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VI. СЕДНИЦА 

ЗАКОНОДАБИОГ ОДВОРА 
НАРОДНЕ ( 

КРАЉ1 
СРБА, ХРВАТА 

држана 7. новембра 19 

Председавао Председник Миша Трифуновић. 
Заменкк секретара др. Павле Чубровић. 

(Почетак у с часова и 30 минута.] 
Председник Мишз Трифуновић: Отварам 

VI. (MCT.iiiiiK Законодавног Одбора. .\!O;IIIM. да чу- 
јете записник прошлог састанка, 

Заменик Секретара др; Павле Чубровић чита 
запирник  V. седнице Законодавног Одбора 

Предс1едник Миша Трифуновић: Има ли 
иримедбе na ијипчж^ол. господо? (Псма.) ПротОкол 
je примљен.  Изволите мути  молбе. 

Замеиик секретара др. Павле Чубровић чита 
молбе: 

а) Tpn вачко-обртничке коморе нз Загреба, 
која моли, деј се одгодн решење 6 осмрчасов11ом 
радном вр M!'ii,\  (упуНено Ili. Одсеку); 

б) Савеза приватних намештеиика из За- 
феба, који моли, да се уредба o осшурању раде- 
аика изведе што правилније (упућено !ll. Од- 
секу). 

Председник Миша Трифуновић: Изволите 
чути иавештајб, који су дошли одбору из поје- 
диних Одсека. 

ЗамениБ оекретара др. Павле Чубровић чита 
( вв извецггаје оДсека: 

а) 111. Одсека. којп иодиоси iKiiuiiiriiij o цш- 
liciio.M члаиу 6. уредбе o епидемијским лекарима 
списка број 7. уредба Министарбтва Народцог 
Здравља; 

б) ili. Одсека, кбји подћоси нзвештај o де- 
финитивно редигованим уредбама Министарства 
Народнога Здравља. 

[Јредседник Миша Трифуновић: Пре џего 
mro пређемо на дневни ред има реч господип 
Дулибић. 

Др. Анте Дулибић: Господо, према разним 
вестима изгледа, да je Министарство или ћредало 
ii.in i.aiin ирсдати дсмиспју. 

lld парламентарним обичајима у таквоме 
(мучају Одбер не може да ради, јер би се изложио, 
да обавн радње, које би могле битн узалудне. 

11;', тога разлога, ja сам слободан упитати го- 
( подина Председника: je ли истина, да je Mimn- 
старство предало демцсију n да ое налази у стању 
дсмпспј!'? A у случају ако со, TO ИИЈе ДОГОДИЛО, 
ii.in ако се то догоди скорр, пошто се Министар- 
ство налази у кризи, да ли госпрдив Председник 
канвј поступити no парламентарним опичајима и 
иорадпти. да оуду седнице Законодавног Одбора 
одложене до решења кризе? 

Председник Миша Трифуновић: Гооподине 
аосланиче, могу вамј само одговорити толико, да 
ja не знам кишта o демисији кабинета. Нисам ни- 
какав извештај o том добио. Ако бих добио какав 
извештај, онда бих се морао договорити, да видим 
хоћемо ли држати седнице или не, Морао бцх се 

купштир: 
!ВИНЕ 
И СЛОВЕНАЦА 
м. године у Београду. 

договорити са Пргдседником Окупштине, да ви- 
;iii.\i како je no Упаиу у том иптап.у. 

Господо, дозволите, пре него што пређемо na 
диевнв ред,' да решимо једно питање, a то je ono: 
Законодавни Одбор доноси ^есто укидање tioje- 
диних решења Министарскога Савета или поје- 
динпх уредаба. Потрсопо je, п Пр^дгсдптптпо ;i,a 
зна, јер оно не може oca ваш^га овлашћења, у ка- 
квбј форми да донесемо хо укидање. Ево на при- 
м( p овде je једио [штање, које се TIPK; укпдаи.а 
извесвих уредаба Министарства Унутрашњих 
Дела. КоКемо ли то учицита у форми закова, или 
na какав други начин? Мо.шм. да се отвори o том 
једна дискусија, да бих се знао управљати. 

Има реч господив Анђелић. 
Павле Анђелић: Ja мислим, да су све уредбе, 

које су će затекле 28. јуна 1921, године, кад je 
прокламован Устав, прог^ашене законом. ('ада. 
ако зако^одавнв Одбор нађе, да те уредбе треба 
укинутн плп ако их укида својом одлуком, онда 
та одлука мора оптп закон, јер će само законом 
ракон укинути може. 

Председнив Миша Трифуновић: Дакле соспо- 
Див Ашјелић мисли, да уредбе треба у форми за- 
кона yi;nn\ni. 

11ма реч господив др. Поповић. 
Др. Светислав Поповић: Ja се noni.vno сла- 

жеаи са господином Анђелићем у погледу OIFIIK 
ствари, које су заковскога звачаја. Међутим има 
такових урсдаПа. Есоје нису законскога звачаја и 
због тога нису im постале закон, jep члав 130. 
Устава вели, да привремени закони, уредбе, пра- 
i liiiimiii и регаења МинисЈарскога Савета и друга 
акта n рдлуке, Q одређеним роком трајања, закон- 
оког значаја, нздани у времену од i. децемора 
1918. године до дапа прогдашења овога Устава, 
важе n даље као закон, дов се не нзмене илв 
укииу. Акр je једна ствар законског значаја, овда 
je ona Устапом узакоњена n разуме се, ona се не 
може na други пачпп стапптп nan рнаге него оппм 
iiyicM. којр) се ставља закок, a то je новим за- 
uoHOM. AKO пострјн решење Микистарског Савета, 
које raje законског значаја — да се na пример 
учике извеснв издаци, то je једно решење, које 
нвје заков него административни акт за то 
mije иужно да докесвмо једав закон, To се (;пеци- 
јалпо радв o трима рвшењима Министарског Са- 
вота. којима се одређује и давање неке помоћи за 
крајеве, који су страдали ратом n ми смр решили, 
да су та решења веп извршека и да губе своје зпа- 
чење.Ја иислим, да бв бвло погрешно, ако бисмо 
MU законом та реШења укинули. Доста je да се га 
решења саопште Влади. lovi ствари, ijoje су за- 
конског карактера где je na џример донесен n 
[сакав правилник ii.in уредба* један npamiii про- 
пвс, којн би вредио и данас, ако хрћемо да on из- 
губи (чшју важност, опда. нема другог начииа него 
да се томе даде законска фоома. Ja мислим, да би 
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било добро да чујемо специјално мишљење госпо- 
uniii, Министра Правде, ttojH бн имао да обнаро- 
дује те законе и мислим, да бн могли тек пакоп 
■:ига донети неку одлуку. 

[1редседнш< Миша Трифуновић: Има реч ro- 
сподин Анђедић; 

Павле Анђелић: Ja се не слажем са госпоДн- 
иом Поповићем у томе што он кћже, да решења 
Министарског Савста. пису закон. (Др. Светислав 
Поповић: Ja сам казао, ако нисј закон.) Чим je 
иовац издат из државне касе на основу tora ре- 
шења, то j;' B^I закон. (Др. Светислав Поповић : 
To je један админиотра*ивни акт.) Пошто буџега 
иије било и пошто та решења замењују и доп^ 
ii'.v.j.v буџет, то je закриског значаја и мора ре по- 
ступати с тлмс као са ааконом. 

Пред.седник Миша Трифуновић: Има реч го- 
СПОДИБ   Др,   lIoiIOBIlh. 

Др. Светислав Поповић: И.мамо две врсти 
закона: заков je онр, што рзриче неки правни 
аропис, ona изјава воље, крјом се поставља цорма; 
и ешд се једном уредбом или решењем Министар- 
ског Савета издаје.једна норма, којја обавезује сва- 
кога грађанина, један правилник, no којем цмају 
i.iacni да поступају, го je онда закон у формал- 
i!o.\i рмислу. Међутим имамо и формалних закона, 
Пмамо изресних одредаба, Есојима се за један кон- 
кретни случај нешто ^звршује, na пример да сс 
иотроши извесна свота из државне касе. Taj акт 
државне власти, којим се одређује да се нзвесна 
сума новаца потроши n;; Државне касе no матсрп- 
јалној садржини, mije закбн, него може битн no 
форми заков то 'jeiCT ако се за њихову ваљ&пот 
аражи привола законОДавних) фактора, онда го 
постаје законбм у формалном смислу речи. li ра- 
зуме се само no себи, да од онОга момента, од како 
je стуиио Устаи иа снагу, треба за свако издавање 
повца из државне благајне| законско овлашћење, 
II кад би влада данас решила^ да нзда 12 илм 
12% милшуна, не знам колико држава у нме 
ратне помопв даје овоме или ономе округу, да бв 
за то пио потребан закон. У то доба, кад су чи- 
ii.rmi omi издаци; није постојао овај Устав. Посто- 
јало }r једно уставно-неуставно стање, како je 
казао господив Љуба Јовановић, каО Пеки уста- 
вни прописи да су постбјали, алн nnai! Устаиа 
нисмо имали. !i поштр су адшшистративна• акта 
ова гри случаја, o којима сада радимо, a нема 
уставних прописа, Да je за п.их Еотребав при- 
станак законодавних фактора то Sa ова три слу- 
чаја mije потребав закон у формалном смислу 
речи. Tu су издаци учињени као ваљани и без ;i:i- 
кона. Влада, која не би учинила потребне нздаткс 
у оном случају, бгрешила би се Q своју дужност 
према земљи, јер je била дужна да води рачуна o 
потребама; и због irora; што нема уставнога овЛа- 
Шћења, није могла да пропустн да изврши своју 
дужност. Међутим, влада je поДнела n свз те 
ствари финансијско-административне природе За- 
конодавном Одбору na решење. Алн тиме што г\ 
Т( ствари поднете, one ниоу престале бнти адми 
плстративјгог карактера. II због ']гога>држим, IM 
пема смисла да мп та peinieH.a Министарства ca^a 
укидамо iiomiM закошша n na послетку питам će 
чему служи овај закон. Не олужи закон због тога 
да се пуне »Службене Новипе«, ii.ni да će пуни 
Зборпик закона и наредаба«. него ваада служи 

некој сврси. II ja гштам, којој би сврсВ сЛужио 
аакоп, ако се укину ona три решека? Апсолутно 

пикаквој сврси. Ha основу гих решеаа учињенн 
су иекн издаци, ти се издацн више ne могу поно- 
nimi. n мислим, да je сасвим логично; да ми no- 
uiTO смо [сонстатовали да су та решења пзвршена, 
ona су постала безпредметна и стављена извап 
снаге, na je сувишно, да лх укидамо сада новим 
закрнима. 11 не знам онда ко би имао да ре држн 
тога закона. Законв се доносе ne за то. да се na 
зову законша него да одговарају некој потреби. 

Др. Момчило Нинчић: II ja се слажем с тим, 
да o oiiii.M решењима, koja се пр^длажу, може omu 
спора. Пма. их две врсте. Друго je саовим уки; 
дање једне уредбвј која постоји n која важн и 
'jnja важност теце и даље, a друга je случај кад je 
у пптап.у јсдпа уредба, noja je већ укинута или no 
томе IHTO joj je дат један одређенн рок, илн UITO 
je no својој садржини имала извесно време да 
траје na да престане! Самим тим што je урађен 
један Mini. mio je новац пртрошен, ова je уредба 
свртила своје. uha Устав каже? Устав кажр у 
члану i.".u.. да мп имамо да прегледамо која ре- 
шења остају и даље у важности, a која се укидајз 
,i која пма да се \ifii.ajy. Под коју бв катггорпју 
од ове две категорије дршла ова nama уредба o 
укидању, која нема више ника^све важпости; Ми 
не^можемо учинитв да важе, нити их мењати, 
miTii нх MU можемо укидати, јер oke не поотоје, 
Ирсма томе ono je једна засебва категорија n ако 
пма једна уредба, Koja и даље Траје na се репшми 
да je укинемо, оида пмамо да je укинемо у закон- 
(i.oj фррмв овако исто, као што смо <,м решилв да 
je iiiioMcmiMo, A.m. господо, код оних уредаба. 
i.ojo су престале да важе, може се извршитв реви- 
зија само тога ради, да се видв шта je Влада у 
прошлости радила. To се хтело у члану 130. 
Устава, jc|i ов неправи разлику нзмеђу уредаба, 
које су важиле и онџх, које n даље важе. Хтело 
се да Заководавни Одбор има пред собом све 
уредбе законског значаја. 11 пошто се onaj члав 
ограничава na извесне законрке протупке, то je 
сасвим приррдно, да ми извршујемо само оне 
уредбе, које и даље важе, a у погледу оних уре- 
даба, које су престале важити, ми имамо само го 
да примимо к знању, na ако налазимо, да су one 
биле рђаве, да повучемо Мшгастре на рдговорвост 
у Народној Скупштини. To и ништа друго ми ne 
можемс да учишшо. Mn. госпрдо, ne можемо сада 
укидатв уредбе, ив гекст, nn дух његов, кад one 
у сггварв n ne важе, 

Према грме, ja сматрам, да у погледу уре- 
даба,  које су престале важити, мп немамо  шта 
друго да  радимо него да  примимо к звању raj 
факат, да су престале вагкити. 

Др. Павле Чубровић: Овде има да če уоче 
две nnapn. У члапу (30. Упапа говорн се 0 ургд- 
бама, решењима и одлукама законскога значаја i\ 
за n.n\- се каже, да се могу укинутв као закони. 
Међу оппм уредбама, крје смо ми добили, пма их 
п таквих, које су закрнског зиачаја, a нма их n 
таквих, itoje raj значај немају, и o свима nama мв 
нмамо сада да донесемо своју одлуку, да ли oku 
niiajj законски значај или ne. lio ономо пасусу у 
Устав.У, да one већ n саД важе као закои, one су 
boh a приорв проглашенс законом. lio мом ми- 
m.'i.cn.v у овоме случају, кад ćy one поднете Од- 
бору, мп стРјимо пред једним проблрмом, да ако 
би неку одлуку поништили, a ne би то законом 
регулисали онда не би урадилн џ&о mro треба. 

'Зато ja сматрам, да one уредбе  треба   третира:тн 
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Kao закон, зато mro пм je  Устав  дао  законски 
значај. 

Председник Миша Трифуновић: Да резини- 
рамо. Ja сам разумбо гослодина Нинчића таке-, 
да све уредбе и сва акта, ttoja имају заронско^ 
значаја н сада важе, морају се укинути само у 
форми закона. Ствари, чији je рок иотекао, na 
бпло то решења било то уредбе, господин Ниичић 
MUCIH, Да ми имамо да аримимо к знању. 

Има реч госп. Мшшстар за  Конституанту. 
Мннистар за' Коистптуаиту Марко Трифко- 

вић: Господо, ja сам дошао овде да бравим заков 
6 централној управи, као што ми je казао госпо- 
дии Председник, a сада видим једау другу ствар 
na дневном реДу. (Др. Љуба Поповић: To je tipe 
дневног реда, то je пита^е Председништву.) 

Пр^дседниЕ Миша Трифуновић : Ово je пре 
дневног реда. 

Министар за Констиоуанту Марко Трифко- 
вић: Ja овде мпгу да кажем овако, како сам доп1ао 
свеж, да се ja слажеи у свему са гошодпиом По- 
повићем; госпоДином Нинчићем и господином 
MmnoM Трифуновићем. За мене овде изгледа 
(•Tuajt ирилично чиста. Свеове уредбе, које je устав 
окарактерисао и CBIJ ови акти носе карактер за- 
кона и (mu се друкчије ие могу укинути пего hy- 
тем закона. Оне пак уредбе, акта, решења Мпип- 
старскрг Оавета, која немају тај карактер, ona се 
онда не могу ни укидати заЈсоном. Ja hy да ари- 
гшам, да рвај члав може бити није дов6л>но jačan. 
Ja ипам u још кад je onaj члаи грађен и овај део 
Устава кад je грађен, да су многа господа тра- 
жила, да се дотаљио поброје све уредбе, сва pe- 
tnega, сви акти л тако даље, те да Уставотворној 
Скупштини буде јасно, на шта се све то односи. 
Господа, која' оу била у Уставотворном Одбору, 
сетиће се, да je да.то објашњење, да се то не чини 
:а то. mro се то не може учинити. Тих je аката 
толико мпоро било, a било je случајева, да im поје- 
дине канцеларије нису on.ir, у стању да то све 
тачно поброје, и Онда смо ми били приморани да 
овако генерално кажемо. Зато што je то тако ге- 
перапно казано, зато мбра сада да се приб^гне 
тума,чен>у, зато може да изгледа, да je то нејасно. 

Kao пгго рекох, госиодии Нинчић, господћн 
llononiih л господив Трифуновић схватили су 
ствар сасвим добро u ja MIKVUIM. да Законодавни 
Одбор не on погрешио, ако on ono њихово схва- 
тање npiiMiio као своје. 

Председник Миша Трифуновић: Има реч го- 
сподив Павле Алђелић. 

Павле Анђелић: Ми се слажемо сви, да сва 
она апта, све оне уредбе, које су заковског зиа- 
чаја, треба Да се закрном укиву л oani та решења 
n ако je п.ихова радња прОшла, ona су законског 
значаја самим тпм. штр оу no Уставу поднета у 
законом року Закоаодавном Одбору na ретеље 
n mro су у звавичвом службеном листу публи- 
коване као законскОг звачаја важеће уредбе. (Др. 
Славио Шећеров: To НИЈе мсродаипо.) Тим с.ампм. 
IIITO гу публиковане и поднете као акта закол- 
ског значаја, ono су дс факто закони u самој će 
могу укииутл заковом односно мргу се избрисати 
одавде законом a ие иростлм примањем к знању. 

Прбдседник Миша Трифуновић: Има реч ro- 
(•подли Аите Дулибић. 

Др. Анте Дулибић: Ja мислим, да се не могу 
делити уредбе у две категорије, на уредбе које 

имају законски значај и којс нвмају, u према 
томе их рснажавати лли не осважавати законом 
илн иростом резолуцнјом. Ja мислим, да je то 
ствар, која се мора случајом решити, a мора се ви- 
дети који je радлог водио Заководавни Одбор, што 
није оснажио дотичну уредбу;Ми смо наишли на 
многр таквих уредаба, које мррају да важе и 
даљр. Исто тако Законодавви Одбор, кад Je осна- 
зкавао one уредбе, изјавио je, да су тс уредбе ин- 
терве административве нарави, интервв админв- 
стративни акти. Има једна уредба гледе иввалида, 
гледе прсглодап.а и глеДе начина, како he лекари 
поступати у томе и у томе случају, и раконодавни 
Одбор he цзјавити да то није закон, да je то ин- 
териа, ствар. Између тлх уредаба имамо једву, 
која je прост плакат. Мл смо у Одсеку изјавилџ, 
да je то једна цроста интерна.ствар, питање слро- 
вођења уредбе. -Ja. млолим, да се м6ра'о сваком 
ставовитом случају реп1ити, имамо лјј мл збиља 
noi'.ia ca законом, na онда цевити где со могу за- 
коном обескрепити ллп обесважити. Илн je у 
опште та уредба једва ствар, једна уредба, ttoja у 
општв не спада пред Законодавви Одбор, није 
закоћ вегр интерви акт, али овда не ибжемо вав 
сваге ставити такву уредбу, јер he и даље важити 

,a;i!i као Jin^'-cpna ствар. Погрешка je била у трме, 
' IIITO je влада подвела мпој-о уредаба, које није 
гребала да подвесе. li«' слажем со са мишљењем, 
да једна уредба tiocfaje закон зато што je довета. 

Др. Славко Шећеров: Госцодо, ja бих желео 
да констатујем, да ллсу све уредбе и сва решења, 
која се налазе у спискУ, з,аконског значаја. Мл 
смо до сада у секцији донрсили одлуке, да се 
многа решења врате млллстарстгшма SUITO, JUTO 
iiiic.v законског значаја и према томе, ло свима 
тим уродбама, иећемо довосити иикакво ревјеље, 
imTji ћемо их проглашивати законима. Ono je 
врло бажна ствар UJTO je госиодЈш Иппчић eno- 
мелуо. Иостоји Miroi'o решења и уредаба, које су 
лосле ааквадшш реџхењима и урсдбама, стављеве 
азвав сваге. Sperfa томе, не варсе и због тога се не 
могу уврстлтл juj у једну од двв три категорије; 
ие могу се ни осџажити, не могу се лл укивути, 
јер су Beh укиАуте, a не могу се ни мењати. Нај- 
боље je за те уредбе л.јјј решења, ttao што je и уго- 
вор трговивскн и мвоге уредбе Минист^арства (1>л- 
нансија у логледу царина, донети одлуку, да глг 

престале да важе. Зажонодавни Одбор има да до- 
стави дотичллм министрима то решење; оно не 
треба, да се објави као заЈшн. Али ако уредба и 
заков заиста важн л има и сада заковски значај, 
опда се њихово укидање може само да реалцзује 
тиме, IIITO he се објавитв други aaiiojj. Има npc.Mii 
томо у главлом пет патегорија: i. уредбе и ре- 
inoii.a. која су погрешво увршћева у списак; 2. 
\ ргдоо, које оу сташвене већ извав снаге и уки- 
ауте позаијим реЈлеп.нма; и аа 3., 4. и 5. уредбе, 
којо се могу илл осаажитв ллл мењатв ллл укв- 
пугп.: У коју категорију оаада које решење или 
уредба, може се решати само у к.овкретаам слу- 
чајеввма. Слажем се са госаодааом Дулабићем, 
да треба унсоти араксу, да председаа1атво од слу- 
чаја до случаја увек ллта Заководавви Одбор -т 
машл>еа>е, у коју категорлју саада решење и. 
уредба. 

Др. Момчило Нинчић: Код решења, која 
алсу заковскога заачаја,! Закоардавни Одбор и 
мв лемамо ннкакво право ни да одобримо ав да 
укааемо.   Плтал.е може  битв  само o  решењвма, 
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која су законског значаја, Једино може битн пи- 
■ппм', да ли решење има заКонског значаја или не. 
Закородавни Одбор има да расправи, да ли има 
аакоискор значаја нли нема. Чим се констатује, 
да нема законског значаја, лапга je надлежност 
завршена. Али je питаље,, како сам схватио ro- 
сподина председника, уопште шта ћемо да радимо 
код уредаба, које имаду закбноког значаја, које 
су престале да важе или треба да престану да 
важе iiamoM одлуком. Диокусија тоеба да се no- 
ставп па то тгган.с. ( типр je чпста. Ilc трсиа.да cc 
водн дискусија, je ли уредба даконског значаја 
ii,iii вије ^аконског значаја, no треба да се по- 
навља ono, тто не треба друкчије да буде. Према 
томе, ми смо у финансијској секцији, у погледу 
уредаба и Миниотарских решења; која су пре- 
стала иажитп. a нмала су закрнски значај и тиг 
цала се само јвднога момента — можда су чак 
умрлп Људи у чију корист су та решеља и уредбе 
донете - - били мишљењај да ту ми немамо ни- 
каква посла, ми имамо само да констатујемо, да 
je га уредба, односно мицистарско решење пре- 
стало да важи n чим то констатујемо, наш посао 
je завршен. 

Председник Миша Трифуновић: Дакле, го- 
сподо, ми се сви слажемо у томе за уредбе које 
имају закрнскога значаја n важе, ако их Јчшдамо 
морамо их укинути у форми закона, Други случај 
ако су уредбе прђстале да важе, ми то само при- 
мамо к знаљу, мв то само констатујемо и у томе 
се сви слажемо a и гбспрдин Министар се слаж? 
и онда смо то питаље свршили. Има реч господин 
Московљевић. 

Милош Московљевић: II ja и господа чла- 
нови Законодавног Одбрра очскииали смо нај- 
боље објашњење господина Миниотра за Изједна- 
чење Закона. Ja констатујем, да господин Мини-: 
стар mije био јасан. -Ta hy навести трећн случај, 
којп traje јасан. Какав ћемо поступак да узмемо, 
na пгример ствар се гиче једне уредбе, која у 
rniapii није законског значаја, као IIITO има уре- 
даба nm) су na. основу члапа 130. Устава поднете 
и штампане у »Службеним Новинама«, a за којс 
каже гослодин Анђелић да су закрнског значаја. 
To није довољан доказ, то није Довољно мерилр, 
јер MU живимо у времену, кад je Влада изгубилс! 
осећава законитости. (Министар Макро Трифко- 
сић: Није се могло констатовати, сувише опширно 
тумачите!) To ое могло констатовати за многе 
уредбе при раду у секцијама. 

Kao IHTO рекох, тиче се ствар уредаба, које у 
ствари пису закопског значаја, него администра- 
тивце природе. У разним секдијама долазиле су 
такве урвдбе, оне су важиле до сада као заков. 
ЕСаква процедура да се узме за те уредбе. како да 
се са њима поступа: да ли да се врати Министар- 
ству, јер оне нису закон, или да се сматрају као 
закон. -Ta то шггање покрећем, да би се тачно 
знало. како he со иоступатп. Ллада je сматрала 
да су закони и као законе их je подн^ла, a ме- 
b.vTii.M-one у ствари нису закон. 

Председнш< Миша Трифуновић: За такав 
случај NM4m се чини нисам сиЈуран да могу гачно 
рећи, али др-;к11м. кад je једаа уредба поднета од 
стране једнрга Министра рачунајућ да je у форми 
закона, да има снагу закрна no члапу гм). Устава 
a Законбдавни Одбор налази да нема законсЈС^ 
снагу, :«i тај специјални случај можемо дискуто- 
патп. Ово што смо Есазали за две категорије уре- 

даба, ту се сви слажемо. Најпрслије можемо чути 
господина Министра; Ако Влада каже за једну 
уредбу да je заков a Законодавни Одбор не ири- 
знаје да je закон, онда je ту потребно једно тума- 
чење Законодавног Одбора. 

Љуба Јовановић: Ja мислим, да je најбоље 
да усвојимо гледиште господина Дулибића. Ово 
пије, бар није велшшм делом, питаве теорије noro 
питање поступка и арема томе шта ми нмамо да 
заххввамо од господина Мпппгтра да казџе своје 
мишљење. Ми смо решили, да he облик нашим 
одлукама давати секцијо и ако се слажемр са 
обликом, онда he битв ствар свршена. Према томе 
мп hc.Mo поступити, како {саже гбсподин Дулпбић: 
треба ценити сваки специјални случај. Госпо iim 
Шећеров набројао je пет ЕЈатегорија, a ja мислим, 
да их ima mimo n могло би се o томе говорити, кад 
узмемр списак уредаба свију Мивистарстава, која 
нмамо пред собом, Ja вас молим, да сада ми ira- 
какву формалну одлуку no доносимо n да не тра- 
жимо мишље&е господина Министра него у кругу 
n правцу, у коме се дискусија кретала, да ми, 
господо, поотуппмо онако кагсо смо казали. Кад 

(■гкцпја пама донесе стилизовану одлуку, мп ћемо 
je усвојнти, ако се сладаемб, a ако no слажемо, ми 
IIO.MO je вратити. 

ПЈтдсодппк Миша Трифуновић : Мени со 
oiinn. гстодо. да бп само ово могло umu, као што 
Ma.io npr рече господив Љуба Јрвановић: Да би- 
смо олакшалн адмшгастрацију Предсрдништву, 
уредбе које имају законски ;тачај, a морамо нх 
укинухи, да n\ укинемо у форми закона, a аа 
ортало можемо решавати специјално. Остале Кемо 
нзносити прод пленум, 

Прелазимо na, дневнн ред. Молим господина 
известиоца, да прочита извештај il. Одоека. До- 
in.in смо до .1. тачко, o извештају Министарства 
Увутрашњих Дола: Уредба o избору о^штиноких 
застушшштва у Словенији од (5. маја 1920. ro- 
дине »Олужбене Новине« Број 123/20 са изменама 
n допунама од 17. фебруара 1921. [х>дшге »Служ- 
бене Новине« Број 43/21. (списка ^рој 81 и 82.) 

Дошли смр дакле до i. гачке. Молим госпо- 
дина изве.стиоца, да прочита n да почнемр рад. 

Известилац др. Грегор Жпрјав: Ha реду je 
рзвизија наредбе дежелне владе за Словенију од 
16. децембра 1919. годипо »Уралпп Лшл« 544 (i)po.j 
списка 71.) 

Павле Анђелић: To je свршено. 
Председник Миша Трифуговић: Ha реду je 

уредба o избору општинског ааступништва у Сло- 
венији од 15. маја 1920, годин-ч >Службене Но- 
вине« 123/20. са изменом n допунама од 17. фе- 
бруара 1921. године (Списка број 81, 82.) 

Има реч господјЈв нзвестилац. 
Изввстилац др. Грегор Жсрјав: Пре овега je 

Одсек решио. да треба ono дре уредбе уједи1шти 
у једну уредбу за право закон. Осим тога Одсек 
je бпо Mniii.;!.(4i.a. да јо onaj изборни ред у гла- 
вноме за сада добро аримљев и да иолсе остатн 
докле no буде дерогирав од државног опп1тинског 
закона, који треба што пре израдити. док се no 
донесе за целу државу заједнички принцип на- 
рочито o изборном праву. Одсек ,јг био мишљеп.а, 
,m треба сва начелна разна питања одгодити. Ha 
iip!n!op. једав nam колега г. Корув je ставио пре- 
ДЛ( г. да се v начелу да право гласа n за жене у 
СЛовечијг. (ir,'j предлог je био одбачев нз разлога, 
да, ое ono питање решава гек рпда, кад ne се у 
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Гкупттиип рвшавати изборни ред за општине у 
целој држави. Услед тога одсек није могао решити 
да предложи нзмене § i., a осим тога одсен, ко: 

лико морам да кажем, upe генералие дебате за 
право ставља само формалан аредлог за нзмепе. 
Самс je, господо, једна велика ивмена, o н>ој треба 
да ci' разгрвајрамо у генералној дебати. Ta измена 
v е тиче S 37. ii 38. досадашњег изборног реда; тиче 
се арздлога, да cfe у већим градовима, градовима 
преко 10.000 становника донеое други и.тпт ра- 
чулаља у погледу поделе мандата, цредлаже се 
Jciiia npi IM рционална нзмена, како je прз вал«ила. 

Прак^а je арказала, да су \ мап.пм општи- 
иама, na гемељу пропорца, дошле у општински 
одбор све Mor.vla' партијс; a где има вшие стран- 
чарске борбе него гамо, где се решавају питања 
»арочите n веће важџости? У градовима дошло 
je, госиодо, до такве ситуације, која je rio моме 
мишљењу неиздришва. Ви Кете то кад доћо iia 
\" i, критизирати, a мп licMo пам одговарати. Услед 
тога je одсек мишљењај дџ трсПа овим фадовима 
м \ којима влада једна] етална криза омогућити 
да добију редовну општинску управу. 

Ila.m су приговори иаро,што sa ЈБубљану, 
■a Марибор, Итуј. да ниједна партија у тим гра- 
[овима није добила већипу. У Љубљани демо; 

кратска партија нма релативну већину, a у Ihv.jv 
има демократска странка ткођер рматпг.т' ве- 
liini.v. (Др. llliiMpiii; и Варић, нештр протестују.) 
Ja воома жалим, што партија којој арипадају г, 
Шимрак n г. Tiapiili немају релативне већине, и 
изгледа да је.неће mi добити. Дакле, у овима овим 
општинским одборима и aitp ствари не нду добро, 
lUMiiTo се мора већина за поједину одлуку да 
ствара од случаја до случаја, јер се странке не 
Mi.r.v сложити, стаље je втпе ненормално и страике 
ре не мору да сложе на једав програм, Rojii би 
омогућио K-()i!c(MM.ianii.i\- економских npiramta ових 
градова. Ali: видимо, да су србијанског закопо- 
давца те исте прилике нагнале, да je већ он давно 
[ora'ad до тога закључка за веће градове, na ла je 
у ciiOMc члапу :)i. дао за веће градове парочпту 
могућност у томе погледу, да je дао странци, која 
иостигаге релативну већииу, две трећине мапдата. 
Одсек je у томе погледу, донео једну малу измену, 
где HHje примљен сасвим приндип, који je изло 
»кен у србијанском нзборном реду, него je ематрао 
да je праведпије, aito се задовољи са релативном 
већином тако, да она странм, која добаје рела- 
тивиу већину даде половину маидата, a друга no- 
.ionima ,ia се подели no пропорцији, која вал^н 
у лругпм опттииама. Тимо сс. rocno.io. пск.ч.учујс 
то, ла бн iiapniic. i;ojc су случајно добиле рела- 
тпшп већипу, која није доста велика, добиле и 
примлле превелико заступншнтво, a да буду 
оттећене партпјг остале, мн смо ставили да и оне 
добијају мандате према прђпорцији, која важи и 
за друге општипе. 

Друге измене, које hy у рпецијалној дебатв 
нзнети, малене су и тичу се upe свега рокова. Ви- 
дело се у iipai;cii. да су рокови за разне притужбе 
ii ре^иамације прекратки п ради тога je одсек 
мишљења, да би било згодно да ове рокове у некр- 
лико [фодужи; Осим тога у пракси се показало, 
ла je у општинама са иање од 500 становнш?а 
било немргућно правити две листе за десет од- 
борника и за десет заменика. Дакле, два пута no 
двадесет тако, да je у тим крајевима била no који 
иут muii'iiaiia пропорција, јер није било довољно 

бирача, којп on могли хе листе да саставе. Ради 
гога Одсек je мшпљенЈа, да би требало са овим 
ма.шм нзменама омОгућити пропорц гиме, да со 
cMaiiai број одборшша, a нарочито број заменика. 
Код већих oiiiirniiia остало je, паравно, код ста- 
pi га броја. Даље н. np. било je потребно број од- 
oopiiin.-a, који je до сада био паран, изменитн у 
непаран. Има пуно општина где две странке нмају 
jivuiai; орој одборника и онда долази до фаталних 
неприлика код питања: ко he имати председника 
oiiiiiTiiiic. Обично je долазило до жребања. Ако 
председник гласа, онда обе странке нмају једнак 
број гласова, a ако се он уздржи од гласања, онДа 
опозиција ица јеДав глас више. Ради тОга je 
Одсек мишљења, да број одборника, који je сада 
iiapan. треба променитн у иепаран, чиме he се no- 
вепати број одборника за један. 

Ja Mo.iiiM n. предсе1дника, да отвори пам'- 
ралну дебату, na hy накнадно образложитл ово 
формалне измепе, које no мишљењу Одсека треба 
.\ чппптп. 

Председник Миш? Трифуновић: Господо, 
поводом  оипх уредаба,  које се тичу   Словеније, 
01 i' '.p 

hpll 

pa ce геиерална дебата.     i 
[|ма реч г. Дрофеник. 
Јосип   Дрофеник:   Довољујем   си   поведати 
генералнц дебатв o тем предлогу следече: 
Стојим na сталишчу пополнега државнега 

гдинства, Зато ^ахтевам гуди енотев обчинскн 
аакоп за Цело државо. Од владе морамо захтевати 
да i-, долоченем року предложи предлог o енотнем 
обчинскем закону за всо државо. Мислим, да 
i! теку IKVI лета лахко скупшчина донесе евотеи 
обчинскн заков за целр државо. Gaj пмајо обчив- 
OI.II застопи is Слрвенији исто економско палого 
какор п. ир. в Далма.цијп a.in i; Србцји. Мсму 
пмамо Topej различне обчинске реде за всако по- 
i.pajimo im за странкарр!«) нзигравање! 

Даље pew мнења, да ce мора ирппцип воДилне 
[гравице изпремепити. i! устава je лепо речево, да 
i ај пма правице оамо- тисти, I;II нма должносат!. 
Предстојечн Рбчинскв ред je - опроотите мп то 
ггрипомбо - Пеправичеп, зато кер в обчнни одло- 
чајо [вудје, MI нимајо в обчинн никаких обвезнђсти 
ini никакега ннтереса na добрем обчинскем госпо- 

(арству. Тако н. np. пимајо људје, кн прпдејо 
в обчино оамо миногреде кот служитељи, зачаснв 
д^лавцв IIT.I.. правега интерера na обчини. (Угр- 
вори др. Шимрака, др. Госарја im других.) Kep 
имајо ти људје волилно npaiamo. приде лахко 
марсикака обчина, в иеодговорне роке. Зато про- 
сим, да ce подаљша гисти рок бивања в обчини, 
1;атери даје врл^лно аравицо. (Др. Шимрав иро- 
niiMiK: Ha 40 годппа! i 3 Вами ne оом. полеми- 
зирал. Предлагам, да ce ra рок подаљша na дво 
лети. Србски обчински ред има тбзадевно уместне 

лочбе. П Орбији неморе бити предсеДник об- 
чине, пдо.р no плача најмањ зо дштрјев Дирек- 
твега давка; за »кмета« (обчинскега одборника) 
•■ojn'nimi вољев оамо. кдор плача најмањ 15 дии. 
директпега давка. To je оправичено. Ле исти чутн 
одговорност задело в обчини, кдор обчино фииан- 
цнелно подпира mi стално Оива в обчини. 

I! npmmnn.v, СТОЈИМО тудп мп na принципу 
строгега пропорца Есакор за кметске тако за ме- 
отпо обчине. Зато ne признавамо iim;ami\ приви- 
легијев за mecta. 

Председник Миша Трифуновић: Реч нма 
ci i .nm др. Госар. 

го- 
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Др. Андреј Госар: Мислпм, да бом  нмел ше 
ири иодробии дебатв прилико, иоворити o изва- 
Јпи.нх господа порочсг.алца. Зато хочем седај при 
помнити само некај ствари в сплошнем. 

Обчина mi управно живљење в обчинв je 
no мојем мнењу темељ ив подлага всаке демокра- 
ције. Главна напака в модерне>1 тако званем де- 
мократскем живљењу je та, да се причне демокра- 
гизем од згорај: при држави ив да се полагома 
iimpn од државе навздол до обчине. Зато na ви- 
димо, да доживља в всем свету та тако именованв 
демократизем повсод кризе mi тежкоче. Ако хо- 
чемо, да придемо i;;ui.j в држави до правега демо- 
кратизма, морамо демократилни принцип увеља- 
вити предвсем в обчини. Bani зато мррам в цслоти 
опорекати извајањеа) гфедговорпика господа Дро- 
февика mi застопати мтпљење, да се мора датв 
за обчинске воливе волидна правица ne само всем 
иошким брез разлике преможења, ампак туда 
жонскам. Ta предлог je бил стављеп же в'секцији,' 
na je nii.i одклоњеп з мотивацијо, o котерн бом 
нмел прилико говорити п специални дебати. 'На- 
глашам tue енкрат сталишче, да je демократизем 
u обчини подлага праве демокрације в држави 
im да морајо тореј иметв в обчинн волилно npa- 
вицо ne само мошкв брез разлаке преможења, 
ампак тудн женске. Веч o тем бом говорил прв 
подробнн дебати o ,§ 1. 

Председкик Миша Трифуновић: Горподо, 
пошто се нико више ne јавља за реч, ja hy ста- 
вити na гласаве. Прима ли^начелно Одбор ове 
Уредбеса оваковим нзменама и дипуиама'.' (Прима. 

Не прпма..) Ko je за то, да се прими, пека Взволв 
• едвти, a ko je против), нека изволи устати. (Ве- 
liima. седи.) Објавл^ујем, да су уредбе примљене. 
Што се тпчс ciifimjaiiic дебате, господо, вв видите 
да je Одсек сам израдио све ове поједине измене, 
које je ом: у рдсеку чинио и направио je засебав 
пројекат. којим je олакшао рад у законодавном 
Одбрру. Taj пројекат има равно 60 чланова. Према 
Г1ословник.у Ja, пптам Одбор, има .111 ко од Г. i'. 
чланова каквих примедаба да чиви код појединих 
чланова. Реч има господив Госар. 

Лр. Андреј Госар: K § i. морам припрмнити 
толе. В порочилу се гласи: »Посланец др. Коруи 
je ставил предлог, да се да волилна правица гуди 
женскам в Слрввнији. Предлог je бил одклоњев. 
кер се то впрашање ne море решитв само за енр 
tioKpajnuo«. 

Тода, господје, ми имамо цел закоп, кв веља 
г(1мо за eno пбкрајино. Туди в устави ne стојв 
нвкјер, да бв се морала, женбка волилна правица 
.".aru само за цело државо алв na никјер. Ta аргу- 
^ептација je n це;лицв пополнома пеутемељвна. 
Устава говори пач o тем, да бо o женски волилви 
правицв за иародно скупшчиво одлочил посебев 
закоц, тода o женскв волилнв правицв за обчине, 
аа среске im облартпе скупшчине пв в уставв нити 
беседице. Там стојв само, да се бодо те управне 
ббластв организирале no волилнем пртгаципу. 

ПГредлагам тореј, да се бесЈвдило § 1. изцре- 
Meira i: толикр, да ne бодо имали волилно npa- 
имцо само иошке осебе; ампак все осебе, ки имајо 
там долочене noroje. 

Мислим, да мн т<та im треба na долго im 
urapoKO утемељевати, Gaj се јр o тем говорило же 
i; уставнем одсеку im седај в секцији. Понављам 
само, ttap овм рекел же nonpej, да je демокрација 
i-, обчини темељ всоке демокрације. 

Председник Миша Трифуновић: Реч има го- 
сподив Ђоновић. 

Јован Ђоновић: Ja иам хпо Само да иеко- 
ЛИКО речи   прогОВОрим   П0В0Д0М  члапа   1.  •N'  OHOMI'. 
Извештају каже се, да je члав одбора др, Коруи 
предложио за жене праио гласа и да je тај предлог 
iipoiiao због тога, mio се то пцтање ne може ро- 
шавати само за једну иокрајииу«. Господо. ja 
мг.рам ковстатовати, да ono није тачнр и да то 
no стоји. 

Mu смо Boh у једној покрајини дали жЈвнама 
право гласа. II го je пра,во иримила, nam нста C&R- 
ци.ја o гиме, да оне жене; које има.ју самосталнс 
радње или ■! разреда средњо школе или коју iami\' 
i!.m струЧН.у llIKCĆl.V, имају право гласа. Ja ono 
констатујем само за то, да ее видв да je onaj рал- 
лог речен у цзввШтају материјалво ретачан. 

Жепе, гшје су сврШћле средњу mi;o;iy или 
факултет у Словенији, свакако, ne могу да буду 
глуил.г него оне у Крватсхсој, које су постале ква- 
л^фиковане, и имају услове да могу гааоати за 
општинску управу. 

Када je једнима дато, треба дати и другима, 
п с тога треба одлучити, да ce; ако не рвима же- 
пама. даде бар онима, којима сте дали у Хрват- 
ској. Ja сам na тога разлога против оваквог 
члана   I. 

Председник Миша Трифуновић: Има реч га- 
сподив Жарко Миладићовић. 

Др. Жарко Миладиновић: Грсподо, ja се ne 
слажем ни с јеДким од господе предговбрника. 
У Хрватској n ('.lanoimjii пмају нраво гласа, жен- 
ci.T. које су свршиле [пколу п којс имају свој са- 
мосталан обрт и раде na тргоииии. Дозцао сдм 
касније, да je TO било умесно и да je требало тако 
парцијелно,' ^оносити законе o женском праву 
гласа. У УстЈшу.није одбијецо тр правр женско, 
a.in je тамо речено, да he се тај зако^ доиоти у 
''купттииу. Господо, ми хоћемо да изједначимо 
законе и радимо na изједначењу закона, имаодо 
чак. и .Мштггаргтио за ИзједначенЈе Закова. II мп 
сада да дајемо једцој нли другој пркрајинв жен- 
СКО   npaBO   гласа.   Д0В  У   другим   кршевима   'ioia 
ирава мсма. ja мислим, да то ne би оилр умесно. 
AKO хоћемо да га дамо, онда га дајмо свима. Ако 
хоћемо даклс да дамо тај аакои. \m IH'.MO m дати 
ne само једном или другрм крају, uero heuo ca 
дати чптапој држави. Tora завона нема у Далма- 
iMijn, нема pa im у 1>о(чт ц у Хердеговини, пти 
ra има у Србији. He можемо га даклеуносихи сад 
само у Хрватску и Славонију, кад га нбма у Дал- 
мацпји. Боснв и Херцеговшш, у Срб^јц игд. Ja 
гам против трга [{Арцијелног решађања тога цб- 
тања, тога важнрг питап.а  и ja налазим, да  мв 
ne Moa.'cMd .ia  pi'inaiiaMo да CP и 38 СлбвеНЈЈЈУ ДО; 
iiece овмсав aaiam. како се сада предладкр. Ja сам 
трга мишљења, да се то мои\е јкмпаиати тск одда, 
гсада се донесе закон, np коме neće решити то пи- 
тање -ia читаву државу. C тога сам ja противаи 
овоме iii)iviiory господина предговорника, да се 
Mi-mc у onaj члаи: и да све Жене пмају upar.o 
гласа, него да оставимо гако као IIITOI je гада. a 
кад дође закон o томе онда да cć то Иитање 
решава. 

Потпредседтак др. Светислав Поповић: РеЧ 
има господин посланик Чубровић. 

Др. Павле Чубровић: Ja мшмим. ГООПОДО, да 
je ono питање опшхвг карактера. Оиштег карак 
repa због тога mio ми уопттс no мо/кемо. да имамо 

3-2 
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једио морлло na Оловеначку, друго мерило за 
Хрватску и C.'iajioimj.v a треће моршш за остале 
крајеве. Moje je мишљење ово: да ми уошптв у 
овоме питању имамо да одредимо начелно, да лп 
смо ми уопште за учествовање онога женскиља, 
које no свомс образовању може у свима пословима 
друштвеног живота да се такмичи са човеком. Ja, 
ираво да Вам кажем, ие бих бпо уопште мишљења 
да једна женска, која je свршила свега неколико 
разредагимназија — a да ио говорпм o стручним 
школама, o уливврзитету итд. — да јодпа женска, 
која хоће да ге бави јавним пословима a не распо- 
лаже гако исто солидном интелигенцијом као чо: 

век, не бих 6iro мдшљен>а, велим, да једна таква 
женска буде удаљена од послора бар у ошптини. 
Ja мислим да би се тнме учинила једиа грешка 
Ja с лога стојим na гледишту да, ако се no може 
према напгам садашњим гоцијалтшм прилвкама 
дати опште враво гласа, впак се може у томе 
правцу вастулати гледиште, да ono женскиње, 
којо. je прошло кррз школу n које врпга давне дру- 
штвепе фупкцпјо са довољно интелигенције као 
и човек, a које je у тт\ функцијама показало исте 
ролултатчЈ као n човек, ja стојпм na гпедшпту да 
се томо жеискињу да исто право као и човеку, 
бар ono право. којо му прилада у ошптипв ако не 
у државв. To je моје гледиште, и са овога гледи- 
шта ja сам пато no само да со то право да Олове- 
начкој него n Орбији и осталим крајевима nanio 
земљв, no истим привципима, ако се ти привцшш 
могу прпмопптп. 

Потпродссдшп: др. Светислав Поповић: Т1ма 
реч господин др. Плавт;о ITToliopoB. 

Дг). Славко Шећеров: Госџодо, бвде се радп 
o јодпој уредби, коју секција nnjo створила noro ју 
јо оокппја само прегледала. По радп го o закову, 
којтг бп со имао распрострети na целу земљу. Нбог 
тога јо немогуће и незгодно бп бпло делшичао то 
пптањо решавати, Ако би хтели no Уставу no 
члаву 135. да изједначимо право гласа за жен- 
скиље, мп за то тгаамо поступак. који nnjo једвак 
свом, no комо радпмо. 'Nfir пмамо пред гобом јодпу 
уродбу. коју можемо изменити алп овакво т;оро- 
IIIITO n огромне нзмене no бп го могле сада унети 
У ЗФеДбу. Ви господо, из опозиције увек сте npo- 
тпвпп iioiniM волпкпм изменама. ССтјепан Барић: 
To nujo истина. Мн смо увек били na npdrpec') 
Rn 'сте говорплв o томо. како je Уотав повређев и 
вп сте били протпвпп. да оо трговинбки уговор са 
Аугтрпјом продужв na да je то била једна др- 
жавпа n народпа потреба. ГосподО, n вп сте се 
ухватили na јодап пропис Уотава. na ото казали. 
да Одбор nnio овлаштеп, да то решава ... (Стје- 
пан Барић: Нека дође у Окутпптппу трговипокп 
уговор оа Аустријом, na г>тг то било готово na трп 
лапа. Затр mro Мпппстар no ради своје отварп. 
ми смо nam криви.) 

Господо, кад будемо решавалн o овако кру- 
irniiM пптап.пма. нећемо рошаватп у Заководав- 
пом Одбору, noro у Окупштшга n зато no можемо 
пристати на овако велике n корените измене у 
Одбору. 

Потпредседник др. Светислав Поповић : За 
поч го пријавио господин Дрофеншс. Допволом 
Пдборп подол.ујом му реч. 

Јосип Дрофсник: К"§ 1; морам припомнити 
следече: Kap се тпчо женске волилне правпце. 
морам  бити в npnnnnrin проти  њеј,  ако  се  ne 

уводе na цело државо. В теи случају бп бил na 
женско волплио правицо. Че na хочомо волилно 
правицо датв жевам само в omi покрајини, в 
другп na no. пастапе оиравпчоно сум, да će то ио 
згоди в корист Лхопам. ампак nn готовпх стран- 
карских озвров; готове страпкс хочојо жввске из- 
pauimi i-, по.пггичш' намене. 

Оицер na морам речи, да Eiaiae жевске не 
захтевајо волилве правице. Оне хочејо само добро 
господаргтво ив препустијо волплпо правпцо 
можем. Че na уведемо женско волилно правицо, 
бо то велика цеварност na мир в дружинах; (Уго- 
i'.opf поолапда дра. Госарја: Cfaj се je женска во- 
лилна правица на пример na Чешкем обвеола!) 
Ночем дебатирати с колегом из ЈБубл>ане; речем 
оамо то. да ио мррем, бити на нобев вачнв за 
женско волилно правицо, ако би јо имеле добити 
само жене в Словевији. 

Даље би имол припомнити ше некај. Же 
попреј оом рекел, да сматрам за потребво, да се 
pou бпвап.а в обчини подаљша. Енолетна доба je 
оремало. Тисти, кв со бивали само.ено лето в об- 
чпии. кимајо никакега шпсЈита иа обчппокем го- 
сподарству. Долаиип нимајо [трав, ако тожијо, да 
нимајо волилпо правиц&. Тиств делавци, ки би- 
вајо в обчини воч noro две лети, имајо иатерес na 
обчинскем господарству nn туди волилно правицо. 
Баш тп делавци се туди завземајо за повздиго 
проДукције. Тиста делавцв na, кв моп.ајо своје 
бивалишче месец за месецем, na нимајо пптероеа 
na дОбрем обчинскем господарству, ампак захте- 
вајо од обчине само ПОМОЧ nn оо na обчино im 
дружбо ло баласт. 

Копчпо naj оменим nio мало формалпост в 
беседилу § 1. За бооодо »ллппшопдравппкп« мора 
стати пред беседнцо »ки« вејица. 

Потпредседник др. Светислав Поповић: Има 
реч господив Барић. 

Стјгпан Барић: Господпп Шећеров je казао, 
да смо ми nn опозицијеувок замаље, na патраг. Ме- 
ђутим, код те стварп овдо мп смо били na папред. 
У ono вромо кад je пучка странка бпла у владп. 
ми смо донели na Словоипју јодап изборпи род no 
којем су ове жене добиле право гласа. Чудновато 
je само то, да jel радикална странка пустила ту 
ствар n то због Tdra. да се ирп гом сложила га 
Шећеровом a одузела женскима право гласа. Га- 
CBHII je криво, кад се каже да једађ заков мора да 
будо na полу државу. l\Tn садаЈ na парчад poiiia- 
вамо ппПории заков и то за Словенију и у том вас 
ништа не 1фечи. Добићемо једно искуство в у 
СлОвевији и у друиш крајевима, добићвмо npn- 
лшсу тако, да можемо стећи искуотво, кад будемо 
стваралл пакоп na целу државу, да можемо то опда 
употребити. Ми бисмо требали то учтшптп na то. 
што оу и у Хрватској имале неке жене право 
глаоа. Искуство je показало, да je то добра ствар. 
Ja мислим, да no ћете битв толико реакциоварни 
na да ћете одузети ono мало слободе, коју сте npn- 
знали једнако са мушкарцима у Хрватској. TI ja 
hy глаоатп протпв првом члапу. 

Пошредседник др.   Светислав  Поповић:  За 
роч оо nnjo прпјаипо ппко. Завршпу реч пма ro- 
СПОДИН ППВООТПЛИЦ. 

Известилац   др.   Грегор   Жерјав:   Госшдив 
TioiiOBiili jo прпмотио. да извештај ne одговара 
oBiiM питопцпјама Одсека. потто се ово пптап.о 
/копоког праиа глаоа no може решаватв само за 
једиу покрајиау. Ja у том погледу исправљам, да 
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je било мишљење Одоека ништа ие мењати у том 
логледу, iiiTO je прииципијелно све дотле док ne 
дођемо до заједничког закона за целу дриашу, 
којега очекујемо већ за кратко време, пошто смо 
добилп нацрт аакоиа o аутономиим областпма в 
срезовнма са изборним редом п очекујемо, да he 
сада доћи n општнски ред и општински изборнв 
закон за целу државу. 

IIITO се тиче предлога, да би се барем једном 
делу жена дало већ сада право гласа, ja призна- 
јем, да ова аргументи имају пуно снаге. И ми смо 
размишљалн na све страве, како би се могло уде- 
сити, да би се нарочитр жвнскима, које живе од 
рада својих руку илв које воде самостално своје 
i.vli.-iiicTiio. дало Ji|),iii() ivmca. Али na другој črpa- 
li п морамр призната', да je несимпатично повуЈш 
граппцс између једних и других n екоро je немо- 
гуће, да се једав начив рада сматра да je вреднији 
од, другога пачппа рада. Тешко je казати, да je 
рад једне професорице, која je имала срећу да je 
студирала за п.у пуно више вреднији и да њу 
n.viio више оспособљава за бирачко npano пего рад 
једне сељанке или рад једне раднице, која nch 
луго времепа радп рукама својим. Тешко je паћп 
границу n ради тога није било могућпо одлучптп, 
да се женске деле na две стране. Радн тога je до- 
шло до тога, да се брпсало свнм женскињама из- 
6opiro право, a пстога мвшљња je Одсек, којп каже, 
да није опортупо, да се у којој покрајини вешто 
мења. него да, се чека na државнв изборнв ред, 
којп he копачио репшти питање активног бирачког 
права. Радв тога молнм Одбор, да одбаци предлог 
господина дра. Госара. 

Потпредседник др. Светислав Поповић: Pać- 
□рава je заврпјена'. Гласаће се o предлогу Одсека 
са изменама, које je госцодин известилац прпмпо. 
Лко будв Одбор прпмпо предлог Одсека, опда he 
се гласатп o изменама и то o измени господина 
дра Госара, да дођу све особе, затпм o предлогу 
за измену госдодина послаппка Дрофенпка, место 
једпог   лета да дођу даа лета. 

Господа, која примају предлог Одсека нека 
изволе седетн, a господа која су протпв предлога 
века изволе дићи рукс. (Резултат нејасан.) Сад hy 
паредптп обпчпо гласаље: господа, којас.у за пре- 
длог пека пзволе дпћп руке, a којп су против пре- 
длога, нека седе. (Behiina седи.)' 

Предлог je одбачеи, има да се врати секцији 
llai'TiUi.i.a ('o (•пецијалан иретрес. МолИМ 0- 

споду послаппке, ко има какву примедбу или пре- 
длог за пзмепукод члана 2., 3., 4. и 5., нека изво- 
лп саопштити. (Гласови: Нема.) Пошто пема јги- 
каквих примедаба, проглашујем, да су члаповп 
2.-5. примљени без измене, Нма ли ko каквпх 
прпмедаба код члапа 0.? 

Јосип Дрофаник; Код члапа G. молпм, да се 
прими тачка 9. Mi. смо прпмилп закоп o заштпти 
државе и ако ne ћемо да тај закон буде илузорав 
морамо оетатп доследпи. Зато молим, да сепрпмп 
тачка 9. да оип. i:ojii су били у комулпстичкој 
партији, немају права гласа. 

Јован Ђоновић: Ja мпслпм, да се господип 
Дрофеник шали, јер ja зпам, да je допст једап 
заков upoTiiB комуппста. Цпљ je томе закону бно 
да их растера, a ne да овије обруч око H.IIX. Госпо- 
див Дрофеппк je био уз владу, која je предло- 
жила закоп, on je члап њеле већшге. 0 тога, молпм 
да се o љеговом предлог}' у ошпте ne дпскутује. 

Јосип Дрофеник: Kao што сам напомепуо у 
геиералпој дебати ja бпх молпо, да се упесе овде 
да могу бити ирсдседппцп општппа onn, којп пла- 
ћају пзвеспу суму пепосредпе порезе. Лктпвпо 
ираво да имају свп, a пасивно само onn. којп пла- 
luijv извесну суму пепосредпе порезе. Ту иде 
само за принцип, да бп били општинскв часппдп 
само onu бпрачн.којп плаћају индиректнв порез 
na којег се може метнути опишшскп прпрез, јер 
су само такови интересованв na добром газдпп- 
ству у ошптпни. 

Потпредседппк др, Светислав Поповић : To 
ne спада у овај члап, него у члац 40. 

Гласаћемо, господо, o предлогу севдије. Ona 
господа, која ирпмају предлог nerca пзволе седетп, 
која су против нека пзволе дн1ш руке. (Ввћина 
седи.) Објављујем, да je предлог секције лрпАмвеп. 

Има ли ndi од господе какву прпмедбу upe 
члана 12.? (Нема.) Проглашујем, да су чланови 
7.—11, примљени. 

Јосип Дрофеник: Menn се чипп, да je рок у 
aian.v 12. сувнше кратак, јер nn требао да буде 
бар 14 дапа. 

Потпредседник др. Светислав Поповић: Гла- 
caheMO p предлоху секдпје. Лко тај предлог ne 
буде примљен, гласаћемо o предлогу господина 
Дрофеника. 

Koju су за то, да се предлог секцпје прпмп 
иека седе, a којп су против нека дпгпу руку. (Be- 
li ima седи.) Предлог секције je прнмљеп. 

Потлредседник др. Светислав Поповић: Пма 
.m примедаба за измену код члапова 13., 14. n 
15.? (Иема.) Оида су ови члаповп прикљени. 

Јосип Дрофеник: Овде je norpeinno стављепо 
»Иретворја«. a треба да буде »Потворја«. Молим 
пас то исправпте. 

И()тп11('дсед1гпк др. Светислав Поповић : To 
je штампарска noipeniKa n псправнће се. C овпм 
je примљен п члап 16. 

Известплац др. Грегор Жерјав: Ja мислнм, 
да je ово овако као mio je стшшзовано jacno. 

Потпредседппк др. Светислав Поповић: Гла- 
cahe се o предлогу секције. Господа, која прпмају 
предлог нека изволе седети, a господа која су npo- 
тив нека изволе дпЈш руку. (Свн седе.) Примљено 
je no предлогу секције. 

Иролазпмо na члап 19. 
Јосип Дрофеник: Код члапа 19. молнм, да 

се рок пррдужи na 8 дана, a ne да буде 5 дапа као 
niTO je предлолсоно. 

Известилац др. Грегор Жерјав: ТПто се тиче 
могућности, да странке кад су билп кандадати 
брисани из листа пошто немају пасивно изборно 
ираво имају jom 5 дапа времена да именују друге 
капдпдате, ja мпслим, да je доста 5 дапада могу 
пмепопатп друге капдпдате. 

Потпредседппк др. Светислав Поповић: Гла- 
calie се o предлогу еекцпје. Грспода, која су за 
вредлог нека изволе седети, a господа, која су 
против пека пзво.то /mlm руку. (Свп седе.) Про- 
глашујем, да je предлог секције примљен. Thra 
реч господив Јфофеник. 

Јосип Дрофеник: Псте прпмедбе имам да 
учиним код члаиа 20., које сам учинио код члапа 
19., a то je да буде одпоспп poi; 9 дапа место В 
даиа. гГо je потребпо парочпто за удаљеније пре 
деле. To je могуће. ако се тражн за Љубљапу алп 
за Цел>е n Марпбо]) mije Moryhe. 
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11;шестилац др. Грегор Жерјав: Гок у § 20. 
логичка je иослсдица рока у § 19. Taj се рок бројп 
од дана саошптења, кад вастулннк листе добије 
обаввштење, да треба попунихи листу, он UMU 5 
дана рока да поднесе другу листу. 

Јосип Дрофеник: To се тнче сеоских ошптп- 
иа. Како може да стигне одгОвор ћокрајинске вла- 
CTKV Ja MOJiiiM. да се јасније каже н да водшгс ра- 
чула o томс. 

Известилац др. Грегор Жерјав: Листа сс пре- 
даје вод котароког поглаварства Ово je котарско 
исглаварство од оиштиие најдаље трн сата далеко 
лешке. Ja мислпм. да \1 целој Словенији нема 
случаја, да je Једна општина даља од 4 сата. Ja 
ne видим, да би б даиа било мало. 

Јосип Дрофеник: Ha мојеим IUK; нма и 12 
сати удаљених. JI јазато no видиму да бп бшш 
довољнн б даиа. Молпм вас да се јасније каже 
како се то има практицирати; 

Известилац др. Грегор Жерјав: Ja пристајеи 
na, предлог Рооподина Дрофе^ика, да^ усвојимо рок 
од 8 дана. 

Јосип Дрофеник: Ja молим, да тто важи -sa 
рекламације да то важи и за предане приметбе. 

Потпредседник др. Светислав Поповић: Мо- 
лим, да господин известилац прочита како ће гла- 
сати M.ian 20. 

Иавестилац др. Грегор Жерјав: Онда би чл. 
nt. л 20; гласилв onah'o. како су стилизованн али 
би требало додати једад нов став код оба члана, 
који i'.iacii: да се рвај рок предаје листе има ра- 
аумети; тако, да мора бити листа предана у том 
року кртарском   иоглаваретву   или   onaj  дан   на 
1IOJI1T1I. 

Павле Анђелић: To се само no себи разуме. 
Потиредоодппк др. Светислав Поповић: Гла- 

cahe се o предлогу секције са овим додатком: ona 
господа, која примају n.ian 20. ca овпм додатком 
нека ивволе седети, a ona господа. која cv иротпп 
нвка дпгпу руку. (Сви содс) Објављујем, да je 
члан 20. примл>.ен са овпм додатком. 

Од M.i.iim 21- до члана 23. нема викаквога 
продлога. ()r.iain,yjcM. да су ови члапови примље- 
nn. luvi, M.iana 24. има реч господив Дрофеник. 

Јосип Дрофеник: Код члана 24. у првом 
стабу roi'.opn се o бирачким покалима. Ja иредла- 
жем код овога члана овај мали додатак: да ни у' 
ком олучају бирачко место не може бптп у го- 
стионици. 

11;;во(лилац др. Грегор Жерјав: Ja прималЈ 
овај додатак господшт Дрофеппка, да ни у ком 
случају биралиште ne може битн у госгионици. 

Потпрвдседник др. Светислав Поповић: Има 
реч господин Дрофеник код члана 25. 

Јосип Дрофеник: Предлажем, да се код овог 
члана 25. рсч »вестнр (савесно)« замечи са речју 
»законитб«. Даље предлажем, да сс уместо речи 
да се »скрби« за то каже да председник бирачког 
одбора одговара за то. Даљс да прсле рочп да се 
у дворани одржава ред дода и законитост. 

Известилац др. Грегор Жерјав: Примам ове 
предлоге тоиодппа. Дрофеникја код члана 25. 

Потпредседник др. Светислав Поповић: При- 
ма ли Законодавни Одбрр u.ian 25. ca рвим допу- 
иама? (Прпма.) Код кога члаиа гослодине посла- 
пиче нматс предлог? 

Јосип Дрофеник: Код члана 36. 

Цотпредседник др. Светислав Попоаи!,: По- 
niTo. госпрдо, од члана 26.—36. нема никаквог 
предлоЈпа за измену, проглашавам, да су ти чла- 
nomi примљени no предлогу секције. 

Код члана 36. такођер нема предлога за из- 
мену, то проглашавам, да je и члан 36. примљен. 

Код члана .'57. затражио ј«1 реч др. Андреј 
Госар. 

Др. Андреј Госар: Господ порочевалец je к § 
i. нрипрмнил, да би било логично, да имајо жен- 
ске, ако се јим да волнлна правица, волилио пра- 
вицо все, ne na, само женскб з готово квалифика- 
цијо. ТоДа on се nn могел стрињати с тозадевним 
предлогом, kep бп в крнкретнем случају в Слове- 
i'iijn ена стр^нка - Словенска људска странка, 
какор правијо - придобила иревеч гласов. Исти 
порочевалец na дела в § 37. изјемо од сплошнега 
правила пррпорца, да се намреч вргџи разделитев 
мандатов no пропбрцу, ампак з&хтева изјемр за 
места a ластним штатутом nn за обчине, ки имајо 
над lo.ooo пребивалцев. Така обчина je в Слове- 
imjn само ена: Трбовље. Од хе тјте Cm имела до- 
бичек само демоЈсратска. гтрапка. Демократски 
i транкн rpe тукај за Љубљано. 

Порочевалец др. Грегор Жерјав: Gaj ориде 
тукај в поштев тудв Марибор; Цеље, Птуј. 

Др. Андреј Госар: Тода вам ne rpe за Мари- 
бор, Итуј a.m Цвље, ампак само Љубљано. 

Аргумент, I;II се наваја в аорочилу за то из- 
јемо, je так, да не доказује, nn сицер из следечих 
разлогрв. 

Првич се в обчинах rpe в први врсти за гр- 
сподарска впрашања, ne na за политична впра- 
шања. Чисто полптичиих впрашањ приде в обчшг- 
скем свету прав мало na разговор. Ии балп ради 
тега, кер се разправља в обчинских оДборих скоро 
изкључно o грсподарских бпрашањиХј je важно nn 
потребно, да со потри застопале все цолитичне 
стралке no пропорцу, да контролирајо горподарсЛо 
з обчипским иметјем. 

ПРПгредседник др. Светислав Поповић: До- 
зволите мп господине посланиче, ja сам слободан 
упоаоритн Пас да je питање које расправљате 
нормирано у члапу 34. 

Др,. Андреј Госар: Не, не, господине Пред- 
седниче пего код члапа 37. 

Потпредседник др. Светислав Поповић: Код 
34. господине иосланлче. 

Др. Андреј Госар: Онда je извештај погре- 
maii, требало бн да се извештај поправп, јер се ja 
држим извештаја. 

Потпредседпш;. др. Светислав Поповић: Очда 
ja  Hv'a.'in.M,  господппе послапиче . . . 

Стјепан Барић: Онда je то иамерпо ]ianpa- 
вљено. 

Потпредгедппк др. Светислав Поповић: Ви, 
господипс Барићу, немате право Да сумљичите, 
јер сам ja пптао код свакога члала, 

Госиодпие послатпгчо, раг1фавл>а ,сс o за- 
конском прсдлогу. који je саошптен свој господи 
[тосланицима и који се налазн у рукама и госпо- 
дина посланика Госара 

Др. Андреј Госар: ГоспоДине аредседниче, 
госПодин нзвестилац je дошао код мене и питао 
ме код којиХ члачова пмам примедаба. Ja сам Ra- 
sap код M.iana .47.. у коме се говори o лроиорцнјп. 
Онда je господин известилац трсбао да ме упозори 
na то, да je то погрепша у Извештају. 



VI. седиица — 7. иоиембра 1921. 

Известилац др, Грегор Жерјав: Huje погрешка 
im једно mi друго. (ти.-ф je \ овоме. Извбштај je 
израђен ка хемељу старих параграфа из којАх je 
нешто испуштено, a неки су дошлв на крају; II 
т,ii,(i je у Извештају,' збиља назначено, да се ова 
измена тиче S 37., a ja мислим, да je јасно да мв 
морамо уважити мишљење господина Госара To 
j" само нова исправљена нумврација чланова. 
Господин Госар je у потпуном праву и oia je mi 
('uiia' фиде. 

Др. Андреј Госар: Онда ja молим |чзсподина 
председника, да ксправи ранији објављенв резул- 
тат гласања. 

Потпрвдседник др. Светислав Поповић: llo- 
MiTi) видим ii;i ових изјава, да je бшхо неспоразума 
o оиоме, шта je био предмех гласања, то морам ис- 
правити енундијацију закључка o резултату гла- 
сања, да су примљени чланови од 2Ђ. до 33. и сад 
се расправља o члану 34. 

Има i)i"i госцодин Госар. 
Др. Андре] Госар: Говорил ceu o pa:; 101 пх. 

KH naj би говорцлв за то изјемо. Рекел сем, да nam 
je i; i!<"ijiix местих ин в великих 'обчинах зело 
пажно; да имајо все странке в поглед в господар- 
ство з обчинским иметјем, ЕСајти №% всех впра 
man,. i.:ii сс обравнавајо в обчипскеи одборуј je го- 
спрдарскега значаја, ввечјему социално-политцч- 
inia значаја. Ilu баш в гех случајих .ia\i;o сОде- 
лујејо и одбору все странке, кер се лахко досеже 
споразум u всех важних впрашаљих. 

11 ii ше en разлог je, ки говори одлочно мроттл 
т(!ј изјеми. В местих иа великих обчинах имамо 
намреч бољ интелигенгно обчинство. Kep со љј 
дје в таких крајих сплошно бољ интелигентнн, 
морамо сматрати. да се бодо лажје здинилн в ва- 
жних господарских впрашањих него в селских об- 
шнах, вјер играјо моребити аолитичне страсти 
главно влого. Предлагана ивпремемба je јако слабо 
иапричевало за шггелигенцо волилцев в местих 
mi вечјих обчинах. Че би се та изјема, смела im 
морала направити, би јо било хреба направити 
преј в селских обчииах иего в^местих. 

Полег тега na морам кончно зопет оиозорпти 
na дрјство, да ipe na подлаги статистике o аадп.их 
обчинских волитвах в Словенији очивидно само 
за то, да се реши ЉубљатГа за дгмократгкп 
сарадко.' Ko je пришло аорочило o иамеравапп и i 
јеми в ЈБ.убЛиапо, je Gn.io јшлио довтипов UHU 
ради хега; кер je билд тенденца ге изпремембе 
тако јасна, да јо je морал всакдо видети. 

Зато предлагам, да се та изпрсмемба чрта mi 
да остане при старем иачрту, тако да веља iipo- 
порц не само за селскс обчине, ампак туди за 
мерта, кер говори већ разлогов за пропорц в ме- 
стих нсго за иропорц в селских обчинах. 

Потдредседник др. Светислав Поповић: Има 
реч господин др. Дулибић. 

/lp. Анте Дулибић': Ja морам само са аар 
реча да подупрем ono што јо казао господин 
Госар. Ja не знам, да лн сва гоопода чланови 3ii 
конодавног Одбора знају баш сасвим гачно o кему 
се ради. Овде je укинута пропорција и tia изве- 
[итачен на.чин хоћеда седомогне, да једш! странка 
дође до већине и ако je нема. Овде се каже: Ако 
пма четири до HIT кандидатских листа, онда ona 
листа, која лма релативиу nclimiv. добија иоло- 
вицу чланова, бшптинског заступства, a ona друга 
половица чланова да he се бирати no проиорцији, 

то јест нзмеђу ових отранажа. To je тако патразк- 
њачки, да тога, иислим, нема нигде у свету. tlo- 
мислите да нма четири странке, које дрлсе неко 
равповесје и једна има пар гласова више, и онда 
ona страпка, која сачињава једну четвртину це- 
лога пучанства, ona добија половиду чланова, u 
друга половица делв ce no пропорциЈИ ne само на 
остале странке, него укључив n ову странву, која 
je добила полорицу чланова. To je, господо, једаа 
мопструозност, која je n неразборита и неродо- 
љубвва. Добро je рекао господив locap: да ce je 
можда за села n могло тако учинити због тога, 
iino je тамо свет непросвећ&н u могло бв ce можда 
pehu: треба стпорптп у omiiTiiiin реда na којп било 
пачпп. Али, господо, v градовима, где je сама nn- 
телигенција, то ne бв смело бити mi na noju 
начин. Ja вам рбраћам аажњу и na мрралну стра- 
n.v. II влада, noja предлаже овај закон n ми који 
га стварамо, морамо нешто држати n др моралне 
стране. AKO су ту четирч до пет отранака и свака 
je добила једав део у општинском заступству, a 
пиједна нема већине, онда после^ица тога мора 
i.i буде да he ce ти људн бар из две до трн 
странке, ai;o у истини љубе свој град n своју до- 
Monnn.v. оложити, na he заједнички радити. Нигде 
če пп.јс догодило, да су људи такви дивљаци, да 
niicv могла доћа до тога компромиса. A тај je ком- 
промис најбрља гаранција за добру управу. A 
друго je, тсцодо. n питање реда, питање мира и 
повврења. Ако ce ово овако примн, кар mro влада 
предлаже, вн here нмати такво једно општинско 
заступствр, за којим (•.roju једав до два гласа 
liiiiiK! од чстиртппс цслога пучапстг.а. a трп че- 
твртиве пучанства биће оротив те управе. Kako 
here оида створптл доиа;) ред n ■•јадоиол.стпо у пи- 
jcimniM (ппптппама n у народу? Немојте TO до- 
пустптп. AKO TO допустите, онда here, особито ,\ 
градовима, где je велика маса народа, створити 
са.мо незадовољтсво n та општинска управа, иза 
брана na тако вештачкв начин, nelic ce моћи дуго 
Рдржати n ва онда ne hete аостићн ono што ми- 
слвте norTiiliii: да here створити општинске упра- 
ве, које he моћн да управљају, Оне пНк^ моћв да 
упрап.ка.ју. ('тога вас, ГОСПОДОј МОЛИМ, да не npa- 
вите такве изиимке, 

Известилац др. Грегор Жерјав: Upe ce ми- 
слило стално, да je пропорц једав ндеал изборнрг 
система; али фактичкн ce данас свуда аоказало, 
да 0 пропорц пма својих слабих страна. Проблем 
пропррца je у свима државама актуелан, и од тога 
проблема зависн n сам парламентаризам; јер и 
ггарламенти, који су распарчани na све могуће 
Ma.ic странке, не моху радптп. Стога ja мполим,'да 
je криза парламентаризма у везн са питањем иро- 
nopna. Није пропорп сам no себи један апсолутан 
пдеал, него треба доћи до ревизије гога пропорца; 
По.мпслпте na то, да свуда треба тражити могућ- 
tt( сти да ce ради, a. радити мргу само хомогепе 
rehiiin;, a не коалиције, које ce схварају од дана 
,i,o дана. Нарочито ce то видн у велшшм градо- 
пима, a. и у свима државама појављује ce m TU 
нроблем, JioniTo су полптпчкч' протпппостп у rpa- 
довима пупо mrn'iKimainjr него на (-(му. Наша 
браћа Србијанци, који су старв практачари \ де- 
мократазму, то пм мв из прека мррамо празнати, 
(/mi су ce иагллп оппм проплемом umne година n 
дошли су до нзлаза, који je једввв могућ. Hajnpe 
r\ ималв пропорцпју. која. je довела до велвких 
полвтвчких борби, na су онДа тек дошли до нзбор- 




