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V. СЕДНИЦА 

аАКОНОДАВНОГ ОДСОРА 
НАРОДНЕ СКУИЈПТИНЕ 

КРАЉЕВИНЕ 
СРБА, ХРВАТА 11 СЛОВЕНАЦА 

дрЖана 4. новембра  1921. године у Београду.' 

Продседанао Продссдти; Миша Трифуновић. 
Заменик Секретара др. Славко Шећеров. 
Присутни  CA'  референти   Мицистарства   др. 

(l»|i,-m Цигој, др. Павлетић и Милан Антула. 
(Почетак рада у 16 и 45 часова.) 

Председник Миша Трифуновић: Господо, 
отварам V. редовнн састалак Законодавног Од- 
бора. 

Мблим да чујете записник 111. састанка ;iii- 
коиодавиог Одбора, који иијс прочитли. 

Секретар др. Славко Шећеров вдта записник 
11!. седнице Законодавног Одоора. 

Председник Миша Трифуновић: Молим вас, 
ГОСПОДО, ja imc-iM cni'vpjiii. да ,III ji; овако Гшло 
IHTO се гиче ковдесија. Тако je казано чшт мп 
се: упућују ci; Одбору na преглед; Хоћемо ли, ro- 
сподо, да изаберемо нарочитн одбор за Еаднцесије? 

Др. Светислав Поповић: Има, господо, б коп- 
utu'jija. Две се тичу удсигребе вода, a две се тичу 
шума. 

Јован Ђоновић: Нама je дат једав специјалав 
случај да га проучимо и поднесемо изввштај; то 
инјс одбор изабраи прсма проиисима Vc/r.iv.-.i. Tci 
je избор од три лица — специјално н^абран ad boe 
да проучи једну опецијалну ствар. 

Продсодтп; Миша Трифуновић: Онда сам ja 
схватио тако. 

Павле Анђелић: Седница je заказана само 
3fi трговински уговор са Аустријом, a за све ово 
друто mije. 

Председник Миша Тркфуновић: Још раније 
нз претходне ееднице био je стављев цео дневви 
род, na со поол«' узело, да се то извуче из чневног 
реда. 

Прима ли ое, госпбдо, записник ili. седо&це 
Законодавног Одбора? (Прима.) Објављујем, ui 
j« записник ni. седнице примљец. 

Молим да чујете зацисник IV. седнице. 
Оекретардр. Славко Шећеров: чита записник 

IV. седнице Законодавног Обдора. 
Председнвк Миша Трифуновић: Црима ли 

се, господо, тапистп; iv. седнице Законодавног 
Одбора? (Прпма.) 

Господо, господив Uepa Марковић народни 
послаит; упутио  \III je  писменл  акт,  којим  ми 
јавља, да нб може в е бити члан Законодавног 
Одбора, a самим ти.м арестаје бити и председник 
IV. секције. У исхо време добио сам акт од госпо- 
дина Љубе Давидовића, председника демократ- 
скога клуба, којим ми дбставља, да иа место го- 
счшдниа Псре Марковића долакп члаи Законодав- 
ног Одбора др. Славко Шећеров. 

Сад lic.Mo, господо, да пређемб na. дневни ред. 
Ha дневном реду je извештај I. оекције. Молим го- 
сподина известиоца да прочита извештај. 

Извесишац др. Славко Шећеров чита уредб«1 

чод бројем i n 3 l!:ii!(!inTa.ja l. Одсека Заководав- 
noi' Одбора из Министарства трговине n инду- 
стрије. 

Председник Миша Трифуновић : Дакле, го- 
сподо, овде je на претресу уредба под бројем спи- 
ска i и ;!. која се тиче уређења Министар>ства 
Трговине и Индустрше. Одсек предлаже, да се ова 
.х ргдба упутп пбдодбору за проучавање закопа o 
Цоитралној уцрави. Нма реч господин ЈБуба Јо- 
вановић. 

Љуба Јовановић : Ja мисшм. да би најбоље 
било овако: Пошто je ово први случа^ј да решавамо 
o уредбама o устројстау поједивих Министар- 
става, да не вежемо себи рувд за Даље, ja предла- 
жем да ono иросто одложимо, na rei; пошто буде 
редпен у Скупштини законшсн предлрг o цен- 
тралпој Управв, онда тек да се договарамо за све 
скупа, na може бити да nehe бцти згодно да се са- 
(I'.IIM npeneće све na тај Одсек, него самр један део. 
A.ni у сваком случају ja бих (Јредложио, да се ово 
одложи. 

Председник Миша ТрифуновиЈЈ: Има реч го- 
сцодии Павле Алђели}!. 

Павле Анђелић: Ja сам хтсо да кажем, да 
нема потребе да ово одложимо, јер je закоп o Нуи- 
гралној Управи предвидеб неке уредбе, које hc 
бита потребнр да изда са-мо Министарство и онда 
све IIITO има да се овим ујјсдбама маттсдв л <-а- 
чува, то може накнаДно да ое у.чини, када се буде 
заков o Ценотлној Управи донео. Због гога треба 
то упутитп Одбору, na ако BITO вма да je ко- 
piinio. on Ке унети сам у аакону o Цевтралној 
Управи. 

Јован Ђоновић: Ja мпс.шм, господо, да im 
ми. miTii секције, ne можемо упућивати томе Од- 
6opj ништа. O томе би требало прво да решава 
Законодаввп Одбор. (Гласопп: 11a. ор.о je ЈЈакоио- 
давни Одбор.) Извините, ja сам мислио, да je ono 
секција. Онда Вас молим, да решавамо. 

Љуба Јовановић: Овде je питање за сва 
устројства. Ово je сад једно начелно питање. 

Цредседник Миша Трифунови!!: Ово je једав 
преоедан за све сзлучајеве, који дођу у будуће: или 
да пх шаљемо Одбору за Централну Управу или 
да пх одложимо no предлогу господина ЈВубе Јо- 
ваповића, док се го ne реши у Скушптини. 

Љуба Јовановић: Momi je свеједно. Оамо nii- 
^ам за то. да ми штогод решавамо o roj Уредби, 
него бло бпх за то, да се пбступа подједнако o овој 
Уредби као и o свима другим уредбама o verpoj- 
отву Мивистарства, и ако хоћете и данас да реша- 
вамо и да ова та Министарства поверимо Одбору 
n проучнмр законска предлог o Централној Упра- 
ви п да тај Одбор све то среди, онда го може бити. 

Известилац др. Славко Шећеров: Ja ne бнх 
ono за то, да се одложи. Мислим, да има толико 
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уредаПа у разшш Мииистарствнма, да би трсбало 
што пре uo'icTii тај посао како би ее довео у склаД 
са Законом o Централној Управи. За то ревиди- 
раЈве појединих уредаба најпозванцји Je Одбор за 
прзглбд Закона o Централној Уираии, 

Ja мислим, да би било сасвим оправдано и 
да je ирсдлор Секциј«; умеоан: тај пододбор, који 
je Ht'li прегледао аредлог дакона o Централној 
Управи, нека првгледа и све уредбе o појединкм 
Министаротвима п нека их доведе у сагласност. 
11c, оп тршало oii.v стг.ар одлагати. Напротив треба 
створитн Једно начелио решење, да (je не само ове 
дш' у[)('до('.. iicro да (•(> сис. .\редбе o организацији 
појединцх Министаротава упуте оиом пододбору, 
a да <■(■ изузму од иојсдтшх Секција, 

Др. Момчило Нинчић: Предлрг je Секције, 
да сс те уредбе упуте Одбору, који he донети 
једнообраз^ уредбу o уређењу Министарства и 
онда тај предлоЕ Секцијв греба и примити, 

Председник Миша Трифуновић: Јесте ли 
сложшг; господо, да се тако уради? (Јесмо.) Мо- 
.|пм господина iiiiHccTiiona; да лдсмо даље. 

Известилац др. Славко LUeliepoB (чита): Под 
број 2 списка уредаба: 

»Указ o распрбстирању na целу територију 
h'pa.'M'iiimc Срба, Хрвата n Словенаца важности 
закона o посоупању са имовидом аоданцка непри- 
јатељских држава од п./н. 1915. и закона b узи- 
мању na знање и одобрење париске скопомске. 
конферелцв од 18/9. 1916. годинеј од б. 2. 1919. 
године, »Службене Новине« број n од 27. 'i. 1919. 
годиде. Одсек je решио, да ce овај Указ оснаЈки 
као зажон и то његрв члан l.« 

Председник Миша Трифуновић : Господо, 
ona ce ствар тпчс једног указа. Указ je штампан, 
као тто видите, Одсек предлагке, да ce он оснажи. 
Стављам na. гласање^ Прима ли Одбор овај upe- 
длог l. Одсека? (Прима.) Објављујем, да je при- 
мљено. Изволите чутп дал>е. 

Известилац д|). Славко Шећеров (чита): Под 
број  i списка уредаба: 

»УродПа o ;i,i)žKanmiM трговачким школама у 
Скопљу] n Питол.у од 26. 4. 1'921, годшге, »Слу- 
жбене Новине« број 101 од 9. маја 1921. годнне«. 
Секција предлаже; да ce оснажи у скраћвној фор- 
мп (Види прилог под a). 

Одсек Je ono мпшл.ста, да треба нз уредбе 
нспустити детаље тасто техничког значаја. 11a 
пример o почотку a завршетку предавања no до- 
пунама паставпор плана, o упису и пријему; o 
школској дисциплини n реду, q испипшаГо рас- 
пореду предмета, o бррју ученика no разредима, 
o оцјењивању ученика n т. д. и доставити ona nn- 
тања сцецијалним правилницима, које може да 
пропише надлежни Министар нзвршном уредбом. 
Уредба у nonoj стализацији обухвата само нај- 
oiiTiinji) одредбе >Q установљаван.у, карактеру и 
организацији тих школа n прописе o њиховим 
школским органима. 

Јован Ђоновић: Ja бих tpaJKHp једно ooanc- 
штење, ai.'o овде нма  кога  иа Министарства 
говнне. 

У буџету за I9žp,7l921. годину предвиђено 
Јб отварање једне овакве исте трговачке школе за 
cpn.v Гору. ja бих желео, да ми та господа иа Ми- 
иистарст^а одговоре; мислели отварати ту школу? 
AKO би ce отворила грговачка птола, као one, што 
гу предвиђене       то аначи дворазредна  — онда 

Р- 

Пп требало додати; да ова уредба важи ne само за 
трговачко гпколе у Скопљу ir Битољу, него и за 
ту трговачку школу, која ce има отворити у Црпој 
Гори. Ai;o има кога овде из Мин1истарства 'Грго- 
вине, ja молпм. да мп да то обавештење. 

Референт Министарства Др. Павлетић: Ре- 
ферент за унутарњу политику n грговинску на- 
ставу иије дошао. јер Министарстао Трговине je 
уопште добило шкшв само за седницу Секције. 

Ирсдссдчш; Миша Трифуновић: Ja знам та- 
мпо, да смо ми послалп господину Министру nii- 
(Mcnn позив за седницу плепума Законодавног 
Одбора. Господии Министар j(k свакакр примио тај 
позив n on ce требао постарати да дође референт 
na, седпицу. 

Јован Ђоновић : Незгодно je, mro у овој 
уредоп псма речп o тој трговачкој Дворазредној 
школи, која je предвиђена да ce отвори у ll,i)iioj 
Гори и зато je потребно да добијемо обавештења 
o то.ме. 

Молпо опх оакоподаппп Одоој). ако ce слаже 
с тп.ме. да Дискусију o овој уредби одложимо, док 
ne Дође или господип Министар Трговине и Инду- 
стрије или пекп inci'on изаслЈаник, који би могао 
да пам да обтвештеп.а. која тражимр. 

Председник Миша Трифуновик Господине 
референте, зовните na телефон надлежнога рефе- 
рента из Министарства Трговине n Индустрдје, a 
да ствар дотле моментано одложимо. СтогаЈ изво- 
.iiiTc чути даље. 

Известилац др. Славко Шећеров (чпта број 
5 списка): Уредба o трговачкој n iiii;iy(n'piij(4;oj 
i.dMo|)ii у Скопљу од 23./6. 1921., »Олужбене IIo'- 
luine« 6j)oj 143. од 30./6. 1921. ca исправком у 
бррју 149. »Олужбених Ловипа« од 7./7. 1921. год. 

Секција предлаже да ce ос^ажи без измене. 
Пошто je ова Иомора организована према 

локалшш приликама друкчије, него што je пред- 
виђено законом o радњама, треба je оснажитв као 
закон, алп одсек у жбљи, да што прб спроведе je-: 
динствену организацију свих комора за трго- 
mm.v, ппдустрпје n занате у целој земљи, реџхио 
je, да предложи Законодавном Одбору ову безо- 
луцију: 

Законодавни Одбор позива Министра Tpro- 
вине n Ипдустрије, да му што пре предложи закон 
o Крморама за целу Краљевипу. 

Јован Ђоновић: Молпм иас. овде je врлб ne- 
Згодно  да  ce каже  »да  му предлаже«   пого 
ipcna да стојп само »да предлаже/..«. 

Известилац др. Славко Шећеров: To je по- 
ipeinka у преписивању. 

Председник Миша Трифуновић: Je ли оако- 
подавин Одбор за то, да ce ова уредба број 5 
оснажи са допуном ове резолуције?.(Прима ce.) 

Известилац др. Славко Шећеров (чита'уред- 
бу број (i): Указ од 25. марта 1921. годипе o уста- 
новљењу Одсека за мсру n мерила n испитиваше 
драгоцених метала. »(Злужбене Новине« број 77 
ОД 6./4.  1021. годпие. 

Одсдч; je мпшл.еља. да ce onaj указ рснажи, 
iioiiiTp je тиме разграничена надлежност Mnnn- 
старства Трговппе прсма Мпппстарству <l)iiiian(4ija. 

Јован Ђоновић: Ja мислим, да ce ова ствар 
тиче организације Министарства n пбјединих оде- 
лења n да on и n,y требало исто тако упутити 
оиом одбору. којл ради закон o цептралиој' yiipann 
n који he 1-л(!дати да изради уредбе за сва минп- 
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(зтарртва, na ii за ово. Ово je стварј као што рекох, 
Kcf<i ('o тиче брганизације. 

Известилац др. Славко Шећеров: Усвајам 
аредлрг госиодиии Ђоновића и молим, да Законо- 
давнн Одбор према трме докесе и рвшење, да 
се оиа уредба упути Одбору ■ш проучавање закон- 
ског предлога o дентралној управи, 

Др. Жарко Миладиновић: Молим за једно 
обавештење. Може ли то такр да иде и да се o љој 
ради и ona израђује, a Да мн ништа не решавамо? 
Затим да ли то неће да траје дуго? Je ли баш 
хптно потребно, да се то оснажи n.iii не? 

Др. Момчило Нинчић: I Inje хитна ствар. 
Др. Жарко Миладиновић: Добро. 
Милосав Рајчевић:  НеЗгодно je да  шаљемо 

ту ствар одбору, који je изабран за проучавање 
закона o цептратној управи. Je ли  raj  одбор   иа 
[гаше средине? (Јесте.) Онда добро. 

Председник Миша Трифуновић : Готодо, 
п ову ћемо ствар да удутимо Одбору за Цвн- 
тралну Управу. Изволите чути даље. 

Известилац др. Славко Шећеров: Под бројем 
т списка уредаба, решење Министарсжог Савета 
од 18./6. 1921, године o проширењу важности из- 
једначења плата средњошколских наставника у 
Крватској, Босни, Словввдји a Дајцладији са 
ii.iaTii.Mii иаставника средњих школа у Србији за 
наставно особље средњих грговачких и гехничких 
ткола. које у поменугим покрајинаша стоје под 
Министарстиом Трговине и Индустрије — до сада 
необјављено — има да се оснажи. 

Одсек je мишљења, да треба принадлежностн 
рвалифицираних наотавника средњих трговачких 
и техничких школа свакако изједначити са при- 
надлелшостима других средњошколских настав- 
ника. Питање, како се имају хоџорисати часови за 
прежомерни рад ових наставника регулисано jie 
уредбом o повишидама плата и хонорираи.у M.'I- 
аова ii прекомерно/ рада директора и наставника 
средњих im.-o.ia од 15./б. 1921. године »Службене 
Новине« број' 140 од 25.уб. 1921. године. Ова 
уредба цредложена je ca стране Министарства 
Пррсвете под бројем 6 списка na he се o њој решк- 
вати, кад je li. Одсек рдступи 111. Секцији. 
Одсе^ предлаже, да се ова уредба оснажи. 

Председник Миша Трифуновић: Има реч m- 
сподмн, Љуба Јовановић. Ако није велшсо то ре- 

ja бих желео, да га гфочитате,   акр   пп.јс 

Славко   Шећеров:   I ешење 

uieH>( 
гптампано. 

Известилад  др 
гласи овако (чита): 

»Трећем оделењу за  унут^ашњу   тргрвину. 
МитилаЈнлио <l)iniaiiciija актом својим Д. II. 

Бр. 74,911 од is. jviii! тек. грдине доставило [е v 
гтредису следеће решење Министарског Оавета. 

Решењем Министарског Савета СХ бр. 18,120 
од 24; новембра 1920. год. одлучено je, no предлогу 
Господина Министра Просвете, да ge плате сре- 
дњошколских наставника ,v Хрватској и Славо- 
ниЈи. Босни п Херцеговшш, Оловеначкој и Далма- 
mijii нзједначе са платама наставника средњих 
школа у Србији. 

Истим решењем предвиђено je, да се ono има 
применити п na one наставииве стручних школа 
Koje су изједначене са средњим   школама   и   no 
томе eno j" нлримењено на наставнике грговачких 
академиЈа у Хрватскрј иСлаврнијн n випшх тргр- 

пачких шкрла v Војводини, пошто су те школе под 
ресором Митил-арства- Просислч'. MCIJVTIIM, na сре- 
дње тргРвачк^ школе (академије и дворазредпе 
трговачке школе) у Далмацији, Слрвеначкој и lio- 
ciin u Херцеговини и na средње техничке школе 
(рбртне n занатске школе) у свима осталим покра- 
јинама, сем Србије и Црне Грре, то се нзједначе- 
ње плата није применило због хога, што те школе 
nnev под MnniK^iiptnBOiM Ilpociinv. no под iMnnn- 
старством ТрЈовиВе n Индустрије, и ако су и pun nje 
наставници ових школа у својим правима, n no 
платама n no квалификацијама за службу билн 
једнаки средње-школском наставном рсобљу. 

Тпм поводом гссподпп Министар ТрговИнс 
n Индустрије у ciio.M реферату трећем број l,21C 
од 26, маја. изложио je, да je услед овако дели- 
мнчпо слроведенрг изједначења за наставнике 
школа, које стојб под прдручним му ресоррм, на- 
стала сасвим пеправична a тешка ситуација. Де- 
лпмпчпо спроведено изједнкчење рбухвахилр je na 
пример паставнике випгах тршвачких школа у 
Војводини n трговачке академије у Хрвауској, док 
су њихови другови са трг. акаломпјс у Далмацији 
иОловеначкој n даље примали старе нисад n не- 
лопол.по плате, Међутим, баш je пајвећА део тпх 
ггаставника дошао у прменуте трговачке акаде- 
мпјс ca среднЉх школа, 

Све то према помспутоМ реферату господина 
Министра Трговине и Иплупрцјс ималр dn веома 
пеповољних прследица na останак ових 'настав- 
niiK'a у поненутим школама, јер omi већ наглаша- 
вају, да lio. ако če n na њих ne примени' изједна- 
чење почев од i. јануара гекуће године као што je 
ono проведено за средњо-шкрлске наставнике, мо- 
pnTii бити принуђени ла папусте трговач!^ шкрле 
и врате сеу средн.ешкрл& Да до тогј би дошлр 
и да би сс na време задовољили праведни захтеви 
п.ил.пшог осоол.а у тргопачкпм школама, које 
стојепРд ресоррм Министарства Трговине n Инду- 
стрије, част мп je no предлог^ гос.подина Мини- 
стра Трговине n Индусгрије умолити Минисгар- 
ски Савет да изврли решити: 

да се од.тука Министарског Савета СН број 
18.130/1920. о изједначењу плата средњбшколских 
наставника у Хрватскрј n Олавонији, Босни n 
ХерДеговини, Олрвенији n Далмадији са платама 
наставника срсдњих шкрла у Србији прошири у 
сврме важењу n у својој примепв н то рачунајући 
од l. јануара 1921. године n na раставно особље 
средњих трговачких n техничкпх школа, које v 
помспутпм покрајипама стоЈс шд Мпппстарстиом 
[рговине и Индустрије, a чије je паставнР особље 
п раниЈр у прегледу својих квалификација јсдпа- 
no (•рсдп.олш.-о.јсјспм 11;1стаг,1111Ц1:ма n да (■(■ то n;;- 
једначење плата има спровессги no нстим осно- 
вама, no којима га je спровело n Министарство 
иросветв. 

Да се за паВедену сврху a за време од i. ја- 
нуара до 31. маја 1921. годипе одобри кредит v 
180.290 дппара n то na тсрст две дванајстине ćne- 
ЦИЈалног кредита од 100,000,000 Дин, no члану i. 
прпирсмопмг закона o буџетским дванајстинама 
за Јупп n Јулп. од 31./5. 1921, године m да издаци 
ове врсте ne спадају међу one којима су ове два- 
najerane првенстввно намењене«, 

Заступа 
Министар Финансија 

Мннистар Шума n  Рудника 
Дј). X, Кризман с, р. 
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Мшшстарски Савет у седницв својој одобрио 
je горњи предлог госпбдииа заступника Министра 
Финансија, Мшшстра Шума и Рудника и одобра- 
ва, да се ио аему поступи. 
Министарство Трговине п Индустрије 

Одсек Рачуноводства 
РБр. -ims 

Београд; 24. јуна  1921. године. 
Председник Мшшстарског < Јавета 

Миипста]) Иностраниз Дела, 
Никола П. Пашић с. р. 
Осталв  iioiimcii следују: 

Предње се доставља оделељу раДи знања и 
■даљег упра,вљања. 

Шеф Рачуноводства 
Мил. М. Стојановип с.  р. 

Да  je овај   препио  вераи  своме оригииалу 
тврди 

По нарвдби 
I«'. ГП.Нр, 1610   Мшшсхар Трговине и Инд}'стрије 
13. јула 1921. год.     "За  начелника ннсиектор, 

Веоград.     (.M.II.i     Ст. Поповић с. р. 
Председник Миша Трифунови!!: Има реч ro- 

сподин Војислав Ладић. 
Војислзв Лазић : ГоспОдб, lioiirro мп имамо 

да одобримо једав из^атак у пбвећању буџетских 
издата^а од l. јавуара на наовамо, то мислиМј да 
je сасиим незгодио, да ми то одобравамо, јер to не, 
бв моглр OIITII у потпупој важности што ми, itoju 
омо били за то, да све уредбв нзађу пред Уставнн 
Одбор односно пред једал кворум било Уставног 
Одбора ii.iii Etera другог, који би Уставотворна 
Скупштина изабрала, мн не бисмо начелно могл1Ј 
MjMiMimi. ,i.-i ове Уредбе пбстану заков и да прођЈ 
кроз члаи 130. да се озаконе. II зато висмо могли 
гласати за Устав, [соји би те уредбе озаконцо. Nfe- 
b.vTiiM MU сада одобравајући та решева иинистар- 
ска, да то решбња прстану завон, мп. госћодо, одо- 
бравамо рад Владе у ономе врзмену у коме ешсмо 
|'(1тојпли као Скупштина. Дакле ja сам против 
тога, да то рбшење Мипистарскрг Савета постане 
заков iiii овај начнв преко Законодавног Одбора. 
Ja сам мЈппљења да то треба да се учцни закони- 
тим путем. (Известилац ;i|). СлавкоШећеров: Ово 
je законит пут.) Ово није заковит пут. Заковш j i 
uvi- онда, I.M.I то буде једним законом o уређењ.у 
трговачких школа у Народној Скупштини, у 
riynow плеиуму Народне Скупштине, прзтрешепо 
n буде тамо озакоњено. 

Ja сам у начелу противаи, да та наредба Мп- 
»истарјзка постаие иа овај иачин закон. 

Председнив Мнша Трифуновић: Има, ре^ го- 
i пгчт Дрофеник. 

Јосип   Дрофзник : Господје!   Мислим, да je 
захтева господа Министра Трго^  да се одобри 
та наредба, пополнома оправичена, Јаз грем ше 
дал>е: јаз сем прбти тему1 деЛнему ре^иењуј да се 
изеначијо само плаче професорјев на трговских 
[цолах <■ плачами професорјев на гимназијах im 
рецлках. Тр ба je та закри разширити тудн на 

[р.уге строг« вне шоле. Гако цмамо в држави кме- 
тијско', гоздарске im друге средње шоле, катерих 
[грофесорјем се дела велика кривица с гем, да 
иисо в статусу гимназијских im реалчних профс 
Г-орјев, Зато tipociiii-, да се та наредба тако раз- 
шири, да бо обсегала все оредњошолске професорје 
з епаковредно взобразбо. 

Ваглашам, да je то пополнома законито, че 
то скленемо в законрдајнем одбору! По устави смо 
оправичени, да одобримо туди то иаредбо DO 
шфајшанем постопању. 

Председник Миша ТрифуноЕић: Има рсч го- 
слодив ('m'Tin-.iaii Поповић. 

Др. Светислав DonoBHli: По овом предлогЈ; 
ваљало би да се изједначе иаставдцци грговачких 
ini.o.ia cn ii|ii;i|irrn|)iiM;i ср^дп-их iin.'o.'ia, гшшазија 
и реалки. Ta уредба, којом су регулисане при: 

надлежноств професора средњих ткола, кије уза- 
коњена. Зато je преурањено, да изједначујемо 
пешто са уредбрМј коју још нисмо примили. (Глас: 
Mu смо je примили.) У оакрнодавном Одбару 
1шсмо примили главну уредбу на коју ми сводимо 
ii oii.v. Зато би најббље билр, да d овим joui при- 
чекамо. 

Предеедник Миша Трифуновић: Има реч IO 
сподив ЈБуба Јовановић. 

Љуба Јовановић: Ja налазим, да je оцрав- 
дано ono mro каже господив Поповић и Дрофе- 
imi;. али то on значило неко избегавање, кад би 
одлагали решењсј ове Уредбе. Најзгодиије би било, 
.;: најприје решимо уредбу мшшстарства просвете. 
a онда с њоме да вежемо и ору и оне друге и да 
[фегледамо п остале стручн« школе, o којима je 
on.io говора, n онда да доввсемо решење за све 
уредбз. Несумњиво je, да се ona ствар мора спро- 
вести кроз целу земљу, да буду овде нсте ндеје j 
iioiMiMy плата n права свих оних чиновника, који 
iiMajv једнаке услове и који нотн посао раде. Ми 
бисмо Mor.in онда n преко реда у другој секцији 
законодавпог одбора ;ia, спремимо ове уредбе. 

Председник Миша Трифуновић: Има реч го 
сподив Алђелић. 

Павле Анђелић: Ja MIICIIIM. да ca одлагањем 
nolicMo Mohii nnnna постићи, пего Еса i бисмо je 
примили, јер примили мп ону уредбу Министар 
спа Просвете tipe илн после, то je исто. Ако ову 
уредбу прпмпмо. онда Кемо барем знати за једну 

! 1ква lic оптп. 
llpiMrivuim; Миша Трифуновић: Реч пма го- 

сподив нзвестилап. 
Известилац др. Славко Шећеров: Ja MIICIIIM. 

да je уместап предлог господина Поповвћа n до 
on требало обе ове уредбе решавати заједно, јер će 
тичу истог предмета. Зато ja пристајем na, одла- 
lall.c. 

Председвик Миша Трифуновић : Господив 
навестиЛац јо пристао na одложење 8ве уредбе и 
чптам. да JU je Заководавни Одбор иишљенЈа, да 
ово одложимо до Уредбе Мицистарства Просвете? 
i ГТрима сеО 

MO.IIIM пзволите путп даље. 
Известилац; др. Славко Шећеров: Секција 

треба да упути ову уредбу нама у првој секцији, 
да их np гледамо све уједно. (Чита): 

lloi бројем s списка Уредаба: Правила цен- 
тралне удраве за трговачки промет са ииостран- 
ством број 3309 од 12./3. - • mi!), године »Слу- 
Жбенв lloiann : број 2119 од 20./3. 1919. годиве. 
Пошто je централна управа у ликвидацији, одоек 
je реишо предлагати: llp-mn.ia под бројем 8 уки- 
дају се . 

П|»а- umi; Миша Трифуновић : Прпма .ni 
то Одбор? (Прпма. - Др. Светислав Попови;.: A 
icohe .MI то утицати штетно na ликвидацију ?■) 
Hche. Изволите- чути даље. 
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Известилац др. Славко Шећеров: Под бројем 
9, to, 12, li. 15, m. 19, списка уредаба палазе се 
ове уредбе: 

Кошшнзациони  уговор са'"Аустријском  ре- 
публиком Ц. У. Број 1714 од 12./б. 1919. године, 

i 'лужбене Новине« број 51/19.; 
Компензацијони уговор са чехословачком ре- 

иубликом број ITI:! од 12./3. 1919. године, »C.I.V- 
жбене llcuiiiic« бррј 17 од 24./5. 1919. године; 

Компеизацијони уговор са Аустријом Ц. У 
број 9835 6д 3./9. 1919., »Службене Новине« број 
96 од 20./9. 1019. године; 

Додатак аустријском компензационом уго- 
вору од 17;/12. 1919. год. »Службене Новине« Бр. 
30: ОД 1 1./2.   1920. i'();imic: 

Додатак Чешком компензационом уговору 
Ц. У. Врој  17.292 ОД 22./12.  1919. ГОДИне; 

Компевзациони уговор са Маџарскбм од 
9./3. \'.)->v). гбдине, »Службене Новине« Број 70 од 
29;/3. 1920. грд ■; 

Контингеитни уговор са Аустријом 6д 30./8. 
1920. године, IV. број S7I4 »Службене Новине« 
број 210 од 23./9. nijo. године; 

ОдсеК) je решио, пошто rv ови уговорн ceh 
протекли na су за будуће безпредметни, да се за- 
конодавном Одбору предлаже; да изјави, да су 
престали да  важе. 

Председник Миша Трифуновић : Прима ли 
Одбор? (Прима. - Јован Ђоновић: Молим реч.) 
Има реч господин Ђрновић. 

Јован Ђоновић: Ови су уговори престали да 
паже. Ja бих имао да поставим једно питање. Да 
ли je Законодавни Одбор надлежан да у опште 
одобрава n.iii решава међународне уговоре? Чиии 
ми će, да § 7!». Устава каже: да cei међуиародпн 
уговори имају предложити Скуппшши, a iie ■i^- 
конодавном Одбору. Нама су Министри, истина, 
ii|>iM,i(r,i,ii,iii те уговоре čuo уредбе; али ja мислим, 
да je то једна очита контрадикција са чланом 70. 
Устава. Зато ja постављам питање p нашој надле- 
ишости, Мп смо јулер, истина, направили једав 
иезгодан преседанс, како ja MIKMIIM. али зато ne 
треба грешке други II.VT правити. To je моје \m- 
шљење, a ако се mi не слЈркете самном, ви ре1пвте 
Ja мислим, да ии нисмо к^омпгтситпп. да распра- 
вљацо ii рзшавамо o иеђународним уговорима, то 
je право само Народне Скупштине. 

ГГредседпик Миша Трифуновић: Има реч го- 
( подин Анђелић. 

Павле Анђслић: Угрвор je ono направљеп 
онда, кад нвје било скупштине. Влада je то про- 
писала, a ннје био ћикакав закон. Ту радњу ми смо ч 

бЈЈагосЛовили Уставом. Одбор само KOHCTat'iyje, да 
je ствар свршена, да су уговори престали да важе. 
|Јован Ђонови^.: Нека то Скудштина констатује.) 
Ш\ čuo иадлежнн no Уставу. 

ПредседпиЕ Миша Трифуновић: Има реч ro- 
СПОДИН llllll'lllh. 

Д]). Мончило Нинчић: Госиодо, овде пма две 
установе, које се могу тумачити свака за crne. али 
ону одредбу Устава, којл говори o уредбама, треба 
примеиити. Она одредба, која се налазн ,\ Уставу, 
да дође уговор пред Скупштину, важи за повеЈго- 
вср?, a пс ;:;i угрвор», који гу lidi у-важности, за 
K<:,.i(' се ::|1'1.- Јо мислим, да MU гребада примецимр 
одредбу Уотава прглазних наређен^а, no којој 
треба да ми ргицшо ствар. Исто тако може 
oiiTii такав слу.чај ра уговором o миру.   Што  ое 

хтело с том одредбом o прелазним наређењима? 
\Хтело се то, да се једно ванредно стање, које je 
трајало силом прилика две године, ликвидира иа 
једав брз иачии са дејством, које има 11а])од}1а 
Скупшигна. To се хтело. Због тога су врло важне 
отвари у  тим  уредбама.   Има   чак   и   важнијих 
ствари, које дарају к.ру1шије интересе наше земљеј 
него lino су трговачки угоиорн, п'а ипак ми смо 
решавали o њима у Одбору. Потребно je било да 
сс једном иа законити начин ликвидира то стање, 
које je створено силом прилира без Законодавне 
Окупштине. IICTII je Tai;aii случај ii ca TproiuiiioiaiM 
уговором II уговором o мпру u ја мислим, да je у 
интересу наше земље, да се та прошлост са уред- 
бама  ликвидира.  A  шо  мл   почнемо  издвајати 
данар трговински уговор, бутра  уговор o   миру, 
прекосутра нвшто треће, онда шта he бити. Онда 
he нспасти то, да ми ту прошлост, која постоји, no 
којој држава иаша живи,  нбћемо легализирати. 
Законодавна Скупштина наша б&ће преоптерећена 
послом и ако on се сутра састала. (Гласови: He 
састаје (•!•!) Ако би се Скупштина састала, она би 
морала прво да, решава o овим стварима, које ру 
нове, o којима nama земља живи n које треба да 
ступе у живот. Mn треба да поступимо и у овом 
случају  no прелазшш  наређењима, јер интереси 
наШв земље захтевају, да се го стање једном ли- 
квидира. 

Др. Жарко Миладиновић: Ja се слажем са 
господином предговорником, али мислпм, да мп 
пмамо joni једав јачи аргумспат за тврдњу госпо- 
дина предговорника a то je члан, којп говори o 
овлашћењу Законодавног Одбора да пјресуђује, да 
цоноси peraefee o уредбама. Тамо нма у другој по- 
ловини онога млапа где се каже, које се уредбе не 
могу претресатв у Законодавном Одбору и у које 
Закододавни Одбор не рме да дира n тако аргумен- 
том a коптрарпо морамо да тврдимо, да ове уредбе 
долазе пред Заководавнв Одоор. т. ,ј.. ове уредбе 
пису изузете из круга рада Законодавног Одбрра. 
Према томо сада je овлашћев ЗаЛонодавни Одбор 
ia допосп решење. 

Др. Јанко Шимрак: Ja мислим, да n;i тога, 
IHTO je у овоме члаву Устава ncnmimio цабројано, 
то не може иобпјатп ono. што je тамо позитивно 
речено. Позитивво je јасно речено, да свр ono. 
IHTO сс тиче па.пкт м^ународног односа, опада 
иред Закрнодавну Окупштину. г1"о je позиигвно 
j)c4iino. Ове eno. (UTO je ^осподив Нинчић изложио 
Q цслисходпостп то можо бити истинитр, a.in će 
no слаже ca нацртрм Устава. 

Др. Жарио Миладиновић: Ja сматрам, да je 
Устав морао, донети одлуку само за у будуће, и 
друго овде оо говори o међународвим угРворима, 
који he у Народној Скупштинв да нзиђу путем за- 
кона. Ово je Уредба. Ono су ненормалне прилике и 
зато je хтео Устав да да Законодаввом Одбору мо- 
r.vlniooT, да може питаље 6 уредбама, na ма садр; 
жавале и међународне ставове, краћим путем да 
ре-ШИ. Тамо оо nnjo хтоло ono како тумачп, Г0СП. 
Шимрак, noro тамо оо нзрично каже у шта no сме 
Залсбнодавнв Одбор дирЈЕ1ти. II чим je та установа 
допота. мв оо морамо тога држатв n гледати шта 
je изузето из круга napiera рада, na пошто ona 
уредба, o којој сада гОворимо, nnjo искључена no 
томо члану Устава, rb je Законодаввв Одбор no-h 
n no томо члану n без обвира na остале арЈументе 
овлашћеп да ову уродоу реши. 
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Стеногр, бслешке 

Др. Светислав Поповић: Кад би се овде pa- 
дило o склапањ^ неког новог међународног уго- 
вора, онда бп се могло говорити o ioue, да ли 
може Одбор у име Скуиштине да  решава <> TONU- 
уговору. A.III. овде се сасвим 6 другом радЈг. По 
стоји један  међунаррдни уговор,  који je Влада 
ri.-.-iciui.iii ii i.i.jii je не Законодавна иего чак Уста- 
вотворна Скупштина одобрила. Стање je такво; да 
je Уставотворна Скупштина у члану ISO. Устава 
озаконила све ове уговоре, који су нам долазили. 
!l сад није питање: хоћемо ли ми ове међуиародне 
^говоре слштратн као озакоњене или не, него xohe 
.m сс omi укинути ii.iii изменити. Ja мислим,   ia 
баш из оних аргуменаТа", које су господа рвде из- 
иела, ми морамо статн на то рледиште: да не мо- 
жемо мењати ове уговоре, који су склопљенн u 
који су Beh озакоњепи од Уставртворпе Скупшти- 
ие, иего ако би хтели да предложимо гсакве измене 
тога уговора, опда би с тим моглн изићв само пред 
Скупштину, a ми имамо да признајемо и даље за- 
конитост рвих уговора већ склопљених. (Гласови: 
Онда бисмо могли рећи, да не можемо ништа ме- 
iiuTin im у исг.кму aipapne реформе.) Устав je у 
члану 130. казао,   ta ове \федбе и даље важе као 
закон. Te значи, да je Уставотв^р}1а Скуцштина 
дала свој пристанак на те уговоре n да je Устаи 
овластио Закотгодавни Одбор, да може да нспнта. 
да ."m ii даље могу оста,тн у важпости или ие, и 
господа, која  говоре противу гога да ое ово пи- 
тање расправн у Закоиодавном Одбору, морала би 
остатц доследив овоме станрвишту a морали би 
рећи: MU у овој ствари немамо ништа да мењамо. 
I! онда би последица тога била та, да би овај уго: 
вор м даље важио као закол, A уставотворац ннје 
хтео  свакако  да   иам   да  јбдпу  такву   коМичпу 
улогу, него нам je хтео дати  гшава.   да   моЈкемо 
нзречно оснажити ге уговоре. Пошто   м   аредлог 
Секције ii if за тим, ja се o тим предлогом слажем, 

Љуба Јованооић: Ja хоћу са пеколхцсо речи 
да  кшкем  и  потврдим ово, што je FO( подил  По 
повијј нај крају свога говора иавео. Doirpouiiio јг 
схватити задатак Законодавпог Одбора, да on има 

■амс ца  утврди ono.  nm) je uril   i! i.i ,,i  репшла 
Уредбом  Min   привремеиим  Закигима   IMU   решс- 
«?има.  Ilr то.  господо.  To je све  no  члаи'}   130. 
Усгтп већ постало закопом. Све ово, што je пред 
n.'ir изишло, то je већ заЈ<оп, али сад je уставо! 
рац хтео да створи m r^'hnocT, да се yi;mie и нзме- 
im ono. IHTO on се n.iin.io. да у TiiM уредбама n прн- 
временим зак( ма tie ваља. II природпо je, да je 
то   право   РГародне   Скуишхине.   A m   je   Устав 
створио једну лакшу иогућиост na je itaaao': Пошто 

'■ ' во велики noćao, ja овлатпНујем ЗаК( Давнп 
Одбор, да он све то може претрести u npei 
Гиме се постигло то, да се иеке од ових Уре ■ 
и Закона укјану нли измене. To пије смаљење па- 

i !1м.п(;пм Народне Скушптине, пего je само дато 
право Закоподавном Одбору, да он, пошто je Устав 
аризнао све ово као закон, може нештр од тога 
УКЛНУТИ    II III    iiuMi'iinni.    Пошто   CTOJC   СВИ   Друш 
разлози где овај параграф 130. говорн o свима 
v i1  ^бама n приврзмегаш законима na према томб 

1 ннма, којима je предмет регулнсања међуна- 
родних односа политичких, ратних n.m мирних 
трговинскнх других, a није изузео оним ставоЈ! 
другим, то имамо ово ми да свршимо. 

Милош Московљевић: Ja h.v dinu ерло кра- 
так. Ja MiiciiiM. да се у Законодавном Одбору 
^or&o уштедити једап тмпш.-т труд. Mu o onoj 

авари бадава говоримо, јер ослањајућн се на 
|ч 'in господина Јовановића нзлази, кад бн omi 
уговори били join у ваЈкности, пошто nx je Устав 
озаконио n noiiiTo су међународн?) уговори, ми 
ne on iiMii.in право да нх иењамо. Према томе не- 
мамо iiiTii да говоримо. Али ono ćy уговори, којв 
оу изгубилн своју важност, који су преста m да 
гфеде u према томе не би тргбало их ни подно- 
сити да говоримо o њима n да трошимо времб. Јер 
у Уставу отојп. ако се неке уредбе не поднесу у 
одређеном року, престају ча важе n према ^оме т\ 
сасвим бадава тропгамо речи, мп не можемо ништа 
n ;\1г11птп. 

Предсвдпик Миша Трифуновић: Молим n,ic. 
. господо, Да прпступпмо решењу. Прима ли Одбор 

i вако како je секција предложила? (Прима.) 
Известилац др, Славко Шећеров: Врој м 

cniicita правилник шумске индустријске централе. 
Решење Министарства Трговине o у1шдању 

срздишње задруте од 8., 9. 1920. IV. број 8914. 
Решење Министарства Трговин« o укидању 

шумарске индустријске цептрале од ЗД./1. 1920. 
rv. Број 211. 

Пршто je шумско индустријска централа као 
n средхгшња задруга укинута n ове уредбе за 
n.Tvlic безпредметне  су,  na  се  предлаже, да   ее 

> Mllir. 

Председник Мнша Трифуновић: Истш fe слу- 
чај. Прима ли Одбор? (Прима.) Примљено. Изво 
.uiTr чутп даље. (Гласови: Треба да се констатује, 
да je престало да вал«Ј.) 

Известилац др. Славко Шећеров: Уредбе под 
бројем 13, i:, is. 22 списка су већ укинуте, закон 

27./9.  1,921. године o нзвозу.  Према томе, мп 
'    iMo .mio да решавамо. Ha реду je под бројем 

20 Уговор o привременом уређешу трговачких од- 
1 нзмеђу Краљевине Срба!., Хрвата н Словеиаца 

n Чехословашсе Републике од 18. IO, 1920. годипе. 
»Службешз Лист   li. Број 270 од 13.  12. 1920. грд, 

Председник Миша Трифуновић :   Прима  .in 
' • :'"'i p овај уговор? (ГГрима.) 

Изпестплац др. Славко Шећеров cnrm): Под 
бројем ('.пиока уговор o привременом уређељу од- 
noc) нзмеђу name државе n Аустрпјске републике 

7. о, 1921. годино, 0 oBOsi yron(.|i\  Beh смо до- 
пелЈ  рошење. C тога ne треба поново да репшваиго. 

Прсдседник Миша Трифунови!! :   ГТрпма ли 
' >дбор овај уговор? (TTpi MI  I 

Навестилац ip, Сл-вко Шећеров: Под бројем 
11 5 ре (ба o запггити нндустр] i i е с;војино, Слу- 
жбеие Новипе 10. li. 241 од 1021 године. Ci i, 
ција предлаже да ее ова ;. ре r, i pi^ra ca ов IM 
допунама n нзмепама n молим џ се пајпре прими 
v пачачу. 

Председиик Миша Трифуг^овић: Молим  I!.1' 
господо, овде je na пр.-ц.ту уре и', i o заштлти im- 
[.устријске својипе у  пачелном   претресу.  Прима 
m Закопо мпмп  () i/; »р ову   tiape [6у   у   пач !ллт? 

I IIpilMJI.) 

Известлилаи 'p. Славко Шећеров: Молим 
Вас, господо. сад Кст ■ чути измене n допуне. 

У >: 9. r ■ii;,i з  нма   I.I гласи: За пронмаске 
чијк предм^т погпада под лрл^авпи   мо 11.   A 

1 ва тачкл ч raira 9. гласила je ов^ко; За пропа- 
ласке f;oj се пскључиво примењују (фи нзради 
државом  моџонолислпих П1)едмета, 



V. седница -- 4. новздбра 1921. 235 

Председник. Миша Трифуновић : рима   IH 
(Прима.) Закоподавни Одбор ову нзмеиу код S 9 

Изволите чути даљ i. 
Известилац лр. Славко UJehepoB: У глави 

VI. повреде индустријске својине као § i 18. Meif>a 
се да гласи (чђта): Повреде § 143.—ио. у-ЈшБепо 
намерно i;ii;!!iiilic се п то немарпа иовреда плт-nv.i 
затвором од if) дана до 12 месеци нли j блаЈКИјим 
случајевима новчана [;азна 6д LTJOO   за.ооо дип. 

Намерна повррда заип итиог i рава муетр ■. 
модела; ii.ni жига казниће се захвором оц 1.5 дана 
дс 90 дана или новчаном казнокј од 1.500 до 
9,ооо динара. 

Намерна   првре [s   ■ рав i   индустријск*    сво- 
јиие je ii|i гупно кривично дело, којс се    11сл(!- 
byje ii Есазии CIMO.   на тулгбу   оштећеног.   Такви 
кривична дела судиће будови, који су   иада   i 
за суђење ареступа, a истрагу he водити властн у 
'Mijv надлежност долази  нслеђивање проступа. 

За i оврат, стицај  a застар лос!   ваиго  upo- 
iii си ка 1нен( i  за1С( нодав( гва за гакве преступке. 

Иртовремсно прнмењивање отрблсијпх одрс 
Даба казненог зак! иод !тва ос( бито i вшх у по: 

глоду преваре пиј ■ искључено. 
[{ривични ноступак иоже отпочети и у слу- 

чају, ако за  про}1алазак, који јо бесправио упо- 
гр б вен, још  ниј     [ат патент, али су за  EI 
омнслу § 93. upi времено стј [јила на снагу sajcori 
ска дејстВа n.nvn-ni. liv не иолсе се нзрећн  i p ■ 
суда upi' него mro je патеит дат. 

Новчанс казпе изрту се у корпст држав! v 
касе. 

Порзд казпе и суд може na захтев бштеио- 
»ог пресудити:; 

i. Да се [фнвчева оруђа и справе. које слулсе 
искл>учиво за нзраду предмета, којша; će вређа 
iK-.'iiijc заштићепо npažo ипдустријске својине, 
цреиначе или онеспособе за такву употребу, a кад 
je то no оцени вештака немогуће, онда да се yini- 
ште, ако се omielieHH и може другим путем обез- 
бедити од нових повредах; 

2. да се са предмета пронзве (енџх иамернох! 
!i( вредом TJ ђег i рава индустријске својине скипу 
H подиште знаци повре ■■ ■ нли уклоцр онај део, који 
Ci фжн повре i1/. ,•! ка i je то no оцени вештака tio- 
могуће, да се предмети јуншпте, ако. се оштсћепи 
другим путгм не иоже обезбедити o i (a . 
m вреда. 

flo споразуму [Јарцнчара оваква оруђа, 
справе n предметв мт-у се v име иакна (е ^ступитн 
тулшоцу no процени«. 

Председник   Миша   Трифуновић:    Госполо. 
чулн сте ове измене код уредаба заштита  нн ц 
стри1ске својине. UMU реч господаи Јбван Магов- 
'lCllllil. 

Јован Маговчевић : Господо, менн će чини 
Да прр^исане казк(е затвора и новчане казпе не- 
иају аропорције. Није право кад се KfibKe за по- 
вреду нндустријске својине, казниће CQ затвором 
од 15 дана до 2 месеца или од 1.500 до 36.000 да- 
napd. Оувише су велике новчане казне према ка- 
знама затвора. За љгде, који моп да плате, ja 
бих оставио само казну затвора, јер тп бога ашн 
^огу да плате, Дакде,- да остане казна затвора a 
Да се нскључи новчана казна. 

Др. Момчило Нинчић: Овде се, господо, оста 
вља пшроко поље судовима да према случајевима 
процепе  в  осуде,  a  тешкр je  те  случајеве   под 

прздлажем, да 

Један калуп подвести. Има гу ваздав скала за ин- 
дустрџјску својтгу, да je TO врлђ теиша ствар. 
Kao mro рекох, ту су разпе скале и због тога je 
ова граница овде врло широка. Ja мнслнм, да се 
го може усвојити. 

Председник Миша Трифуновић: Молнм вас, 
м сподо, да нриступимо решењу. 

Известилац др, Славио Шећсров: Овда, rp- 
сподо, § 148. са изменама овако би гласио: На- 
мерла повреда патента казниће се затвором од 15 
дапа до 12 месеци, у блажијим с'лучајеви>1а пов- 
чаном казном m 15.000   36.000 динара . 

Цредседник Миша Трифуновић : Господин 
пзвестилац предлаже n.in једио илн друго; 

Стјепан Барић: Mu предлажемо и једно II 
друго. 

Председиш; Миша Трифуновић: За тежс 
ствари затвор, за блажијб друге мере новчана 
казна: Дакле, две су мере. 

Известилац др. Слаако Шећеров: To je ствар 
оуда. 

Јсван Маговчевић : 
< тавља in"!   п i,r,i:r'; 

Нзвестнлац др. Славкб Шсћеров: Tu je, го- 
сподо, : нда joui rope, јер онда he судија увек моћв 

склјУчиво повчано, тр цико ne би mino 
У ^атвор a то je баш у иптер(^су оних, који по- 
вреде то нндустријско право својице. Omi he \ век 
|[латитн лако повчану казну, a овако суднја*има 
иогућности да га затворл, a то ј(  ииак гежа осуда. 

,l|>/AHie Дулибић: Кад се говори o речи на- 
мерно«, тешкд je казатц: ono je блалсе, a ово je 
теже, 

Изв^стилац др. Славко Шећеров: To je ствар 
судијске савести. 

Др. Момчило Нинчић: Цела je onu уредба o 
заштнтн нндустријСЈ:е својинв no једном наро- 
читом плану. Знам, да je овај предлог рађеп, 
сам ja ono Мпппсћф. no примеру најсавршенијега 
закоподавства. И у складу су све одредбе. Ај<о би 

^1 "■'" Mino све, ja се бојим, да се ne nop 
еклад. који у целом закону noi тоји. 

Ja предЛажем, да ое ово прими. iGrjenaH Б<л- 
рић: lloKii, плати затто бадава да ради.) 

Председник Миша Трифуковић: Молим вас, 
[•осподо, да прекратимо ствај). Решавамо § 148: са 
нзмепама [сакве предлаЈке Одсек. ■'■• ,ii Зако- 
подавни Одбор § 148.? (Прима.) Одб p j i прнмио 
предлог Одсека еа јодним гла«ом npon 

Изволите чути даље. 

Известилац др. Славко UJehepoc: Секција 
даље предлаже, да се члан 152. Уредбе промени и 
да гласи овако: 

1''   предметима при чијој je израдн повре- 
o:1io  нечије заштићено  право  индустријске сво 
Ji:'!''^ као H ca оруђем нли справама које једино 
или  поглавито служе извршењу  повреде,  пост,\ 
пиће се и у грађапској парвици оншсо нсто   tcao 
iiiTO je u  iiocT.viDiM.o ca њима наређено у одре 
бама, које су цитиране у s; 148., овог зако 

Председпив Миша Трифуковк!;:   Џрима 
'' (6i p g 152. ca изменама; које je проч   i      ročno 
див   нзв стилац?  (Прима.)  Објав вујем,  да   je  P 
152. примљен. 

[Тзволите мутп даље, 
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Известилац др. Славко Шећеров: Секција 
предлаже, да се члан l§4. измени и да гласи овако 
(чнта): 

»За обману казниће се затвором од i до 30 
дана или новчаном казцом од 100 до 3000 динара 
онај, који у ииду занимања своје илн туђе про- 
изводе и њихове завоје и омоте бесправно снаб- 
дева таквим знацима нли тако рекЛамира, да код 
купаца илн потрошача може створити баблуду као 
дасу нзрађени no заштићеном проналаску, мустри 
ii.iii моделу, ii.ni i;;K) да je жиг заштнћен, a никад 
iMijc био власник таквог права индустријске сво- 
jiiin'. inu je lu'li протла година дана од кад му 
}v то право престало.1 Ова кЈипшца као иступна 
казниће се на приватну тужбу a a no блужбеној 
дужности. 

Знаци, завоји, омоти и рекламе, којим се 
ирти ова обмана уншптиће се no одлуди судске 
власти, a ако je no оцени вештака немогуће укло- 
iiinii пх од самога предмета, кпји повреду садржи 
и omi hc сс упиштптп. 

За нстрагу и кажњав^ње no кривицама об- 
мане надлежне су политичке односно полицијске 
рласти, које ислеђују и суде иступне кривице«. 

Пр>едседник Миша Трифуновић: Има реч го- 
сшодин ГГавле Апђелић: 

Павле Анђелић: Ja бих само предложио овде, 
да останв ка.ко je вод мене написано, да остћну 
обајдве казне: и онај, који хоће да фалсификује гуђ 
патент, треба да буде кажњен и затвором и нов- 
чпно. (Др. Светислав Поповић: Како гласи владнн 
предлог?) 

Иавостилац др. Славко Шећеров: У влади; 
ном иргдлогу стоји роч »пли«.' 

Одсек предлаже: казниће сечза обману затво- 
ром од i до 30 дана или новчаном Есазном од 100 
до 3.000 динара. 

Председник Миша Трифуновић: Има реч го- 
сподин Рајчевић. 

Милосав Рајчевић: Има две врсте пребаре: 
иступна и преступна. Прематомо. ту може бити ne 
само преваре, него превара може бити скопчана ća 
фалсифпкатом. Ту je веп тежа врста повреде и ja 
ne знам; зашто je звати обманом, кад се у нашем 
законодавству зове превара. Према томе, та 1сазна 
je врло мала и треба оставити да се казни као пре- 
вара иступна или преступна. (Јован Маговчевић; 
Ono je дело тежв врсте.) 

Председник Миша Трифуновић: Пма реч го- 
сподии Дулибић. 

Др. Анте Дулибић: Ja бпх предложио, да, се 
кажњаваље не поверн политичкој, полицијској 
власти, него судовима, јер je тако, као што je мени 
познато, у Miioi'iiM државама. Овде со ради o те- 
niKiiM питаи.има. јер кад судови нмају теисак по- 
гао то сс. оида сврШава цраћим иоступком. 

Ja бих вас молио, да размислите, да лв би 
било упутније, да се све то прода суду. Овде се ne 
узимају у обзир никакви блажији случајери него се 
каже: да he ое казнити казном или глобом, то јест 
na вољу дотичне власти, na увиђавност дотичног 
суда, a дочим прије кад се радило o патентираним 
стварима рекло се, да he če казнити затвором, a у 
блажијим случајевима да he се Есазнити глобом. 

Ja предлажем, да се кажњавање повери су- 
доиима. 

ГГредседник Миша Трифуновић: Господо, 
опдо je пало доста примедаба. Ja hy прво ставити 

ira гласаље ове измене код овога § какр je госдо- 
дии известилац прбчитар. (Јован Ђоновић: Да ли 
примате измену, коју je предложио госпоДин Ду- 
либић?) 

Љуба Јовановић; Пстрагу може вршити  ио- 
лицијска n-iacT a кажњавање судови. 

Известилац   др.   Славко   Шећеров:   Пстуии 
потпадају под полицијску власт. 

Председник Миша Трифуновић: Реч има ro- 
сподин рефередт Мннистарства Правде. 

Референт Министарства Правде др. Фран 
Цигој: Господо, у оиоме случају се ради o обмани 
права нндустријске својине. газлика je у томе, 
IHTO код повреде je једио иарочито право дато нн- 
дустријској својинИј које je повређено и ови слу- 
чајеви су тежи a збрг тога су били поверени судо- 
вима u увек je интерес противне стране у пцтању, 
која je повредом индустријс^ог права оттећена. 
Код обмане пије повређено нарочито nociojehti 
праио него je само случај, да пеко лице; које нема 
ншшкбог праиа. cisoje ироиаиодс снапдсг.а ;та- 
цпма. који стварају код пу.блике( обману и химе 
п.мају вепу вредност у промету;. To су иступн', 
који су ситнДје нарави, .х' свима законодав- 
ствима оц.п! су судови од оиих послова слободии 
n omi су nii.ni као ciminjii послови повер.они lio- 

.тцпјгкпм властима, да се не преоптерепују су- 
доии п с тнм послбвима. Да наве^ем Аустријски 
Закоц, који je служио као подлога рвоме нашем 
закону. Тамо су сс кажн>авале повреде као иступи 
и oii.iii су за кажњавање надлеисне полицијске 
властп као iipna иистаицпја, то :;iia4ii котарска 
поглаварства, a судови су били надлежни за на- 
мсрпу повреду npaiuii патента ^уштре, модела. 
Нзузетак je био само једап u тај изузетак je био 
у српском законодавству. Док у српском закоДо- 
давству o жиговима иије имало никакве одредбе, 
i;njoM on се кажњавање обмане коверавало каквом 
одредбом; у погледу мустра и модела, члаи 22. 
закона o мустрама и моделима из године 1883. 
има одредбу, која iviacn: Одр^ђене казне, кбје су 
сдређене за немарну повреду у овом закону, могу 
се и na онога предети, који би противно одред- 
бама 'i.i. 13. друге производе снабдевао знацима, 
како би створио мишљење, да су производи, који 
(•у произведени no мустрама ii.in моделима, који 
сс Jano цене. Ono кажњаваље no српском законо- 
давству je било исто тако поверено судовима као 
u maHepna повреда. У другим законодавствима 
тога nnjc on.io. него Je било поверено надлежној 
ifo.iniUijfKoJ  n.iacTii. 

Известилац Др. Славко Шећеров: Онда ћемо 
ono променити. Ja примам onaj предлог, пак Кемо 
казати: »За истрагу no кривицама обмане над- 
лежнесу полицијске власти, које рследују иступне 
кривице a кажњаваље врше судови«. 

Председник Миша Трифуковић: Известилад 
je .laiMi'. npiiMiio ca omiM  измепама. 

11ма   реч  гоЂподин   Војислав Лазић. 
Војислав Лазић: Ja мислим, да су мале казнс 

прздвиђене од i—30 дана затвора. Онда га суд 
im може казнити више него 1—30 дана затвора, 
a ту се појављују теже врбте крАвица. Ту je просто 
једна превара већег обима, јер će na тај пачин ва- 
рају широки слрјеви нарбдних маса, када неко 
узме етикету покс фирме, која се цепи na прилепи 

један  pijan.   произвОД.   Ano   n.   up. rv  стикету  na 
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неко узме етикету фирме, t;oja израђује добар 
na.Mvi;. na je прилепи mi сврј рђаб памук, онда 
иарод узима тај рђав иамук као добар памук оне 
фирме чија je етикета im том памуку прилепљена. 
Ja Miic.iiiM. да je овде преДвиђена мала казна за 
такву једну велику превару. Зато бих бцо за го, 
да се гговећа га казиа n наравно да се ,u"i судо- 
iaiM)i, да они оуде хр као преЈСтуп a не као истуи, 

Милосав Рајчевић: To je иста реч. Обмана 
imjc ништа друго. пего превара. Кад се каже »оО- 
мана« тиме се код нас [гаже и »древара«. Код нао 
закон предвиђа превћру и то две врсте преваре; 
као IICT.VII ii.iii као преступ. Онда може д'а се 
каже, да закон одређује koja he влаот ислеђивати. 
Моисе Да се каже: превара за злонамерну повреду 
&ндустријске овојине казниће се као нстул или 
џреступ. 

Председник Миша Трифуновић: Господо, 
приступамо решрњу. Стављам на гласање. Прима 
.ni се овај параграф са изменама, које }е примио 
господиа известилац и које je прочитао? (Прима 
сс.) Изволите чутп даље. 

Известилац др. Славно Шећеров: Секција 
даље предлаже, да се у § 51. тачка 3., која гласи: 
»који означавају нскључиво само место, време и 
иачин [фоизводње робе, затим квалитет, врсту po6i 
ii њено опреДелење као и цену, i.ciinimv n те- 
жину исте«, сада да гласи; »који означавају 
пгкл.учпио место, време и начии произвођења 
робе,-затим квалитет, врсту робе и њено рпреде- 
л.ење, као и цену, количину и тежину нсте«. 

Председник Миша Трифуновић : Прима m 
Одбор ca овим изменама, како Секццја предлајке? 
(ГГрима.) Изволите чут]| дал>е. 

Известилад др. Славко Шећеров: Затим до- 
даје се засебно глава VJIl, a глава \-'lll постаје 
глава  IX.  Глаиа,  Vili   iviacii  (Мита): 

»§ 100. Овлашћују се Министар Трговине и 
ИнДустрије и Министар Финансија, да n- поста- 
jiaj.v за кредит од 6 милијуна динара, са есојим 
се имају подићи tipe свега зграде за управу за 
заштиту индустријске својине и кад ове буду 
свршене за остаде државне] зграде потребне Ми- 
нистарству Трговине a Индустрије, a иза тога no 
споразуму са Министром Трговине и Индустрије 
евентуално и за друге јавне зграде«. 

Овај кредих намириће се путем амортизације 
на следепи начин: 

1. ^вођењем нарочнтих такса поред такса 
предвиђених заЈсоном o заштити индустријске 
својине и законрм o хаксама: 

i. За сиаку пријаву Датената дин. .   30.— 
2. За сваку пријаву  мустре,  модела 

nm  жига дии -ju. 
3. lipu  иаплатп  годишњих  такса   иа 

сваких  100 динара 20.  
4. При наплати осталих такса no §§ 155.- 158. 

зак. o заштити нндустријске својине: 
а) код такса др 20 динара   .... 
б) код такса до| 50 динара   .   .   .   . io. 
в) код такса до lOO динара .... 25,— 
i) КОД такса  вишб од   100 ДИНара     . 50.— 
5. За сваку  представку  која  не  no- 

ДЛежи  такш   иод бр.   1.—4.  .    .'.    .    .    . 2.  
11. Ућотребом прихода. улраве, којн се при- 

купља no § ii. закона o заштити индуотријске 
својине; 

111. Предвиђањем и искоришћавањем кре- 
дита na име закупа зграда за упраиу од момента 
усељавања управе у нову зграду na до времена 
аЈлортизадије целог кредита и го у изпосу пред- 
виђеном у буџету последње године пред усеље- 
вањем. 

0 извршењу ирописа тога S стараће ре Ми- 
нистар Трговиие и Индустрије у спрразуму qa 
Министром Финансија и Грађевина«. 

Др. Момчило Нинчић: Молим вас, иосподо, 
ja сам противаи овРм. (Павле Анђелић: Bii сте то 
потписали.) Да. господо, може да ое деси, да ja 
нешто п потлишем чему сам протпван, ако тр 
реши већина. Ja сам овоме противав и Есао поли- 
тичар не мој^у да се сложим с тим, да се стварају 
засебни фондови. Принцил je финансијске поли- 
тике IIJ)IIIIUIIII буџетског јединетва. Ако се усвоји 
као модел да, св стварају засебни фондови п да 
извесии приходи нмају специјалне намене, онда 
he се пропустити најглавније право контроле На- 
родног [Гредставншптаа. Јер, господо треба имат1| 
преглед прихода и расхода n знати иашто се 
троши државна имовина, na овда које су потребе 
веће a која мања, и ако приходи ne достижу ви- 
сину раоходЛ, онда да се мање важне по,гре(5е 
бришу. Међутим, посподо, ово je један предлог са 
којјим се рушн принции буџетскога јединства и 
ja сам стога њему противан. 

Павле Анђелић: Mu омо у оекцији, како je 
то познато n г. др. Нинчићу, p овоме дискутовали 
n утирдп.т' омо, да се богати индустријалци по- 
реЈку na овај иачип палилап.см оиих такса. које 
буде Министар Финансија за рачуи државе уда- 
рао. Ово.је један намет мимо остале намете, које 
државб наигеће, да бн na тај начин Министарство 
T|iroi!iiiic u Индустрије дошло до пбтребних згради 
за послове чисто индуотријске. Само у крлико се 
оећам оид<' je нетачно записано у почетку самом: 
хпо.споразуму Pa .Мппистром Трговине«. У колико 
će ja сећам, ja сам предлржио, да не буду one 
pi'Mii no споразуЈт, него да crnju овако: »no при- 
станку Министра Трговине и Индустрије«, желећи 
да сб ма raj начив Министру Т^говине п Ппду- 
стрије створи могућност, да му други Министар 
ne узме тај фонд, него да га употреба na оно, за 
mro сс искључиво порезују ивдустријалци. 

Др. Момчило Нинчић: Да се разумемо. lln- 
'■ам ja иротпи нових дажбина. Ja сам за сВаку 
пову дажбину, јер су ^фжави сад веома потребне 
парз. A.m сам апсолутно противав акР се нзвеспе 
дажбиве иамењују за специјалне сврхе, ако се 
дакле стварају иарочити фондбви, који he се тро- 
iiiiiTii на то и на то. i! ja каж^м, добро je да се 
зида дом за индустријску својшју, али ипак треба 
фипансијски одбор да цени да нема случајно које 
потребвије згра^е од овога дома, a гаквих he 
зграда вероватно још бити: Ако на овај начин no= 
чнемо да решавамо за сваки овакав случај noje- 
лпиачпо, онда hejio да и&губимо преглед буџетски. 
Ja сам дакле за дажбине, али да те дажбине уђу 
.v државну i;acy. na да п п.пма i;ao и ca осталом 
имовипом чиии распоред Народна Окупштина 
имајући целокупни преглед прихода и расхода 
пррд рчнма. 

Председипк Миша Трифуновић: Ми смо no- 
чели да газимо пословник. lio други пут може će 
говоритп само онда, ако го ОдПор дозволи a због 
овога je сад n тако дуго вођена дебата. 

Има [>еч г. Анђелић. 
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Павле Анђелић: Ha основу Онога IIITO каже 
r. llini'iiili. ja MuiMiiM. да ce ми ne разумемо. II ja 
сам за m ii on je за то, да ce опорезује; али мнмо 
тога uiKipriliU.iii.a. IHTO lic ra опорезоватн Министар 
Фппанснја, сво je norpefino н беа обзира na то, ко- 
лико 1и' опо1)езовати финаисијски одбор и Мн- 
нпстар Финапсија. To je сасвим једаи посебан на- 

i на вилајет na богате људе и na тај пачии 
треба прогресивнхш порезом опорезовбти вел1ше 
капитале. 

Војислав Лазић: Ja ce v свему слаЈкем ca i. 
Нипчићем. Ja бих само ca својс стране имао до 
дати, да je пезгодно да ми фиксирамо колики 
мора бити тај фонд и колико'ce мсра утротити 
na T.v грађевину. Овде je предвиђепо G милијош 
динара за то. Сад пастаје питање, да ли he бити 
потребно толико. Ha тај пачин ми овемогућавамо 
Народну скупштину дјј може она односно фннан- 
сијски одбор уређивати како je право. Ja мислим, 
да je гледиште r. Ниичића оправдано и ja му ce 
придружује^. AKO je била намера; да ce ови na- 
тенти опорежу једним порезом, онда би ce могло 
учинитн с тиме, да ce raj прихо^ употреби тамо, 
где то буде била потреба. Ha овај начин одвајамо 
n растурамо те фжавне приходе и онемогућавамо 
рид финадсијског одб( pa. Ми имамо може бити 
II пречих грађевина него ли je ова p којој je реч. 

Председник'Миша Трифуновић: Да присту- 
miMo решељу. lin сте чули г. избестиоца a чули 
сте и Mimi.i.i'ii.c г. Нинчића, с којим ce слаже г. 
Лазић'. Треба да решимо, да ли he остати ^■^^^ ста- 
ром, како Je пзашло нз секццје, или како то пре- 
длаЈке г. lliiii'iiili. 

Известилац др, Слаоко Шећсров: Моисда 
бисмо могли паправитв један компромис измеђз 
i.i два предлога, a тај би био, да би те таксе остале 
п да ce Министар финансија и Миннстар Tpid- 
вине међусобно споразуме o употреби. Ja мислим, 
да бн г. Лазић врло рђаву услугу учијшо држави, 
кад je противан увођењЈ пових raRća од оних 
i.\m. који стварно много иоваца заслужују п icoje 
треба довољно опорезовати. Чудно ми je, да ge p, 
Jlasiih противи повпшењу такса. 

Војислав Лазић: To значи, да Ви узимате 
K   таксе и   I.I стварате једну уставу искЉучнво 
за п.пх. 

Известнлац др. Славко Шећсров: Ja o TON 
говорим, да мп задржимо ове таксе како су пре- 
дложеие, a да иамену трга ^ишка оставимо г, Ми- 
иистру финансија a Мпнистру трговине да ce <> 
n.oj споразуме. 

Предсвдник Мкша Трифуновић; Има реч го- 
сподин др, Шимрак. 

Др. Јанко Шимрак: ГосЛодо, ja мислим, да 
смо мп сви одушевљени за таксе. Зато ce ja сла- 
жем са i'. ;i|>. Шећеровом. Нека ce таксе плаћају 
a рлавно je да таксе добије држава. Ми песмемо 
im часа часити пего треба да тр одобримо, (a onu 
таксе плаћају; 

Председиик Миша Трифуновић: Има реч го- 
ОПОДШ)   МОМЧИЛО   illlll'lllli. 

Др. Момчило Нинчић: Ja мислим, да ми 
треба да i'aKce уздржимо, a p намени тих такса 
да iiiiinT.'i ne означимр. Te такседолазе у државну 
касу. 

Павле Анђелић: Онда нема смисла. Ово има 
једну   спецнјалну   намЈкну.  Ja   молим   господина 

Министра, да каже своје мишљење, јер загато смо 
MU толико тога вр Atena потрошили. 

Председник Миша Трифунсвић: Господии 
нзвестилац прима само то, да све таксе нду у др- 
жавпу касу. (Др. Светислав Попови!'!: Нека и.тм 
ce прочита редакција.) Има реч господип Дулибић. 

Др. Анте Дулибић: Ha овај начин требало би 
[п дела ствар отпадпе, јер ми расправљамо o je- 
дном др.угч)м за^оиу, a ne o закону p таксама. 
ГГласови: Добро je ово.) 

Председпив Миша Трифуновић: Ihi.i реч гр- 
гподин Ђоновић. 

Јован Ђоновић: Ja сам мислно, да ne говррим 
o овој ствари, јер caw приличн;о o њој говорИо у 
секцији. A.m поШто je ствар врло ва}кна в пошто 
ce радн d пзменама, еЈабората Мин. Трговине, 
сада ce мора цела редакција мењатд, менв ce 
MUHI. да on требало да нам господин Министар 
даде своје разјашњење за ту ствар. Зато би тре- 
бало да га позовемо. Ако би вн присталн, ja бих 
хтео, да додатак закону o заштити нндустријсЛе 
својине одложимо, na да господин Миџистар каже 
II томе своје мишљење. 

Председнш; Миша Трифуновић: Mu зовемо 
госнодииа Мшшстра писмепо, a он ne долази. 

Реч има г. извесишац. 
Извесшлац др. Славко Шећеров: Ja предла- 

;исм, да овај члаи гласв овако: Овлашћује •ce 
Миивстар Трговине и Индустрије и М1шистар 
Фивапсија, да уведу нове накнадне таксе и  то: 
i. за сваку пријаву патента um.   зо 
2  .. мустре,      модела 

n. m  жига        ..     20 
.'i. ирп иап.таги РОДИШЊНХ такга иа сва- 

КНХ    Mi   ДИВ 20 

4. ири iiaii.iaTii осталихтаксапо§§ 156. 
до   158.   закрна   d   заштитв   ниду- 
стријске овојине; 
u) кол такса до   20 динара        5 
('))        .")() .,   li: 

r.i lim        ..  25 
11   ..       ..   више од tOO динара .   .       ..     50 

."i  за  оваку  представку, која  ne под- 
лежв таксв под број i—4        -i 

0 извршењу овога члана стараће ce Мини- 
стар Трговине и Индустрије у cnppa3yjty ca Mn- 
пистром Финансија. 

Председпив Миша Трифуновић: Ставићу na 
гласање ово, што je сада прочитано. Прнма лв ;!а- 
конодавнв Одбор ову редакцију овако како je 
прочитао господив нзвестилац? (Прима.) Обја- 
iivjc.M. да je овај параграф примљен. Иаволите 
чути даље. Сада пемо ce повратитв na i. тачкз 
уредбе, HITU смо je мало upe одложили, јер смо че- 
иалн надлежиог референта радн рбавевггења. Мо- 
лим господина нзвестирца, да прочита уредбу што 
ce гиче трговачких школа. 

Извествлац др, Славко Шећеров: Да најпро 
ЧЈ'јемо господина Ђоновића; јер ов има да ставн 
нарочито питање na грслодина референта. 

Јован Ђоновић: Ja сам тражво, да мп Мипи- 
oraip Трговине a Ин^стрије да своју реч o тој 
стварн ii ннсам мислио да тралгим обавештења ■■ i 
господина референта, али, кад je већ господин 
реферант ту, као његов заменик, свеје nm. онда 
in'i; ми одговррв он. 
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Иргд нама je нацрт уредбе o државним трго- 
вачким школама у СЉопљу и Битољу, To оу дво- 
разредне трговачке школе. 

Према буџету за 20. и 21. годину, мислим, 
предвиђел Je кредит за нсто таког.у школу у 
U|Mi()j Гори. !l Есад се већ ради уредба за ове две 
школе, логички јо, да сс урсдпа протстс n na ту 
трећу вдколу, нарочито кад jr буџетШ одређен 
кредит за и.у. Зато ban ja молио', да мп господив 
Министар Трговине n Иидустрије K.CKV. да ли je 
у нстину у буџету за ову годину предвиђен кре- 
дит п за ту IIIKO.I.V n ако je, онда молим ŠajtOHO- 
давни Одбор, да се ona уредба иамени, м у самој 
iviaiai Да се каже,.да je ово закон за школе у 
<'i;(Mi/i.y. Битољу, евевтуално joni Це/гању или 
Подгорици. 

Председник Миша Трифуновић: Реч има го- 
споДии реферевд Министарства Трговине. 

Референт Министарства Трговине Милан 
Антула: >т Мппистарсп-.у je израђен нацрт једне 
нове главе у буџету, специјално у одељку за Цриу 
Гору n гамр je предвиђен потребан кредит за цво- 
разредну трговачку шгшлу у Подгорици у Црној 
Пори^ е сад како he проћи та ствар, незнам. (Слшх.) 
IIpi'.o je биЛр ггредвиђепо у буџету, да се Отвори 
једна средња технинка-гакола, али je за то био 
гсредит превисок и реишло се отварање једие трго- 
вачке дворазредпе школе. Разлика je само у 
овоме, што за бве две грговачке школе у ("копл.у 
и Битољу имамо за^рнску подлогу, a код овз у 
Ирној Гори ту законску подлогу немамо. 

Јован Ђоновић: Буџетом je бир иредвиђби 
крздит за Црпу Гору, a није остварен; и молим 
вас, зашто сте нашли, ви у Министарству, да ште- 
дите Ham na Црној Гори п то да штедите на отра- 
рању једне школе, која je потребнија него 90^ 
оних, које сте већ отворили? To нисте Tpi'na.iii 
[Шкако учннити, јер ro није у интересу држав- 
iiOM, inii нациовалвом, Ви сте отворили \ Црној 

Topu средшу шролу, да спрема пролетаријат чи- 
ii()i!!iii4i;ii a ггасте отвориЛи школу; да спрема про- 
дуктивне радпе људе са једцом професионалном 
спремом, ко.ја nn могла Да [сористи више nero све 
друге школе, које нродуцирају чиновнике. Ja 
lipoTiii; тога пртествујем, господо, јер нисам имар 
прилике у Скупштини ,i,a разговарам o томе, што 
су се рашли да штеде, к&д треба отварати стручне 
гпколе у Црнрј Гори. РГад je Beli буџетом предви- 
ђено, да се Ртвори једна средња трговачка школа, 
ja вас молим, да уд^сите да:рву уредбу изменимр 
тако, ii-j се предвидн Да буде осигурана бар га 
једна стручна школа у Црној Гори. 

Љуба Јоваиовић: Иесумњиво je,, да би било 
пајл.стпс. i;a i ово не би било закон p двема спе- 
цијалиим школама, које се овде наводе, него кад 
би био општи закон. А.ли да не бисмо се задрнЈа- 
ra.m na томе, можемо liiiai; нешто учпппти. (Ми- 
кистар Просвете Светозар Прибићевић: Кад дође 
општн закол o [пколама, овај he закои доћи прд 
Мпписта])"!!!!) Просвете.) Ово што каже господин 
MniiiK-iap. ja се с тпм слажем. Кад се буДе радила 
уредба, односно закон Министарства Пррсвете, ja 
мислим. да у том правцу треба радити, али ешд 

1 мо na овоме n да не бисмо одлагали, ja бих ii|)(1- 
гложио нетпто. гпто може задовољити тежњу го- 
оподина Ђоновића n друге господе a тс je да ка- 
жемо у томв члану na крају, да се олдуксм Ha- 
родне Скупштине мшу n сличне игколе устано- 
пптп ii na другим местима; Допустите ми/да ка- 

жем оио: Ja ипдим. да je установљен један нов 
мспта.штгт. менталитет трећи; није nn балкански 
mi карлистички, што мало пре   рекоше,   н^го  je 
створен једав нов менталитет, да се може све ра- 
.IHTII без Скупштине и како се реши у Мцнистар- 
ском Савету. II овде господин референт navKc да 
je   у   буџету   аредвиђено   ртварање   једне   нове 
школе.   Ha na рснову 'кча, je то   предвиђеИо? У 
Уставу je pemesHO, да се установе државке мргу 
основатн законом, тако je и у старој Србији оп.то. 
a.ni се саДа тагсо не ради. II јеДан од узррка, што 
je код нас  прилично  namapa   начињено  и   што 
.innafi нде na ниже, то je у томе, mro су могле бити 
основане  школе  и   друге установе  без   Народне 
Окулштине, n онда Eieny да [сажем да није утицао 
разлог na такво решење, али су миогобројне уста- 
иове поДигнуте, за које се ne зпа, да ли Кемо пх 
Mohii поднети. To je тешко питање, na које би се 
још n сад MOIVIO одговорити да iichcMo. За мене je 
Jamo.  кад смо расправљалн o уредбаЈиа  других 
Мтшстарстава, да се владиним одлукама ие могу 
отварати никаква masa. места, тчо само под одлу- 
кама скупштинским, било резолуцијђм или дру- 
гим ttojHM начипом, али тек увек да буде везано 
аа вољу Народне Скулштине n према томе ja ми- 
I.IIIM. ла je потпуно оправдано и умесно, да се ово 
m ради oca Скупшгине и нека се у Закону да мо- 
i\IinocT. да Скупштина отвори кредит, да се таква 
школа мбже ртворити. Такр се ради у свако] зе 
м nn где се води рачуна o наррДној нмовини. Тако 
je n nam Устав прописао, n мп се тога морамб др- 
а.атп n створити јгдап non менталитет, четврти. 

Референт   Министарства    Тргов]     Милан 
Актула: Mn имамо закрнску подлогу за ову 
уредбу. Школо v Битољу n Скопљу основане су 
Jom I914. године. To je било у ono доба, кад fc 
стање v тпм крајевима било регулисано уредбама. 
ГГад je лонппјс n na те крајеве проширев Устав, 
онда су те уредбе престале да важе n онда je ва- 
жила одредба, да стручце игколе може да уста- 
повљава само Министарство. Ono за то има no- 
длоге у Закону o Радњама. 

Што će тиче итоле у Црној Гори, ja сада, од 
госпбдина  Ђоновића чујш, каква je била  њена 
'■удбппа. 

Јован Ђоновић: Ja сам NIVO да кажем jom 
две ргчп. He само што je укинут кредит за ову тр- 
г< вачку школу, i;ojn je dno већ одобрен, него fe 
такав m-ni случај n ca средљом запатлнјс^ом 'п 
пол.опрппргдпом школом. I! за њих je био предви- 
ђен Есредит, na се доцније пронашло да и TV треба 
штедити, na су ni кредити ^атвбрени. II raico. 
тамо где не треба штедити, мп штедимо, a где 
греба штедити, мп не штедимо! Зато тралшм, да 
će omi.v законом установи, да he се и ова школа 
гамо отвррити. 

Mn тмамо nn твХНИЧКе nn пољрпривреднб 
iiiiTii икакве стручне школе, него само i др пет 
гимназија, полугимназија n једву ббгословију! A 
пама су потребне dam те отручне,'пољопривредпе, 
занатлијске n трговачке школе, како се onaj свет 
не dn упућивао само na државну службу, пего na 
прРдуктиван рад. He може се стално остати ари 
onoM менталитету, да се све тражи од државе, 
||<ч-о се мора nolm другим путем. Зато, молим вас, 
учцЈПгге ово tiiTO тражим Jom сала. док je време, a 
ие после да предбацујемо једни другима, како 
пмамо једни једац, a други други меита.питет; да 
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N:II испаднемо Eiao они, i;ojii све граже од држчзе, 
a ви не! 

Љуба Јовановић: Ja бих првДЛОЖНО, ;ia im 
i.pjij.v Kiio iioii 'i.iiiii дође ово; »Овакве ce школс 
мсп-у отворцти п у другим местима, каД у држав- 
ном буџету буде отворен потребан кредиг«. 

Милосав Рајчевић: Ja не бих ono зато, да 
уђе овакав текст [iao mro предлаже господии 
Љуба Јовановић. Ако ова школа у Црној Гори не 
прођз ове године; онда ce она не може ии осно- 
вати, a m hc ce осповати друге годипе и онда he 
ce imhii креди^г у буџету. 

Др. Момчило Нинчић: Господо, ово иије ситна 
< твар, Није »итање 6 гоме како га je атавио г. Ђоно: 
гип. ,1,1 .m je похребна школа или није, a u ja мп- 
iMiiM. ,in je потребна, али je питањс, да ли мп 
трзба п JU ni Mii имамо право да ретавамо o тоМс, 
Господо, ja вас подс^ћам пн основни иринцип фи- 
нансијсш; политике, који ce тако лако заборавлја. 
'lm; п Устан нри.знаје тај основни принции фи- 
нансијске политике, да народна Скупштина ne 
мож(! ствараун Eictee издатке и предлагати влади 
те нздатке. 

Господо, шта je овде у ствари? Mu petiia- 
вамо .m бтворимо [10ве школе. Ja претпостављам, 
да Законодавни Одбор решавајући o уредбама 
треба да води просветну политику. Шта ми ра- 
димо? Ми господо решавамо, да у буџет мора да 
уђе један нов нздатак, за који не знамО, да ли га 
je и I;I,I.I предлолшла илн да ли he га предложит] 
Господо, ми то i!|)iir.o апсачутно немамо n не треба 
да m присвајамо. Ако господин Ђоновић сматра, 
m je ова установа корисна, може ла-ко да убеди 
Владу п [Љшистре, који решавају o буџету, алв 
господо, да мп кроз једав одбор Народне ('KNII- 
штине im чак кроз ФхШансијски Одбор да уноснмо 
једну iioiiv партију у буџет, т0 je, гоеподо, про- 
тивно у Уставу. Ако нма једне одред^е, која j ■ 
коршт погледом на наше фхгаансијске прилике, 
го je imin liimrriii; да кревдемо оно што влада пре- 
длаже a нвда стварамо нове издатке. А.ко je ствар 
врло корисна u влада je пије имала у виду, ту je 
влада, ту je одговорнв Министар, мп можемо тра- 
жити, да учине предлог, али да ми пр.л, иг.ктми. 
то je врло рђав пут. Дећет година je Србији тре- 
nii.in. да добије једноставав буџет, a да сад по- 
beMo ти.м путем, Да Скупштина може дп ствара 
FioBe издатке, тим Кемо путем далеко отерати. Мл 
не MO5K6M0 примити што je предлолшо господпи 
Љуба Јовановић; ne треба да пођемо једпим врло 
опасним путем: 

Јован Ђоновић: Mu смо видели, да фивал- 
онјери. I:II,4 говрре o финансијскбј политиии, PO- 
BI ре врло добро, u m кад седну да раде, раде са- 
свцм друкчије. Ja држим, фактички, да ми ио- 
рамо /m уведшо ред у финаисији, да ce не троши 
иигде где ne треба, мн морамо да водимо рачупа и 
с томе, да радимо парламентарно и да си иико од 
Окупштине не присваја право одобравања буџета 
To je господии Нинчић врдо добро казао. Ja не 
Tpir.K-iiM. да Законодавни Одбор решава буџет, да 
i' вари нздатке на државну касу, него, аошто je, 
no м(;м иитљењу, у буџету предвиђев крздит за 
01В9рање Трговашсе школе, тра>ким, да дође Ми- 
Ii: стар Трговине и да каже, да лл јесте нли није, 
Овај господии не зна (Др. Момчило Нинчић: He 
зна Мииистар Трговинв!) Ja мислим, да може Мп- 
micTiip Трговине ,III зна. Ja мислим, да буџет, који 
рлада   подноси  Парламенту,  мора бити  дефиии- 

тивно поднет и да илади зна шта je поднела Скуп; 

iiriiiiiii. Mu знамоЈ да je то требала учинити. Ja 
Mii.niM. да господин Министар дође у Законодавни 
Одбор п јаснр Есансе, да лн je унет вредии у бу- 
рету за Tri шкбЛб. 

A.in. гбсподр, морам нагласити, прошле ro- 
дине одрбрен je кредит за организацију двеју 
шкрла н ипло.кчпшјпм госдрдина Министра Трго- 
вине п његоврг друга, нису те шкрле ртворене, ма 
да су 'in преДлрзи буџетски прстали законрм из- 
гласавањем Устава. Индрленцијрм госардина Ми- 
нистра Тргрвцне и Прљрпривредечи кредити нису 
нскоришћоиц. 

Mc.iiiM Вас, ja не траишм, Да улааимо у pi'- 
шаваље o финансијској поли^ици, да повећамо 
буџет im посредан начин, ади ja тра-.к-пм. да дође 
господин Министар Трговине да каже, je ли 11ред 
виђеи прслпт за ту школу илн није. Ja тражим, 
да ce у оипм закрну поменв и та шврла, и да ce 
утврди, да индоленцијом Министра Трговине није 
отврргна, као што нису отворене mi прве две 
стручне шкрле. Тр ja тражим. 

Известилац др. Славко Шећеров: Прстоји 
je ша уредба o отварању државне школе у Окопл>.У 
п Битрљу. Секција прздлажб неке измепе. Ja у 
iiti'h'.iv npiiMiiM предлог гбсподина ЈБубе Јовано- 
вића, Евегов дбдатак крд 2. члана, a за рсталр некд 
ne госпрдив Ђоновић прразуме са грспрдинрм Ми- 
[гистром Трговнде, господином Министром (l>iiiimi 

i. ciija и буџетским одбором. Законодавни Одбор 
има да решава у onoj уредби. 

Председник Миша Трифуновић: Мл Кемо 
uhu овако, K'HKO je ова ствар изашла из прве сек- 
ције, a.in ja признајем, да су примедбе господина 
Ђрнрвића рправдане. 

Др, Светислав Поповић: У чије нме Ви тако 
Miic.niTc. Одбор ce ne слаже с тиме, 

Фехим Курбеговић: Господив Председник iu 
смс да MIIC.III. 

Пргдседннк Миша Трифуновић: -l". лично 
1'ч'вбрим, a пс као Председник, али ииолим, да 
MI ;ке ући у буџет дрдатак као штр предлаже ro- 

i прдин ЈБуба Јрванрвић. 
Др. Светислгв Поповић: Било je изјава ća 

иојима ce не слажу некн чланови Законодавиог 
Одбора. 

Председник Миша Трифуновић : Молим rO' 
сподина известиоца, да прочита закои o трго- 
вачкој школи у С1«)ПЛ)У и Битољу. 

Il.ii' спмац ,ip. Славко Шећеров мпта 'i.iaii 
no 'i.imi Закона o трговачкој школи у Скопљу и 
Витољу. 

ПредсеДник Миша Трифуновић: Има рвч го- 
сподив Mii.nicaii Рајчевић. 

Милосав Рајчсвић: Мо.шм Вас, ja имам да 
\4iimiM једну примену. Ja пррдлажем, да не оста- 
ne onaim. као iirm je предложено, две трговачке 
школе у Скопљу п Бнтољу, него да отпадну речи 
у Скопљу и Битољу«, Есад je већ господин Љуба 
Јовановић предложио onaj додатак, којп je џри- 
мис господив известилац, да he ce ге школе отва- 
рати према потреби и то he ce буџетом одредити. 

Председник Миша Трифунови!!: To господии 
iiai'.'-Ti'.ian mije npiiMiio. Све што ce могло изаћи 
na сусрет, то je; да ce предлог госнолииа Љубе 
Јовановића примц, да ce нзађе na сусрет госпо- 
дину Ђоновићу, даље ван тога господив извести- 
.lau mije примио. Пма рсч господин Рајчевић. 
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Милосав Рајчевић: Ja предлажем, да ове 
школе буду опште школе, да сс ие каже im у 
Скопљу, im у Витољу, im на Цетињу, то he се бу- 
ijcTOM определити где he те школе бити. А.ко ј«1 др- 
жавни интврес, ми Кемо укинути те школе и у 
Скопљу и у Битољу a у Цетињу. 

Председник Миша Трифуновић: Ja li.v (Ta- 
ninu члан i. на гласање. Прима ли се члан i. 
овако, Есако je изишао из Одсека? 

Др. Анте Дулибмћ: Имао ппх нешто да ари- 
метим. Ja мислим, да би све ове школе требале да 
подпадну ппд Миннстарстао Просвете. 

ПредсеДник Миша Трифуновић : Прима ли 
Одбор овај 'i.i.iii како га je госпоДии известилац 
прочитао n примио? (Прима се.) 

Изволите 'IVTH 'i.ian 2. 
Известилац др. Славко Шећеров чита члај) 2. 
ПредсеДник Миша Трифуновић: 'l.iaii 2. ста- 

вљам na гласање. Има ли још каквих измена. 
Љуба Јовановић: Ja  пмам код 'i.nma. 9. 
Председник Миша Трифуковић: Стављам 

na гласање. Прима ли Одбор чланове од 2.—9.? 
(Прпма.) Господин Јовановии има примедбу код 
члана 9. 

Љуба Јовановић: Изгледа^ да je овде mm по- 
грешка и.ти je изрстављено: нема члана ч. 

Референт Мннистарства Милан Антула: Ono 
je 'мап s. Погрешно je преписапо, 

Љуба Јовановић: Код тога 8. 'i.iana има>1 дв? 
напомене. Први став гласи: »У први разред при- 
мају се ученици, који су свршилн i разреда гим- 
(газије n. m реалке што се доказује сведочанствбм. 
Првећствено право na пријем имају ученици из 
пово-ослобођених ^рајева«. Ja мшмпм. да ono 
треба изоставити. 

Известилац др. Славко Шећеров: Прдмам 
onaj предлог за измену. 

Љуба Јовановић: У другом ставу, господо, 
који гласи: »о приј^му у школу решава наставни- 
чко веће. Примати се могу само онв учецици, 
за које школскн лекар утврди, да су телеспо и 
душевно потпуно здрави«. Ono се госпбдо, може 
незгодио разумети. Ту се не траже учвници, који 
!'(• бити официри n.iii без мане телесне као mio 
w тражи за учитељске школе и бјзгословије илн 
друге Егеке школе'. Дакле, ja мислим, да могу бити 
ii ученицн n са нешш малим телеснт^ недо- 
статком. 

Јован Ђоновић: Последљај реченица овога 
члана треба да ornajnie, a да остане: »о пријему 
у школу решава наставничко воћв'. 

Председиик Миша Трифуновић: Г. извести- 
лац [грима. 

Извеотилац др. Славко Шећгров: Господо, 
овако on рласио онда чл. в. (Mina): »У нрви pa- 

pe i iipiiMajv сс ученици, који су рвршили i ра- 
зреда гпмпа;а:ј' n.in реалке, mro će доказује све- 
дочансгвом. Првенствено право na пријем имају 
ученици m; m роослобођећих крајева. o пријему 
V школу рвшава наставничко веће. Пријем се мора 
извршити строго према ученичким квалифика- 
цијама«. 

Стјепаи Барић: Ja нисам, господо, за то, да 
ове трговачке школе, буду Дворазредне, пего да 
б.УДУ са више разрзда, \Ui смо нмали примвра са 
оваквим дворазрздиим школама, na се по1:азало, 
Да се у двв! године одређени материја-л ne може 
свршити. те гу се мораде претворити у четворора- 
зр^дне, AKQ се остави овако, тко je предложено, 

.\m lioMo само створити полуинтелектуалце. Ja 
иам за то. да се створе велике трговачке школе. 

Јован Маговчевић: Росподо, ja се im слажем 
с TiiM. да o пријему ученика у школу решава про- 
феоорски савет. Ja сам за то, да се ђак ако нма 
потребних квалификација -- мора прпмптп доклс 
се год im попупп o;i,p!'l)i'iiii Прој. Јер п.пдптс. го- 
сподо, како je код nar партизанство врло јако 
развијсно, може се десити, рецимо, да мога cima 
ur npii.Mi' у школу n ако нма места n ако има све 
иохребне г:валиф1шације, можда само зато што то 
ротава ирбфесорски савет, у комс ja нмам пар- 
Tiij; ких противника. Ja анам, како се то радп. 

Милош Мосновљевић: У последњем ставу 
предвиђепе су квалификадије, којетреба да служе 
као мерцло за пријвм учвника. Како je број уче- 
nni.a ограничен, онда се онв примају пр^ма оцени 
im врздноће n владања. Ha арају стојн n то, да 
Министар може изузетно пршштв ученике n сво- 
јим решењем. Ja оам против тога. Кад се ndi 
предвиђа зај улаз у школу владање и вредноћа, 
aaniTo се опла ту мора да умеша n МИНИСТрОВО 
решење; 

Mu апамо. да се np.io често дешавају зло- 
употребе, ча!к се газе n закони na се нзузетно до- 
звољава да испнте полажу n otm. који на то im- 
мају npana. Зато то ne тргоа' допустити. 

Лр. Јанко Шимрак: Ja се приДружујем ре- 
чима предговорника n мислим, да je ово иотпуно 
полицијска .\mpa. koja никако im спада у школу. 
Школа мора Пптп слободна n мп морамо ицати 
Повзрења у учитеље те школе. Ja сам дуже вре- 
иена деловао у средњим школама п апсолулно 
морам да кажем, да je ку.ттурпа црта n посве 
европска, дасе полиција im може да пача у школу 
п да ое професору донекле мора оставити слобода 
што се тиче пријем^ ђака у школу такб, да се мора 
казати, да дотичви ђа,ци мбрају cako имаги Еша- 
лификације. Зато се ne слажем са бвим штб je 
iipM.aaann  n  naaano.  Верујте  мп. да  on то 6ИЛ0 
јако незгодно n можебити билр би n увредљиво 
за саме професрре. Ja за го нисам. Метпите само 
ja су потребне квалификације, na ако се ђак ипав 
im npii.Mii у школу, онда нмате више места да се 
молгете тужити. 

Известилац др. Слевко Шећеров: Уважавам 
разлоге, које су нанели господа Тимрак n Моско- 
вљевић n ja, Гшх црад.кскпо другу рвдакцију 
тако, да Миннстар Трговине н Индустрије решава 
o жалбама o приј iMy у школу. 

Председник Миша Трифуновић: Примате ли 
овај M.iaii ca оваком примедбои господине из- 
вестиоце? 

Стјепан Барић: Ja сам изнео enoje мишљвње 
n предлог n ов je гребао бити стављев na гласаше. 
И.мамо ниже трговачке игколе са четири разреда, 
na имамо n више трговачке школе са осам ра- 
зреда. Сад стварамо нове школе, које he даватн 
једпо образоваље, које nehe битн im nami- nn 
пиЖе тако, да ученици њиховп nehe битв mi cd 
вишим im ča нижим образовањем. Ученици nehe 
и.мати једпаке уп.јете n тако се долази до једне 
rp m незгодне сгвари. Ако neheie дати потпуно 
соразовање, онда уредите шјжу трговаш^у школу. 
A ако хоћете да nx оспособите, онда уредите трго- 
вачку школу другога типа, али овако средше ни- 
како ne мрже да остане. 

Пцпеетилац др. Славко Шећеров: Ова Уредба, 
одноено закон Односи се na сПецијалне трговачке 
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школе у Скопљу и Витољу. Kao mro сте чули од 
господина референта, ове школе имају своју за- 
конску подлогу) у закону o радњама и основаие 
су. Ова урбдба односно закон допушују те одредбе 
у тој предратној уредби. Будући закоп o грго- 
вачким школама, који треба да се распростре на 
целу државу и која треба да изједпачи ваставнн 
ii.i.iii у свима грговачким шкЈОлама и да створи 
разне типове трговачких школа, тај будући закон 
слвориће оно, IHTO зкели госзподив Барић. Али ja 
вас молим, да сада докле год raj законски про- 
јекат не буде прднесеи или Зак6нода,вном одбору 
ii.ni Скупштини, да се ограннчимо само на његове 
слеђијалне одредбе a да се држимо његових одре.- 
даба; које су већ биле у уредби. 

Прздседнпк Миша Трифуновић: Јесте ли 
чули примедбе господина Барића? Господин изве 
стилац остаје при своме гледшшу. Ja стављам на 
r.mrjiu.c како je известилЈац примио. Примате ли 
овако, како je госп. известилац прочитао? (Ве- 
ћина орина.) Објављујрм, да je прЈзмљен. 

Ицвестилац др. Славко Шећеров: Д.-i i.c имамо 
члан i".. 11.. Т1тд. 

Љуба Јовановић: Ja бих имао овде да ставим 
неке техничке примедбе код члала 11, Молцм, да 
ие саслушате, na да оставимо госп. Московљевићу, 
нлв се може и мени дати, да ci ремимо другу ре- 
дакцију. 

Ово су радила господа, која нису довољно 
упозната са садашњим стањем ових питања у m- 
;MIIII:!II,J;IM;I. Овде се предвиђају годишњи нспити. 
Тих Испита годишњих било je у гимназијама м 
услвд њих je било врло великих невоља, na су тн 
годишши iicmiTii у гимназијама укинути. Затим 
се овде предвиђају завршни, поновци и накнадни 
нспити. Онн су усмени в цисмени, a свима испи- 
гима присуствује нзасланик Министарства Трго- 
i'.ii'ii' ii  Индустрије. ГорпоДо, ово je сувише гло- 
И03Н0. 

Затим у члану 12. превдиђају се тромесечна 
уверења за поједане разреде и поједине предмете. 
Ово међутим je, господо, регрес према ономе стању 
ttoje je у данашњим средњим пшолама. Стога ja 
опет предлажем, да дефшштивну редакцију o 
овим члановима додесу господа Трифуповић и 
Московљевић, a не иорам ja. Можемо ову господу 
ов гастити, ('a се спреми редакпдја у овоме смислу. 

Председпив Миша Трифуковић: Како г. из- 
вестилац, г. ШнмраЕ п г. Московљевић нађу за 
потребно. Je ли тто, господо? (Гласовн: Јесте.") 

Има .m примедаба још код кога члана? 
(Нема.) 

ЈТзвестилац др. Славко Шећеров: Чл. li., чл. 
12.. 13.; 14., 1Г.., 16., 17.. 18., 19., 20. и 21. И .ГО- 
сводо као 'i.-i. 22. дошло би ово (Чита): 

»Овакве тколе могу се отвОрити и у другим 
NfecTHMa, i;;i4 се у државном бзт?ету предвиди no 
требаи кредит«. To би био члав '-'2.. a садашњи 
члав 22. дошао би tcao члав 23. 

Стјепан Барић: Треба to би усвојити предлог 
i. Ђоновића да се овакве тколе могу отворити 
у Подгорици n/m Цетињу. 

Председпик Мишп Трифуновић: Има реч г. 
Ј. Шимрак 

Др.  Јгнко  Шимрак:  Ja  се  придружујем   r. 
Варићу.   Ствар ће  бити   upio ввзгодна.   Ми сви 
стојнмо на стаповишту, како je казао г. известилац 

ta се кодифицира закон за све школе, али мс- 
тиути ;:;! овакве ншоле, за овакав тип школа. то 

иије згодно. Пока се нађе згоднија стилизација. 
Најбоље je, да ову ствар одложимо, да нам г. Мл- 
Ешстар да објашњење, да лн ту школу брише илн 
не брише. 

Председнив Миша Трифуновић: Има реч 
Љуба Јовановић. 

Љуба Јовановић: Поводом рвога хоћу да 
кажем г. Барићу ово; Г. Барић се боји, како ja 
TO ДОбро разумем, да садапт.г мстпсрора ipc пп' 
iiiKo.ii' у крајевима, рде постоје, неће бити сведене 
na дворазредне. Ћш четворазредним школама 
неће одговарати тип трговачке академије. Ми нх 
ие замељујемо, остављамо raj закон и данас 
како je. 

Председншч Миша Трифуновић: Пма реч г. 
1!. Лазић. 

Војислав Лазић: Госиодо. мени je као зо- 
мљораднику незгодно, да говорим o трговачким 
im.'o'iaMa. Ja се нећу упуштати у детаље o овој 
школи, a m самр хоћу узгредно да напоменем, да 
ci менн у опште нерадр даје кредит на овакве 
школв, зато што знам, да ти ученици, који буду 
свршилн те школе, имају своје делање да искрри- 
сте искључиво у roj намери, да земљораднички од- 
носно произвађачки народ оштете тим пре, што nehe 
учити трговину. (Др. С. UJehepoB: To су акцно- 
нарска друштва, банке које he земљорадшгзкн 
сталеж штетити.) Ja сам у цринципу против трго- 
вачких школа, алн полазећи 6 једне тачке, да се 
задовоље они наши крајеви и полазећи с једне 
правичне тачке, ja иислим, да je оправдан захтев 
г. Ђонрвића a кад ниоте усвојиЈга, да се то по- 
мене у заглављу! где се каже у Скопљу, Битољу, 
да се каже и у Подгорици, код овога члана молим 
г. Јовановића, да се то пргога и да се не остави 
отворено поље, да će) овакве врсте игаРла могу 
отварати a у другим местима. Ми смо далн пга- 
роко поље влади, да може отворпти jojn оваквих 
школа ii право јо, да задовољимр наше другове 
из Црне Горе и у исто време да ограничимо владу, 
да не може у другим местима отварати овакве 
школеј ii тропшти вовац на исте. To je моје мп- 
111.1.(41,0. 

Председник Миша Трифуновић: Има реч г. 
Московљевић. 

Мигош Московљсвић: Господо, ja се нећу 
3 иуштатп у начелно разлагаље o томе, да ли су 
ове шИоле потрејбне или непотребне. Оне већ по- 
cTojf1 и кад имамо да бирамо од два зла једно... 
(Др. С. Шећеров: Школе нису зЛо.) За буџет јесу. 
Kao г. .'Ia;iiili и ja ае бојим, ако се остави стилиза- 
ција какву предлаЈкв г. Јовановић, да he сваки 
крај ако не мол?е да доблје гимназију у своме 
месту тражпти трговачку школу. Затр мислим. да 
бв требало мстпутп у заглављу »и школа у Под- 
горицн п Цетињу«. 

Госпрдо, сећате се кад je nama велика ткола 
претворена у Универзитвт, a то je било 1905. го- 
;шне, онда je no закону o Универзитету првдвиђен 
п медицински факултет. Ои je у закону стајар, 
a:u све до лаљске годтае пије Morao постојати 
зато, што пије било буџетсКе мотућности. Такав 
je случај и овде. У овоме буџету мв немамо пози- 
цију за т.\- школу. Кад унесемо. да, закон вредн 
:;а пгеолу у Подгорици, одбор he гледати, да у 
идући буџет .vbc позиција и yhHhe само за то 
место. Како je џредложио г. Јованрвић нмаћете 
много таквих школа. 
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Председник Миша Трифуновић: Има реч г. 
др. Јанко Шимрак. 

Др. Јанко Шимрак: Ja се слажем са г. Ла- 
аићем ii MiiciiiM. да on мисли, да сс оип.м дозво- 
љава отварање банкарских или к£квих других 
школа a не води сс никаква обзира према се ba 
чком задруг^рству. Зато ja цолим, ако би се цо- 
гло нагласити у оном параграфу 9., илн 10. илв 
12. — ja ni' знам o.nii тачно у коме -- да се нма 
обзира n iip:'M.i нашем с^љаку. To he бити најко- 
ректније. 

Председник Мкша Тр^фуновић: Има реч г. 
Јован Маговчевић. 

Јовак МаговчгЕић: Ja не знам како je no 
друпш крајевима наше отаџбине, али ja, Kojii рам 
био v Јужној Србији u живео у Приштини, знам 
и. ир. да нема im једнога грговца, који има оспо- 
внога трговачког знања, који би умео да води тр- 
говачке књиге и који их у опште води, ма да их 
no змаднским прописима трговачког закона мора 
водити. Ja мислим, да je отварање овнх школа 
изазвала локална потреба. Због непросвећености 
карода била je потреба, да се створи тЛкав тип 
школа. ПомажУћи мишљење г. Лазића a Ђоно- 
вића ja сам за то да се дода, да се гаква школа 
може отворити a у Подгориди. 

Председник Миша Трифуновић: Има реч г. 
известилац. 

II:!1!CTII.I;IU др. Славко Шећеров: Ja пбтпуно 
разумем разлоге г. Маговчевића o потреби отва- 
рања тих школа у јужшш крајевима где je кул- 
тура на ииском ступњу, Сасвим je добро, да се 
i; гамо отворе школе и није потребно много ра- 
зреда тргсвачке школе. Сасвим je довољно, ако 
буџет то дозвољава. Али у овоме закоЈгу ne мо- 
жемо предвидети те школе само за Подгорицу нли 
аа Пришишу. Kao што je рекао г. Нинчић, ми ne- 
мамо права no Устаиу дп imi/'!itir,;iMo и уиооимо 
Ешве буџетске позиције. Г. Министар Трговине и 
Ипдустрије je на основу закона o радњама могао 
отворцти трговачке школе у Скопљу и Битољу и 
im. осповну уредбу npr рата, icoja je сада изме- 
гвена и tcoja даје могућност, да се те штле и 
друге отврре. To се мбже урадити оби^ним ми- 
нистарским решењем или тиме, IIITO he се осигу- 
рати та прзиција у буџету. 

ПредседниБ Миша Трифуновић: Има реч г 
Јован Воновић. 

Јован Ђоиовић: Ja бих će још једиом вратио 
на ову ствар. Ja tie бих хтео да ви ово схватите 
тако. као да ja инсистирам v опом питању из неких 
партикуларистичких разлрга. Ja сам изнео rio- 
требе једнога краја и због тога, због тих потреба 
налазим, да je згодпо да имамо једну пшолу, која 
[ie упутпти ;i,y,i(' самосталпбм раду. Оа оваквим 
прелазним наређењем, које je дао f; Љуба Јова- 
iHuiiih. не можемо једнако да б^демо сви задо- 
пол.ии из разлога, mro се само даје овлајићење, 

да се, ако нма кредита, могу отворитн школе no 
цеЛој земљи. Ja сам хтео да то важи и да се изри- 
чпо [саже да товажизаовајкрај, дасекажеовако: 
»н за Црпу Гору«. Вежите, ;uii;.if. ову одредбу 
само за крај, a ие за место. Стога молим, кад нисте 
хтелида измените главу овога закона, онда да ка- 
/la-T.' овако: »бвакве школе се могу отварати п у 
Црнбј Гори. кад у буџету буду предвш)ени по- 
требни кредити«. Тиме се не повећава буџет. Mii 
кажемо: само онда кад буде буџетске могућшсти 
пшоле се отварају, ако нема буџетске м:огућн6сти 
онда се неНч ни отворити. Дко бисмо ово-овако 
усвојшш, ne опсмо ништа тиме прејудацирали. 

Известилац др. Слгвко Шећеров: Ja примам 
предлог г. ЈБубе Јовановића, 

Председник Миша Трифуновић: Господо, да 
ставијм na гласање. 

(Гласови; Да гласамо! - Стјепан Барић: Да 
чујсмо што министар каже.) 

Јовзн Ђоновнћ: Постоје два предлога: један 
да се веже то за Црну Гору, a другн за целу земљу, 
na да гласамо. 

'Цредседник 1У1«ша Трифуновић: Примате ли 
овај § са оваквом изменом, како ју je известилац 
прочитао? (Примамо. — Нелримамо.) Ko ne прима 
i:i<:;a дигне |).vi;y. (Већина диже руке.) Већина ne 
прима. 

Јован Ђоновић: Ja бих предложио модифи- 
ковану р.мш.цпју р. Љубе Јовановића. Она би 
гласила: »Оваква се школа може отворити у Црној 
Гори, кад се у државном буџету предвиди потребан 
кредит за шу«. 

Др. Момчило Нинчић : To je сасвим друго 
него ono прво. За ову редакцију сам и ja. 

Цредседник Миша Трифуновић : Прима ли 
се предлог n редакдија господпиа Ђоновића. 
(Прима.) 

Пошто je цео текст готон, могли бисмо довр- 
ппггп ствар.. Прима лн Одбор? (Прима.) Господпп 
Известилац neita паиолп читати имена послашпса. 

Известилац др. Славко Шећеров чпта имеца 
посланика. 

Председник Миша Трифуновић: Росподо, 
гласало je и; за, a i нротпи, свсга 17. Ja вас молим, 
да изаберемо двојицу оверача, који IH; текст ове- 
ровити. (Павле Анђелић: Господин Московљевић 
II господин известилац.) Дајкле, оверачи he бити 
господин Московљевић и господВв известилац. 

Данашњу седницу закључујем. За идућу 
седницу, која. he бити у; понедељак после подне 
у 4 cara, предлажвм продужење даиашњега днрв- 
пога реда гојем претрес извештаја !!. Одсека за 
тпм претрзс Извештаја V. Одсека ii 3. гачка Одбор 
за ревизију коицеспјај Мппистарства Пољопри- 
вреде и Шума. Примате ли овај дпевни ред? 
(Иримамо.) Седница je зажључвна, a идућа у поне- 
дељак у 4 сата no подпс. 

('('•'дмппа je довршеда у te часова.) 




