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незадоврљни, онда ћемо радитп онако, како no 
iiamcM схваћању греба радпти. Ja сам за то, да 
сви будемо задовољни, зато да и Хрватн ,v Хр- 
ватској буду задовољни, и зато сам да и данас 
чинимо врЛО много ради п.пхоиа ^адоиол.сн.а: a.m 
у исто време хоћу, да останем доследав сбоме 
раду. A докле стојимо овако: јеДни задовољни a 
други незадовољнп, цећу да радим ништа што би 
било протввно идејама, којима смо će рукбводили 
кад смо дсјносили одредбе Устава o склоиу- др- 
жаве. Па како je тпм идејама противно предлб- 
жено појачаи.с једне историјске покрајине и про- 
тивнр сисхему самбуправвих области, нисам за 
то. да Mir даиас то јопг боље утврђуЈемо. Нека 
једво фактичко стање стоји, али да га ми аутори- 
тетом Законодавног Одбора сакционишемо — 
томе сам протаван. (Гласови; Да се то питање 
одложи.) 

Предссдиик Миша Трифуновић: Пристаје ли 
ЗаконОдавни Одбор, да се ■то питање одложи? 
(Пристаје.) 

Дакле иитаи.с. свршено je за 11, и 12, тач.. да 
се одлажу. fa рвим смо свршили претрес извештаја 

IV. Секције, и претрес нзвештаја ]Г1. Секцпје. 
Остало je од данашњег дневнога реда 1. тачка: 
предлог пакона o уређењу Централне Удраве п 
нзбор секретара. To кцсмо свршили. Извецггај 
другога Одсека ми je прикалап за идућу ссдннцу. 

За идућу седницу предладкем онај дневни 
ред; i. избор секрстара, 2. ирсдлог закоиа o Цои- 
тралној Управи и 3. иаиаптај другога Одсека! 
(Прпма се.) Сад. што се TIPK; дана када hy зака-г 
зати седцицу, Ви видите да сам у исмогућиости, 
да каЈкем тачно дан, јер з(5ог оиа.киих догађаја 
П.тада ,ј<; ;ia,,v;;(!Ta у Мииистарским седницама. До- 
зволите ми, да со оа Владом иидим ][ кад Mmiii- 
o'ipii немају оодппцо. пре нлн после подне, да 
уграбим аридику да закажем седгопЈу. 

Др. Јован Радонић: Молим, да будомо оба- 
вештевд на два дана раније. 

Председник Миша Трифунозић: "Гешкоћа je 
у томе, IHTO Влада не може на два дана раније да 
каже кад неће бити седниде. 

Закључујбм давашњу седнццу, a идућу сеДг 
ницу ааказаћу писменим путем. 

(Содпнца je закључена у i^i/, часова.) 

111. СЕДНИЦА 

.•иКОНОДАБИОГ ОДБОРА 
НАРОДНЕ СКУЈШТИНЕ 

КРАЉЕВИНЕ 
СРБА, КРВАТА 11 СЛОВЕНАЦА 

држаца 2. аовембра 1921. године у Београду. 

Продседавао ПредееДнив Миша Трифуновић. 
Оекретар др. Славко Шсћеров. 
Присутна гоопода Миииотрп: др. Славко 

Милетш!, Марко Трифкрвић, Свето.зар Прибиће- 
r.nti. др. Мохмсд Спахо, др. Вјекослав Куковец и 
Ивав Пуцељ. 

(Почетак у 4 часа 15 минута no иодпо.) 
Председник Миша Трифуновић: бтварам 111. 

редоиии оастаиак. Изволите чутп записник 11. 
сабтанка. 

Ссчфотар др. Славко Шећсров чита протокол 
прошлог другог редовног састанка; 

ПредсрДНИК Миша Трифуновић : Има ли 
примедбе на рвај протокол? 

Мивисхар за Конституанту Марко Триф- 
ковић: Ja бих имао две примедбе. Ja бих предло- 
жио, да се у записник з^еде и да се каже разлог, 
зашто министри нису Сш.ш арисутни осдиици 3a- 
конодавног Одбора, Ja бих иолио, да се стави, да 
je 'ivuo, бно повод министарска седница поподом 
Карловог упада у Маџарску. 

Друга вримодба бп бпла ова: Ja мислим-. да 
on вр [0 дрбро било; да će поједини аредмети из 
pecopa пбјединих Министара решавају у дого- 
вору оа дотичппм Министром. Ja илоам знао im 
први im Други лут. да се onaj предмет с^авља на 
дневни род. Ja бпх био могао оедипцу, коју сам 
нмао заказати за друго време тако. да ако би сед- 
пица ^ак-оподлиног Одбора бпла про подно. ja бих 
седницу нмао после подне и обратно. 

Џредседник Миша Трифуновић: Mu омо o 
томо разговарали; Mi: известимо телефоном увек 
Мпиистаротпа. a секр^тарп то обично узму na 
знање, као и овог иута. Алн вшпе иута и врло 
често ne можемо да вађомо господу Миниотре. Мп 
liOMo узети на себе то? да дотичном Министру ја- 
ВИМО као пгго смо то п јучо учипп.чи. C тим je у 
oniiiTo мало незгодно, jop ото na пример ових дапа 
имали седницу. Мв можемо зажазати седницу За- 
коподаииог Одбора, али ja се je бојпм' заказати 
ради одговора, да господа Министри ne могу доћи 
na седницу n опда бих морао поновно одгодитп 
содппцу. Ja бих со у onniTo морао као Председник 
увек nalili ca Цредседникрм Владе на један иЛи 
два даиа иро седнице, na да се споразумемо, алн 
господппа Иродссдиика Владе, je врло толико наћи 
п до љега доћи. Mu ћемо со од сада спОразуме- 
вати са Владом. Алн ћемо седнице држати ређе. 

Јован Ђоновић: Ai;o ре можр удесити, да се 
седнице Законодавног Одбора држе што чешће, 
опда je добро. Али ако би се седнице држале 
ретко, niMo би то незгодво, jop ми ипсмо овршили 
mi поти доо послрва, којесмо имали да свршимо. 

Председник Миша Трифуновић: Концем 
овога месеца je рок, Остаће несвршене многе ства- 
рп. (Глас: l'oi; je до '28. децембра.) Јост, до 28. де- 
цембра. (Пера Марковић: СлвдаћемО', да тај рок 
!!1)одужимо.) Не може оо raj рок продужити, jop 
je то уотавпа отвар. 

Изволпто чути даљо про дневног рода. 
Секротар др. Славко Шећеров (чпта): 
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l. Молбо: 
а) Удружење дрварских грговаца тра^ки, да 

се укине суд за сузбијање скупоће, број 311 (упу- 
iicno III. Одсеку); 

б) Савез фабрика и рафинерија шпиритуса 
иодноси представку за измену трошарићског пра- 
i ii.iniiK'a. број 340 it зај повише&е увозне царине 
na пресовани квасац, Прој 341 (упућено т. Одсеку); 

IM Удружење земунских занатлија моли, да 
се спровођење уредбе o пррезу на пословнв иромет 
одгоди и сазове Привредни Савет, број 344 (упу- 
ћено i. Одсеку); 

г) Савез помоћних чиновника и дневничара 
за Босну п Херцеговину фажи, да се дневничари 
ггреведу на дииарске плате no тачки б) чл. 1. 
Уредба од 28. апрвла т, г.. Др. Вр. 60.000, 

2. Доотављене концесије Одбору у ревизију: 
а) Мшшстар.Пољопривреде и Вода доставља 

преко Председништва Скупштине у препису два 
v\;;\-;;\ и услове im дате две концесије ^а искориш- 
ћввање водених снага; 

б) Мипиотар Шума и Рудиика доставља 
преко Пввдседаиштва Народне Скупштине три 
iipoiiiica Уго1)0])а o даваи.у шума у експлоатацију. 

3. Предлози посланика: 
а) MIIJIOIII Московљевић подиоси прсдлог за 

допуну уредбе o добровољцина (уиућоно 1ТГ. 
Одсеку), fipoj 338; 

б) Др, Грегор Жерјав предлалсе Одбору, да 
ое вратс Министарству Грађевина решења Мппп- 
старског Савета o одобреном кредиту na обиоиу 
Веогјрада и o трошку истога; пошто немају закон- 
ског значаја, списра Уредаба] Министарства Гра- 
ђопниа, број 4 и Г). 

Предгодпик Миша Трифуновић : Сво, one 
молбо lio oTiihn надлс/кпим одборпма. 

Достављају се коицесије одбору у ревнзију. 
Молим да прочптато. 

Секретар др. Славко Шећеров: Ja сам то 
саошитио, само их има узети односни Одбор. 
(Тлас: Који je то одбор?) Било je три члаиа. који 
су изабрапи у тај одбор. (Јован Ђоновић: To je 
друга стпар. тај јо одбор иаабран да проучп јодап 
конкрвтни случај.) 

Првдседник Миша Трифуновић : Концесије 
he се доставити одбору у ревизију. 

Молпм да чујете првдаоге господо посла- 
иика. које су поднели. 

Секретар др. Славко Шећеров: Ja сам и то 
прочитао. 

Председник Миша Трифуновић: |\-. Одсек 
поднео je предлоге, да се упуте Т. Финансијском 
Одсеку уредбе Министарства Опољашњих Посло- 
ва, списак уредаба број 2, 5—10. jop се тпчу фи- 
нансија. Сад би требало донети одлуку да Зако- 
гтодавнн Одбор прима, да се тн орједлози [V. Сек- 
ције тамо упуте. Пристаје ли одбор, да се ти пре- 
длози упуте I. Одсеку? (Пристаје.) Онда ћемо их 
упутитл i. Одсеку. 

PI V. Одсек поднео je писменв извештај број 
2 o прегледу уредаба Мшгастарства Пољопри- 
вреде п Вода. 

Исто тако п i. Одсек поднео je извештај број 
3. o прегледу уредаба Миниртарства Трговине. To 
ho ;ioliii доцније. 

Сад прелазимо на дневнн ред. Ha дпевном 
реду je као прва гачка избор секре?гара. Молпм 
гопшду, да се. споразуму o избору. Пре смо тај 

иабор одложлли, да бв се споразумелв кога ћемо 
да избвремо. (Гласови: Да бирамо Љубу Попо- 
niiha!) 

Др. Љуба Поповић: -Ta сам замевИК, a иро 
смо решили да аамоника не можемо бирати. Стога 
ja не могу да се примим нзбора. 

Јован Ђоновић: Законодавнв je Одбор на 
мој цредлог решио, да изберемо још једнога секре- 
тара, Есоји греба да буде правник, како се не бв 
дешавало, да мвоге стварв нзиђу из одббра беи 
праг.плпс и законске форме. 

Др. Светислав Поповић: Зашто да не узмемо 
заменика? 

Др. Љуба Поповић: Одбор je peunio, да би- 
рамо другог секретара, a не з^меника (Гласови; 
Да се избере •'lnTif' Поповвћ зб секретара!) 

llpivu'i'.unii; Миша Трифуновић: ГГримате лв 
се дакле господине ПоповићУ) кад видите оваку 
једнодушну жељу да вв будете секретар? 

Др. Љуба Поповић: Опда 6е аримам. 
Председник Миша Трифуновић: Премо ово- 

ме, за друрор секретара једногласнр je нзабраи го- 
сподив ЈБуба Попрвић. 

Сад прелазимо ва лругу тачку дневнога 
реда: претрес нацрта закона o Централној уврави. 
И.ма. реч гогподип  Министар за Ковституашу. 

Мппистар за и ijr.uia'irii.i' закона Марко 
Трифковић: Ja сам у Одсеку Законодавног Одбора 
џзложио зашто je Влада предложила Заководав- 
пом Одбору, да сс број Министарства смањи. Ja 
не .MinviiiM omiiiipiio излагати, али вшак да др- 
дирнем главнв момент a то je смаљење чинов- 
ничкога кадра. Moje ј<; уверење озбиљво, да чи- 
ковлика има више но што je у иствву аотребно. 
Taj већв број тановника оптерећује државвв бу- 
џет. To je једно, 

Друго, смањивање чиновника даће могућно- 
'■ти. да се извршв одбвр између свкх чиновника, 
да сс задрже спремвијв в искусвији, те тако даће 
се иогућнрсти да се тим искуснијим и спремннјим 
'шповницима плате повећају, јер сни знамо, да су 
ге шште тавовничке no дадашњем закону недо- 
вољне. 

To сам .мптл.си.с пастуиао у Одсску .'iaKono- 
давног Одбора. Заступао сам за хо mro смо Мп- 
[ШСТарство   Иошта   п  TtMci'pailia   vi;i!iiy ni   u  доде- 
лили Мивистарству Саобраћаја. II ако cm у Зако- 
iuMiH'.iioM Одбрру ваишао на прилично одобра- 
вање, miai; Одсек Законодавног Одбора донео,'јо> 
одлуку, да се број Министарстава nondia ие више 
него само за једно Министарство. У томе Одсрку 
Законрдавнрг Одбора установилв су засебно Mil- 
нистарство■ за Социјалну Политику. "Nin смо иа- 
гплв или-узели. да се Министарство за Социјалву 
Политику и Министарство Народног Здравља 
може опојвта да буде једно Министарство, као 
птто смо Министарство Саобраћаја п Мтпк-тар- 
ство Пошта п Телеграфа сџрјили заједно да 
ираип једно Мииистарство. У Одсеку су навши 
повово, да треба да остану засебно Министарство 
за Социјалну Политику као засебво Мивистар' 
i-iiio. Mu остајемо при рапијем мишљењу. Ако пав 
Одбрр нађе, да треба да буде број Мивистарстава 
|;;- тб je његова ствар. Толвко сам имао да кажем, 

Председник Миша Трифуковић: Има реч го- 
сподив др, Лаза Марковап. 

Др. Лаза Марковић: Ja морам v IIOMCTI.-V го- 
вора irj.iiiimi у часто лнчво нме, да остајеМ прв 
раплопима.  којс сам  иаиео  кад се ДИСКутоваЛР 0 
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томе, да ли Закододавнн Одбор има права да не- 
посредно прпма законске предлоге мимо Народне 
Скупштине и o тим првдпозима решава no једном 
i краћеном поступку. Ja сам том приликом изпео 
no моме схватању значајне разлоге, који би, да 
су били ирпм.ч.оии. сачувалн Законодавш] Одбор, 
да не дође једнога дана у контрадикци]у са 11a- 
родном Скулштином. Ja сам казао, да питање, да 
.m један законски предлог треба да иде no краћем 
прступку или no нормалном поступку, да за то 
питање иијо, надлежна нн Влада, mi Законодавнв 
Одбор, jop Закоиодаини Одбор je бамо један ор- 
lan Окупштине, него je надлежна искључиво На- 
родна ('i;viiiiiTiiiia. Ja I'JIM тврдио no мом дубоком 
уверењу сасвим правилио, да и овај законски 
предлог треба поднегги Народној Скупштини no- 
mro га je Влада тако и поднела, јер указ je тако 
r.iiK'iiD. u да je тај законски предлог требало npo- 
чптати у Народнрј I'KVIIIHTIIIIII и раздатв га иа- 
родним посланицима. A Народпа Скупштина 
имала je да одлучи, да ли he се он поверитс је- 
диом посебном рдбору, који he га испитати или he 
га упутихи Законодавном Одбору no краћем по- 
отупку. 

Moje мишљење 1шје било примљ( но, a ja сам 
био одс^тан, кад се гласало o томе и Законо- 
давнВ Одбор узео je у постулак овај законскв 
предлог м ако од Народне Окупштине нема ника- 
квога овлашћења, да и овакве задсонске предлоге 
no i;|»alic\i псгтут.-у мгжс pcmaisaTii. Иама се, ГО- 
сподо, иоже десити, да у седницв Народне Скуп- 
штине устане једав пароднв послалик и изјави, 
да onaj предмет није такве природе, за који вреди 
i;paliii поступак п да каже, да треба да се ов рас- 
праип ])(!дов1П1м путсм. II може се Десити да Скуп- 
iiiTima, стане na то гледиште и цео nam рад бпо би 
безпредметан. Алн Одбор je то тако решио и ja ту 
одлуку морам да iipiiMiiM п ja се од тс одлуке 
ограђујем в прелазим na претресање самога пи- 
тан.а. 

У wiw погледу ja желим, да се задржим за 
са i.a. нскључиио na. уводној речи господина Минп- 
стра за Уставотворну Скупштипу и Изједиачењс 
Закопа, односно на питању o Министарству за 
Социјалну Политику. Меии, jt1 врло жао, што го- 
сподив MiniiicTafi за Ооцијалну Политику ндаје 
овде - ja га не видим јер врло je незгодно да 
ми решавамо o једноме министарству, да ли he 
остати n.m m', a надлеЈжнв Мшшстар пије ту, п го 
je у толико незгодније, што ja не бнх желео, да 
one замерке. Roje буду улућенб Министарству за 
Ооцијалну Политику, ne бих желео, да буду ту- 
мачепе као да се ге замерке тичу гоотодипа Ми- 
тастра Куковеца, према ttoMe ja гајим осбћање no- 
штовања u уважења. Али, ако господив Министар 
за Уставотворну Скупштину сматра, да у овоме 
питаи.у може да iipiiMii дискусију за целу Владу 
односно за Министарство Социјалве Полвтике, a 
изгледа из његове изјаве да можеј да npmra, јер 
каже, да Влада не прави питаље од тога и да 
Одбор може да усвоји било да се здружи или ne 
здружи Миипстарстпо зд Социјалну Политику, 
овда ii.v ja o томе питању да грворим. 

Ja морам да допуним изјаву господина Ми- 
нистра за Конституанту у томе смислу, да није 
главно спојитв два Министарства у једно na до 
се ши-ттпг уштеда у чинбвништву. Тпмс се само 
прстизава уштеда у личности Министра и акр 
хоћете шефа Е>вговога кабинета. Ако ми желимо 

у истинн да пзведомо такву јодну реформу, ми 
морамо, госиодо, да, дохватимо мало дубл.о, и да 
захватимо мало јаче. Ja   оам нмао  част бвти   у 
једној комисији, која je припремала овај законскв 
пројекат и кад je било речи и кад сс тиче броја 
мипистарстг.а. било je уверење, да je Министарство 
за Социјалну lio.iiiTiiK.v као такво непртребно, јер 
je оио покупило  и:; pa;iinix   Мпиистарстава поје- 
;iiiiir iiocioBC. који no својој n])iip();ui  nniiu! npn- 
падају TiiM Мпппстарстпима. a пеке послова Ми- 
нистарство je само ссои (-rnopii.io. II ram ако хо- 
hoMO да решимо, a ja мислим, да смем у име клуба 
радикалне странке да кажем, да n nam клуб у том 
поглвду тако сматра и да ja и^ражавам њесово 
иишљење, да nam клуб оматра, да je то Миннстар- 
ство за Социјалпу По.ттппу иотпупо тпотребно. 
Али констатоваи.см п.сгог.с пспотрсбпостп пг ћемо 
добити у практичном погледу ништа, ако no, извр- 
miiMo потрзбне  мере  за  правилну  ликвидацију. 
Hama одлука he добити стварног пзраза у томе, . 
ако учтгамо; да извесна оделења тога Министар- 
ства, која прлпадају Миипстарстиу Трговипо, да- 
мо п.сму. као nrm je питање o заштитв радсппка 
и у (.чпптс пптаи.а o no.ioiK'ajv раденичке класе; да 
друго једно питање, рецимо o пнвалидима, дамо 
оном Министарству, које се стварно o ^вима стара, 
једав   деР   да   дамо   Мивистарству    Финансија, 

i   ;|i\rii део у колико се гаче редукције ипвалида 
и спреме за  рад, дамо Миипстарстиу Иародиога 
Здравља, a трећи одељак сарвим да укинемо као 
што je одељење државно за заштиту деце, јер 
ппгдо у овету не брине се држава на овај начив 
o заштити деце. 0 децв се старају ррдитељи, a у 
не [остатку   родитеља   општипе   и    самоуправна 
Tcia. Међути.м. мп смп стг.орплп јсдаи чииовппчки 
апарат, који je толико гломазан, a којв ништа ne 
ради. a етрашво миого кошта, a међутим нико се 
no стара o доци.  Ja  hy овде само  да   поменем 
округ, који пмам част предСтављатп. У Херцего- 
вини нма хиљаде и хиљаде децеј o којима се нико 
ne брипе, ма да тамо постоје и орггцгазадија окру- 
'.i.iia  за ваштиту деде, ћоотоји   оргапизација   и 
среска a востојп чак в обласио одолсП)е за заштп- 
ту деце, na илак поред свих гих организација и 
великог броја чиновпика нико сс o доци во стара. 
Прбма тгмс ja бих врбдложио, да се Министарство 
Социјалпе Политике просто напросто укине, a да 
његова оделеља у споразуму са падлежним Мпии- 
стрима расподелимо и то она оделеља, која су без- 
условно потребна, задржимо; a друга; Есоја ne мп- 
рају да се држе у нптер су државном, укинемо, јер 
она само стају државу милијоне и милијоне, a пи- 
какш- lapncTii држава ОД п.их исма. To je, Г0СП0Д0, 
мој прздлог, u ja личио не бих смео без одобрења 
клуба да гласам за одржање.Министарства Соци- 
јалие Политике, акб одббр не би овај мој предлог 
усврјио. Ja бих у томе смислу молио одбор, да ову 
ствар одложи, na да nam влуб, којв je na ркупу, 
претходно донесе одлуку тако, да бисмо ми могли 
и смели примпти одговорност да се овака одлука 
донесе, јер, као што знате пр кра^теом побтупку у 
Цкупштинв не би се onaj предлог могао да нзмени, 
пошто Скупцггина нма само да гласа  и да каже 
зо   UH! »против«. Kako je у овом случају у пи- 

таи.у цео закон, Скупштина не би смела због je- 
дпог портфељр да гласа против u тако бв примили 
може бити нешто што у ствари Скупштииа nehe. 

Друго питаи.с које пмам да пзнесем, то јо 
ово. Мл у oi-.oM   законском пројекту  иродииђамо 
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i'i~13 Министарстава a предвиђамо, да he уре- 
biii.c тих Министарстава бити накнадно утвр^но, 
:, нмамо међутим eeh пред Законодавним Одбором 
једаи велики део уредаба, које говоре b уређе- 
гиима појединих Министарстава. Ja се, господо, 
бсјим, Да те уредбе, које предвиђају гомиле и ro- 
ииле непотребиих чиновника и директора и под- 
директора и помоћнш^е директора и шефове Од- 
еека и инспекторе и подинспекторе; једном речн 
јсдиу масу чиновника, бојим се, каЈкем, да те 
уредбе не прођу овлаш и да ми не изведемо ону 
главну i рганизацију Министарстава, ону ре- 
форму, ону ттсдп.у. која je у интересу посла. Ајко 
1гам се, гослодо, каже, да једав директор оделења 
ne може да ради сам, негода му треба и цомоћник 
директора, ми Кемо томе директору да кажемо: 
оставитс дрљавну службу, a ми heMo наћи кавди- 
,I;IT,;, који he моћи то сам да ради; Ja ne знам, 
ii;i који начин други иоже то да се спречи, али ja 
сматрам, да се ми дОношењем овога заЈсона треба 
ла чувамо, да не бисмо прејудицирали питање o 
оргаиизацији Министарстава и ja скрећућн вам 
иажњу на то, радовао бих се, ако би ко од господе 
у гоме погледу изнео нешто практичпије и ко- 
рисније, јер 6д тога пнтања зависи у многом, да 
.in ln'Mn MU збиља оваквом једном реформом иматн 
усш ха. 

To je, што сам имао да кажем поводом овог 
iipiM/ici'ii. KOJII нпаче у цеЛини са наведепим огра- 
дама примам и за који hy гласати, ако се онај 
Гфви иој предлог прими n ако се, као што рекох, 
учини једна| резерва у згодној форми у поглсду 
тих уредаба, a та рззерва најбол>е би могла доћи 
код прелазних наређења, нли бар да се o њој води 
рачуи.!  при решавању оних других уреДаба. 

Милорад Вујичић: Ja сам мнслио да гово- 
рнм o овој иотој ствари. o tvojoj je говорио госпо- 
.iini Марковић, али после његовог веом^ лепог и 
исцрпцрг говорај ca којим се ja потпуно слажем, 
ja немам tuia да говорим, иећ) hy само изјавити, 
да <•(■ с n.iiMi' потпуно слажем. II ja мислим, да 
MmiiicTiip-TiH) за Социјалну политику треба рас- 
поДелити тамо, где je оно пре и било и то Мшш- 
старство апсолутно im греба Да остане. Ja мислим 
сем тога, да треба укицути и Министарство Трго- 
вине u додатн га Мннистарству [Гољопривреде 
ij.ni Министарству Шума. Ha raj начин нмали 
бисмо свега десет \Гинистарстава. [Сад мв овде 
усвојимо помоћнике Министарске односно држав- 
ne секретаре, којн стоје на челу поједнних грана 
тржавне управе, онда тиме нећемо ггашта учц- 
нити што heno сада Мннистарства укинути. Јер у 
погледу фипансикзком heuo добитн, a у иогледу 
службе i'iii.r-i FieneMp изгубити, јер ua челу того- 
rmiie i! na челу индустрије стајаће no једац по- 
моћпик Министров ii моћи he отправљати ту адмп- 
пистрацију. Дакле ja бих dno за то, да се и ова 
^инисгарсгЉа споје тако, да имамо свега десет 
Министарстава, 

Што <•'■ гиче дркавмих секр тара и подсе- 
кретаро, ja сам томе био противан. али они морају 
остати. јер je то| предвиђено у Уставу. 

ДаЛ|в бих имао да кажем ово. По моме ми- 
шљењу, као што речб господнн Марковић, ja се 
бојим да ne буде много пачвлника, подначелника 
11 шефсва. Ja сам био Генерални директор дирек- 
ције државних добара. Тамо сам имао помоћника, 
шефа, два до трн свкретара n пет до шест писара. 
Радио сам u,-! томс послу пвт месецн и менн je v 

стварв гребало свега једав секретар, два писара и 
гри до четири lipaKTiiKiiiiTa. To вам je, господо. 
најбољи доказ, да су Мшшстарства уређивана 
оиако од ока. Није се водило рачуна аолико треба 
којих положаја да буде, него су се стварали поло- 
,i,,ijii за поједине људе и данас смо дртерали до- 
i.ic. да имамо no 12 до 13 инспектора и у оним 
Мшшстарствима, где je пре рата било свега два 
до три инспектора. Такав je случај no свима ми- 
нистарствима и законодавац греба o трме да води 
рачуна, кад буде донооио уредбу или закон o ор- 
ганизацијв појединих Мшшстарстава. To сам 
имао да кажем. 

Мшшстар Пошта и Телеграфа др. Слзвко 
Милетић: Мп арескачемо с једног питаља на 
друго. Ja бих замолио господина Председника, да 
идемо неким извесшш редом. Господив МарковиН 
je почео говоритв o Мшпктарстр.у за Социјалну 
[Толитиву. Ja бих иолио, да се прво то питањс- 
pfimi. im да бнда идемо даље. 

Председнив Миша Трифуновић: Сада ое 
вода генерална, начелва дебата u онда господа 
додирују све што се тиче целокупног пројекта. 

Мивистар Пошта и Телеграфа др. Славко 
Милетић: i lomio je on.io већ ГОВОра O Мпнистар- 
ству Социјалве ГГолитике, ja уступам реч госпо- 
диву Министру за Социјалну Политику, a доцниј^ 
се јављам да говорим o питању спајања Mnim- 
старства Пошта и Телеграфа са Министарством 
(Јаобраћаја, 

Петар Марковић : Пошто je господив др. 
Марковић изнео друго једно питаље, a то je; да 
треба претходво ковсултовати клубове 0 пптан.у. 
које je on нзнео, a п мн QBH мислимо, да je потре- 
бно Да ct' K.i.voomi yiio:iiiajy с тим тгг.ш.см. јср im 
сланици су сада тек дошли и немају појма o тој 
ствари, то MU усрајамо његов предлог: да поштс 
су сала i;,iy6oiui иа окупу. претходпо кбнсулти- 
рамо клубове o томе питаљу. Стога сам ja за то, 
да се ona ствар одложи. 

Иредседвик Миша Трифуновић: Реч нма го- 
(■ii(.;iiiii Мшшстар за Социјалну ПолИтику. 

Министар за Социјалву Политику др. Вје- 
кослав Куковец: Господо, пооле слома, када се je 
стварала ова држава, створила су се и четири Мп 
нистарства ОоцијаЈпге Полнтике и то: Мтпитар- 
ство Аграрпс Реформе, Министарбтво Народног 
Здравља, Министарство Исхране п Обвове Земље 
и једно специјално NfunHCTapcTBO Социјалне По- 
лвдвке. 

Ja MiiciiiM. да се то није урадило бвз pa- 
злога, него je било мишљење, да има трлико тако 
званих социјалвих пптаи.а, која треба државвим 
ауторитетом в Ешпиталом да се оргавизују и ради 
тога je 6aui у устројство Мивистарствај ушло, да 
со ова четири Министарства устроје. 

Сада се укииуло Министарство Исхране п 
Обнове Земље. Посао, који je го Министарство 
пмало и вако га je вршило, то ниј^ моја ствар, јер 
гшсам Гшо Министар гога Мивистарства, али знам, 
да je остало толико несвршенога посла, који je 
npiiiao ирема решењу Министарскога Савета на 
Мивистарство Соцнјалне Политикв, да кратко 
кажем, opio мпого посла п fo посла у коме je др- 
гкава материјалпо интересирана и где се ради o 
20 до зо милијуна имања, које je остало аагажо- 
вано п које треба путем ликвидације да се изли- 
|свидира. 

28 
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Taj je део посла остао у јавној помоћи Ми- 
иистаротва Социјалне Цолитике и тиме je Мини- 
старство Социјалне Политике добило један велики 
nonii аосао. .х' осталом подручје Министарства Со- 
цијалпе Политике je толико велико, да онај, којп 
се није интересовао тиме, urra се гамо ради и шта 
.ioni хреба да се уради, ие може тако лако ии да 
оцени тај прсао. 

Једно оделење, на аример статистичко, нма 
učim апарат данас него које друго цело Mimn- 
старслгвб. 

Питање, које бар за ово доба треба да још 
води Министарство Социјалке Политике, je пита- 
ње инвалидства. II ту je апарат много већи, пего 
се мрже и помдслити, н ако се не види raj посао. 
Тамо je Гшло ннвалидских предмета нз Црне Горе 
ВО.ООО несвршених, A треба да знате, да се ту 
ради o правима инвалида п породица палих рат- 
iniKii H за дуги низ годииа, ако се не донесе закон, 
битп he то база за права тих лица, јер he ^«1 веро- 
г.атпо и то питање путом инвалидскога закона рс- 
шавати. Разуме се да се тај посао не може од je- 
даипут бп.цитп n инвалидско питаље оставити у 
томо нереду, како je ono било још пре годину 

. дана. 
Ja вас молим, да то оставите, јер ако ништа 

друго, оно само инвалидско питање требало бн 
jom годииу дана. Да се -то аитање баци неком 
другом Министарству, које има и свога аосла 
много, ja не знам да ли бн ми као политичарн 
Mor.in то npiM народом оправдаватн п бранити, јер 
п овакр тек нерако иде, a тпмо би се још више 
погоршавало него тто je било до сада.    . 

Поред тога остаје и радничко питаље, с.ко- 
јим трсба јџ! се позабавимр. У .свакој другој др; 

жави нма неко надлешгво o радницима и ja мп- 
слим, да мн то ис мспксмо np iivonmi по.тцијн и 
жандармерији у данашњим демократским време- 
ппма. Питање заштите радника третира се баш 
\ Женеви na једаој конфереици и то je тако ве- 
лико н крупно питаи.с,-којо би само за себе могло 
рапиматн једно пад^вштво i;ao огго je једно Mmm- 
старство. У томе je Устав прејудицирао. Мп смо 
решили i.i heiio o радништву воднти бригу. Го- 
сподо, у iipnoM реду, мп смо земљорандичка 
земља, na ппак није могуће замислити, да се неће 
развијати индустрија и :;аиатп и аослови друге 
ариррде. II ако хоћемо водити бригу o томе да и 
pa mm;, буде осигурав и да га задовољимр, ja ми- 
слим, да то ne би било згодно за напредак наш( 
земље. (Др. Лаза Марковић: Иијг o томе питаље.) 

Ha тога видите, да je то крупап предмет, да 
je то крупан посао сун генерис, где треба стру- 
чпп људн да раде ш томе. To je посао законодав- 
■ i IM као п сваки посао. Посао једаог Мшшстар- 
(!тва не можете привремено дати другоме Миии- 
старству, које o социјалним питањима no своме 
устројстиу не може водити довољно бригу, na ono 
ма ко Министар те гране. Ja мислим, да je за да- 
пашње стање друштвено неизоставно, да нмамо 
iy неко рдвојено надлештбо од других Министар- 
става, која немају ту сврху, коју нма Министар- 
ство Социјалне Политике у свакој земљи. II у 
l'vM.vimjir постојп Министарство за Социјалну 
Политику, a кад ra ми не бисмо нмали, ja мислим, 
да то ne би било згодно. 

Ona друга питања, која су вас танила нндис- 
чонираним према Министарству Социјалне Поли- 
тике, која су врло незгодна као што ј(  станбено 

пнтан.с н друга пптан.а. ja се иадам. да ћемо кроз 
пајкраће време прећи на редовна надлештва na 
судове n т. д. Може се мисдити тако илн опако. 
imai; Milom мисле, да je Мшшстарство Социјал- 
ne Политике за ono прелазно време барем у ве- 
ликом броју случајева омогућило становање љу- 
ли.ма. који on jom теже дошли до станова, да je и 
ту нешто позитивног ргфено. Ако сте индиспони- 
paim ради тога питања, ttoje није решепо, ja ми- 
слим, да то iinji' довољан разлог. Једну ннститу- 
ппју, која пма довољно смисла, укинути, ja, го- 
сподо, мислим, да ne би било згодно да će то 
укиив. 

Што се тиче могућности, да се и Министар 
Ство Народиог Здравља поред Министарства Co- 
цијалне Политике уједини;у једно Мшшстарствр, 
ja нећу ту оптп меродаван, како мислите решите, 
али ja MinMiiM. да институција i;ai;iia je Мшга- 
отарство за Социјалну Политику требалс) би да 
остане и да би се у том случају 6 томе мргло го 
ворити, али да се укине Министарство Социјалпе 
Политпкт n да се придода другом Мшшстарству 
ja, господо, мислим, да то није практичпо, него 
on било араКтично да се Мнпистарству за Соци- 
јалиу Политику која друга грана, која je истог 
[сарактера, придода. Али збацити то Уипипар- 
стио. ja Miic'niM. да ne би било згодно за папредак 
пачш ;!('\!,ч>1'. To сам ja без икаквог др>'гог ннте- 
Р са кас Мшшстар, који je у грме Мшшстарству 
радио, сматрао за дужност да папоменем и ja сам 
мишљења, да ne би се мсгло оправдати са обзиром 
na стање name земље; кад би се једно Мииистар- 
ство, које пма да воДи бригу o социјалним пево- 
љама у земљи, укппуло. 

Председник Миша Трифуновић: Реч има го- 
сподин др. Ilimmili. 

Др. Момчило Нинчић: Грсподо, MOIIIM вас 
самс за једно претходно питање. Mn треба да ре- 
niiiMo. да .-m lic ово питање Да иде пред клубове 
n,Tii ne. (Фехим Курбеговић: To сам баш n ja хтео 
да кажем.) Зашто; господо, да сада говоримо o томе 
niiTan.v, кад то питаље није дефшгативно.у клу- 
6i i'iiM;i решено, Господо, ja сам хтео само оволико 
да кажем. да господа треба у име својих клубова 
да се нзјасне. До сада оу се господа изјаснили 
cfiMO у име два клуба a мп имамо jom Ешубова 

Фехим Курбеговић: Господо, предлог o цеп- 
тралној управи je дошао као npeuiaii предлог и 
Законодавни je Одбор изабрар један ужи одбор од 
П .тпца. коме je упутио то питање да га претресе, 
амеђутим кад je овај падрт предложен Законо- 

[авном Одбору na претрес, клубова пије било na 
окупу, a n cjiM предлРг nujo био штампан у то.тико 
примерака, да су се n други чланови клубова, 
који нису у ЗаКонодавном Одбору, могли упутити 
у ово питање. У погледу решења уређења цен- 
тралне управе постоје разна мишљеља као n у 
погледу уређења шшистарстава n њихове компе- 
гвнци,је, Ja бих с тога предложир; Да .се расправа 
o овој стиарп одродп n да."се onaj законски пре- 
длог овако, како je из подсекције Законодавног 
Одбора првдложен пленуму. врати клуб5вима na 
проучавање na да сваки клуб да своје мишљење 
o целоЈи овоме предлогу. 

Ир дсслиш; Мии.п Трифуновић : Kao што 
сте видели. господо. 'o сада су представпици 
трију клуба нзјавилн жеље, да се дебата прекине 
n да се претрес o овој ствари одложи. док се то 
питање no клубовима дефипитивно ne реши. 
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Др. Boja Маринковић: Господо, ja ие бих зке- 
лео да ми стварамо једиу рђаву праксу. Мим се је- 
/даи предлог Лоднесе Законодавном Одбору, ои je 
иредат ii клубовима. Чланови Законодавног Одбора 
имају за  дужност, да своје  клубове обавесте b 
предлогу n да добију од њих мишљејве како he се 
у томе предлогу држати. Ja немам ништа противу 
тога, да се сада ова ствар враћа, али не бих волео 
;i.<i ссј ствара преседан, да се сматра да   предлог 
linj'  упућен   клубовима,   када  je   поднет   Зако- 
нодавноме Одбору. Чим je поднет Закоиодавном 
Одбору један предлог, он je самим тим и упућен п 
клубовима. Сада може бити само ова ствар, Сваки 
члан Одбора Законодавног долази већ са одређе- 
iniM мишљењем клуба п ондамолгеусамомодбору 
да дође до несугласица. Може да дође Eieita нова 
ствар II онда je сасвим Нриродно, да господа могу. 
P liii. да сами не могу да реше ту ствар a замолити 
Да be оиа одложи. Taitas  je, господо,   случај   и 
овде. II онда, господо, та ствар иде аред клубове. 
Ми можемо, господо, вечерас решиуи, да ово пита- 
н>е скинемо данас са дневног реда, док no шој Eie 
добијемс од клубова мишљење o њиховом држању. 
Лли o другим стварима, господо, ми мОжемо рд- 
дити. Мп то сада нИсмо тражили aato, штс смо ми- 
слили, да има.мо довољно пуномоћија за го да р> 
miiMo. Али зато ne тргба цео предлог да враћа ш 
у клубове, јер се ja брјим, да не изгубшго много 
времена, јер ne се гако само рад морати одужити. 
Клубови м(■,!,•(■ бити неће мрпи да пр тресају, јер 
У њима нема оне дисциплине a  im  псслрвиика, 
који прстоји у Скупшхини, na he се онда то пи- 
тање претресати дуже него у (лсушитинн. Ja бих 
молио, д i само ову ствар вратимо v клубове a да 
ii,i,'мо даље у прзтресу предлога, 

Председник Миша Трифуновић : Да одгово- 
рим господину Маринковићу. Росподин Марин- 
ковић има, заиста права, ка^ј би говорио са -иа- 
ничне стране. Влада je поднела предлог Законо- 
давном Одбору и цела je ствар Вшла својим TOKOM 
п дошла сада на претрес, Чланови Законодавног 
Одбора имају дужност да известе своје клубове, 
л то заиста тако, a.m у овоме блучају клубови 
нису оп.тм иа окупу. lio праву Mii можемо радити, 
алн кемо практиЧно доћи r једну нбзгоду. Mor.i 
Клубови допи до једног гледишта, које бв било су- 
иротио ономе, niTo би ми овде израдили, У осталом 
ja то гоиорим i:o предоедник, a ви одлучите како 
хоћете, У толико upe одлучите, како хоћете, јер 
сама влада каже, да ona ве прави питања, него 
како mi нађете, иржете ретити, Обтаје дакле те- 
жиште na странкама, да реше, какО нађу. 

Министар за Изједначење Закона Марко 
Трифковић: Влада жели, да пррјект пррђе какр ra 
je ona предлржила. 

Председник Миша Трифуновић: Реч има го- 
епрдин ;ip. Жаркр Миладннрвић, 

Др. Жарко Миладиновић: Господр, грсподин 
др. Маринковић и.ма правР и мрже пматп право, 
да не on трсоа.то враћати читав пројект пред клу- 
бове, то Закрнодавни Одбор пма правр да решава 
o њему, поштоје тај пројекат њему поднесен. А.ти. 
|;;|-' je чптаи законодавнн Одбрр с тиме сагласаи, 
Да се овај пројект вратн [{лубовима, ja мислим, д;Г 
с '''^1'1 гледипгга не би ono рправдан приговрр го- 
'■iii,uma дра. Маринкрвића, јер n ако би била до- 
несена рвакова одлука, KUKO предлаже грспрдин 
лр. Маринкрвић, то јест да се врати   само  гледе 

јеДнога пптап.а, рпет Клубрви могу узети у ире- 
трес чпral! пррјект и дрнети сврје од.туко n ми 
lnMo се рнда држати гих рдлука. Ja држим, да mi 
ca фррмалне стране није рправдаи приговрр ročno 
.uma дра. Марннкрвића n држим, да би могли вра- 
тити цео пројект. (Фехим Курбеговић: Главнр je, 
да се рдложи дискусија.) 

Првдседник Миша Трифуновић: Грспрдр, 
треба^да решимр ono пптањо. Ja hy да ставим na 
гласан>е. Пристаје ли Закрнрдавни бдбрр, да onaj 
нацрт предлога одложимо за неки дан, док се Клу- 
бови не удознају n tie формулирају своја миише- 
ња? (Нсдељко Дивац: Молим за реч.) Има реч го- 
спрдин Днвац. 

Недељко Дивзц: Грспрдо, оно се може при- 
матптп. ii.m треба  Д(а1сти једну  од.туку.  Kojii no 
би дрпустила овакрва шта у будуће. Јер ако се то 
допусти, оида знајте, да he теже ићн тај рад. Ако 
on прнрвно дршар грспрдин др. Лаза Марковић, 
na na сваком пптап.у. o коме on се nononno спор, 
гражио, да се врати, онда м'и не опомо oa'iipcnPM 
ДОШЛИ im корака папрсд. 

Госпрдин др. MapiuiKoniili je дрбрр излржир, 
чпм je једна ствар упућвна Закрнодавнрм Одбору, 
тр значЈГ, да fcy чланрви прјединих странака дужни 
ту ртвар изнести пред св.рје клубрве, да се b тој 
ствари pacnpai', na n да представницн прјединих 
страиака дођу у Одбор са гледиштем прЈединих 
клубрва у тој ствари. Јер ако се то буде даље прр- 
водило овакр, мп ћемр једну ствар мррати дес! i 
пута враћати n онда рвај скраћенн поступак пре- 
тврриће се у један пррдужени поступак. Због тога 
слажући се са овим предлогрм, да га можемо при- 
мптц истрвремено, тражим, да се донесе рдлука, 
коЈом би за будуће онемогућили овакву једну пр- 
јаву. Heita клубрви благрвременр буду на ркупу 
n нека.по рвима питањима вентилирају своје гле 
диште n сврјим представницима у рдбрру даду 
мапдат да се Држе рвакр или онако, 

Председник Миша Трифуновић: Реч п.ма го- 
СПОДИН др. /lana MapKonnli радп ЛИЧНРГ обја- 
шњења. 

Др. Лаза Марковић: Ja миолнм, да je грслр- 
лип Дивац самр случајно спрменур Moje име a не 
иамерио за то, што оам ja у OBPM случају предлр- 
жир односнр изјавир, ако се Закбнрдавпи Одбор не 
on слоишо са MojiiM гледиштем, да не бих, знајући 
располрисење у мрм.е Еслубу, мргао гласати за пре- 
длрг без рдлуке клуба. Грсподин Дивац међутим 
не мрже пматп моралне рбавезе да рвакве предлрге 
ставља; Он je члан једне мале партије; рн за све 
пр.бДЛРГб г.таса протпп n no nocn ОДГОВРрнРст m: 
за какав посар државни и према трме њсму je 
сасвнм лакр. (Гласрви: To пијетачно.) Њсму je 
према гоме лакр, да се у свакрм питању Лако рпре- 
двли i;ai;o да да сврј глао. A цама, KOJU смр чла 
nomi једатог мнргр јачега клуба, једнрга клуба v 
KdMo има члапрва n представника из разнцх кра- 
јева, то није такр лакр, Jop ми мораи ретходно 
да се спрра&умемр. 

Председник Миша Трифуновић: Реч пма го- 
сподан Курбеговић. 

Фехим Kyp6eroBHli: ОвДе се не ради o томо. 
да се предлог врати noro се ради само o томе, та 
'■o дискусија no оврме предлогу одлрл« за тб [пто 
Је "аотао цеспрразум гледе прједшшх ствари те 
су be иотакла разна мишљења. Mu смр тр и то 
?аДа практиковали у Закрнрдавном Одбрру t;an 
Г0Д "" ||0 HfKOM гтитап.у пекрсло mmv тиимњп 



Ž'IO Охевогр. бедвшко 

Ми смо у гаквим случајевима одлагали дискусију, 
mi тек кад смо се у клубовима споразумелн и пре- 
чистили појмовс, оида i'Mt) сс upii.ha.iii да ствар pt'- 
imiMo. 11 овде cei идб за истом ствари; да се up- 
стнгно споразум у iiniiiniipi стварима na да се 
онда ствар дефинитивно реши. 

Др. Анте Дулибић: Ja морам са неколико 
речи да приговорим господину дру. Лази Марко- 
mili.v. EtojH се изјаснио, да се нас опозиције ве тиче 
како hc једна законска основа испасти. To, ro- 

( прдо, иије Tii'iiio. Мп се, господб, толико занимамо 
за законске осиове и ии смр св^сни, да за цео овај 
рад носимо исто толику одговорност^ као и групи 
господина Лазе Марковића. 

A.m upe но inid бих се пријавир за реч хоћз 
да упозорим госпрдина Предоедника, да се овде 
ради o два питања. Овде има један предлог, који 
иде за тпм. да се оддожи претрес o целокупној 
оиој заЈсонској основи, a другв je предло!; у томе, 
да се одложи CIMU што се тиче првога члана. Ja 
се слажем са предлогом господина Марковића, да 
нема потребе да се прекида претрес no целој закон- 
ској основи, него да се прекине и одложн претрес 
no предлогу господина Марковића само што се 
тигче првога члана, a да наставимо дискусију 
гледе других чланова, јер то можемо потпуно учи- 
miTii  II in';; lirii' с;!  ириим M.'ianoM. 

Председник Миша Трифуновић: Реч има го- 
сподин Дивац. 

Недељко Дивац. Ja нисам личан. У колико 
господии Лаза Марковић ражо, да je Дивцу лако 
i-u говори Есако хоће, јер припада опозицији, a 
(Mioiuiunja ис noću o.udiicpiiocT за ове послове. 
Затим да опозиција може да радн mro хоће и како 
хоће. (Др. Лаза Марковић: HUčIM тако рекао, ево 
пам' белешке.) II ja мислим, да he4 бити стенографа. 

•Ja мислим, господо, да опОзиција не може да 
ради шта хоће и како хоће и не треба и не може 
да радн како хоће, Мислим, да се mi мени, im 
ip.viin  i.'ojoj Ja  прпиадам. пс моукч; предбаЦИТИ, да 
се micMo више прилагођавалн ошптој ситуацији, 
која.је владала ћод нас у Скупштини и то вишо 
н©го пгго je то можда било у интербсу наше 
странке. У толико мени непријатније пада, кад го- 
сподин Марковић чини овакве примедбе. .Mu ио- 
жда имамо извесне погледе иа извесне Отвари, које 
се могу јако разликовати од погледа господина 
Марковића, али u ми исто такву теишу n можда 
тежу одговорноо! носимо као HITI) uočen владине 
странке. Према гоме не можемо im MU да радимо 
шта хоћемо п вако хоћемо и ниј^ нам стало до 
тога, ;i,a се овде ради штб rope, јер свако зло може 
п nar, да погоди п то мбжда још a теже, него je 
пама стало напротив да се овде што боље ради. 

Ja сам оиу напомену учшшо иа чистих по- 
буда, као пгго je то могао да vunm и господин 
Марковић, 

Председник Миша Трифунови^ : 1,'ад бих ja 
као председник цсетио тежњу, ла, се иде за одла- 
lan.i'M. да сс одуговлачи, ja не бих Дозволио као 
председник, у колико ja има.м власти, да се за тим 
вде. A/m. господо, na одуговлачењр нико не 
мисли, пего се го одлаже радн споразума. Зато 
li.v приступити решењу п сгавићу [гоедлог на 
гласање, 

Имамо два предлога, 11,ма.\ рво предлог го- 
рподина дра. Маринковића, који мисли, цд трсба 
i^iTimi само upinr члан, a затим господпиа Kvp. 
беговића и дра. Лазе Марковића н  ^ругах   који 

мпс.тг. да ipi'oa cue од.тоилпи u упутити влубо- 
вима Ja hy да ставим овај други општи предлог 
иа iviacair.r то jeĆT да сс ЦОО иацрт ОДЛОЖИ за који 
даи, гако да кажем, na да се овамо вратн кад клу- 
бови формирају мишљеље. 

Пма, реч господин Јован Јов^новић. 
Јован Јовзновић: Хтео бих да каЈкем две 

pc.'iii. llpiio л ja бих хтео да се оградим од онога, 
IHTO je Е&азао господин др. Марковип ako je мислио 
na целу опозицију, Међутим он je рекао, да не 
мисли иа целу опозицију него да мисли само na 
групу социјалиста, Добро, ja примам. 

Ja Miic.iii.M. да je опозицији иђто тако у ћнте,- 
ресу да свн државни послови иду добро, да се 
добрр упућују парочпто важнија питања Etao што 
je тоу iimi'pn-v вдадиних странажа n да смо n ми, 
čin цијално земљорадници, то доказали у вишс 
маха. 

Друго, ja Miicin.M, кад je onaj предлог o цен- 
Tpa.moJ дритвнрј управи прднесен па.конодашшм 
одпору. да je законодавнв одбор рдредио једну 
секцију, да тај вакон гтроучи. Госпрдин Министар 
за Кожтптуапту ono ji1 с нама у тпм седпицама n 
imi;ai;o nnjc било речн 0 то.мс. да тај закон нема 
одобрење од стране клубова. (Фехим Курбегови^г 
llncv бали клубови na окупу.) To je друга ствар! 
Mii смо мислили, да влада има непрестано додира 
са [шубовима n да има раоположење K.i.voona.. Ja 
сам за то, господо, да се.одмах приступи дибкусији, 

Прздседник Миша Трифуновић : Ja ћу да 
ставим na гласање, да Qe решавање одЛожн за 
пски дан. Ko je за то, да се делокупан предло!: за- 
конски одаожи за који дан,1 a ви видите разлог 
зашто, нрка пзволн седети, a ко je против овог 
одлагања, нека изволи устатн n.in дићи руку. (Ве- 
liiina седиО To je већпна, njieMa томе се овај ripe- 
длог скида са дневног реда за који дан. (Недељко 
Дивац: Моднм за реч у вези с тим.) Изволпто. 

Нсдсљко Дивац; Акцептирајућв Ово да се 
с-ада ne дбноси никакво решење no овом закон- 
ск( м предлогу n да се обуставн рад, док се ne да 
могућност клубовима, да се нзјасне, треба донети 
одлуку, да сс miinc овакови случај?ви ne могу 
поновити. 

Милорзд Вујичић: С.матрам, да onaj предлог 
господина Дппца. n ако je донекле врло уместан, 
ne можемо примити са овога разлога, што бисмо ми 
дошли у сукоб са свима клубовима. Кад бисмр мп 
имали rapammjc. да ћемо претходно имати вазда 
i ie ca свима [«1убРвима n проучитц поједице npo' 
јекте законско, онда бисмо ми могли да донесемо 
одлуку какр предлаже господин Дивац. A аро до- 
песемо законски предлог, који никако пије био v 
i:.iyd(,-nnMa n претходно донесемо одлуку, да га не 
можемО вратити, онда бисмо погрешили. Кад па- 
i'Tvim такав случај, трзба тежити да се послови 
IHTO npc свршавају. 

Председник Миша Трифуновић: Молпм, го- 
сподо, овде су чланови владе/Кад влада подноси 
пројекат и кад се o њему дискутује, мора се пред- 
псставити, да je ствар v свима шгубовима пречит- 
ћена. To се мрра, пречистити, mi,-  влада ne би 
га im подносила. 

Прелазимо na трећу тачхсу дневног реда ; 
[Третрес извештаја другог одсека. Изволите чути 
господо, извештај   U. Секције Зак( давног Од- 
бора o урздбама Министарства Унутрашњих Дела, 
оделења  за  Оловенију, број  списка   TI    78   7'» 81. Н2. ' .... 
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MO.IIIM. господина известиоца, да изволи чи- 
гати извештај 11. секцЕЈје. (Чује се; Није ту;) Мо- 
лнм оћда гогиодшт ^андафнловћћа, ако ов није 
ту, онда MO.IIIM једнога горподива из друге с-ек- 
tiBje да буде известилац. 

Известилац др, Светислав Поповиг.: За па- 
рздбу Дежелне владе за Слоћевију од [6. децембра 
1919. године број б'88; Урадни Лист! o укинулу 
ииституције службених Лријавница (број 71 ni 
i Ka). Секција предлаже Заководавном Одбору, да 
се ова наредба осцажи, ибшто-је овом одредбом 
vi.iiiivm једиа cacBUM беспотреш1а запрека, inju 
je давала в [астима пунб посда. 

Председник Миша Трифуковић : Прћма лк 
се овај извештај секције што се тиче уредбе Ми- 
нистарства УнутраиЈљих Дела број 71? (Примб 

!■;■.! Onjiiin.vjrM. да je примљев иавештћј II. Сек- 
ције o наредби МинистарстВа УнутрашЈБИХ Дела 
број TI са аредлогом, Да сеова наредба оснажи. 

11:!I;().IIITC чути даље. 
Известилац др. Сватислав Поповић: Секција 

je узела у раз>1атра,н>е Уредбу под број списка 78. 
Дежелне   Владе  у   Словзнач1сој  од  3.   Новћмбра 
1920. године број 428 »Ураднн Лист« »0 доприно- 
оима осшуравајућих друштава«. 

Ова наредба je увифицирала заЈшнодавствб, 
које јр било прије разлвчито у Штајерској, [?раљ 
ској п Корушкој. Секција предлаже, да се прими. 

[Зредссдвик Миша Трифуновић : Прима fn 
гг наредба Лод број спвска TS? (Прима се.) 

Објављујем, да je ова иаредба пбд број cun- 
ска 78 примљева; Изволите чутн дал>е. 

Известилац др. Светислав Поповић Mina tia- 
редбу под број списка 79 од li. априла i9ži, ro- 
дтге број  i-."i   Урадвв Лист«. 

Ова се уредба тиче 11ажњаваљ1а за демов- 
стратптк! умипс испрпјатсл.с!;!' лрл.мг.п. 

Ilocic pciiV.lTilT.i  11 |»'п11сЦИта   v  [{оруШКОЈ, fii- 
хуација je била критична и Влада ј'.1 била прину 
ђ(!ва да предузме п израдв потребне мере. Но по- 
[UTO je примљев заков o залптити државе, то сек- 
цвја предлаже, да се бва наредба Јчшне. 

Првдседвик*Миш^ Трифуновић: Усваја ni 
Закбводовви бдбор, да će ona nap,ina укиве? 
(Усваја će.) Објав вујем, да je ona. наредба укинута. 

Има, господо, jom две уредбе. 
Уредба под бројем спвска 81 » Ур-лп; д 

opoji'M списка 82. 
Известилац др. Светислав Поповић: Секцвја 

je .v;!(',ia v разматратве Уредбу под бр. списка si. 
Сехсцпја предлаже, да се ова уредба узме зо 

подлогу сПецијалне расправе. To je уредба, која 
сс одвоси na ('ловенију. 

Председаик Миша Трифуновић : Прима ли 
Законбдавнн Одбор ову уредбу у иачелу? (Прима.) 

Oojan.-j.y,j{ м. да je у начелу ona уредба при- 
мм'па. Господив реферзнт од one ур дбе узео јо 
акта ii због тога специјалну де<3ату морамо одло- 
/КИТИ. 

Известилац др. Светислав Поповић: Онда мо 
■шм. да сс окипе расправа n no уредбв под број 
списка 82, јер се ona,  додирује са   vpepfiou   под 
број 81. 

Председник Миша Трифуновић: Гссподо, 
морамо скинути n Уредбу под бр. qnHCKa 82. Овде 
je исцрпљеа двевнв ред. Ja морам да замолим сек- 
nnji'. да раде тачније n мапим госводу известио!^, 

да аодпесу дефивитивве извештај^, кло и да за- 
MO.IIIM. да се долази редовно na седвице Законо 
давног Одбора, иваче друкчије и^можемо радити. 

Павле Анђелић: -la dii\ мо.шо, да ре ro каже 
господиву Нивчићу, јер прва секција, kojoj je on 
Председвик; не ради. 

Лр. Анте Дулибић: Слободав сам постапптп 
УВИТ na Владу nam caia ПОВОДОМ ОВИХ Урсдаоа. 
којима се уводе правилницв за нзборвн ред за on- 
niTmie. Ja бих желео, да се од стране Владе каи«е; 
-.■.IHTO се за T|MI годиве у ДаЛмацији пису cnpo- 
ni'.in опвиинскв !i:ioopn n због тога тамо влада је- 
лпо незадовољтсво, које je дОстигло onoj врхувац. 
Ja iie разумем нашу Владу', како може толерир&тн 
такво je mo несвосно стање ствари n желео бих 
један одгрвор no овоме питању. 

Мивистар УвутрашЈБИХ Дела Свстозар При- 
бићевић: MO.IIIM Вас ■icno. Разлбг je v томо: npBO 
у Восви n Хорпггспппп нема заокружеиих on- 
[нтиаа n пема општинских закова, noro има.само 
јодап ii|)oj('i;aT, којп je радио гослодив Raja Филн- 
ii( mili n тај пројекат требао je одце да се упутв na 
прзтрзс. Само тто je питање сада: да лв треба [a 
се Довесе raj заЈсов, кад се већ градв пов o оптити- 
нама, n ;ia ,in je то у складу са 1ш*енцвјама 
Устава то јест да ■m да се донесе покрајиискв 
законј Друкчије je то кад се мења изборви ред у 
Словевији, то je привремева повела:, a друга je 
ствар питаље отитинокога закоаа у Восни, где 
уопвие nnji' on.io опвгтинскога 3aiWBa n зато 
мог.п! oncMo, причекати месец два дана, док се до; 
ncce oimiTiinoKi! заков за целу звлгљу. 

Такр noro ствар стојн за Далмацију. У Дал- 
мацпјп сметља je била у томе, што Далмација није 
била евакуисана, Далмација je нмала међуааро 
дпу коатррлу, која je престала да важи тек овда, 
кад Je првмљев Рааалскв Уговор. Ви звате, да 
адмира i амервкааски пије прштап.ао iioi;[iaJiiiici;y 
уараву као ексвоаеата паше Владе него као ло- 
ка.-шога. гувервера. Вв звате, да, су морале бити 
Ловучеае аретходае одредбе аграрае реформо услед 
протеста амервкааског адмврала. Услед твх pa 
злога nujo се могло пбстуаати у Далмацвји оаак i, 
како сг постуаало у другвм пашам крајевима. 
Сада fm сс могло пешто учппптп. доћв he вовела 
нзборвога закоа^ у Хрватској и C 1авоввјн, noja 
још nnjo претресааа и-цогло би се решвти то na- 
тање правремеао, ако се хоће у прввремеабм ста 
двју да се имају бвратв оаштавска застуаавштвгЈ 
У Далмацвји и Босаа. Ако хоћемо то да се увеДе. 
оада треба проширата правремеао onaraiaciui за- 
коа, којв важи у Србвја, уз нзвесае модвфвка- 
i'sBje. Il.in се то пвтање може решата na други 
начиа, да се сачека да се доаесе! д1ефваатвваа 
закоа за самоувраве, којв ћедоћи брзо na претрес, 
јер ona Влада подве ta je заков d обласаој џт 
уаравв n среској самоуарава и заков   o   < oj 
уаравв у целој државв. 

Предсједавк Миша Трифуновић: Ono je доста 
счппврпа дебата, ja caw seh закључво седвицу 
Пма реч госаодвн Љуба Јовааоввћ. 

Љуба Јовановић: Ja сам хтео само o избо- 
рима у Далмацвјв да кажем две-три речв. Ствар 
je у овоме. Ja се слажем са госводввом Iv.nirm- 
пем, да вмамо једаа провисорвум v Далмацвји 
нзбора ej вртеав npr почетва рата n тамо je горе 
стање него што je у СрбаЈв где су такође изборв 
1 P1"6™ пре почетка ратп. Алв бар v Србвји нијс 
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било тогг.'; mro има у Далмацији, да су на чело 
општинских упрова билн људи, које je аостав- 
љала политичка власт, a то je у Далмацијн било 
v MiKiriiM општинама. (До^ациваље: 11 у Босни!) 
To mije no нашем државном систему, a како iie 
можсмо знати, кадће бити донесен заков o општи- 
нама ii да ли he одмах битл донесен сам закон p 
оцштинама нли ca>£0 основа закона, na тек онда,да 
се раде правилници и уредбе; то ми ne можемо 
зиатн И; зато бих био мпшл.си,;!. да се употреби 

'јсдпи администратчвна мера a то одговара земаљ- 
ском уставу, да rv. тпо\п\ у Дплмацпји сириг.сду. 

Министар УнутрахшБИХ Дела Светозар При- 
бићсвић: He мржвмо под досадашц>им стањем, 
тајнО право гласа увести ии у Крватској, кад 
Устав није изравнао све покрајине у изборном 
праву него нзбори рпштински се врше у Хрватскрј 
n Славрнији no куриалнрм систему, a у другим 
пркрајинама je друкчије. Ми мржемр да дрнесемр 
за Далмацију једау дрвелу нзбррну, нека се уведе 
cminc правр гласа евешуалнр са измеиама, тр мо- 
skeMP брзб свршити; 

Председник Миша Трифуновић: Ja бих, го- 
спрдр, самр желер PBP; Када je већ исдрпљен 
дневаи ред требалр би сада утврдити дневни ред 
за идућу седницу, na тек после трга a какр су веВ 
n чланрви Владе рвде да рнда наставицо рве 
ствари м рва питања, крје су ван дневпрга реда. 

Љуба Јовановић: Грспрдр, мн смр јОш У Ус- 
таииом Одбрру уобичајили праксу, да кад се нс- 
iipnc дневни ред мргу да се чине питања и na 
Председниигтвр и na Министре, Mu другога посло- 
вника у рврме пргледу немамр и рнда не би пишта 
сметалр) да ми ту праксу п сада пррдужимр, a 
i ада mi решите како хрћете. 

Д||. Лаза Марковић: Грсподо, из говрра гр- 
спрдина Министра Унутрашњих Дела видн се, да 
je код оиога. питања билр тешкрћа и да услед њих 
linc.v спроведени избрри у ДалмаЈЏ1ји и Брснн и 
Керцевргини. Али je факт оио, грспрдо, да иије 
тако pehu нпшта mi рађбНР за три ГОДИНе у Босип. 
да се дрпесе макар Једна уредба. Стиглр се je да 
сс дрнесу прекр 700 уредаба, a није се стцглр да 
се дрнесе једна уредба p yBoi)e№y наррдне управе 
у Брсни U Херцегрвшш. Ja сам, грспрдр, личнр 
г.идсо. да. сс збиља рвакр у Босни не мрже даље 
радити. a то шкоди нашем режиму, нашем систему 
u слрбрди кад тамо постоји рнај исти кнез, кбга ji1 

m ставила Аустрија, na on joni господарп у ce- 
лима, дрк парод цема im појма шта je то рпштина. 
Ja бих MO.IIIO грсподина шгаистра Унутрашњих 
Дела, да нађе пута и начина у спрразуму са нама, 
да cc.тај прсаоубрза. Ja бих га умолир, да барубрза 
технишси посар, који ce тиче заркружађања рпшти- 
na. Ja морам да рвде скренем пажњу грсподину 
Министру и Одбрру na једну ствар, коју сам за- 
пазир у Херцегрвини a то je да je пркрајинсжа 
управа нз Сарајева тралшла податке из свих кр- 
тара o томе, какр би ce рпштинс!«! управа мргла 
ствррити n oiiiiminc заркружити. Алн je пркра- 
јинска удрава учинила грешку n гражила мп- 
шљење од котарс!ких neha. a то je, грспрдо, управа, 
ко.ја нема прверење народа и ona су рнда дала ми- 
шљење прртиву жеља станрвништва. 11 такр ce сада 
у Херцеговини буне људи заштр да мррају рзцимр 
да иду прекр брда, кад omi хрће да буду са рвим 
n рјзим селрм. Ja бих мрлир госпрдина Министра, 
да ce првенственр прведе рачуна b потребама и 
жељама станрвииштва n кад сво општиие хбће да 

п.чу заједнр рнда namro да им ми тр ne дамр, ако- 
on со кртарскр веће изјаснилр прртиву трга. To 
би, господо. требалр да ce изврши n за срезбве. 
ihia. господо. c.i.viajfiia као mro je рвЦИМР onaj. 
Једнр je селр близу Љубиња и до Љубин>а има 
два сата хрда и заштс би сада људи мррали да, 
пду прекр брда до Бихаћа, за шта je пртребнр 6 
сати, самс затр, штр je тр срескр место, кад тр ne 
мрра да буде и R&R je кназе цер живрт трга с€ ra 
везан са Љубињем. 

Павле Анђелић: Ja хрћу да кажем само сшо. 
да ce потпунр слажем са грспрдинрм Дулибићем, 
Јрвансвићем n Маркрвићем n налазим, да je 
Влада одпосно Мииистар Унутрашн.их Дела 
Kpni! IHTO linc.v пррведени избрри. Влада рдирснр 
Мпппстар Унутраицвих Дс.ча могао je ('iipoii/cTn 
избрре ркружних прсланика у границама Старе 
[{раљрвине Србије. Ако тамр у другпм пркраји- 
нама није то мрглр да буде затр, штр није билр 
иакопа n.in уредбе, то je мрглр'да ce пзвршн у гра- 
ницама старе КраЈ^евине Србије, где су већ били 
готони закрни n бпштине, na ce je мргао извршити 
изббр ркружних пбслаиика, Etpje ми још   немамс. 

Јован Ђоновић: II ja сам XTI o да учиним nc- 
Ko.iiiKo пнкриминацвја na вла^у, али кад пх je 
iseli учинир госпрдан Маркрвић ja nx примам. 
Свакојакр стрји то, да владе за рву годину дапа 
nnc.v извршилеј пшпта да ррганизују и рграниче 
бпштине n да изврше бшцтинске Избрре. Избррн 
(аиптппскп niic.v пзвршени у Брснн n Далмацији, 
јер рпштине нису тамр фррмиране какр треба. Алв 
noniTo je гоопрдин Маркрвић већ чинир инкрими- 
пацп.ју ja нећу да je прнављам, иего примам ono 
штр je on Есазар. Али рврм приликрм хрћу да 
кал^ем, да би ce рпштинскв избрри мргли да из- 
врше na бази na коЈој смр примили да ce изврше 
нзбрри у Хрватској и (Vianonnjn. a тр je, да уредбу 
p рдштинским пзбррима за Хрватску n Славрнију 
прртегнемр и na Далмацију. Такр би ce n гамр рп- 
штинскн цзбррв Moivm извршити. 

Лр. Анте Дулибић: Кад je p ч с извршењу 
ршитинсих избрра за Далмаппју. ja бих npe- 
длржир, да ое уредба p рпштинским нзбррима за 
Слрвенију прртегне и na, Далмацију; 

Фехим Курбеговић: Кад je реч o рпшхинским 
пзбррима ja мргу PBPM прилвкрм да кажем, да ии 
iKMiiMo рпштинских управа, крје рдгрварају да- 
namn.i'M Уставу. Mn у capajeBČitPj рпштини нмамр 
изборнв ред, крји рдговара нашем Уставу, алн 
ипак прред свега трга тамо пије извршен избрр n 
тамр седн крмесар за вралш, ма да пема пикаквих 
запрека, да ce иабрри n тамр Рбаве. Има joni дрста 
места где со рпштинскн избррв могу спррвести, 
a.m то није умпњспо. Има РПШТИНа у којпма on- 
штинркр веће ужива пртпунб првереље наррда, 
али га међутим и.шда самрвласнр суспендује n np- 
ставља коиесара. Галп трга дрлази ce др сукрба. 
Таквих првмера има n билр их je у Маглају. Са- 
рајеву n у мпогпм другим местама. Ja знам за је- 
дпу наредбу владе, у крјрј ce каже, да рнда где 
наррд пма првврења, да ce ту рпштинска управа 
свргне и наравнр те наредбе уродиле су рђаднм 
прследацама, јер рвде где парод има пбвереље у 
сврју рпштвнску управу, п.у котарски предстрјник 
ci,prana, n рдређује крмесара, a тамо рде je парод 
прртив рпштипскрг већа, тамр ono рстаје. 

Министар Унутрашњих Дела Светозар При- 
бићевић: Ијшгопор овај за Босну n  Херцеговину 
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ja исмогу иримити. јер сам се ja као Miniiic/raj) 
Унутрашн>их Дела бринуо за т\  ствар, израдио 
сам уредбу o изборном реду за Босну и Херцего* 
i.imv. ]\\м', доношења fe уредбе господин Раја Фи- 
липовић,   i.'djn   je   ono   начелцик   Министарства 
Унутрашњих Дела, држао јо у Сарајеву коифе- 
ренције са стјручним лицима   и   на   осиову   за- 
кључака Донетих на тим конференцијама ja сам 
израдио уредбу o изборном рсду. Међутим што та 
уредба iiiiji' дошла на дневни ред, ja ке могу за то 
одговарати. (Лаза Марковић: luna) не можете, вад 
Сте isu одавно Министар?). Ja сам Министар тек 
трн мессца. (Лаза Марковић: Пи сте Министар од 
i. jaiivajia.) Од куд са.м Ja Министар Унутрашњих 
Дела   од   i.  јануара?  (Лаза   Марковић:   ГГардон, 
нисте.) Ta уредба готова je, сад je   само   т.таи.с 
г;акав може бити модус процеденда. Питање je сад 
у томе, да лн се може та уредба спровести Законо- 
давном Одбору скраћеним путем или мора да иде 

i ред Скупштину? To je аитање o крме можемо да 
се споразумемо овде у Законодавнрм Одбору. Ако 
се (д.чучпмс. да та уредба може да нзиђе пред :!а- 
конодаВни Одбор, ствар je онда лако уредити. За 
Далмацију изнетн су разлозв зашто се то тамо 
nuje. могло урадити.  Ј^мо je лако  спровести нз- 
боре. Тамо треба узети далматински нзборни ред 
n  извршити  само  извесне  модификације.  Треба 
VI'I'CTM ( пште право гласа. Што се тиче Далма- 
цпјг. то неће оптп  никаквих тешкоћа.  Што се 
тиче ОарајеввА у Сарајеву je градски статуу. Из- 
борни ред mij" био нзврјпев зато, што се није хтело 
да с&учинн нзузетак само за Сарајево, Треба цела 
Босна да има опш^инске управе, a ае само Са- 
рајвво. 

Сад IIITO се тиче Војводине, пма гакође и из 
Војводине гласова, захтева п жеља, да се и тамо 
уведе општинска самоуправа. Тамо имате све на- 
именовапс одпорс и паи.мпишапс Ирсдг^дпша' ои- 
штинских одбора. Ако се ради, дакле, o томе да 
тма земља добије огаптинску самоуправу, да до- 
бије од народа легитимиране општинске представ- 
iiin.-c. (41 ja трсГш то u у Иојнодиии провести. 

Што се тиче брбнјаиских окружних нзбора, 
то je једно спорно питање. Tpe6ia најпре у Законо- 
давпом Одбору расправити митан.с: да .ni окрузи 
no Уставу нмају п даље самоуправе и.п  Ми- 
(мим. да je јасно речено у Уставу: да су окрузи 
само административна тела, a саноуправна тела 
су: области, ррезови и oriinhrae. Према томе, сад 
јо питдње: да ли за округе треба да се прове (у 
окружни избори, јер ако оу окрузи администрат 
•nii'iia, тела, оида he нова самоуправна тела, feoja 
би се сада нзабрала, имати оамо функције окру- 
жне самоуџраве, то јест {Уадиће донде, док се no 
нзврши процес ликвидације окружне самоуправе, 
од које be се један део пренети на области, a други 
na срезове. To je, дакле, питање, које треба да се 
расправи. 

Павле Анђелић: A ко he прихватити ббласну 
самоуправу, него ти људи, којн ne се изабрати? 

Министар Унутрашњих Дрла Свстозар При- 
бићевић: T(i tie прихватити omi људи, који по за- 
кону буду изабрани за обласне представнике. 

Павлз Анђелић: Онда мора бити прекида. 
Министар Упутрашњих Дсла Светозар При- 

бићевић: Ствар ci« може тако схватити, да у окру- 
зима траје и даље оамоуправа, док се не нзврши 
разграничење, док се не поставе иове области u 

док се ве уведе обласна самоуправа, јер he једаи 
део самоуправних агенада, које су припадале 
округу, припасти областима, a други  део  срезо- 
гпма. 

Фехим Курбеговић: Ми имамо na располо- 
жењу само још седал! недеља за претрес ćtiHX ие- 
рсшспих У1)1'да''>а. Лко ,\ш будемб оиако радп.ш 
као до сада, и ако нам Илада буде трпала закон- 
ске основе, око којих heMO мп нзгубити досха ni11'- 
Mtiia, ja сам уверев да heMO MU бити затеченн 28. 
дсцсмГфа, у оиакиом стаи.у. у каквом je била 
Влада у очи .нзгласавања Устава тако, да ћемо 
морати блинд примати ii.ni одбацити те уредбе, 
ако се не нађе' неки иачив за систвматски nam 
рад у томс погледу. 

\Гинистар Унутрашњих Дела Светозар При- 
бићевић: Према Уставу, one уредбе, o којима ;ia- 
коподашт Одбор у остављеном року не довесе 
никакву одлуку, важе и даље в мшу се нзмеиити 
само законодавним путем. He могу се дакле one 
укинути без расправе. 

Фехим Курбеговић: Можемо ми онако byTyPe 

iiaiipammi расправу. 
Председник Миша Трифуновић: Да завр- 

шимо рад, господо. Ja закључујем ову седницу. За 
идући дневни рељ ja предлажем ono што je дошло. 
Kao прву гачку дневног реда наредне седнице 
предлажем npeipec извештаја l. Одсека. To je 
хитна ствар нз Мппистарстг.а Трговине. За дјпчт 
тачку ДНевнОГ реда npo;i.iawa'M: пјитјхч; иапсттаја. 
V. Одсека o уредбама Министарства Пољопри- 
вреде, (Глас: A зар не можемо сада то радити?) 

Извештај треба да се штампа n разда господи 
[шсланнцима и тек онда да се узме у претрес. Ja 
због тога не могу mi сутра да закажем седницу, 
док се eno no одштампа. Оутра имамо седницу на- 
родио окулштине и морам да водим рачуна o две 
'■mapu. да се споразумем са Председником Владе 
и са Председником Ску тине. СтОга вас молим, 
да то примито, да no могу да ([шкспрам сгдппцу 
због гога диога. Сада he опти n чешће сеДнице Ми- 
нистарскога Савета, a! почињу бивати и Народнс 
f Јкупштине. 

Извештаје hy слати у клубове n молим го- 
омоду. да со ннтересују у клубовима, јер lio тамо 
riiiTii јављено и HI санр (сада  he бити седница 
Законодавнога Одбора, 

НароЧИТО iiaivnim.vjrM ono: Молим гооподу 
известиоце свих одсека, да долазе у плеиум Зако- 
нодавног Одбора са свим потребним материјалом 
да можемо дискутовати, нначе видите ми се cnć- 
ТПЧОМО. 

Реч има Минибтар господнн др. Спахо. 
Министар Tpidiiinic др. Мехмед Спахо: Ja 

бих Md.nio, да се као прва тачка расправв трго- 
вачки уговор с Аустријом, Овај je уговор нстекао 
и ja немам законс1се мо^ћности, да га продужим. 
Ha царинарницама je велики неред, Jop се царини 
no максималпој тарпфп. Стога uii.\ молио, да то 
буде оутра, до 9 сати расправљено, јер je1 окуп- 
штинска седница тек у 10, 

ПредсеДник. Миша Трифуновић: Ja апсо- 
лутно ni' мпгу дб сутра да спремим штампањс 
кзвештаја, a помам mi физичке могућности за то, 
јер je овај извештај касно дошао, (Мииистар Трго- 
вине др. Мехмад Спахо: Ja бих хтео бутра само то 
да ое oiipmn.) Добро, добрОј ако пристајете сутра 




