре мчора пеко да поставља. 
Ja :тсам нашао да ј*1 TO предвиђепо. 

Iipr,i,i( .iniii; Миша Трифуновић: Изволите, 
гроподиие референте. 

Референт Министарствб др, Милан Јевремо- 
вић: To je сасвим очевидно, да то trnje предвн- 
ђено, али узус je кад из неке струке или кфпора- 
ције требају пам nrui чланови онда се мп обра; 
тхгмо тој струци n.m корпорацији и она нам даје 
делегате. To je узус, то није предвиђено у овом 
паконском предлогу. 

ПредседниЕ Миша Трифуновић: To би зна- 
чило, да бп се Министар имао ббраћати свима то- 
лима за чланове. 

Љуба Јовановић: A inra, heiio за ona трн 
шефа Опште државне Полипцо? 

Рефереит Министарства др. Милан Јевремо- 
вић: Примедба господана Јовановића сасшш je 
умесна, jop нма више него три оделења, алн три 
шефа су стална, сталпа су према потребн и узима 
сс да he стално бити једаи ннтериог оделе^а 
један пгеф хируршког оделења и један HKMII. који 
може према по^бби да буде нли сталан или при- 
i.pcMi'ii. Ona остала оделења Допуњаваће се пкмјк,- 
i i'M.i. lIoniTo je ривеколошко оделење саставнн део 
основних оделенја болнице, зато су само ова три 
шефа. иначе би комисија била врло гломазна, J p 
Шиа више од 10 оделења у болници. 

Љуба Јовановић: Ja предпажем, да се цосло 
речи трп шефа боЛнице и Ефхитект Министарства 
Народног ЗДравља дода: »Ове чланове [тоставља 
Министар Народнрга Здрцвља«. 

Јован Маговчгвић: -Ta. пих молио, да се каже 
„к кле траје та.ј мапдал? чланова комисије, дожи 
потно п.ni за извесно време. 

Љуба Јовановић: За трн године, 
Др. Јанко Шимрак: Ja бих предлодгио код 

ове тачке o којој <,a\i roBopHbj одиосно управннка 
Олште државне болнице, да гр буде један од 
управника државциХ брлница. Мииистар може 
именова,тиј кога хоће, једна болница може битн 
боља него друга. To нџЈе аутономистичви, Дакле 
иолиџ, ;i,a се такч) каже: један рд управниКа Оп- 
п/тих државннх болница. 

Јован Маговчевић : Ona je дужност eno- 
редна. luna) he стална болничка комиоија радити 
у Београду; тР je незгоднр ако се за члана узме 
шеф Kole ио.птцс из унутрашњбсти услвд лега 
Hc-hc Molin вршити сроју редовну дужност! 

Др. Јанко Шимрак: Оиако су Министру ве- 
зане руке, не могу ое Министру Народног Здра- 
вља везати руке .ча једну болницу, on може прР- 
наћиЈ да једаз лекар smje дрбар, да има других 
лекара сп.особних и Миннстар мрже другога по- 
ii.iiami. a овога скинути, једошга Ј1екара да вза- 
бере за једну ^одину a Друтога, за другу грдину. 

Референт Мппистарства др. Милан Јевремо- 
вић: ГоспРдо, ма да je пшгаРтба господана Ши- 
мрака оправдана, ja бих Вас молио, да, разми- 
слите o техници самој koja je потребна за рад 
комисије. l.'oMiiciija та, врло чеото мора да ради 
сваки даи. али редовно ради двапута недељно. 
Кад ои управник боднице ono ван Београда као 
члан комисије, он би напуштао дужност врло 
често, a то je незгрдно и за болницу и за комисију. 
To je само у начелу оправдано алн  ције  прак- 
'lll'lllO, 

Др. Јанко Шимрак : Ja сам onaj предлог 
учииио само затр, да се ве бн na тој ствари ди- 
зала вика, a Министар Народ&ог Здравља извеонс) 
je да he понајприје одавде имепова^и управника 
опште државне болнице. 

Председшш Миша Трифуновић: ХоћеМо ли 
да прекинемо ствар? Ja hy ставитн na глаоање, 
нма неколикр предлогк Предлог господина ЈВубе 
Јоваповића и предлог [Ч)спрдина дра. Шимрака^ 
иенн се чшш да се та два предлога слажу, да чла,- 
гшве KOMiicnjc поставља Министар Наррдног 
Здравља na три годино. a. Пп господппс, Шпмр.и;? 

Др. Јанко Шимрак: Ja сам предлол^ио, да 
се место управник оџште државне болнице у Бео- 
граду lai'.K'c: јсдап од управника општих држав- 
них болница, 

Известилац Већеслав Вилдер: Пма три tipe^ 
длога и мо.тпм Вас, да идемо редом. Црви je пре- 
д.тог господина Шпмрака, да će ставв једађ од 
управника ошптих државних болница; To je 
прво, a ona три шефа оделен>а државне болнице 
остају. (Др. Јанко Шимран: И Рвде треба да се 
i же: државши болница!) li онда na крају иза 
речи »у случају потребе« ставџће се нов став; 
>чланов"е комисије поставља Министар Народдог 
Здравља na три године«. 

Председнцк Миша ТркфуновиЈ-!: Мошм го- 
сподина известиоца, да прочита цео члап како he 
гласити: 

Известилац Већсслав Вилдер мпта члан i. 
Уредбе o рталној болничкој комисрји, који гласи; 

»Отална болничка комисија je стручно слис- 
тодаЈзно гело Министарства Народног Здравл>а у 
< вима пптап.има no-innan.a n vpeljcina do.aniina n 
.п-мплтпта. 

Делокруг Сталпе болничке комисијв џро- 
сифе се na, ene области Крашевипс Срба, Хрват^ 
n < !л( венаца. 

Редрвних чланова сталие болиичке коми- 
( ије има 8 n тр: 

један 'i.ian главнбг санитетског савета, 
један  професор медидинскбг факултета, 
ннспектор Министарства Народног Здравља, 
један од управиика Државпих болнида, 
трп шефа оделења државних болница и 
архитект Млпистаротва   Народног Здравља. 
One члапопг иостап.л.а, MmracTap   Народнбг 

Здравља  na трп године. 
У случају пбтребе може Министар НароДнрг 

Здравља na предлог болничке комисије, у nojc- 
диие Седнице аоџтхи вапредне чланове из noje- 
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диних крајева Крал.евства, када со расправл.ају 
важна питања тога краја; a сем тога поједина 
стручпа лнца за нарочита питања«. 

Председник Миша Трифуновић : lin сте 
Mv.m. господо, како гласи овај први члан. Питам 
Одбор примали овај члан са овим изменама Есако 
je ирочитаи? (Прима.) Објављујем, да je примљен. 
Изволите чути другп M.um. 

ll;;i,(TTii;iaii, Већеслав Вилдер чита члан 2., 
који гласи; 

»Стална болничкб комисија даје стручио 
мишљење o свима цитањима, која се тичу отва- 
ра.ња нбвих болница п здравствених установа и 
подизања нових болничких зграда; 

Испитује прилике по.стојећих болнида, TI- 
ставља преддоге, односно даје кшшљење o проши- 
рењу n преур^јењу њиховом. 

Даје своје мишљење o уну^рашњем уређе- 
ii,y no.niiiuii u здравствених установа и o цело- 
купној адмшшстрацији њиховој. 

Прикупља материјал за израду оног дела 
(';iiiiiTCTci;nr Закона, кпји te односи на болнице, 
нсто гако предлаже издавање одредаба, које c'e 
тичу болничке службе. 

'Даје своје мишљење o молбама за отварање 
цриватних санаторија п лечилишта; нсто тако o 
правилима (статутима), упувствима у домаћем 
р?ду ii(ijivuiiiiix бодница, санаторија и лечилишта. 

Проучава питање o модерпом уређенЈу и во- 
l)(Mi.y болнице и настоји, да се та начела и код 
нас примси.ују. 

Боди евиденцију, o том, да и болнице пмају 
ЛОЂОљт број лекара и административних чи- 
новнтса, a иарочито да имају у довољном броју 
стручно образованих болничара(ки) nai; настоји, 
[a се отворе шкбле за болничаре(ке) и даје своје 

Miim.iicii.c. о обиму u начину наставе. 
Члаповима сталне бблничке комисије одре- 

ђена je награда за сваку седницу од no (20) два- 
десет динара поједином члану када у п.ој прису- 
ствује. За ванредне чланове, као и ванредне слу- 
'iiijci;!1, и нарочите стручњаке одредиће Министар 
Народног Здравља натраду no предлогу коми- 
сије«. 

Др. Јован Радонић: -Ta мислим, господо, ла 
ona, реч »даје стручно мишљеље« треба да изо- 
стане, jop je несумњиво коммспја. стручна и стога 
јо та реч излишна. G погледом na хонорар, ja 
мислим, господо. да јо врло мало двадесет динара 
од седнице. 

Јсван Маговчевић: Ja нисам био раније на 
оедници u не знам шта je било решено. Предви- 
ђене су све функције, воје има да врши стална 
болничка комисија, само je [штање, да ли je њи- 
хово мишљење обавезнб за Министра или га on 
можб п нгнорисати. (Чује се: Ono je само бавето- 
давно.) 

Др. Анте Дулибић: Ову одредбу o нзносу, ja 
бих молио, да се то изостави. Ja бих то оста[вио 
јодиомс правилнику, na he Влада пђсле видети. 

Јован MaroBHBBHli: Овде je предвиђено и 
каже се »н за нарочите стручњаке одредиће Ми- 
нистар llapo.uior,-! Здравља награду no предлогу 
крмисије«. Овде се прздвиђају дневнице, a да ли 
he се платитн путни трошкови, na пример; од :!а- 
греба довде? (Чује се: To je предвнђено.) 

Председник Миша Трифуновић: Има реч ro- 
сподин референт. 

Референт Министарства др. Милан Јевремо- 
вић; Господо, паиомсна. да je ова награда као 
дневница врло мала, ona je стварна, алн ис смемо 
ча предлажемо више, јер знацо какве су финан- 
сијске околиости и ne смемо даље да идемр. 

Ja налазим за потребно да кажем, да je врло 
тешко чланове Jiei^pe скупити у ту седницу, јер 
mi један нема рачуна да дође за 20 динара. Врло 
често се седшгце свршавају са no два до три 
члана, a то већ није стручно .тело. To сам сматрао 
господо, за потребно да ка/кем. да јо сасвим други 
случај onaj. који се тиче путовања, jop ру награде 
двојаке: плп су сталне награде за ono који пу- 
тују, a то су дневнице и попутнине, што je већ 
уређено особеном уредбом, или су награде специ- 
јалне зд ге чланове као стручњаке, које шл npn- 
падају. ;i којо треба да продтожп Полсспичка ко- 
Miicnja, Тако je практиковано и у другим етруч- 
ним телима и зато треба нздвајати ono што јо 
везано за one специјалне наураде. 

Председник Миша Трифуновић : Прима лн 
Одбор овај члав како je дошао из Одсека са npe- 
длогом да се испусти »стручност«? (Прима.) 06- 
јаћшујем, да je примљев с тим, да je и овауредба 
дефинитавно свршена. Изволите чути даље. 

Известилац Већеслав Вилдер (чита): Број 17 
списка уредаба мвња наслов n гласи: »Уредба o 
усјрпјстпу оолпсппх оапптотгкпх управа«. Прс су 
биле у наслову још речи; »у Србији и ЦрнојГори«. 

Члав i. гласио би: 
»Да би оо задаће Министарства Народног 

Здравља могле засновати na mro ближем надзору 
п нзвођењу орактичних санитетских послова у 
самом народу, установљавају се обласне сапптст- 
i ке управе са no једгаш ннспектором као шефом 
њиховим«. 

Остало ce, господо. брише. 
Др. Јован.Радонић: Гооподо. ово Г|11 ce отнл- 

ски могло да измени. Што ce тиче ових »задаћа 
да 6ir со могле засновати«. 

Љуба Јовановић: Нека će просто каже: »Да 
би ce извршеве задаћа могло засповати«. 

Председник Миша Трифуновић: Господин 
Л^уба Joi'.anonnli прсдлама': »да би ce нзвршен>е 
задаћа иогло засновати n тако даље«. Прпма ли 
ce члав i. ca овом изменом? (Прима.) 

Др. Јанко Шимрак: Пардои, молим вас, ja ne 
разумем ово: »рбласне салитетске управе«, 0 томо 
има да ce донеЈсе закон a да ли he on доћи плп 
ny и кад he доћи то je питањв, али док ce on ne 
дбнесе, ne могу да разумем зашто мп да прејуди- 
цирамо ову ствар пре no што тај заков дође и ту 
ствар коначно реши. (Чује ce: Зато овде n долазе 
[фелазна паређења.) Ja ce протппп.м овоме n гла- 
(ali.v противу. 

Известилац Већеслав Вилдер: Ja предлажем 
како je овде са овом нзменом, која ce односи na 
нзвршење задаћа. 

ГГредседник Миша Трифуковић: Ja оам члаа 
!. ставио na гласање и оа je примљев оа овом 
изЈ^еиом, a' само je гх)сподив Шимрак против. 
Изволите чутп даље. 

Известилац Већсслав Вилдер Счита): »Ha 
концу уредбе додаје ce: прелазно nap hcBe: 

Здравствени Одсеци у Загребу, Оарајеву, 
('п.ипу. 11м;ом Саду n Љубљали задржавају до- 

.садању своју организацију n делокруг рада. Кад 
сс лонооо закол o адмипистративној подели земље 
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постају обласие саиитетске управе. Проведбу иро- 
писује   Министар    Народног   Здравла    аравил: 
1! II KOM«. 

Љуба Јовановић : Молим вас ко поставља 
обласне санитетске управе? Ако су то Одсеци. 
онда нека се стави још реч »ови«. 

ИзЈвестилац Вепеслав Вилдер; Ja нримам ово. 
Цредседник Миша Трифуновић ; Прима ли 

Одбор прелазно наређење како je кгилиоовано са 
овом допуном? (Прима.) Изволите чути дал.с 

Известилац Већеслав Вилдер (чита): Број 
18. списка уредаба предлаже се, да остане са из- 
мсном да се na крају дода; »Прелазно наређење: 
Делокруг и устројствб-окружпих (^упанијских) 
санитетских управа уредипе се саобразпо одред- 
бама закона o административној  поделв бемље . 

У пређашњој седипци je било приговора од 
гбсподниа Љубе Јованбвића што се предвиђају 
бкружне санитетске удраве. Каво, међутим, нати 
окрузи неће више постојати, то се зато иора до- 
нети прелазно наређење, a све дотле има да остану 
садапЈње окружне санитетске управе. 

Др. Павле Чубровић: Ja MIKVIHM. да би овде 
требало   одређеније   казати   и   рећн   »садагање 
окружне санитетске упрс,ве итд:, a док се то не 
изведе важиће и оне ;[i\.-\,r јер њих не иоже нико 
укинути. 

Известилац Већеслав Вилдер : To je сасвим 
јасна ствар, да оне важе све до тога времена. 

Цредседник Миша Трифуновић: Ja мислим, 
да би се мргла ставити још једна реченица, да 
дотле могу и оне функционирати. 

ИзвестилаЈЧ Већеслав Вилдер: Ja мислим, да 
je п no овој стшшзадији то сасвим јасно. (Одбор 
усваја прелазно наређење.) 

Председник Миша Трифуновић: Молим вас 
завршите читање. 

Известилац Всћеслав Вилдер (чита): »Коди- 
фицирана уредба од уредаба п решења под број 
8. 9, 10 н ii рласила би овако: 

Уредба o оснивању Посебних Санитетских  Уста- 
нова за испитивање и сузбијање заразних болести 

и давању бесплатно лекарске  помоћи. 

Члап i. 
Овлашћује се Минис^ар Народног Здравља 

да у цпл.у испитивања п сузбијања заразних бо- 
лести и давања бесплатпе лекарске помоћи, оснит 
ва засебне устапове: амбулаторије, епидемио- 
лопгке ii бактериолошке сталне u покрегне станице 
п лабараторије, диспанзере, иоликлинико«. 

Да fm be још јаче истакла ona мисао focno- 
дина ЈБубе Јовановића, стављен je члан 'i., који 
гласи: »Лекарске ACINIV у овим установама су 
бесплатне«. 

Љуба Јовановић: Ja. hy гласатн ла ово како 
je аредложено, али морам напбменути, да ипак 
није урађено ono. што сам ja очекивао. Ово je су- 
шппе кратко н овим није обухваћено свс BITO "je 
требало обухватити. 

Јован М. Јовановић: Ja се слажем са госдо- 
дином Јоваловићец, да овде није обухваћвно све 
ono. nm) je требало обухватити. Сом тога, имао бих 
да напоменем, да би се моЈкда могао nahir какав 
1 рпскл или уодште nam израз, којим бн се заме- 
нили omi страни изрази у овом члану. 

Известилац Већеслав Вилдер: To су све 
тастб технички хершпш, који се свагде уиотрс- 
бљавају sa ове ствари. 

Председник Миша Трифуновић : Ставићу, 
господо, на гласање члан i. Прима ли Одбор члан 
i. ове Уредбе? (Прима.) Објавл>ујем, да je при- 
мљен. Изволите чути члан 2. 

Известилац Већеслав Вилдер (чита); 

Млап 2. 
JleivapĆKe VC.IVIT у овим установама су Гим;- 

платне. 
Председник Миша Трифунови!!: Прима ли 

Одбор члан 2.1 (Прима.) Објављујем, да je при- 
мљен. Нзволите чути таан S. 

Известилац Већеслав Вилдер (чита): 

Члаа 3. 
Потребна средства за оснивање! n издржа- 

вање ових установа одређују се буџетом. 
Председник Миша Трифуновић: Прима ли 

Одбор члан .'!.'.' (Прима.) Објављујем, да je при- 
мљен. Изволите чути даље. 

Известилац Већеслав Вилдер (чита): 

M.ian   1. 

Правилник o раду и седиштама тих-уста- 
нова прописЈје Министар Народног Здравља. 

Председник Миша Трифунозић: Прима ли 
Одбор члан 4.? (При.ма.) Објављујем, да je при- 
мљен. Изволите чути лал.о. • 

Известилац Be'iecnaB Вилдер (чита): 

Члан б. 
Ири овим установама цостављају се отру- 

чпа и друга лица указом или претписом; Њихов 
број oirpehvje се буџетом. 

Посебиу гтручиост лица, која се имају поста- 
вити, цепиће ('анитетскн (!авет. 

Ранг и плата стручних лица, која се наме- 
штају kao шефови ових установа, једнака je плаћн 
тефова одел.(Ч1.а у друкавтш болницама, a подре- 
ђених стручних лпца плаћи среских лекара. У ко- 
ликб се ова лица no својем раду могу узети као 
епидемијски лекари, примаће принадлежности 
епидемијских лекара. 

ГГредседник Миша Трифуновић: Прима ли 
Одбор члап Г).? (Прима.) Објављујем, да je при- 
мљен. Овтл je завршев извештај lir. Одсека, 

r
T[p. Светислав Поповић: Меии није јасно no 

овој уредби, да ли се ту има у виду прииудпо ле- 
чење и принудаш преглед. Лко се то има у виду, 
ja мислим, да Министар Народног Здравља није 
овим законом добио овлаиЉење за то. Ai;o се 
хтело имати у виду принудно лечење и принудан 
преглед, онда се само законом могао овластити 
господин Министар, да цропише правилник o 
томе. AKO се то жели, рнда то треба унети у заког. 

Референт Министарства др. Андрија Штам- 
пар: Ту би ге могло радити само o принудном ле- 
чеп.у иолиих зар»азних болести, али то бв се мо- 
рало регулисати парочитим законом, као у свима 
земљама. Међутим, нема давас Егаједне државе, 
која je закодом остварила принудно лечење тих 
болести. Mu сада саставјвамо један закбн o сузби- 
јаи.у полних заразних болести и у тај заков je 
ушла обавеза, Да се рваки болесник мора лсчпти. 
a код кога he се он лечити, то je друго иптап.с 
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Oi'.iiM пројектом закона mije дакле предвиђено 
аринуднолечење, него he се аравилииком регули- 
сатв само уцухарње уређењв тих установа; 

ПреДеедник Миша Трифуновић: Са овим ];• 
свршен претрес извештаја 111., Одсека. Ми рмо 
прешлн били преко талке 2. дневнога реда - a то 
je иавештај IV. Одсека. Како je сада овде госпо- 
дин Корун, који заступа взвестиоца у том пред- 
мсту. MOIMII niicMo ciipmiiTU ii ту тачку дневИОГ 
реда, lip.' тога, горподо, даћу ает минута рдмора, 
да сс договорите o избору једног секретара Зако- 
иодаипог Одбрра. 

(Настаје одмор. - - Носле одмора.) 
Председпик Миша Трифуновић: Настављам 

седницу, Пршто се господа нису споразумела 6 
избору секретара, хо Кемо тб аитање одгодити, a 
еада ћемо да (хродужимо претрес извештаја l\'. 
Одсека. Молим господина дра. Коруна, да заме- 
шује известиоца и аоднесе нзвештај o ОдРеку за 
Далмацију. 

Известилац др. Милан Корун: 11a првом je 
реду под a) »Наредба земаљске владе за' Далма 
цнју од 18.новембра 1918- године бр. IV. 1409, 18. 
i Далматинскн Гласник« од 19. новембра 1918; 
год. бр. li.), o укинућу царске наредбе o запљени 
имовине због в.елеиздаје. 

Друга! je под б) Наредба земаЛ)ске владе за 
Далмацију од 8. просинца 1918. године број I. 
2773/18., крјом се употпуњује наредба земаљске 
владе од 18. студенрга iois. год. гледе укинућа 
царске наредбе b запленн кмовшхе због велег 
нздаје. (»Далматински Гласник< од м. просинца 
(918. број 2,). 

K'ua CMI) јучгр paciipMi;.i,a.iii 6 извештају 0 
('.miiiiiiijii. оида гмо (моиеиачку уредбу укппули 
зато. јер омо казалИј да ћемо Далматпнску да 
проширимо na СЛовенију, пршто je Далматинска 
иаредба гехничкн потпунија. Иа ових разлога 
Одсек предлаже, да сб рве две иаредбе здруже у 
јсдну u да се Да шатинска наредба орошири и 
ма Словенију, a да сс поред тога изврше неке 
иање промене у тексту каошто стоји у нзвештају, 
јер je наредба протегнут^ и на Оловенију. 

Председник Миша Трифуновић : Прима m 
'U'Hip рвај предлог? (Прима.) Објављујем, да je 
onaj иредлог npiiM.i.cii no предлогу ОДсека. 

Кавестнлац др. Милан Корун (чита): Под 
2 a) Наредба покрајинске владе за Далмацију од 
26. вељаче 1919. годиие број l. 3410/19. >Да.1ма- 
гански Гласник   од i, ожујка 1919, број 16. и 

б) Наредба \Тшшстарства Правдо гледе про- 
Дужења рока застарв некго! гражби од II. децем- 
бра 1920. грдиие брсц ^8.255 Далматиџски Гла- 
сник« од 22. пррсинца 1920. број 08; 

IloiiiTo j.' материјал, ca којим се баве ове две 
каредбе, iicTii Есао и у Оловеначкој иаредби под 
број 6., Одсек предлаисе, да се one ове наредбе 
зд^уже у једпу с тиме, да се у наредби број i. 
■"-no/IO. (»^алматински Гласник« од i. ожујка 
1919. број 16.) na место речи »прије дана 31 де- 
цембра 1920.« ставе речц »пјшјс дана 31. дедем- 
бра 1921, год.«. 

Рлава one nape ine има ла iviacn: »Наредба 
гледе продужења рока застаре неких траж6и1!а за 
обмочја виших земаљских судова v Љубљани и 
Сшгату«. 

Одсек предлаже; да се i ве две наредбе здру- 
же у Једну n ca овим измепама приме. 

Предеедпш; Миша Трифуновић : Прима ni 
Одбор предлог l\'. рдсека, да се рве две наредбе 
здруже у једну и ca овим измеиама приме'.' 
(li|)iiMa.) Објавл.ујем, да су са оиим изменама 
примљене, с тим да ре здруже у једну. Изволите 
чути даље. 

Известилац др. Милан Корун: lla рзду je на- 
редба под бр. з овога Одељка: Наредба аокрајин- 
ске владе за Далмацију o проме^и пристојбина 
пЈаведених у §§ 38'i. и 385, каз. поступиика од 4. 
новембра 1919, године број Vi. uši/m. (»Далма 
гински Гласник« од 15, студеног 1919, број 67.). 

Потто je udi словеначка наредба под 6poj 
13, проширена и на Далмаццју, Одсек предлаже, 
да се предметна наредба за Далмацију укине. 

Председник Миша Трифуновић : Прима ли 
Одбор, да će ona наредба покрајинске владе за 
Далмацију, заведена под број 3. .одељка за Дал- 
мацију укине, како je тс Одсек предложио? (При- 
ма iv. i Објављујем, да je примљен предлог Одсека 
да се ona наредба под бр, 3 укине. Изволите чутв 
1,-|.|,г. 

Известилац др. Милан Корун: Одсек прдла- 
же, да се решење подбр, 4, o наредби покрајинске 
владе за Далмацију o праву заступања туђих од- 
вјетника у Далмацији од 5, новекбра г.ии, број 
г.т. одлржц, док се  !аслуша Влада. 

Председник Миша Трифуновил: Одсек lipe- 
дааже, да се решење o onoj наредби одложи; док 
се не саслуша мишљење Владе, Прима лв Одбрр, 
да се решење <> оврј Иаредби одложи? (1Гри1 
()ојап.пуј«!м. да сс решење o овој варедби одлаже; 
док се не саслуша мишл>ење владе, и[звРли'ге чути 
дал.е. 

Известилац др. Милан Корун: Одсек пре- 
длаиа'. да со укшш под број 5 Наредба покрајиН' 
ске владе за Далцацију o олаЈкшицама у грађан- 
ско-судском поступку од 22. децембра 1919 го- 
дине орој VI, 2669/19. »Далматииски Гласник« 
од 24, просинца 1919, број TI;., пошто je ono пи- 
тање уређено наредбрм под број 9, за v ловеиију, 

Председник Миша Трифуновић : Прима ru; 
Одбор предлог Одсека, да се ова наредба укиве.? 
(Прима.) Објављујем, да je примљев предлог Од- 
сека, да će ова наредба под број •'». одељка за Дал- 
мацпју укине. Изволите чути даље.' 

Известилац др, ^илан Корун: lla реду je 
под бр ii. Наредба покрајннске влаДе за Далма- 
unj.v радп :;cM.i,imiii(> забиљежбе секвестра непри- 
Јамм.п.пх liMoiuma ОД 19. .ма])та 1920, ГОДШМ Бр. 
rtpec. 1070/20. »Далматински Гласник« од 20. 
ожујка 1920. број; 12. 

IloiiiTo je потрсбио. да се законом одређенн 
(•(•I;I:CCT|)II   цад   iiciioicpeTiniM   ii.vamcM   исирнјате b 
ских пРданика забељеже у уложне  књиге, рдсен 
предлаже,   ia се ona иаредба бснажц. 

Председнив Миша Трифуновић : Прима ли 
Одбор ирвдлог одсзка, да се ова наредба заведена 
нод бројем ii. одзљка за Далмацију оснажи? 
(Прима.) Објављујем, да je ona наредба оонажена, 
Изволите 'i.vm даље. 

Известилац др. Милан Корун чита прд ор. 
т. Наредбу покрајинске владе за Далмацију за 
уређење најмоввих одношаја са државом, покра- 
јчном п општинама од 29. децембра 1920. год, број 
прес. 7388/20» (»Далм. Гласник од s. спјечња 
1921. год. број  1.). 
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Попгш со оиа наредба бави материјом, KOJ.I 
ne припада компетенцији Министарства Правде, 
ОДсек предлаже, да се ова наредба уиути трећем 
Одсеку ЗаЈ^онодавног Одбора; 

Прсдседник Миша Трифуновић : [Грима лп 
Одбор овај предлог*? (Прима.) Пошто Одбрр прима 
овај [федЈГог, то he се ова наредба упутити трећом 
Одсеку. Изволите чути даље. 

Известилац др. Милан Корун чита под бр. 
s. Наредбу Цинистарства Правде o олакшицама у 
СУДСКОМ IIOCTVIIK.V ОД 12. фебр. 1920. бр. 24.291/19. 
(»Ур. Лист« од 5. марта 1920. год. бр. 133.'). 

Ова наредба идентична je ca, наредбом под 
бр. 9. за Словенију ге je и ово питаље са помс- 
li.vm.M наредбом за Словенију решено и за Далма- 
iinj.v. Према гоме Одсек предлаже, да се ова на- 
редба укине. 

Председник Миша Трифуновић : Прима ли 
Одбор onaj прг-д.ка'? (Ирпма.) Објављујем, да je 
iipiVi/mr ()дсс1;а. да cc. ona. иаредба бр. 8. укипо, 
примљен. Изволите чути даље. 

Известилац др. Милан  Корун чита под бр. 
9. Наредбу Министарства Правде o преуређењу 
олужбеног одношаја подчиновника a слугу од 31; 
јануара 1921. године број 44.563/20. (»Урадни 
Лиот« од Hi./II. 1921. године број 46.) и под број 
10. Наредбу целокупне покрајинске владе за Сло- 
венију од 21. јуца 1921. године, издане на основу 
закључка целокупне покрајинске влаДе за Слове- 
пију. одобрвцог од Министарскога Савета у сед- 
ниди од 14. маја. Ова под број 10. je због елбктри- 
чних ствари. 

Наредба под број 9 решена je под број 11. 
нареда^а за Словенију и у њеном последњем па- 
раграфу стрји, да Министар може сличну наредбу 
издати и за Далмацију, Стбга je наредба иод броЈ 
9 за Далмацију решена наредбом под број м за 
Словенију, a за наредбу број io решено je јуче да 
нДе у Одсек натраг. Плада ииак и нс тра/К-и luimc 
акр се оснажи ова наредба за Словенију, да се 
прошири п иа Далмацију. 

Због тога предлажем, да одпадне свако pii- 
maiiaii.c o парсдпама ПОД број 9 и 10 као без- 
продмптпо. 

Председник Миша Трифуновић : Прима лн 
Одоој) оиај предлог? (Прима.) Пјзјпто Одбор при- 
ма. изволите чутп даље. 

Известилац др. Милан Корун чпта под бр. 
n. »Рввдење Министарског Савета од -2. марта ове 
године, да острио Крк псмштичко адмџнистратив- 
но припадне под управу загребачке земаљске 
владе«. 

Иод број u имамо дакле решење Министар- 
ског Савета, да острво l»'pic припадне под упра,ву 
3агребачв0 Земаљске Владе. To решење no моме 
мишљењу није Спадало у IV. секцију, јер je то 
једна стиар, која спада у надлежност друге сек- 
циЈе, 

Бр. 12 рсшење Мшшстарског Савота од <). 
априла I921i године, да оиај део Каставске оп- 
штине у Истрп, који je no Рапалском уговору 
остао иама, прицадне политичко-админисаративно 
под vnpaii.v ;Јагрсбач1;с ^смалЈСке Владе, a у суд- 
бено подручјс luimer иомал.скор (amvmiuioiiorj 
суда за Далмацију у Силиту. 

Ово je једно решење, које je допео Министар- 
скн Саиет. a ио коме поменути део општиие Ka- 
ставске политичко-административно пршхада под 

удраву Загребатае Земаљске Владе, "a у поглоду 
правосуђа вишем судбеном столу у Сплпту. 

Пошто je немогуће, да се ва/кећи аустрнјски 
судски законц за каставску ошптину мењају, од- 
сек предла/ке, да се ово pcmeuje ociiaiKii н да се 
изради текст за обнародовање предметног ре- 
шеа>а. 

ПредсеДНЕК Миша Трифуновић: Има реч го- 
( иодпп ЈЈзуПа JoBanoBiili. 

Љуба Јовановић: Ла сам молио за реч и МИ- 
слпм. да ово no троба да рсшавамо. Ово je, господо, 
na upiiiipoMoiiu начин расирављоио и уређено ре- 
шењем Министарског*Савета и нека тако и останс 
no ономе како je Устав предвндео. Међутим, како 
lio бити дофшштшшо, то ho лмати ток да се ро- 
шава': или ревизијом Устава или извршењем 
Устава. (Др. Јанко Шимрак: Ово je добро!) Рекао 
сам, господо, ono зато, тто je госчјодпи Шпмрак 
доиоо данас ноту у рад Законодавног Одбора и до 
сада je Законодавнп Одбор радпо на основу 
Устава признајући п полазећи од њега без обзира 
na то. шта he доцније бити. (Др. Јанко Шимрак: 
Ja бпх био луд, кад га ml бих признавао.') 11 ja 
кажем, да je сваки луд im игппкп, који не при- 
Miaji' оно уставно стање, na пека гледа, да га uo- 
||равља. II зато сам и ja да га Ооправимо ске глжо 
троба и да се старамо, да све ono. што има лоброг 
у ч.ому остваримо. To je моје мишљење. Али, го- 
i иодо сво je јодио од великих питаља, патаи.о o 
адмицпстративној подели земље, и мислим, го- 
сјпдо, да троба да сачокамо то решавање, na ћемо 
имаги врло брзо прилнве, кроз неколшко даиа мо- 
pahe Народна Окупштина приступити томе послу, 
и кад lio то радптл. није потребно да данас у то 
улазимо. До тога- решеша Пародпс Скупштине 
остаће се при наредби Министарског Савета. 

Известилац др. Милан Корун : Ja ре у ово 
питање не улуштам. Ja бих ж§леоч, да се за на- 
редбу бр. li и бр. 12 направи један заков и да се 
i;aiKo: »Прпвромопо со K'pi; n део КаставсЈсе on- 
iirnino, који je npiiiiao no Рапалском Уговору 
иама, стављају у поглоду правосуђа у обмочје 
вишег земалГског суда у Сплиту«. Дакле да ништа 
no говоримо o томе камо припада политичко-адмп- 
гшстративно. Пошто IV. Одсен није ira бно над- 
ложаи  ;;а, то иоолодњо пптап.о, 

Др. Анте Дулибић : Постојећн ћакон одре- 
ђује комс Крк прпиада. (Ианоотилац др. Милан 
Корун: Крк je припадао Истри.) Закбн треба да 
каже У томо смислу припадаће Хрватској или 
((Плиту. 

Известилац др, Милан Корун: Ово решење 
imjo, обнародовано. (Др. Анте Дулибић: Обнародо- 
r.aiio je у »Олужбении Новинама«.) Из предлеже- 
iiiN Службених IloBiuia« то није јасно. ('уд па 
■чм.у и у Каставу no би имЈао другу и трећу ин- 
станцију ако нс донесемо решења у том погледу. 
Питаље админиртративно-политичке припадности 
нас у секцији иијо тангирало. To no спада у IV. 
Секцију; Ja мислим, да Одбор пи у чеиу ве преју- 
дицира ако каже, да каставбка огаитина n острво 
l.'pi; привремено припадају у поглед^ правосуђа 
под обмочје в ег земаљског суда у Сплиту. (Др. 
Анте Дулибић: Морате pohn I;OMO припадају!) 
Коме припадају пол. административно, ствар je 
предлога друге секције. 

Прсдседшш Миша Трифуновић: Има реч го- 
сполпп Чубровић, 
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• Др. Павле Чубровић : Моии изгледа да оио 
кма Koirrpaiii'i) ta. Оид!; ju говора, да острио 1>'рк 
ирипада под наДћ(ежност земаљске владе у За- 
гребу у погледу административном. Ових дана 
IICMU имати закон o централној управи, ^де се 
ПЈ^двиђа ^ентрализација свију могућих натих 
адмшгастративних тела и сада na једанпут да 
поред гога закона у лсто време допосто један 
закон, који паралелно,' признај^ да Крк у адми- 
ппстратипиом пор.нму иод.чси^и под иадлежност 
;)ема.-1)ске илади у ^агребу. To je незгодна У кр- 
лпко će тиче да ои спада у погледу судском у на- 
длеишост под јСплит, то се може на згодном местз 
да кажв. 

Ирсдсодшп; Миша Трифуновић: Пма pci го- 
СЦОДИВ llonoiiilli. 

Др. Светислав Поповић: Ja мислим, да ствар 
iijij(! зрела да се репга. Ja се не бих сложио <; тше, 
IHTO Miir.iii господив ЈБуба Јовановић, да ми треба 
да Јфедимо  нешто  привремево,  Оним  моментом 
кад je Крк дошар у вашу власт, трббало je да сс 
устаноии иадлпалјост n то аакоплма. Закоп хреба 
да устанрви ко Јкз бити оудска, a ко адшшистра- 
Tiiiiiia. власт. To питање троба рвшити до онога мо- 
мгпта. док. сс Устав у погледу административном 
ке уведе у живот. Није та ствар зрела за решење 
и pcincii.a Министарског Савета не тичу се само 
судских инстанција, него ћитања иа којв he се 
иа.чии нрпттп n.iacr na Крку. To'ce тиче И адми- 
нистративне власти. По адмивнстративној власти 
прлиада, компетенцкја аокрајвнскои вамеснику .\ 
Загребу. Крк je госиодарскл и економскн састав 
im део Хрватске. 0 гом људи могу имати разли- 
чна мпшл.еи.а али држим, да закони, које ве до- 
вети законодавнв рдбор, ipe6a да у целости pemo 
one проблеме, воје je решавао кшшстарскв савет. 
МислиМј да треба те стварв  поверити Другој и 
четвртој   секцији,   да  у   крмбинрваној   седвицв 
изнесу продлог закона, којим   би се   ркгулиса.м 
пптања падлежности власти на острву Крку, kaito 
у погледу судском, rako и у погледу адаинистра- 
гивном. Другом Одсеку je гакођер аредложено ре- 
шење Министарског Савета и банска варедба, крја 
детаљно уређује питање адмшгаотрације на Крку 
ii други Одсек треба да се позабави тим питањем. 
За то мислим, да се ствар мериторно не рбши, вего 
да П. п iv. Секција у комбивовавој седогацв нз- 
несу хакав предлог закова, којим бв се ре^лисала 
надлежвост власти na Крку, како судска така в 
административна. 

Председник Миша Трифуновић: Има рсч го- 
сподин др. Анте Дулибић.1 

Др. Анте Дулибић: Hama Секција je венти- 
лирала то питање, да ова уредба може спадата ko- 
лико у други Одсок толико и у четврти. Ja ми- 
слим, да <v обе уредбе осваЈке, јер će гако до сада 
радило п у судском и у административпом по- 
гледу. AKO те уредбе не оснажнте, незвам како he 
онда остати. Ако се као разлог наводи то; ппо he 
дОскора доћи зажов o цевтралвој управи, радн ко- 
јега he то постатп сувишним, морало бн то онда 
вредити п за све остале уредбе a не само за ове 
две, 

Фехим Курбеговић : Господо, само je привре- 
м,|'||и била уређена административна припадаост 
Крка Хрватској, a судбка Сплиту-Далмацији. /la- 
nac, ако MU не оснажимо ову урвдбу, него остане 
решење Мштстарског Савета, што he онда бити? 

Ulio je до сада уређево, важиће и дал>е. Kao што 
je рекао господин Љуба Јовановић, ;ioliiilie na 
претрес закон o адмшшстративној поделв земље, 
na je варавно, да he бити одређено у том закону, 
куда he припастп острио (»pi;. Осиа.и.-и/т ми ово 
решење нли га, одгодили, јвдна je исга отвар. Ako 
одгрдимо ono решеље, важиће ono штр je вредви- 
l;ciio. AKO га освЈажимо, само no себв укида се то 
решење, Есад се донесе заков o воделв земл)е, ;;;i 
пас вема викакове погибели, учппили овако нли 
onaiai. 1!()л,а, nac je, да. одложимб оио pomcii.c па 
he важитн и даље ово, како je решево, a воља нас 
je да оснажимо решење. 

Председвик Миша Трифуковић: Има реч гр- 
сподив ЈБуба Јовавовић, 

Љуба Јовановић: Менв je жао, што гу го- 
спода мало вервозна; Пилпм. да моје мишљење 
вије дрвољно гачно схваћено. Од страве гооводива 
/bviii6iilia аамера ми cc. као да ja представљам, 
ла je само ово вривремено pomcn.e, a све друго да 
.!'• пешто стално. Међутим вије то rako. Једав део 
ових решења постаће заков онако исто као в 
свака другн законв доиесенв редоввим вутем, 
За њих иоже се десити, да буду аромењени после 
2—;i недеље дава, a може се десити да неки ii'. 
иеђу n,пх не буде промењев mi пОсле 100 годива 
Напротив, за овај вредмет, o ком сад гопоримо. 
Устав je предвидео да тако неће остати, аего he 
|(' брзо мењати законом o адмииистраттатј iKi- 

^мп вемље. 
Зато ja друкчије глеДам na овај случај и na 

друге слпчт; случајеве, него аеш господа. Л ври- 
знајем, да се na ono може n друкчије гледати n да 
може неко мислитн, да се уопште неће присту- 
пптп послу o адмивистративвој водели земље na 
обдасти. Ko тако мисли, може резоврвати овако: 
Нека остану садашње аокрајине, n ja hy потпо- 

магати, да се арошир? n да остану што дуже та- 
кове«. Али omi. noju тако не иисле, него хоће да 
овај Устав уводе у живот^ тако неће рећи, него 
he pelin оиако: »Јсдпо стап.с којо. има сада своје 
практично решење, које je дао министарскв Са- 
вет -- a за које решење je Устав рекао, да a ono 
II слична решења Министарског Савета постају 
законом -- века оставе тако no вакону, док то не 
буде вромвљево ва вачив какр je вредвиђево. 

Ja hy отпорспо рећи за мене n за моје исто- 
мишљевике, да смо мн противнн садављим гако 
званим историјским покрајинама, да one оставу 
У ! I:".i 'iiMiiim. Мп смо видели од ослобођења до 
Данас, да су неке од гих истрријскнх творевива 
увиштене као што na пример Краљевива (лбија 
a друге су покрајине илн стваране или оја- 
чававе, илн су зфеђиване, нли пм je нешто 
одузимано, или ру с њима уопЈВте  разне  еволу- 
mije iiponaljanc. Јсдпа je такпа  ii])o.\i(;n;i павршвна 
п ca Хрватском. Uha смо ту видели? Видели смо, 
да су mene граппцс npniimpnnano. II то je било v 
ono времв, кад je веврестано представљаво, како 
je та Хрватска и C/iaiionnja.— која je стскла све- 
цијалве заштитвике, који су врогласилн да ona 
je iMiMii милија псго другнма - да je, велим, та 
Хрватска парцелкрала. A она je у стварн увећана 
п има, сослодо, na one три године значај еиквог 
вије нмала од вре хиљаду годтт! 

Треба да чисто раДимо. Ако je да Хрватску 
задовољимо, аека го Хрватска каже преко сдаојих 
предстае.ппка. na да радимо да je ^адовол.пмо; a 
ако je да се охуд фррндира a да се стално остаје 




