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> 9 да дођете на седиицу, пре седнице скупштин- пога реда у колико није довршена. A имамо трп 
ске. (Пристајемо.) тачке зв дневни ред. 

Љуба Јовановић: Ja xohy да предложим Да Kao прва тачка доћи се уговор са Аустријом 
ставите као грећу тачку дневнога реда онај изве- ^ao хитан сутра v 9 часова. Вечерашњу седницу 
штај друге-секције у колико није довршеп. закључујем. 

Предбедник Миша Трифуновић: Добро, трећа 
je тачка дпевнога реда ono што je скинуто с днев- (Седница „te аакључена у 6 часова.) 

[V. СЕД! 

ЗАКОНОДАВ 
ИАРОДНЕ C 

KTA.I.I 
ОРБА. KIM'.ATA 

држана ■'!. новембра 19 

Иредседавао Председник Миша Трифуновић. 
Секретар др. Славко Шећеров. 
Присутаи Министар Трговине и Иидустрије 

господин др. Мехмед (!пахо. 
(Почетак рада у 9 часова.) 

Председинк Миша Трифуновић : Господо 
отварам l\'. редовнп састапак Законодавпог Од 
бора. Записпик прошле седнице није састављен 
пбог краткоће времепа, али he се он прочитати на 
идућој седннди. Исто тако због краткоће времепа 
остав bene су за ндућу седницу u друге претходне 
ствари. 

Ha дневном   реду je стављена једна  хнтиа 
ствар, рзшење o привременом прбдужењу грговин 
ског уговора, liojH важи нзмеђу иас н Аустрије. 

Дозволите MU. пошто га немамо штаупаиог. 
да г.ам укратко реферишем у чему je ствар. 

Hama држава закључила je привремепо тр о- 
ЕШ1скн уговор 26. јуна 1920. годинс^ D привреме- 
пом промету. Рок je тај истекао 31. августа ове го- 
дине. II ми се сад налазимо у безуговорпом стаљу 
има udi два месеца, Како je то стање штетно, мо: 

рамо ствар решнти данас. Имају два акта, која се 
сдносе na овај уговор. Један je peiuei^e Мишитар- 
рког Савета, којим сс овлашћује| .Митктар Трго- 
в^ипе n Цпдустрије у погледу продужавања ауг 
Tpn.iria ]■ привременог уговора; друго je споразум 
између нас и Аустрије o томе продуЈкењу. Ta два 
акта .lanac пмамо да ликвидирамо. 

Одсек je ту ствар бвако репшо бн налази да 
je ( вс стање штетно и мисли, да га греба ре-шнти 
na. овакав иачин: да се овлашћује Министар Трго- 
рине п Иидустрије, да може продужити овај уго 
вср, али он Milim ограду и каже: ова ствар трбба 
да je ствар Народне Скуцштине и треба надлежни 
Шшистар да подиесе овај уговор Да га реши 11a- 
родна Скушптина. Ani како тр сад не може ,:;' 
буде, он Milem ;ia можемо дати овлашћење Mmra- 
отру Трговине п Инлустрије за продужеље, алм 
с тим, Да то продужење нде од -2 до 2'месеца. Ето, 
Tč вам .ji- p'liicihc. Одсек je у томе погледу стнли- 

i вао такав један закон. Члав i., којим се бвлаш- 
ђује Шшистар Трл випе и Индустрије; a другв 
који IM мало ограничава, јер генерално продуиш,- 
вање може датв Скупштина. Други члап кажв; 
Орлашћује се Министар Трговине и Рндустријс, 

ла rio еаслушан>у Мшш.старск6г Савета може про-; 

1ИЦА 

ИОГ ОДБОРА 
i.Tiimnim] 
ИИПЈК 

1! СЛОВЕЏАЦД 
21. године у БеоградЈ. 

у IdMC дужавати његово важење до два месеца 
je ствар. 

Прзма томе отвара се та дебата и молим, да 
се дебатује само o томе предмету. 

Има  реч ГОСПОДИВ ini'.rriii.ian. 
Известилац др. Славко Шећеров: Господо, 

i'H сте 'i.v.iii из |ii"iii господина Председшпса ми- 
шљење секције o овоме предмету. Секција je стала 
и& становиште, да je државна потреба, да се onaj 
трп вински уговор са Аустријом продужи, аато. 
mro иеуа другог начина Да cg то стање штб брже 
ликвидира, - Секција je створила одлуку, да се 
»редложв законодавном Одбору, да тб пролу- 
жење можо најдаЈве да траје до 30. јуна 1922. го- 
,iiiii". Ani с обзиром na одвојено мишљење ћоједи- 
ппх чланова no овоме иредмету, покренута je ха 
сд-вар n у Демократском клубу. Ham je клуб ствог 
рио одлуку, да члановн демократског клуба могу 
да одобре, да ci" уговор може продуишти пајдаље 
зг два месеца, с тнм. да се позове господив Ми- 
ннстар Трговипе и Индустрије, да у оврме року 
m mer- прздлог Народној Скупштини o дал^м 
[фодуашвању. Ja бих молио, да се n onaj предлог 
npiiMii п саобразн ca старим. Молим, да се у OBOMI 
смислу изјасии господин Министар Трговине п 
Индустрије. 

Јовзн Јовановић: Кад je у Оекцији бнло вре- 
тре^аио ово питање Да се да овлашћење Мини- 
cip.v. да може продулшти onaj грговинскн уговор 
са аустријскбм републиком, прпсамом решавању 
na n npn самом гласању већина je била само са 
једпим гласом, a OBII остали су, чини ми се, били 
располсжени да се овај уговор више не понавља, 
i' да Мнпистар за гГрговлну и Ипдустрију под- 
iM-i један нарочити пррдлог прзма члаџу 79. 
•N'< rana. који каже, да уговори са туђим државама 
трзба да се изнесу гред Скупштшну. Ja сам и 
тада ono противу тога, да се овај уговор продужи 
tt.a мсрам n сада бџти гоме противан и тражити, 
да će [!р:1мењује општа царинска тарифа тпм пре, 
агто je взћ Два месеца onaj уговрр извац снаге 
какс j • то сада овде реферисано. Ja мислим, го- 
сподо, да će тај пачпп рада не може сада одо- 
брити 'i стране Владе нли од (зтране надлежног 
лјпппстра. On увек може тако урадити, ла у даном 
моменту; да буде сам свргаио raj посао a дужност 
му j ■ била л,а га сврши, mm дужност je била ње- 
гових подчињених   na се поднесе јпдап законскв 
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ареддог, као mro je то урадио господии Кумануди 
ii евентуално за измену закона o општбј царинској 
тарифи. 

Ми смо ово требали да имамо већ пред Скуп- 
штином II зато ja бих био противу трга, да се ово 
продужење одобри, већ сам за! то, да се поднесс 
царочити законскв предлог Скупштини, да она то 
pomn и ;i;i се naum ОДНОСИ Јхту.ппиу im ОПШТОЈ 
царинској тарифи. 

Председник Миша Трифуновић: Пма реч го- 
сподин Ђоновић. 

Јован Ђоновић: MIMIII ибгледа, да прл србом 
нмамо један посао, који je ииого важнијн no што 
се го иама na први поглед 'umu. јер Mii [;ао што 
\ш изгледа закорачавамо сада у једно елемеитарно 
право Народне Скупштине, Mu na onaj начив хо- 
Кемо да рдузмемо Народној Скупштиии једио њено 
нраво, ,ia дискутује нашу трговинску  [толитику, 
иакар ii за један случај само. Али ja не бих био 
за то. mi за сам тај један случај. Ви зпате, да je 
закључивање трговинских уговора једиа врло ва- 
жна ствар a да од Есаквоће тих уговора зависв не 
самр економска политика земл>е у даном моменту, 
irero да она може да iraa тешке нли благотвррне 
последице за земљу з'а један читав нгиз гоДина, јер 
грговински уговори утичу na целокупан екопом- 
ски живот землЈе, II с тога разлога законодавац je, 
управо уставотворац je хтео, да њихову дискусију 
огарантује у парламенту, и зато je н паписано у 
.v(Tai;y onaj ■i.iaii. који je господин Јовановић сада 
цптпрао, a i.ojn каже: да се уговори са страним 
државама tia дакЛе a трговински уговори морају 
изиетн прзд парламенат. Дајућв сада овлашћење 
Министру Трговине, да може продужитп угоиор. 
ми од\-:!11мамо од Скупштине ono llpauo', којс joj je 
.'aro наведеним чланом Устава, Рдузимамо га бар 
за оиај један конкретаи случај. 

Ja мислим, господо, да би требало прекинути 
са оном рћавом праксом, noja јеудомаћена биладо 
• ■a ia: да  Влада сама закључује грговинске уго- 
воре, без питања Парламента и да na тај вачин 
ангажује и ^кономску n финалсијску  политику 
ai'M.ni'. Mn смо у неуговорнрм стању с Аустријом, 
како рече господив Председник, Beh два месеца. 
11 Влада iinjr дашла за нужно да сцрехга једав за- 
конски предлог, нли да изнесе uro raj већ закљу- 
чеви уговор, са извесним модификацијама, које би 
изискивао сам живот од дана аад je тај уговор за- 
кључен, na да с тпм предлРгом изађе пред Парла- 
менат,  него у  последњем   моменту долази   пред 
Законодавни Одбор, да joj on да Рвлашћење да га 
гфрдужи! Ja мислим. да je то uljana пракса n да 
on гребало с њоме прекинути. Ja сам био заЈедћо 
<-а својим друговима са левице, против тога n v 
Секцији, да Закоиодавни Одбор даје Рвлашћење 
Владв за продужење овог грговинског уговора n 
ja сам, консрквевтчо. P -nar против тога. Сматра^ 
(a За^оВодавни Одбор не иоже улазити у реша- 
вање тих ствари, [гарочито ne може и ррди тога. 
tujo у оној уредби, крјом je тај трговивскн уговор 
добио силу закрнску, нигде ие стоји, да Влала нма 
гтрава   да продуЖава; и   онда onaj захтев Владе: 
да мрже да продужава тај уговор периодпчно no 
два мсгсца. макар n до у бесконачност,      то je у 
ствари један нов захтев, захтев новог датума. Ha 
тај iianiin. мп ne озакошујемо овај уговор, који je 
вев Ппо. iici'o стварамо један иов трговипски уго- 
В( I'    Онај   ранији   уговор   већ   два   иесеца   no 
важи n кад мп дајемо сада Владн право да npo- 

дужи старв угоцо]). то значи, да  Владн дајемо 
npaBO, да закључи у СТПарп гада јсдап non угОВОр. 
Ja сам против тога. Mn не треба да учинимо ову 
грешку, noja се од нас тражи, да jie учипимо, вего 
века господив Мивистар n Влада нзађу с једним 
дефинитиввим трговинским уговором са Аустри- 
јом пред Парламеват, ва пска. се у Парламенту o 
п.с.му дискутује oiiai;o. какр се дискутује o трто- 
впнским уговорима и кад Влада дрбије апроба- 
ппју ГГарламввта, онда he тај уговор важити. 
Иначе, гооподо, ja рматрам, да вемо мп много пр- 
грешити, ако вримимо овај предлог Владе, то јест,- 

ако joj MU у Закоаодавном Одбрру дамо враво, да 
може вродужавати рок трајаља овоме уговору, 
која je udi престао да важи. 

Толико сам имао да кажем и да вас замолим, 
да npa во inio дрнесете одлуку, вромислите o no- 
следосцама које могу ваступити, stao и o преседаву, 
којн te гиме мрже створити. Ja сматрам, да Зако 
водаввв Одбор ве може да улази у one ствари. 

Мпппстар Тргопппс n Цндустрије др. Мех- 
мед Спахо: Ла. ГОСПОДО, (MaipaM. да je овај iipc,i m 
подвесев сасвим  редовитим путем, ошш   путем, 
КОЈИ ВОТВУВО ОДГОВара ч.пту 13П. Устапа.. llpnnpc- 
иеви трговивски уговОр с Аустрријском Републи- 
I.O.M осважеа je ва onaj вачин, ва који су осна- 
жени n друш уговори n како je оснажена и свака 
друга уредба, tcoja се тиче уређев^а разних других 
пптап.а, за чије je дефивитивво решеље врема 
namcM Уставу вадлежав Законодавцв Одбор. Го- 
сподив Tmnonnii вриговара, да се ов [е одузима 
право Народној Скупштини да дискутује трго-, 
винску iio.iimiK.v. СтваранЈвм Заководаввог Од- 
бора n даваљем томе Одбору једне lirape Есомпетен- 
ције, Народна Скуиштипа je вревела ва Законо- 
даввн Одбор вретресање мвогих других витања n 
увутарње по.птп.с n ако коћете спољне волитике 
n ja on.ia не разумем зашто Скупштина ве би мо- 
гла вредети na Законодавнн Одбор ti вретресање 
питаља трговивске по^итике. Што се тиче вравве 
cipi  ja  оматрам, да  ЗаЈмжодаврн  Одбор  има 
пупо право да да ono овлашћење, које je секв(ија 
примила већином гласова. Овај уговор Залсоно- 
давни Одбор има враба да усвоЈИ,-а нма врава n 
да га оа апатппм Взменама памспп. MrljVTii.M. го- 
сподо, овде се тражв само та взмена, да1 се тај 
Јтовор може вродужити још за два месеца. Ja 
сматрам, да се то може учвнити, јер као што je 
Законодаввв Одбор усвојио уредбу o вовој царин- 
ској тарифи, може усвојити n ово, да се Мпппотру 
да праио да тај утовор продужи још! за 'fiw ц - 
свца. Ja у гоме ве видим викакве запреке. Зашто 
ва npiiMcp да Заководаввв Одбор може измевити 
Уредбу, која се тиче взборвога реда n.m која се 
тиче уређења ма кога Минисгарства, или која се 
тиче освивања Есаквих угтапопа. na чак n сам Фп- 
вансијски заков вема да долази пред НароДву 
('к-упштппу. a ,ia ве може дадовесе уредбу, којом 
се орважава трговинскн уговор, да га взмена ве 
може да дође пред Заководавни Одбор. (Јован Ђо- 
говић: Није то Ma.ia взмева.) 

Ja li.v CIKMCIIVTII гамо јсдап прпгдап. Iln 
cte усвојилн взвесну царинску тарифу. Зар взве- 
сва царивска тарифа пије исто тапо једно питан>е, 
које се тиче трговинсм и фивансијске политике, 
a вв сте je усвојили без и једвога вриговора, Вв 
сте усвојвли у тој уредби тако зватне взмене, да 
ове измеве у рдвосу према оним изменама, које 
сте усвојили у царипској тарифн изгледају врло 
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малене. Овде се ради одржања трговинских односа, 
којп udi iiocTojc; овде се тражиЈ да се продужн 
трговински угоиор, јер се HOP. уговор вије могао 
склопити. Ja гм;1т|);1м само за своју дужност, да 
вас ,vii();!(i|)ii.\i na тешке последице, које већ [ва 
три дана трају и које he се свакако даље по- 
оштрити н Ja вас молпм, да при оцепи 11])('д ииа. 
који je секција поднела, узмете у оцену и после- 
дице, Etoje су већ наступиле и које he бити све 
теже, ако се onaj уговор иа onaj иачнп пс иродужи. 
li ja сматрам, да кад je Законодавни Одбор већ 
усвојио то гледитте, да on то право има и онда га 
молим, да Министру да овлашћење, да може onaj 
уговор за два месеца продужити a то je до 31. де- 
цембра ono годипо. 

Јован Ђоновић: Пошто je госиодип Министар 
сконцентрисао сву пажњу своју на ono. што сам 
ja i;a;!ao. ja бпх желео да кажсм две До три рсмп. 
IIcTima je, MH смо iipiiMii.in царипску Tapii())y, али 
господид Мппистар imjc ono овде na. не зна, да 
смо ми били п против приман.а царинске тарифе 
у Законодавном Одбору, каЈо mro смо сад n бротив 
овога захтева. Ja xphy да кажем, да смо ми бшш 
upoTiiii one процедуре и онда, i;ao што смо n сад. 
Најзћд, измене у царинској тарифи од много су 
машс важности него ona Уредба. dno je рпликација 
n предлог једног трговинског уговора, који je рес- 
пирисао и па oi>,aj начин ono je један нов трго- 
винскн утовор, којиј грејЗа да гхримимо, Ово je у 
ствари, nao mro рекох, нов уговор, јер Beh два Me- 
cena ne постоји, a то je према томе много важнији 
iiocao, пего [громена кога става у царинској та- 
рпфп. Ja мпе.шм. да je господин Министар (Јпахо 
претрнао кад je казао, да je ono незнатнија из- 
мепа. nei'o измена царинске гарифе, Ово je, госпо- 
dine Мшшстре, n  no фор!  no гуштиии мпого 

neiia пзмена пего највећа нзмена, која je учињена 
у царппекој тарифи. Ja внам, да Законодавни 
Одбор пма права да подпете уредбе може да из- 
Meiiii. a.ni мепи се мпии. да пема права Да чини 
овакве измене, Есакове се сада траже оцде, од њега. 
Ona измена mije измена у једном закону, који већ 
постоји, пего je ono ii])o;i,v,Keii,e једпога уговора, 
KOJH   milile  ne  поетоји.  II  ту je  раЗЛИКа,  гоеподпне 
Министрв. AKO коћемо отворено да соворимр, ту je 
разлика између глелитта мога n господина Опахе 
иаравно na ттету n.eron.v. Јер видите, кад би то 
опла једна уредба или један закоп, којн важи, ми 
мои,'ем() MiiniiTii нзвесне измене, али нека ми каже 
господип Спахо, да лв овај уговор постоји и важи? 
Господин llpo;ieiMiiiii; Законодавнрг Одбора тпр- 
ли. да овај трговински уговор већ два месеца iie 
важи. (Министар Трговипе п Ипдуетрпје др. 
Спахо: Кад пам je onaj предлог послат, on je 
важио.) 

Главна je отвар да eeh два месеца onaj уговор 
ne naa.ii. (Известилац л|). Славко Шећеров: Huji1 

тако, важи!) 
Председник Законодавног Одбора кажо, да 

емо у пеугодпом етап.у. a гоеподш! ИЗВестилац др. 
С. Illeliepon Есаже, да овај уговор још важи! Да 
пидпмо. које je од тога дпога тачио. да расчистимо 
ту отвар. Ja коистатујем, да уговбр ке важи n 
онда. видите, Законодавни Одбор ne може im 
Једап законски пројект, nn једну Уредбу, која je 
престала да важд, na nn onaj уговор, да vno'ui v 
живот. AKO TO учини, он излазн n:i своје компе- 
тенције. Ja молим, да će то не учини, јер на тај 
пачии створнћемо пресед&н, да можемо иза леђа 

Скушџтине na ново.да уводимо у живот законске 
пројекте. i;oJe ona треба да pemana. 

ПредсеДник Миша Трифуновић: Реч пма го- 
(подип известилац. 

Известилац др, Славко Шећеров: Ja мораи 
да учиипм исправку na говор господнна Ђоно- 
вића. Овај уговвр важн n важдо јвдб l. новембра. 
Његово важење продужено je до i. новембра na 
основу решења Миннстарског Савета. To je учи- 
meno паоспову овлашћења предатог Законодавном 
Одбору, које je заћедено у спнску Уредаба под 
број 23. Госнодин Ђоновићу толико сте моглн да 
ппдпте у списку уредаба, a го je ono n предмет 
дискусије у бекцији. (Јован Ђоновић: Нека n тако 
опет onaj уговор од i. новембра ne важи! Зато je 
ro(4io;uiii Мпппетар Tpronnne n поднео onaj npe- 
длог n предЛаже Скупштшш, да арими onaj пре- 
длог, да с,е Минпстар Трговине може овластНти, 
л,а се продужи уговор нзмеђу Краљевине Орба, 
Хрвата n Словечаца n Аустријске Републикв до 
31. децембра one године. Главно je, да je тај уго- 
nop r.eh престао да важи.) 

Прадседник Миша Трифуновић: Дајем 10 
минути одмора. noju траЈке нзвесин чланови За- 
крнодавног Одбора ради споразума. 

(После одмора.) 
Иредседпт; Миша Трифуновић: Да проду- 

лл1мо седницу, изволите заузетн мРста, Сбдница 
се наставља. Реч нма господин известнлац. (Јован 
Ђоновић: Ja еам хтео радн oojainineina ca господи- 
иом  известиоцем да каи;ем неколико речи.) 11ма 
реч  ГОСП0ДНН ЂонОВНћ. 

Јован Ђоновић: Ja сам, госнодо, мало изазван 
ОД етрапе. i4)(4io;uiiia lllehepona n морал! ла паиопо 
у 1мем реч да говорим o onoj бтвари. Ja сам тврдио 
ово; да je onaj уговор респнрисао има већ два ме- 
сеца n ла према томе Законодавнн Одбор ника- 
квом eiiojoM одлук-ом ne udace да га u надаље 
одржи; 

Господин lllehepon MU je казаб од прилике, 
ла еам ja требао ла прочитам or.o овде, и да бнх 
тада вндео, да го не стоји. Ja сам, право pehu. го 
11 УЧИНИО, a ni  1;ад je iseli Tai;o. хоћу да докал.см. 
48 нека ппл.п господнн Шећеров, и im. госнодо, да 
cau ja добро прочнтао one ства,ри.' 

Постоји рвшење Министарског Оавета, којнм 
je овлаштен Министар Трговине n Индустрије да 
продужи onaj уговор за два месеца. Ово решен>е 
.\liiiiiieTap(4;or Савета било je донето 7. јула 1921. 
године, a то значи  ме нзгласања Устава. Дакле, 
TO   pelllell.e   ne   МОЖе  Да   ваЖИ,  јер  ее  у   члану   (30. 
Устава каже јасној да ови привремени закони, 
уредбе, праг.плпппп n решења Мннистарског Са- 
е.ча и друга акта и одлуке са одређедим роком 
трајања законског значаја важе ако су донетн до 
нлгласавања Устава. Према томе решења, која су 
издапа после изгласања Устава; не важе. ^акле и 
io решоње Миннстарског Савета, којим се овлаш- 
i).\-je   Министар   Tpronnne   n   Иплуетрпје.   да    npo- 
цужн трговннскн уговор еа Аустријом, OII.TO je до- 
пето после нзгласања Устава и ono не важн. Стога 
јв npna ДУЖНОСТ nama овде, да ОГЛасимо, да то |)е- 
шење ne важи. II онда ja питам n господнна Ми- 
ннстра Трговине n господина Шећерова и Владу, 
на основу чега je иогла да донесеједно решење, и 
да [гродужн уговор; кад je он респирисао 31. авгу- 
ста? Дакле, внднте господине lllehi рове, да сам ja 
знао MITO еам хтео n шта еам казао. 
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Хоћу само jom нешто да речем. Mu смо до- 
билнједа.и извештај иа 1. секције и овај извештај 
емо прочитали и констатујгм. лл vv ириличпо пс- 
лојалио прступило \ овом случају. Када се to- 
вори o решењу Министарскога Савета, којим je 
овлашћен Миниотар за продужење уговора, каже 
сс, само да јб дрбето решење, a нигде се нв каже 
датум када je то донето. To, грсподо моја, није mi 
лојално im лепо. Ja хоћу то самр да констатујем, 
na да се зна, да i  којн то састављају, тако да.ч.с 
ur поступају, него да гачно казку датум, да би 
чланови 3,ак<)нодавн6га Одбора могли видети иа 
извештаја када je донето какво решење и да лн 
ono у отптс. важи. 

Председник Миша Трифунови^ : Ви знате, 
да ре o једном предмету може само једанпут го- 
иорити. a други n.vT само no одобрењу Одбора, 

Јован Ђоновић: Господо, ои каже да ja mi- 
сам прочитао! Ja сам вам доказао, напротив, да 
(ам пррчитао. 

Др. Момчило Нинчић: Ja држим, да господин 
lioiioiaili mi.ji' морао да употребљује израз, да се 
овде pa.in целојално. Господии Ђоновић сам мора 
rimu уверен, да се у сехшији добро ради. Ви знате, 
ако Извештај у иечбМЈивЈгјепотпунцакојеуњему 
нешто изостављено, што г.Ђоновић мисли. да мора 
да уђе-, да то се може да се констатује и да će пакпа- 
дно унесе, јер ми овде нисмо дошли да чинимо не- 
лојалне поступке један према другом. Ai;o госпо- 
дин Tioiioi'.nli MUCIH, да Извештај треба допунита, 
онда можемо констатовати, да Извештај у тој тач- 
mi треба допунити. (Јован Ђоновић: молим Вас, 
кад члапови сеКцкја почињу no мало један другрг 
да оптужују.) 

Председник Миша Трифуновић: IVM има го- 
сподин Пера Марковић. 

Петар Н. Марковић: Ja li.v говорити o самој 
отеари. lipiii'.pi'Mrmi уговор са Лустрпјом додази 
у једну од оиих уредаба o којима говори члан 130. 
Устава. гГа je урсдоа na. иргмо подпста Пак-оподаи- 
иом Одбору, којп о и.ој има да донесе решење. To 
Je јеДна од oinix Уредаба, за коју се каже у 130. 
члану Устава »одпуке ća одређеним роком тра- 
јања, законског значаја, издапих у времену од i. 
децембра 1918. године до дана проглашења obora 
устава, важи п даље као закон, Док се не нзмене 
n.iii yi;iiiiy'<. Дакле mi једаог иомента i в ■■• није 
частутма пакапцп.ја. a mije паггутма, ИЗ ТОГа 
разлога ... (Стјепан Барић: Разуме ое no себи, да 
je греба укинутн.) 

Ilc ne. овде се кажс у овом члану Устава »са 
одређеним роком трајања, за,ко1гског значаја, из- 
дане у времену од i. децембра  1918. год]  до 
дапа, проглашења овога устава, важи и даље као 
заков док се не измене или укииу«. ДаклЈв, господо, 
Законодавни Одбор у року од пет месеци дужав 
je да прегледа све уредбе, na ма неке да оу нзгу- 
биле свој значај раније; ипак имају да се прегле- 
ла.ју. да се укииу. дачсе одобре, преиначе и тек 
опда одавде излазе као закон. Оамо тако гледиште 
мора се заузетв с обзиром na члан 130. Устава. A 
с обзиром na то. niTo je уредба na време поднета 
Зак давном Одбору, ona пма да се реши у року 
од пет месеци, који je рок остављев као крајњи. 
Ja налазим с тога, да треба примити продужење 
n.mo онако, i:ai;o су примилн господа нзвештилац 
n госцодпп Министар. 

Ирсдссдпш; Миша Трифуновић: Реч има го- 
сподин Шећеров. 

Известилац др. Славко Шећеров: ГоСподо, 
Mo.iiiM Bać да приступимо решењу; Међутим, прб 
него што приступимо решењу, ja бих нмао да одго- 
ворим господину Ђоновићу, да није тачпо што on 
каже, да у Извештају секције ре стоје датуми. 
(Јован Ђоновић: Ви кажете, да вије тачно, a ево 
молпм Bać, да Вас уиерпм. -- Прилази говорници 
са извештајем секције.) Молим Вас, господине 
председниче, да упутите господина) Ђоновића, да 
ne .\ пада у реч. 

Господо, пбсле свих ових говора, мп Вам 
предлажемо, да примите ову уредбу o доношењу 
уговора o продужењу уговора o провизорном уре 
l)('!i,y трговачког промета између Краљевине СХС 
n Аустријске рвпублике! n то са овим нзменама: 
да члав i. гласи; »Овлашћује се Министар Трго- 
вине n Индустрије n Министар Саобраћаја, да 
могу увести у живот уговор са свима додатцима o 
npoBiiaopiioM уређењу у;:ајампог трговаЧКОГ про- 
мета између [{фаљевине Срба, Хрвата и Словенаца 
n Аустријске републике, који je уговор закључев 
n потписав од опупо.моНсппх, делегата обеју уго- 
пориица 27. јула iit-o. године у Веограду«. 

Члав 2. овога уговора гласи (чита): Овлаш- 
li.vjc сс Мшшстар Трговине и Индустрије, да no 
саслушању Министарског Савета може no истеку 
тога уговора продужавати његово даље важење 
иајдаље до 30. децембра t92il. године. 

Члав 3. гласи (чита): »Овај заков ступа на 
гпагу даном обнародоваља у »Службеним llonn- 
мана« n замењује решење Мтгастарског Савета 
од 7./VII.  1921. ГОДИНО, IV. број 2974 n гпорааум 
о продужвњу уговора o провизорном уређењу тр- 
говачког промета са .Аустријом од 7./V1I.  1921. 
ГОДИ IG 1\'. op. 2974 - гппгка уредапа Министар- 
ства Трговине! и Индустрије, број 'S.) u 2i »Олу- 
жбене IloHinii'« број 196 1921. године«. 

Председшп! Миша Трифуновић: Приступамо 
решењу, господо. 

Јован Ђоновић: Молим за реч, господине 
Председничеј ja хоћу да говорим да се овде гази 
Устав, 

Председник Миша Трифуновић : To he ре- 
iMimi. да .in прима n.ni ne прима ЗаЈгрнодавни 
Одбор грсподине Ђоновићу. 

Стјепан Барић: Може n Законодавни Одбор 
ia погази Устав! 

Известилац др. Славко Шећеров: Законо- 
даипп Одбор не гази Устав. 

Ирсдеодипк Миша Трифуновић : Господине 
Барићу, мо.шм Вас, да приступимо решењу. 

Стављам, господо, на гласање. 
Јован Ђоновић: Молим Вас a.i реч, господине 

Предсодииче. 
Председник Миша Трифуновић: Господив 

Ђоновић говорио je o овој ствари гри пута. lio по- 
слбвнику o једном предмету ne може се више rb- 
ворити oca одобрења Законодавног Одпора. Не- 
мојте терати мене, да радим против пословника, 
i.oju сте Пп сами одобрили! (Стјопан Барић: lln 
тајте Одбор.) 

Јован Ђоновић: Ja хоћу да упутпм једно пи- 
тање na господина Првдседника. 

Председник Миша Трифуновић: Изводите! 
Јован Ђоновић: Ви Есонотатујете, господиие 

Председниче, да сам говорио три иугл. Мени се 
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'iiiiin, да сте ми далп реч трн иута, али ne o овој 
ствари, 0 овој стварн говорио сам само једаи пут, 
a два пута са.м се објашњавао са члановима овога 
одбора. Зато' Вас молим, да Вашу коћштатацију, 
да сам  говориб три пута,  пову.чете. 

Председник Миша Трифуновић: Господпв 
Ђоновии je liiuicTa полемисао ca госиодшкш muv,- 
стиоцем, Полемишући пак он je стварно говорио o 
кше, Да je овај ух^овор [фестао важити, Ви сте, 
дакле, господине Ђоновићу, говорили o предметЈ' 
то nuje. била реплика. Цајпосле, господб, морамо 
решити ii.ni i за«' или ; против«, 

Јован Ђоновик: У иитсрссу je овога дома, Г0г 
сподр, да се расправи ono питање, које je покре- 
нуто, да се не би газио Устав. 

Председник Миша Трифуновић: Ja hy (;та- 
иити na гласање, росиодо. KO je за то, да се овај 
уговор npiiMii у Егачелу, гооподо, као и до сада, 
нека седи, a ко je »против«, нека устане. (Behinia 
седи.). Господо, потто већлиа седи, оглашујсм. да 
je пројект овога уговора примљен у начелу. 

Прелазимо na специјалну дебату. Молим го- 
цтгоду члапове, нма лн ко шта да примети код чла- 
иова које сте чули? 

Јован Јовановић: Мо.шм за реч. 
Председник Миша Трифуновић: Има реч ro- 

споднн Јован Јовановић. 
Јован Јовансвић: Господо, када смо Beh по- 

Mi'.in да газимо уств, примајући ono у начелу, 
дозволите мп. да кан^ем ову ствар. Пп сте дали и 
сувише кратак рок ародужења, пошто he on да 
престане важити 3i. децембра. Известилац n 
Одбор мисле, да je то доста. 

Председник Миша Трифуновић: Да, и ja ми- 
CIIIM. да je доста, na нека се влада за ова два ме- 
седа лостара, да штсс.о стиар прсд Скупштину, 

Јован Јовановић: Сада je, господо, настала 
велика забуна na царинарницама за наше трговце. 
Ред je, да се постарате, да. се та забуна отклрни. 

Председник Миша Трифуновић: Вн сте чу.ш 
предлог господппа Јоваловипа. Прима ли onaj 
предлог господин нзвестилац? 

Известилац др. Славко Шећеров: Ja остајем 
при овоме предлоху, a не примам предлог госпо- 
дина Јовановића, 

Продссуитк Миша Трифуновић : Kao mro 
видите, госдодин извесгилац не прима ваш пре- 
длог. Ja hy ставити прво предлог како je господин 
игзвестилац/примио, na ћу после ставити предлог 
господина Јована Јовановића. 

Ирпмају ли се у специјалној дебати ona трв 
'мапа. како je ирочитао господпп извес^илац, да 
naiviariiM. ca pOKOM трајап.а ОВОГ тргоВИНСКОГ уго- 
вора до конда ове године. (Примају се. — Ilc при- 
ма.ју се.) Ko jej против нека устане (Мањина 
устаје.) Оглашујем, да јо законски предпог при- 
иљен, као што je прочитао господин известилац 
у специјалној дебати; с гим, да je ова ствар свр- 

иеиш. (Љуба Јовановић: Да гласамо копачно.) 
Јесте лп. господине известиоче, готови за копачпо 
гласање? 

Известилац др. Славко Шећеров: Јесам. (Mn- 
та дефишшшну редакцију законског преддога): 

3 АКОН 
O увођењу у живот уговора o провизорном уре- 
ђењу узајамног трговачког промета између Краље- 
вине Срба, Хрвата и Словенаца и Аустријске Ре- 
публике закљученог 27. јуна 1920. године и o 
овлашћењу Министра Трговине и Индустрије o 

продужењу истога уговора. 

Члав  l. 
Овлашћује се Минибтар Трговине  и 1нду- 

стрије и Министар Cao6pa.liaja, да, MOI-.V упсс/гп у 
живот уговор са свима додацима o провизорном 
уређењу узајамног трговачког промета између 
Kpa.incnnnc (ipua. Хрпата n Словеиаца и Аутријске 
Републнке, којн je уговор закљулев и потписан од 
опунбмоћених делегата обеју уговорница '27. јуна 
1920. године у Београду. 

M.ian -2. 

Овлашћује се Минивтр Трговине и Ипду- 
стрије да. no саслушању шшистарског Савета 
може no истекЈ тога уговора продужавати п.сгово 
даље важење најдаље до 31, децембра  1921. год- 

М.чап 3. 
Onaj заков ступа na снагу даном обнародо- 

вања у »Службеним Новинама« и замењује pomc- 
ше Миниотарског Оавета од т./т. 1921. године, l\'. 
број 2974 и споразум o продужењу уговора o про- 
nii.'iopnoM yp»!lj('ii,y трговачкрг промета са Аустри- 
ЈОМ  ОД  7./7.   1981.   ГОД.  IV.  број   21171   СПИСК«   ур'- 
даба Министарства Трговине в Индустрије, број 
23, 24 »Службепе Новине« број 195 1921. године. 

Председнвд Миша Трифуновић : Господо, 
приступамо поименичном гласању. Ko je за ко- 

■начно усвајаше овог законског предлога у специ- 
ja.inoj дебатв  гласаће за;  i;o je против гласаће 
II1)0TII1>,. 

(Секретар др. Љуба Поповић позива чланове За- 
конодавног Одбора да гласају. -- После гларања.) 

Председник Миша Трифуновић: Извочлите, 
господо, чути резултат гласања. Гласало je свега 
20 посланика: 16 je гласало за, 4 прогив. Оглашу- 
јем, да јо овај предлог примљев и у специјалној 
дебати копачио. 

Данашау седвицу закључујем, a идућу сед- 
ницу заказаћу npeifa споразуму са Председником 
Скушцтипе и са Председником Владе, кад не буду 
п.нхове соднпцо. (Павле Анђелић: A шта ћо бити 
na дневном peiiy?) Ha диевном реду биће: 

i. претрес изввштаја I. Одсека; 
2". претрес пзвештаја II. Одсека; n 
3. претрес извештаја \'. Одсека. 

(Седница je закључена у 10 n 45 часова.) 




