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иога реда, да je релатнвпа већипа a прпорп пмала 
„u;^ Tpiiliinic, a друге страике ималс; су да деле 
остатак, 

Олична je ситуација и у већим градовима у 
Словенији. Господин Госар je казао, да je овај 
предлог замишљен у првом реду са пар№јског 
гледишта, пошто he на тај начин демократска 
схранка у Словен^јн имати већину начгцшика. 
(Приговарање са свију страна.) У Птују има ве- 
liim.v социјалдемократска странка. (Приговаран.е.) 

Ja мислим, да се из овога може да види, да 
баш закон иде ,у јкорист градовима, a не на пггету, 
како je на пример случај у Љубљани са демо- 
кратском странком, која he код будућих избора 
добити надполовичну већину, a не с!амо релатив-' 
iiv већину мандата. Ja видим, да у свима градо- 
вима ствар не иде, a нарочито у ЈБубл.аии, где ј*^ 
сада памалпт; срцијалдемократа, који има само 
пст гласбва a исма већине "за собом. Он не иоже 
да ради н сада су пастале кризе u незна се ко he 
гласати за буџет општине. Из! овога he cako на- 
стати сметње и доћи he до економских неприли^а. 
Ja се, господо, позивам на мроиорцију, која jb 
била у Србијн и ви впдите. да су исте прилик!- 
iKicT.vim.ic (мдп i[ у (Vioiicimjii. оакон какаг, јг ('mo 
у Србији, ■— то je у члану 154., чини će, да je 
ишар мало иредалеко у томс, да се даје релативна 
Behmia a приори, али овако како je господин Ко- 
рул предложио у Одсеку, да сеј даје странци са 
релативном већином иајмање w/<. за право једав 
мандат мање, a да лругн деле део no пропорцији, 
мислим, да je ii.viid праведније. Према томе у ин- 
тереоу способности општинскога одбора за рад, 
без обзира на то, која he странка доћи, Behana 
мисли, да треба да се усвоји иредлог Одеека. 

Гооподо, то je ствар политичке тактпке. коју 
могу оие опозиоционалне тако зване аутономис- 
тичке странве сутра укинути. Гоеиодо, то вам je 
слободно. Јер ви можете će сутра, када буду из- 
бори у Марибору ii.in Љубљани извршени, коали- 
ратп n ма тај иачпп можете a приори onoj странци 

узетн успех, који би могла имати na темел.у овога 
система. Ja мислим, да у ошцте ниједна страика 
из једног снстема ne може трајио изву1ш добптл, 
него je то случајно, и са политичких разлога могу 
гс сузбити такве идеје. Али иза овога предлога je 
жеља, да се у овим градовима може радити и да 
се тамо ne врше велики политички говори o све- 
TOBiniM стварпма, o аутономизму n протпв i^era, 
IKM'O да се 'збиљи расправл.ају праиа екоиомска 
ииталва, која иптерееују аутопомпју. Ради тога ja 
предлажем, да се прпмп предлог одсека. 

Стјепан Барић: Молим за реч. 
Потпредседник др. Светислав Поповић: Го- 

сподине посланиче, дискусија je закључела, a не 
можете говорити. 

Гласа11емо o предлогу секције. Господа, која 
су за raj предлог нека изволе седптл, a. госаода, 
која су противна iiei;a, изволе /uihn руку, (Belaina 
седп.) Проглашујем, да je предлог секције ари- 
мљен. 

Пошто je време прилично поодмакло, пре- 
длажем, даданашњу седницу закључимо, a идућу 
закажемо за прекосутра у среду 10. о. м. у 10 
сати upe прдне са овим дневним редом: 

i. Продужсље дапатнЈо/р несвршејног днев- 
ног реда, TO јест ове тачке; 

2. избор одбора. којп je стављеп na дневни 
ред; 

3. Претрес извеШтаја V. одсека; 
4. Претрсм; нзвештаја III. одсека o члапу fi. 

уредбе o етшдемијским лекарима; 
5. Пријем у целости уредаба Министарства 

Народног Здравља n 
6. Избор пододбора за ревизију концесија 

Мшшстарства Пољопривреде n Мшшстарства 
Шума. 

Прпма лп се овај дпсвпп ред? (Прнма.) Тнме 
закл.учујем даиашп.у седпицу, a ii;i,vhy заказујем 
за прекосутра) у 10 сати upe подне <• означвнЈШ 
дневним рсдом. 

(Седница je закључена у 18.45 часова.) 

Vil. СЕДНИЦА 

ЗАКОНОДАВНОТ ОДБОРА 
НАРОДНЕ СКУПШТИН Е 

КРАЉЕВИНЕ 
СРБА, ХРВАТА И СЛОВЕНАЦА 

држана 9. новембра 1921. године у Београду. 

Продседавао Предсбдник Миша Трифуновић. 
Секретар Јосип Дрофеник. 
IIpnc.vTiin референти   Министарствћ,  Богдан 

Ферлинц, Александар  JoBanoBHh n  др.   Андрија 
Штампар. 

(Почетак у 10 часова n 30 минута.) 

Председнш; Миша Трифуновић: Отварам 
VII. седницу Законодавног Одбора. Молим, пзио- 
лите чути записник прошле седиице. 

Секретар Јосип Дрофеник чпта записник VI. 
седбнце Законодавног Одбора. 

Прсдседпш; Миша Трифуновић: Има лп при- 
модаба иа овај иротокол? (Иема.) Примедаба пема, 
протокол се прима. Пре нвго пређемо na дпевпи 
ред, молим грсподу из IV. Одсека, да се састаиу 
и коиетптупту, пошго je досадапш.и Председтшк, 
г. Марковић, дао оставку. 

Прелази се na дневни ред. Дошли смо до 
§ .'i.r). Уредбе o Оловбнији. Молим гооподу, имају 
лп којем од параграфа, од 35. na до краја, какве 
прпмедбе? 

Јосип Дрофеник: Ja пмам код §41. Задњи 
став нека рласи: »Прав тако je постопатн, ако се 
11звол)(Ч1ец  брез  закоппто  оправиченега   разлога 
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брани спрвјети изволитав в одбор али старешин- 
ство«, Тамо се кажо само »ивволитев«; нека сс 
јасно каже: »Пзволитев в одбор али старешин- 
ство«. Ko неЉе да пршш одговорност. нека се не 
да бирагЕ. 

Председник Миша Трифуновић: Има реч г. 
известилац. 

Известилац др. Светислав Попозић: Предлог 
г. Дрофеника je редакционалне природе, јср објаш 
њава детаљније ono, што je речено у  предлогу 
секције. Отога прпмам тај предлог. 

Председник Миша Трифуновић: 1 lomio г. 
известилац прима тај арздлог. питам, прима ли се 
§ li. према.овом предлогу? (Прима се.) Имате ли 
даље коју примвдбу? 

Јосип Дрофеник: Имам КОД S IG. По S 46. 'Гу 
се мора доставити ценсус: 11 отарешинство смејо 
опти изд.ол>ени само они обчински одборники, ки 
плачајо најман) 30 динара директнега давка. 
Оправичено je, да се то достави, кор мора имети 
тистп. i;u управља обчинско иметје, туди завест 
одговорности; та завест бо na мочнејша, "ie rio до- 
тичник туди веч прнспевал в обчинско благајно 
ii'iTOM оочииск-их доклад. Зато просим, да се та 
предлог спрејме али na наредба врне в секцијо. 

Председник Миша Трифуновић: Пма реч го- 
сподив др. Дулибић. 

Др. Анте Дулиби^: Ja се иротивпм томс јер 
14) значв ићи ва.траг уместо унапред. Порез не 
може одлучивати данас, јер и господив Дрофеник 
зна, да данас и сваки ра.диик плаћа порезу у виду 
пореза na потроти.у и зато сам ja противан томе. 

Известилац др. Светислав Поповић: Ja не 
могу мериторво примити предлог господина Дро- 
февика. Дрлшм. да прсдлог :(аслужује, да се na 
Fhera обрати пазкња и да треба да се пстшта пре- 
дјгог, који je господин Дрофеник иодисо. Исходп- 
ште господина посланика je у томо, да општииска 
удрава треба да буде заснована на принципу за- 
ступања интереса народних и господив посланик 
би жепео, да можв у старешивство oniimnie доћи 
и бпти кзабрав за жупана само onaj одштипски 
пдборипк, који je материјалио. имовио ;iainiTepc- 
сован у уврави дотичне onlnine. Ja мислим, да го- 
сподин Дулцбић нема права ако држи, да ее taj 
прииции KOCU ca осиовним принцишша, на којими 
почивају наши изборнв редови. II(! бих могао сло- 
житИ се са господппом Дрофеником у томе, да се 
таква мера предузме за све опћине. Господин Ду- 
iiioiih има право, кадкаже!, да има општина,, у ко- 

јима су посреднн општивски порези тако виђоки и 
Biinm од непосредних општипских вореза и да je 
сувишно постпрлпи услово, да дотичпо пице, воје 
треба да буде бирано у старешинство или за жу- 
иаиа, да треба iMialiaTii п ii;;p,ccmi државни порез 
према коме се плаћа директав опшгински прирез. 

'■'ti градске oimiTiine то ne вреди, јер сУ ове толнко 
оптерећеве посредним порезима, да би иогли одо- 
брити TUJ предлог. Међутпм што се тиче сеоских 
општина, држим, да овај предлог господина Дро- 
феника није довољно зрео. Цензус од 30 динара, 
I;OJII предлаже господив Дрофени^, je im мом ми- 
шшељу претерано висок. У селима има врло мало 
л.уди, којн n.ialiaj.v 30 дииара, непосреДие пбрезе 
од кога се прописује општински прирез; И због 
jora не бих могао пристати на оиштппскп цензус 
с обзиром иа ноторво ниску земљарв^ и кућа- 

piui.v. која се плаћа no целој земљи. Али примам 
onaj део продлога господина посланика Дррфе- 
iiiiica, да се ова стаар врат]1 секцији. 

Јован Ђоновић: Ja мшмпм. да o овој стг.а])!! 
ne може бити дискусије. Ham Устав je тачно u 
јасно казао, да за активно и пасивнр бирачко 
право не постоји никакав 'тензус. Може бити на- 
родних послаппка. i;ojii ne илаћају ппкакап порез, 
a ne може бити кметова,, ako'ne плаћајз; никакав 
воре;)! To je апсурдио и ми o такиом предлогу не 
можемо дискутовати. Ja се ne слажем ira ca тим, 
да се onaj предлог вратн секцији, јер he он опет 
доћи овде. Ми noc.ic Устава, никаквог цензуса не 
можемо n iichcMo да установљавамо, јер je смисао 
уставне одредбе и дух Устава, да се свакоме rpa- 
ђа^нину, којп наврши -i годииу, да бирачко право 
p imciimio п активно и то неограничено ппкаквим 
цензусом. 

Др. Јанко Шимрак: Ja се иридружујем рс- 
чима госцодтта Ђоновића и додао бих, да ми пре- 
длог господина Дрофеника нзгледа смешан, јер on 
зпачв i'.paiian.c na пскадап.с борбе између патри- 
nnja u плебејаца n иенв je жао да некадањи па- 
триције заступају тобожње плебејце. 

Известалац др. Светислав Поповић: Господив 
Ђоновић тпрдп. да je n помисао na ово што пре- 
длааа' господпп Лрпфспш; 11])от11вуставна. Мвђу- 
TiiM. то не стоји. Овде се ие радп o томе, да лв te 
за општину бптп уведен ошпти изборни ред. Пре 
свега пптап.с nnje решено у Уставу онако као што 
то предста.п.ч.а, господпи 'Bonomili. алтг je мишљење 
целога друштва na тг моје, да изборни ред за on- 
штине мора бити onniTif n једнак. 11c расправља 
сс o томс у предлогу господппа Дрофеника, него 
тај предлог пдс за једном другом ствари a та je: 
да за жупана и старешиву у општини може бити 
пзабрапо само ono лице, које има извеспе квали- 
фикације (Јован Ђоновић: A тај je порез!) 

Ja ne знам како вп ne можете да видите 
основпу разлику између Наррдне Окупштине n 
једиог општинског одбора. односно изм^Ју функ- 
пија Предсрдника Народне Скупштнне и функција 
једнога жупана Е1ародна Љушптина je једно по- 
лптпчко тело, a. општппскп заступник или жупап 
то je један административви opran. (Гласови; По 
namcM Уставу Мпппстар можс. да ие плаћа Ника- 
кав порез.) Може зато тто Министар одговара no- 
limi'ii.ii a ne адмипистративно a сасвим je погре- 

mno ne лопустптп да ce општина, која je јвдиа ад- 
министративна јсдпппца. организује гхрема онии 
принципима, na којпма почивају адашнистративие 
једшшце. Ошптина nnje једина административна 
једпипца. Сем n.e имате n других адашнистратив- 
нпх јединица у земљи. II имате изборне редове и 
npe Устава н послс Устава. где вршеље извесних 
административних функција зависи од тога ко- 
лико je човек ангажовав на успеху дотичне адми- 
ппстратпвпе јединиде. Ja тиме нисам казао, да ce 
слажем са предлогом господина Дрофеника. (Јован 
Ђоновић: Па тако, брате. реци!); него сам само 
казао: да предлог господина Дрофеника заслу- 
жује да ce испита n да he Одбор најбоље учшгатн 
ако on.v стг.ар пр.пм сскппјп. na lic господа посла- 
iinnn. која дрла;. да овај предлог господина Дро 
февика треба одбацити, у ити TQ још у секцији, 
a Kuju су мишљења, да on треба да прстрпп само 
извесне измене, настојаће још у секдији; да ce тс 
измене проведу. 
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C ових разлога ja оотајем прн томе, да се пре- 
длог госпоДина Дрофвника вратв секцији. 

Јосип Дрофенин: Мудио се ми зди, да се то 
вирашаље решује тако парцеларно. Чез три днп 
бомо моребити расправљали o закону за Хрвашко, 
Далмацијо и тако даље. To ротово im добро, Про- 
ciiM. да се та ствар врне одсеку, кер ни волилпн 

,ред pa народно скушичино в нобени звези -л во- 
.iii.iiiiiM редом за обчице. СкуШичина ji' политична 
ствар, обчина na господарскега значаја. Морално 
je оправичепр, да имл тисти, ки управља обчинско 
господарбтво, туди ннтерес tia добрем госпрдар- 
стпу. Иросим, да спрејмете предложено стилиза- 
IUIJO ;im na врнете свкцији в прручаваН)е. 

Председник Миша Трифуновић: Г. [шоланик 
Лрофоиш; иредлаже, да се ова ствар вратн сек- 
гшји ii то прима господин известилац v нме oeh- 
IUIJI'. Ja liv тај предлог ставити ua гласаље. Го- 
сподо која су за то, да се ona ствар врати у сек- 
ипју. како господин нзвестилац прима, нека н;ј- 
воле седети, a господа која су против нека изволе 
устити. (Miiii.inia устаје.) Мањина je устала. Према 
томе ствар he се вратити у секцију. Изволите чутн 
дал»е. Примедаба нема више. 

Јосип Дрофсник: Ja бих желео једну допуну 
код члана 60, 

Седањн S 60. naj бо §61. Кот § 60. na пре- 
длагаЈм: »Нове врлитве na подлаги тега волилпега 
р'еда пај će изврше в кметских обчгаах no претеку 
законитега рока, разеи h^ со билн обћински одбори 
rronpoj из других разлогов распушчени«. 

ИзвестПлац др. Светислав Поповић: Предлог 
госпОдина послапика Дрофеника нде за тим, ко- 
.niKo ja Moi'.v да охватим, да се не треба због тога, 
mro су вршене извесне коректуре на досадашњем 
пзборном ])(viy. распуттати општинска заступни- 
штва у Словенији n да tie треба расписати Егове 
пзборе. М^ени ибгледа да je то разлог због кога je 
господин посланик поднео ггредлог, a.m изгледа 

■a сс његова редакрија не покрива са мотивима, 
који су господина аосланика руководили, јер iu> 
овој редакдији коју предлаже гооподин посланик 
било би немогуће провеоти ноло изборе све дОнДе, 
док не протекне onaj законски период, док ne про- 
т( кне рок од три годипе, да се и« би могли врпгати 
нзбори na подлози овог изборног реда. To би било 
петачно joni из других разлога. (Гласови: Да се 
врати рекцији!) Ja се слажом с тим, да се врктв 
у секцију, јер у onoj ствари има миого доброга. 

Председнш; Миша Трифуновић:' Пма реч го- 
сподин Дулибић; 

Лр. Аите Дулибић: Ja сам већ истакао у 
i црм Законодавном Одбору. да Далмадија ево има 
три године од како смо уједињени, a и четири го- 
дине tipe тога нема својих рпштинских заступнв- 
штва, него да су само проотн ком^сари. Због тога 
je тамо настала ввлика равнодушност и престаће 
свакв ocehaj у опште где народ треба да одлучује. 
парод се у свимв стварима и питањбма ^интере- 
сује, која се тичу јавних послова. To jo ca једне 
стране, a с друге стране omi. који су na власти, 
нпсу разу^ели дп греба да има £М)нтакта између 
држапо n иарода. Tora. контакта пема a тај кон- 
такт може се поставитв самр IIO.MOII.V Рптшинских 
управа, које су биране од иарода, jop сем тога што 
niTrT.vi" народ то je и срамота за државпу управу. 

Господив Мшшстар Упутрашњих Дела казао 
je у Зовонодавном Одбору, да ое из0орв вису 
могли спровести у Далмацији,   што je  једав   део 

Далмадшје ono аод окупацијом. Ти разлозн нису 
тако основани. Да.ч.о, госкодип; Министар Упу- 
трашп.пх Дела рекао je гакође, да предстојп нов 
заков за целу државу и да Ке ое no томе аоврмс 
закову опровести избори u v Далмацији. Поред 
свега трга обећаља гчмзподина Министра Увутраш- 
њих Дела, мп видимо да, дапас расправљамо o 
јсд.пом изборном закрну за Словенију, a доИп he 
кроз i.ojn дап расправа изборнрг закона за Хрват- 
ску n Славонију. Према томе, зпачи да je потребио 
iteuiTO радити, да општинска заступства не висс 
у зраку. HoiiiTo дак.мо имамо у Законодавном Од- 
бору иретрес два закРна такве природе: једаи за- 
е:ои изборви за Оловенију, a друти за Хрватску n 
Славонију; ред ј*1 да се та ствар проучи. Ja бих 
стбвио овај гсонкретан предлог у смислу, да се овај 
закон, icojH данас расправљамо за ОлшЈенију про- 
Tonie n na. Далмацију и да се иојпредлог упути 
одсекуј [tojB he впдети, да ли je боље, да се заДал- 
мацију протегае onaj закон, којв вреди за Слове- 
ifiijv ii.Tii onaj други sajvon,којивредиза Хрватску 
јг С.тапопију. 

Известилац др, Светислав Поповић : Ja ре 
СчТаигем са предлогом 1Х)сподина дра. Дулибића, 
само се не слажем потпуно са мотввима које je 
iruico. С/птл.тм се noTii.vno ca опп.м делом његовога 
предлога, где Есаже. да јо иолитпчш! iic.Mor.vlio да 
се проведу нзббри за Далмадију на рснову једаога 
застарелога изборнога р^да. У томе се слажем са 
господином Дулибићем, само се ве слажбм са ње- 
гоп.пм предлогом ,v томе mro протествујеј, зашто 
niicv .1,0 сада спроведени цзборв у Далмацији. Цз 
!1|1:.стога разлога, посподине Дулибићу! шхо није 
билр праmir подлоге, да се ти и^бррв проведу. 
Правна поллога. која je погтојала. автикварна je, 
a нове аодлоге вије билб. Мењале су се разне в ia 

i,e na управи земље, a ни једиа влада није ство 
pn.ia вшву подлогу изборнога реда за Далмацију, 
;: p ватно pi ди нзузетнога no [ржаја Дадмације 
M'c noro IHTO je Далмацију напустио адаирал аме- 
рички. Тешко \in je примитн меритум џредпога го- 

< iicinna Дулибића, да се за Далмацију примв из- ■ 
борни ред, којв вреди за Хрватску n СлаврниЈу 
n/m други нзббрни ред, којв вреди за Словенију 
u;; тога, разлога, IIITO не знамо, да ли Законодавни 
Одбор има уставно овлаћЈћење, да се једна уредОа, 
прим bena за једну теритррију, може протегаутв и 
na другу територију за коју није ппдапа. To je пи- 
тање, којим he се позабавити секвдја и ona he 
пспптатп'. да лп je предаог госпРдина 7lv.-mniilia 
проведљив n сам предлог примити, 

Јосип Дрофеник: Цредлагам ресолуцијо: ;!а-- 
коподајнн Одбор захтева од Владе, да најдал>е n 
теку 6 месецев предложи окупшчиџи предлог o оо- 
чинскем реду ва целр државо. 

Уг.ам. да бодо за то ресолуцијо гласовали 
ncn послатт. 

Др. Славко Шећеров: Ja бих хтео да конста- 
тујем у Захадподавном Одбору, да ошптински из 
oo'pn нису извршени у Банату и Бачкој од осло- 
бођен.а n да се и тамо врше незгодне ствари no 
бпштине. Влада je била приморана у недрстатку 
једнога закона, односно једне уредбе, да и!зврши 
нека наименовања оппшшокпх одбрра, а.чп та on- 
штипска поглаварства nn уволико ие задовољавају 
тежње народа u свуда се осећа потреба да бе on- 
штински избори нзврше што пре. Ja бих онда 
Mo.mo Законодавнн Одбор, ако бн урврјио предлог 
господина ilv.'inoiiiia. да се ona уредба o општин- 
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скијј нзборима проЧпири на Далмацију, али да се 
узме у обзир ii ii.ciio проширење п на Војводшгу 
cii iicKii.M ]i:i.\rc.iiaMii. које су потр бне због тамо- 
шп.их ћрилика. 

Председник Миша Трифуновић: Ову ствар 
ми IK'MO сада да заЈсључимо. .Momi се чипи, да та 
ствар mro нису извршевн општвнскл нзбори у 
Далмацији, у [Занату, у Хрватској и Славонији, да 
je то ствар управне власти, владе и управе земл>е. 
Мп можемо кејавити с5амо жељу. .\iii не можемо 
IraBiia самн. Без владивог предлога или са дсј- 
ством ми не бисмо могли самв ншита закључити. 

/lp. Славко Шећеров: Без сумње да nk мо- 
жемо то учпппти без владиног садејства. Али, го- 
сподо, постоји једна потреба земље и мп смо no 
Уставу обавезцв да извршимо што пре општинске 
изборе. Ми смо Tio Уставу прогласилв самоуправу 
општина, срезова итд. и зато не може се допустити 
[a у oiiiimiim владају нашенована погдаварства и 
да у општинама управљају одборнвци, које je 
жупав и поджупан наименовао, Такво стање по- 
сле проглашења Устава неиздржЈћиво je и неонр- 
nio u задаћа je н ЗакоподавногОдбораи Скугавти- 
не и свих посланика, да са тим несносним сТаље^ 
гтотпуно раскину. Оад je mrmn.c. да лн ћемо у :!n- 
[^снодавном Одбору једним амандманом ублажити 
то стан>е, догод Влада не поднесе једаи предлог, 
icojB бн устаповио један закбА за целу државу, и 
да тпмг кзазовемо Владу, m што nps подпбсе за- 
коискп предлог, који he се распрострети на целу 

[вмљу, II.III да оставимо стање овакво, какво je? 
Мпслпм. да ono последње ne смвмо урадити. 

Председник Миша Трифуновић: Ове што ja 
м( гу то je само да се ствар у секцији покрепе и да 
сс саслуша Влада; али ии самн без предлога вла- 
диног да одре ршо, да се изврше нзбори, иеви се 
чппи да MU то не можемо да на то нисмо овлаш- 
hoidr. Може Влада рећи: ja хоћу да се то одложи 
још за niTv'o прсмо. Mu неможемо без Владе ре- 
шаватп, да сутра или за месец дана у Хрватској 
буду избори. 

ТИто ое тиче ових уредаба o Словегагји са 
свима изменама n допунама Етзвесних члаиова, мо- 
рају се оне вратити у секцију. Али и да се примо 
ivu чланови, ствар се опет враћа секцији. У сек- 
p.ii.jii се могу по^ренутн све ове стварН и н;ел>е, 
које смо овде чули, na li" онда још једанпут доћи 
овде у пленум. 

Известилац др. Светислав Поповић: Госпо- 
mn Дрофеник сад ставља преДлог за резолуцију. 

Ja ne могу .m примим тај предлог нз разлога TOI 
IHTO држим Да raj предлог ве обухвата iu'o про- 
oic\i. који треба решити. He pazči се само o избо- 
рима оппгтинсјшх одборшгкај него će ради o орга- 
иизацији i'ciiiv оппттинских рамоуправа и то je 
ono што je главно. Нмамо татаве Ефајеве у землЈИ, 
i [е немамо joni оргапизованих општина. Узмимо 
Босну и Хериоговину, где у опште нема општип- 
ских организација и ja мислим; да би једна резо- 
луција imm;! морала рбухватити цео кбмплем тих 
пкгања. C друге стране, дрл^им да предлог госпо- 
дина Дрофетнса не порлапа се са самим стаљем 
ствари. Постојв једпа императивна нужност за 
ВлаДу, ди. сс без одлагања што пре техпички под- 
носе закон o ошптинским самоуправама, u у везЈ] 
са TiiM je u оргапизација отптинскјц самоуправ-, 
них власти и нзборн општинских одбора. Ja др- 
жимј да сс нико не б.н могао сложити са тпм. да се 
овде да т( рмин од e мосеци за подношењс тог? пре- 

длога. Ja Miic.iiiM. да и сама Вл&да oceha ту по- 
требу и да he тај предлог поднети на решеље. Је- 
дино учему би се мргао слол^ити - пошто je to- 
сшодив Дрофеник дао потицаја за ту ствар и no- 
IHTO UčKU чланови овога пројекта враћају ое Сек- 
mijii - то je: ;i;i бисмо Moivin п предлог господина 
Дрофеника у^утити Секцији, na да из Секције 

[обијемо ону форму, са којом бисмо се моглв 
сложити. 

Председник Миша Трифуновић: Прелазимо 
n.i другу тачку двевног реда: Извештај V. Секције 
o уредбама Минкстарства Пољопривреде и Вода. 
To су уредбе под бр. i. 5, IO, li и 20 списка уре- 
даба, и one су штампане у »Службеним Нови- 
нама«. Ha реду je прво уредба прд бр. i списка. 
MoJimi господина нзвестиоца, да je прочита. 

Извеотилац др. Славко Шећеров: Одсек je 
решио, да предложи Одбору нзмену чл. iv. у 
уредби под бр. i списка, a тр je уредба o кортроли 
семена културвих биљака при увозу и унутра- 
miM'M промету. Ивмена, која се предлажеу чл. [V., 
гласн овако (чита): 

»Све радње око контроле сбмена врше: пољо- 
привредпа, огледна и контролпа стапица v Топчи- 
iepy, постаја за пстраживаље семена у Загребуи 
Државнн Кметијско Кемични Завод у Љубљанн п 
Марибору. 

Територијалну надлежност ових устаиова 
одреЈ)ује MiiiiiirTii]) Пољопривреде и Вода, a према 
указавој пртребв може n у другил иестима осни- 
вати овакве исте и сличне станице и заводе за 
кон)тролу семена nm отварати њихове филијале 
ирп царинаршгцама«. 

l[pivif<vuiin; Миша Трифуковић : Чули сте 
господо, нзмену у чдану IV., коју предлаже Сек- 
ци.ја. Стављам na гласање: прима ли Закоиодавнв 
Одбор TV измеиу? (Прима.) Објављујем, да je при- 
мљепо. Изволите чутп даље. 

Известилац др. Слдвко Шећеров: Мт. (i. и 7. 
остају неизмењени. 

Сад бих могао да прочитам члав no члап у 
дефипитивној редакцији, ради крначпог пријвма. 

Председник Миша Трифуновић: Пошто јо 
ова ствар век једалгаут била na претресу пред Од- 
бором, MU бисмо je Mor.m сада дефшгитивво нзгла- 
сати. Ctora вас молим, да изволите чуги дефини- 
тивиу редакцију члала no члана. 

Извеотилац др. Славко Шећеров (члта): 
»Закоп o контроли семева културних биљака 

при увозу п унутрагањем промету«. (Гласови: 
Није потребно читати! N'n смо то BOII чули.) 

Председнш! Миша Трифуновић: Опда, го- 
сподо, можемо прећи одмах na понмрнично дефи- 
iiiiTiiniio гласање. Пре но што приступимо r ia- 
сању, дајем 5 минута одмора, док дођу господа 
чланови Законодавног Одбора. 

(Настаје одмор.       После одмора.) 
Првдседник Миша Трифуновић: Господо, да 

[[аставимо седпицу. Настаје поименично гласа,н>е 
за рву уредбу. Молим господина секретара, да из- 
врши прозивку. 

Секретар др. Љуба Поповић: прозива чла- 
нове Законодавног Одбора да гласају, u оии су 
гла^али овако: 

Милосав Рајчевић »за«, д]>. Анте Дулибић 
»против«, др. Јанко Шимрак »против«, др. Све- 
Tiir.iai', lloiioiiiih »за«, Јошш Maroiini'iiiih »аа«, Ми- 
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лорад Вујичић »за«, Јован Ђоновић »против«, Ве- 
ља Вукичевић »за«ј др. Љуба Поповип »за«, Фе« 
\IIM Курбеговии »за«, др. Олавко Шећеров »за«, 
др. Жарко \!ii.i.i,i,iiiior.iili »за«, Иво Ловриневић 
»iipaniR«. Дервиш Омеровић »за«, Миша Трифу- 
iiomili .»за«; Јосип Дрофеник »за«. 

Ир^дссдпик Миша Трифуновић: Господо, ре- 
зултат гласаља je овај: 12 »за«, а 4 »против«. Пре- 
Mii томс ова уредба V. свкције под бр. списка 4 и 
дефтЈИтивно je примљена. 

Изволите чути. господо, уредбу под бројем 
списка Г). 

Известилац др Славко Шећеров: У овој 
уредби списка број 5., секција предлаже ове нај- 
важније допуне и измене. (Чита): »Да се осим iio- 
стојећих оделења установљава u пеДолошко оде- 
лење за нспитивање физичко-Зсемијске и биолошке 
ссобине земље, даље биоклиматоко оделење за ис- 
питивање воденог талога и осталих атмосферских 
утицаја ka културне биљке, биохемијско оделбње 
за проучавање асцмилације материје и земље и за 
организацнју рада o свима врстама ђубрета. Доса- 
дашње пољхшривредно-хемијскр оделење и пољо- 
привредно-ботаничко оделење се организују у 
а1робртаничко оделење и оделење за селекцију 
биљака«. 

Друге измене су више формалне нарави, па 
би се као предлог одоека  имао правилник осна- 

. житп  као закон o пољопривредним огледним и 
^онтролЈшм   стаипцама   Kaito нзлази из   прилога 
под a) 

Председник Миша Трифуновић: Мсшм. при- 
ма .'m Одбор и ову уредбу под број 5.? 

Јован Ђоиовић: Тражим једно обавештење. 
Председпик Миша Трифуновић: Има реч го- 

сподив Јован Ђоновић. 
Јован TJOHOBMII; Ja молпм. да ми се даде оба- 

вештеље, да .тт he TO ствараље многобројпих одо- 
лења iic.r.vliii за собом последицу ствараља једне 
масо чиновништва? Да ли ho ii ове установе да 
се бирократгагују, као што то оПичио бива!? Акоје 
реч o потребама оваквога рада, то разумем и схва- 
тал[ да јесте, али зиам, да једно рделење гговуче за 
собом начелника, na ннспектрра, na join 10—20 
чиновника, a цео ое raj посао може лепо сврпгати 
и у udi iiocTojrliiiM оделењлма. Ja бих хте'о, да нс 
буде заблуде, да се зна тачно гата се хоће, јер сам 
ja један од оних, који су противни ства^ању мно- 
гобројних оделења и наравно, многобројпих чи- 
првиика. 

Председник Мишз Трифуновић: Молпм. -;ia 
иал.к-л.пп референт no томе да изјаву у име госпо- 
дина Министра. 

Референт Министарства Богдзн Ферпинц: 
Оваподела на оделоња указала се као потреба због 
тога. IHTO пољопривредЈа данас тражи такову при- 
мену TI више испитивања, a и више огледнога 
рала Педолошко Рдвлен>е има да нспитује физи- 
чкг хемијске и биолошке особине земље. Надаље 
Г-иоклиматско одрлпг.о има да испитујо водсии 
талог и остале атмосферске утицаје на културне 
биљке. Ово je потребно нарочито OBS годште ради 
суше, јер се устапојзило', да суша друкчије упли- 
i'.iimc na земљу и стога се морапредузетл потре^нр 
да се то парализира To сељак сам не може ла ис- 
пптујг. За ово гу потребни атколоваЈгн стру«тв 
људи, којису се томе спедијално посветилн п KOjia 
lic na. томс стално радити. 

• -атим имате оделење за селекцију бдмена. 
Др дапас no вакопу o иол.опртфсдппм стаиицама 
nitje било могућности да створимо једау овакову 
установу. До сада су обављалн raj nocao веЛики 
поседи, a m како се аграрном реформом укидају 
велшси поседи, мора држава сама да установн n'a- 
рочите станице, a како видите, 'псма законскога 
облонца за тР, осим ако се прими овај закон. Да 
je то потребно, видите самр нз овога, да се селек: 
цијом семена може повисити принРр земјве за ZO 
до :w/r. 

Овде се пријовара особљу; Особље се, ro- 
сподб, поставља увен само no конкурсу. За пољо- 
привредне шефове оделења тразке се и отручни 
радови поред праксе од најмање .■"»--KI година. 
Овим бе хтело избећи, да се не увуку у пољопри- 
вредне станиде људи, који нису стручни, a воји mi 
својим радом иису показали да нешто вреде. Cnfi 
je организација узета no угледУ на Чахе. Ческа je 
овз године више' повисила буџет за ове станице 
за оглед, негр што je за наставу повисила. Оне раде 
|)\i;y пг i руку са паставом. Настава настрји да 
iiimn.M цјколским образовањем да Ртручну тео- 
ретску спрему, a ставице пмају да примене науку 
у npaitcH, 

Извостилац др. Славко Шећеров; Пмам да 
дмппим Jvui.v малу i,icii|)ar,i;y. Овде СЗ ГОВОрИ 0 
одељењима, али су fd стварно одсеци у чиновнич- 
кој хијерархији, a не оделења, јер ппдптс после се 
говори o шефовима, a не говори се o начелницима 
оделења. Према томе he na челу оделења бити 
шефови n отога би требало ово променити n 
метнути »Одсеци«.   > 

Ja hy прочитатп JI сасгав неколпко оделеља; 
тако рецимо у бирклиматском одрлењу. пОбтоји 
шеф, два асистента и паборацти. Kao што видите 
у Оделењу нема нарочитих jpui шефова одсека. 
Шефови имају рапг обичнога шефа, одсека, a то 
je ранг ннспектора; ГГрема томе могли би да учи- 
ппмо oii.v нсправку n да na. м-сто рсчп: »Оделеље«.. 
ставимо свуда само реч »Одсек«. Тиме би онемогу- 
lipm стварање n vnaliamc нових чиновника у ове 
огледне сташгце. Ja бих молио, да ову исправку 
прпмптс. 

Председник Миша Трифуновић: Пма реч гр- 
СПОДИП  TloilOKIlli. 

Јован Ђоновић: Ja морам да учпппм примедбу! 
Држава није примила добар смисао финансијске 
политике. Држава je пекада правила буџет према 
гтотребама дрн^авним, na су n чиновншџ! постав- 
■i.ami према финансијској иоНи државе. Taj 
омисао финансијски сада je; међутим, изчезао. 
Сада се доносе закони, стварају надлехптва и no- 
бтавља маса чиновпика, na онда преДвчђа n 
ствара буџет тако, да су na raj начив издади, који 
се данас чине, фантастично велшси n дефицити 
буџетски износе данас око једну n no иилијарду, 
Да ре није попшо једном странпутицом у овоме 
правцу, ja се не бнх бунио противу овако пред- 
ВЈфених устаиова. Али када ое Добар смнсао фи- 
иансијске политике већ пореметио, ja онда аисам, 
ne само за оделеша, него нисам nn за одсеке. Ja, 
адкле. тр не моту да примим. 

Ja сам за то. да се na пољопрнвреду Tpoiuii 
Miirro више, псго што се троши данас na многе 

»друге установе. Само ja ne бих хтео да се n та 
грапа државне управе бирократизује, да се ства- 
рају пачелници, помоћници, шефовн одсека, аси: 

стентп, помоћно особље n послужитељи, na ма се 
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га оделења звала и одсеци, jep he се и у њима 
< TBopirrii М.11Ч1 чиновништва5 a малр посла. Зиам, 
да te тако oiiTii. jep када ce буде правио буџет, нз- 
iiclic сс пред Народну Скупштину закон за KOJIT* 
lu; ce казати, да смо pa ми одобрили и тражиће ce, 
дл она одобрн издатке за постављање једне масе 
^епотребних чиновника.. Зато ja не могу да прп- 
мпм овај предлог. 

Ja сам зато, да у хе одсеке раде појединн 
људи, који r.rli аостоје као чиновшгци у другим 
оделењима и одсецима и то исто онако, tmo да су 
самостални. 

Господо, треба водити рачуна 6 томе, да ми; 
докошењем оваквих закона n уредаба, не приси- 
љујемо Народну Скупштииу да мора примитн и 
увбћане издатке, jep мн дапас већ имамо војску 
чиновника n јако увећане издатке, те би сада гре- 
бало гледати, да ce тај број чиновпшса и ти 
огромпи нздатци смањују и земља спаое од ле- 
тепих дугова a финансијских криза, a Eie да кризу 
повећавамо. 11»' дозволимо, да ce још повећавају 
лични издаци^за десетак или стотшгу милијсша! 
To.niKo сам имао да речем n на то хтео да скре- 
iicM пажњу Одбору. 

Председник Миша Трифуновић: Има реч rb- 
сподив Вујичић. 

Милорад Вујичић: Ja нећу да говорим o по- 
треби установе ових оделења нли одсека, a иећу 
због тога mro мислим, да сада није место расправк 
оваквш ппт.ш..!. lui.i, ова питања дођу на дневни 
ред, онда ћемо o хоме говорити. Али сада хоћу 
да говорим само o поступку, o начину, на који <■<• 
Mileni ово спровести. 

Ви знате, да смо ми добили један пројекат o 
Централној Управи и да je гамо речено, да he ce 
:;,ii:i)II()M  p:'iy.llir,-|Tll   V pi'ljcll.f СВИЈу   MllllllcT,l|)r M I;,I . 
na lic ce Tim законо&1 предвидети n Koja су одс- 
лења за Koja Миниетаротва потребна, a која нису. 
Међутим акр бисмо ово питање расправили сада 
овде ii овај предлог усвојили, мп бисмо тиме само 
радилв на парче, a то неће никако ваЈвати. ^.ко 
мп ово узаконимо и ако ово дакле постаие закон, 
онда ово треба да уђе и у хај нови закон o Цен- 
тралној Управи. Дакле, господо, да ли су потре- 
бна та оделења или нису, ми то не троба сада да 
рас11равл>амо, негото питање треба оставити да ■■■ 
pcimi онда, Егада ce буде решавао закон o уређењу 
Цептралне Управе. 

Председнив Миша Трифуновић: Има реч го- 
сподин известилац. 

Известилац др. Славко Шећеров: Морам да 
учиним нсправку на приговор господина Вуји- 
Miihii. Овде ce не ради o уређењу министарствај jep 
оио IHTO ce предлаже није никакав саставнн [ео 
министарства. Огледпе станице су самосталне 
установе, које врше варочите задатке o којима ce 
говори у овоме закону. (Милорад Вујичић: To су 
оделења иинистарства.) He, [чх5подине. Министар- 
ство Пољопривреде адмтшстрира, a ове стапице 
врше послове, Etoje не раде бирократи. Ja вас мо- 
лим, да те појмове одвојите и да узмете у обзир, 
да ово пијс саставни део Мшгастарства Пољопри- 
вреде, na према томе не може ии да уђе у закон o 
Централној Управи. Ово je самостална установа', 
која у једној полЈОпривредној земљи као што смо 
мп долази у установе од преке и велике важности. 
lliiiiiii пољопривреда и у Србијв и у другим покра- 
јипама jako je заоста la, na je потребно кренути iia- 

аред u цоставити je иа рационалну п научну 
базу. To до сада mije учип.спо. Mu смо досадаучи- 
im/ili многе оматке; ми смо пољопривредни фа- 
култет TIM; пред^две године основали, a потребпо 
j • on.10 за iiiiinv пољопривредну земљу да ce 
оспује jom пре 10 и 20 годииа. Господо, потребно 
je, PA мп. земљорадиичка земЛ)а, учииимо нашу 
дужност предга пољопривреди и ми ћемо то учи- 
iiLTii само гако, ako овакве самосталне установе 
i;;ii) ове пољопривредне станице, које he научно 
иотпомагатн рационалну пољопривреду, уводимо 
у imm.v земљу. 

Цредседник Миша Трифуновић: Има реч го- 
сподии ЈБуба Поповић. 

Др. Љуба Поповић: Господо, ja ce савршено 
слажем с мишљењем господина Ђоновића a ако Je 
све тачпо што кгпкс гогподцц Шећвров да he од 
тих.установа пољоприврвда имати користн и да 
ce нетто треба да учинн у вашој земљи у хрм по- 
гледу. Ja, iio;;ii;in,ij,vliii i.;!i;o ce до бада ради с тим, 
анајући да je било много чиновиика у тим иад- 
лештвима и да су те установе стваране мање више 
б( г чиновника n да ce од тих надлештава Вмало 
мпого мање користи него што ce замишљало, ja 
ce зато слажем са Ш1шл>ење^ господина Ђоновића 
u' MIHMIIM. да on ono питање требало одложити na 
ra решавати кроа 3, i или б година, када nam 
буџет буде Јфавпотежен, na да тек онда, вада 
будвмо нмали буџетске и финансијске могућности, 
то радимо a не сада. Зато hy гласати против тога. 

Председник Мишз Трифуновић: Има реч го- 
рцодип Милорад Вујичић. 

Милорад Вујичић: Мсип je жао, што ме го- 
( m um пзвестилац нли није хтео или није могао 
да разуме. Ja caw унапред казао, да нећу да гово- 
|IIIM o потребама ннституције, која ce овдв пре- 
длаже. Kab што сам рекао, за то сад није време, 
o томс hcMo роиорпти када то дође na дневнв ред. 
•l.i сам та i.i p'i;ao. да ћу говорити само o поступку 
na који ce хопе то да спроведе. Ja сматрам, да нема 
(ишсла да на парче доносе поједине установе^ 
liriM да греба оставити то за законе, који he да 
регулишу устројство дотичног Министарства. Ako 
буде потребно онда he će то оделење и устанбвити, 
a ако не буде потребно онда cd и nehe установити. 

Ja сам читар пре неки дал у новинама, да 
Мипистарство Унутра.шњих Дела установљава не- 
ка пова оделења у Министарству Унутрашњих 
Дела. Чпм ce установљава неко ново оделење, то 
оделење мора имати и своје шефове и своје чинов- 
пике и свој персонал, a то су све, госпрдо, изли- 
miiii трошкови, ('"\i тога то je противно и самом 
Уставу, како ce ja сећам. Jep од како je Устав до- 
tieuien ne могу б] ти доношена im једна уредба, im 
једап пропис; који јвван пута, који je Устав hpo 
micao. Зато сам ja против овога. 

Председнш? Миша Трифуновић: Има реч др. 
Жарко Миладиновић, 

/lp. Жарко Миладинсвић: Ja бих пре него 
IHTO будем говорио упитао господииа референта, 
IIIT,I je io сада рађено у оквиру те уредбе, шта je 
[o сада Јфађено. Је ^111 та >'!"' "'':| примењивана, по- 
стоје [И ге стапице? (Известилац др, Славко Ше- 
ћсров: Да  те стаЛице постоје и оне раде.) 

Господо, ja uf могу да ce сложим са ог.ом го- 
сподом, iv'o.ja кажу да не би требало сада распра- 
i:;i,;iTii питање o т< ме; ]'■ ли овакав одсек, нли како 
хоћемо да га назовемо, потребав илн imjc Tl;>.- 
лишно je доказивати, да je наша држава аем во 
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радничка, да je хо управо базис и основа нашег 
иаирстка и иапкт рада п да уирано ту иалазимо 
рлавни извор за наше приходб односно и за др- 
жавне приходе. Ми висмо im индустријска ни тр- 
говачка држава него у главном земљорадничка. 
Према томе то je једав јак разлог, ja мислим, који 
Доказује, да су овакве станице, овакви одсеци по- 
гребни, ге иислим, да не би гребало много аргу- 
иентирати и да je ово довољно што сам казао, да 
су иам оваквИ одсеци потребни. 

Ga финансијског гледишта, разуне се, п ja 
ji.Ma.Ni много скрупула. ii ja спа.дам MCIJ.V оне, који 
се боје многих издатака и постављања многдх чп- 
новника. To стоји. Но в поред свега гога што imj«; 
билр оваквих одбека и што се нијв толико изда- 
вало на пол>ог1ривр8Ду, ми видимо, да имамр 
много издатака.а то значи, да су поједипа Мини- 
старства препуна и да би требало тражити, да се 
један л^р тих чиновншш отпусти. To je једно 
друго питање и b томе се може расправљати онда, 
кад се буде говорило o уређењу и устројству поје- 
дшшх Министарстава. Ту може бити na дневном 
реду колико je потребно чиновника за взвесне од- 
секе n оделења. Hehe бити рзчи o томе, да каси- 
рамо, можда, читава оделења nero je главноЈ да у 
оделешима небуде препупо чиновника, да не буде 
чиновника, i.T.jn само сеДе и дангубе, не раде 
иишта в вуку велике алате. Према томе ja дрЈким, 
кад се овако резонује o овој ствари, да се може и 
овај одсев прими^и у толико npr. што je преко по- 
требан и mro mi seh и сада радк. 

Друга je ствар колико греба чиновника. Ja 
бих ono за то, да С( установи колико може бити 
чпноттк-а и да више не моисе бити него што je 
шхгребно, као што he требати да се го удеси кпд 
осталих Министарстгава, одељења, и одое^са. Pa- 
зуме се, било je Мипистара, који су стваралн оде- 
.i.ni.a л одсеке више ради чиновнића, него што су 
то пофебе изиокивале, Када будсмо o томе гово- 
pii.in. гу lii'Md пматп itiimo да кажемо и треба да 
i;a',K'(!M(). w. да cc доисду издаци na чиновнике у 
нашим Министарствима у склад са иатим фииап- 
cnjcKiiM снагама, Разуме се, сгвар he бити и фи- 
нансијског одбора, којп оудс решавар o буџету, a 
тако исто и НарОдне Скупштине, да глсда да до- 
педс буџет у склад с иашим финансијским снага- 
ма, односно да воде рачуна q томе, како би дошли 
што ирс до равнотеже буџетсвд. Ta буџетска рав- 
иотежа ае моЈке се такр брзо постићи. II код вели- 
i;iix држава вида се Есако кубуре са буџетом a 
како ие догу да дођу до буџетске равнотеже. Ono 
je, господо, последица дуготрајног рата и отуда су 
насталв ii поотале абнормалне прилике и ирема 
гоме морамо мн и да се боримо са незгодама у no- 
глеДу буџета, a свакАко морамо гежити, да што 
upe. дођемо бар до смањивања ћздатака ибог ово 
незгоде, коју имамо услед неравнотеже у буЈдету. 

Ja сам тога мтпл.си.а. да мн можемо при- 
MiiTii овај одсек и да ус^ановимо број тановника, 
a после можемо разговарати o осталим Министар- 
ствима. 

Председник Миша Трифуновић: Има реч г. 
известилац. 

Известилац др. Славио Шећероз: Грсподо, и 
Ja сам против великог броја чиновшша. Г. Вуји- 
'inli навео je случај како je читао у иовинама, да 
се у МиниРтарству Унутрашњшс Дела уводи ново 
оделс.и.с. Ja пг знам, да ли је.то гачно. Г. Вујичић 
Morao бв се оПашгтити у Мттстарстпу Упутрат- 

њих Дела, али знам, да у поједшшм судовима, где 
постоји један судија, има (Ј практиканата и 9 пи- 
(■a[ia и ;iiiaM. да je Ирсдг^днЈп; пског ('уда тражио. 
да му не треба даље слати чиновшИсе и да му je 
MiiimcTai) llpaivU' \пк:-н\ послао jom два практи.- 
Канта. -Ja бих то само желео овде да коистатујс^м. 
ге да се види како се ради. 

Милорад Вујичић: Ако хоћете ту констата- 
цпју. иматв у Министарству Унутрашњих Дела 
5—-i; инспектора, ,\ Министарству Прквде има и 
више, имате нх у свима Министарствима без да je 
то потргбно. Ja не негирам овр што каже г. изве" 
стилац, ja кажем да нма, јер видим на шта циља. 

Известилац др. Славко Шећеров: Господо, 
има чшмииип.а. који су заиста од јавне користи за 
Upoii:;lu(,lll,y   V   ЗШЉИ,   a   И.ма   НепрОДуКТИВНИХ   411- 
новника. Господо, чиновници, koje би овде увели 
као шефове одсека, вршиће иаучно iiciiiriiir.an.c. 
i.i Ji' he помоћи развијање наше пољопривреде. Ти 
чиновници биће од велике користи п за државу 
и за народ и за пољопривреду. (Јован Тзоковић: 
Јест, a.m ne морају бити шефови.) Кад у Мини- 
старству за Социјалну Политику имамо инспек- 
тора са осиовном огколом, ja не знам заштб хеми- 
чарима са факултетском бпремом не би даЛи мо- 
г\ linocTii да дођу до рапга шефа. To бар mije ве- 
ЛИКИ ранг п n.iara. Hci;a мг ii;;r,imc. p. TioiiOBiili 
али on који je био у Мшшстарству Исхране, &на 
какав je тамо био када]» чиновнички. Ja хоћу само 
да констатујем, Да има две врсте-<чш10вника; Наша 
je дужност да те продуктивне чиновнике потпома- 
жемо a ону бесплодну бирократију, која cc уву- 
Есла у централна надлештва, да укидамо и да иро- 
тив њих војујемо, -Ja би вас молио, да премЈа томе 
правите строге разлшад нзмеђу шефова одсека, 
које желимо да уведемо и између оних непродук- 
тивпих чиновника, којн у канцеларијама седе и 
за месец ие израде mn'o два, три или десст аката. 

Председник Миша Трифуновић: Приступи- 
IKIMO решењу. Ставићу na гласање ог.у уредбу бр. 
5. списка са изменама, како из je г. известилац 
прочитао и na којим изменама г. известилац ип- 
систира да остану. 

Др. Јанко Шимран: -Ta стављам формалан 
предлог да се та ствар врати Одсеку, јср се не 
слажете у мишљењу. Нека се уваже сва мишљења. 
која су предложена с једне п друге стране. To je 
једна г.рло важна ства/р n господив Шећеров ве 
треба im ла je брани, јер je то једва дббра уста- 
вова. Ja бих само хтео да видим како ne се то 
провести. 

с Председвшс Миша Трифуновић: Оиа je 
уредба већ два вута била у Секцији, ona jo била 
ii.i дефинитивној редакцији n поиова je сада до- 
вша овамо. Сада je морамо већ no вослбввику де- 
финитивво да решимо. 

Јован Ђоновић: Господин Шећеров рече од 
врилике овако, ако јо тачпо ;;a6(vif,i,'iMio: XO1IO,MO 
да видимо ко je вротив вољопривреде, да видимо ' 
ко he гласати вјкугив ове уредбе. Ha овакве аело- 
јалне нзјаве ja ве мислим да одговорпм како би 
требало за то, што већу да ва врст вружим пес- 
плцу. ц IHTO држим, да je господину Шећерову та 
реч пролетила онако, a кад би било друкчије онда 
6ИСМ0 се ДруКЧИЈе и ])а;',1,о|,,арал11. Ми  ппсмо иро- 
Tiiii пољопривреде вити вротив развића пољопри- 
вреде, то греба да се зна; иего смо вротиву биро- 
ратизовања пољоприврвдних институција, као пгго 
смо iipoTiin бпрократизовања свих држапних  ии- 
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ституцијп. iio'icii од пајве1шх тела, na до последњс 
општине. 

Председник Миша Трифуновић: Приступи- 
litMo r.iacau.v. Ja liv ставити n.i гласан>е аредлог 
osaicaB, какав заступо Одсец рднрсно његов изве- 
стидац. Ko je за то, да се ова уредба бр. 5. списка 
upiiMii ca ii;iM<'iiu,\ia. које je прочитао г. известилац, 
тај нека седи, a ко je против нека устане. (Устају 
деветорица.) Већпиа je iipinni!. Урсдба mije прим 
љена с оваЈшим изменама г. известиоца. Госпо 
дине известиоче, хоћемо •чи да je враћамо поновно 
Секцији? (Известилац др. Славно Шећеров: Да je 
вратимо.) Сад долази сашш тим једпа колизија 
нзмеђу мишљења пленума и дотичне Секције и 
вратнћемо аато ту ствар поновно Секцији. 

Нзволите мутп даље уредбу бр. 10. списка. 
(Др. Ј. Шимрак: Сад се видело ко je за пољопри- 
вреду, a ко против.) 

Известилац др. Славко Шећеров: Уредба o 
устроству Дрисавних eprcia вратила се одсеку да 
илмспи члан "). ал. 2. у смислу-, да држава ne 
мсике прииудитв самоуправна тела, да осшшају 
[гривремене пастувске стаиице. Одсехс се je на 
иредлог Министарства Пољопривреде решио за 
следвћу редакцију ал. 2. чл. 5.; 

»Исто тако у циљу опасивааа домаНпх ко- 
i'n.ia л no тражењу срезова (котарева) односно 
општина Министарство Пољопривреде осниваће 
привремено пастувске станицв (постаје), у које ће 
у сезони опасивања слати иотрсоаи број држав- 
mi\ пастува иа најближих паотувских станип^та 
(постаја) односно ергела. Трошковв за ш-.др-к'-- 
ваље пастува у сезонв опасиваља пашће na тер т 
дотитаих општина одпоспо срезова. Место ових 
станица и број пастува за н>их одређиваће Мини- 
стар Прљопривреде no предаогу управе (1адлел«пе 
ергеле«. 

Јосип Дрофеник: Ми то ne можемо бацитв 
na герет општдна mi у ком слуучају него молим, 
да се исправн и гласи; »na терет срезова«. 

Председник Миша Трифуновић: СтавЈђаи на 
гласање овако ка.ко je г. извеот!илац арочитао са 
примедбом г. Дрофеника! Прима лн одбор овако, 
како je прочитао г. известилађ са изменом г. Дро- 
феника? Ko je за то, да се прими, аека изволв <-е- 
дети, ко je npoTiiii нека изволи устати. (Већина 
седи.) Изјављује^, да je примљето. 

Сад lie.Mo дефинитивно прлетуиити гласању 
no ое.ој уредои. ]\1O;IIIM г. еекрета.ра, да изволи 
прозватв господу посланике ради гласања. 

Сокрета]) ,i,[i. Љуба Поповић прозива посла 
пике да гласају. 

Председник Миша Трифуновић: Господо, 
iviaea/io ji; гиега. 15 поеланпка, 11 посланика гла- 
сало je »за« a једаи »против«. Према томе уредба 
je аримљена. Изволите чути уредбу бр. 11. сппска. 

Известилац др. Славко Шсћеров (чита): 
»Уредба o свиларској служби и унапређењу сви- 
ларства од 30. јула 1920. год. »Олужбене Новхгае« 
бр. 174. од u. августа 1920. i'. вратила се je одсеку 
да размисли, да лв би се могл^ већ сада провести 
потпупа унификација свиларског режима и у др- 
ж&вв n.iii у смеру потиуне слободе трговине или 
системом концеснја, однбсно монбпола. Одсек по- 
сле саслушања рефер^та Министарства Пољопри- 
вреде Mimi.i.cii.ii je. да тренутно није могуће да се 
проведе унификација, пошто je народ навикао ua 
институције, које постоје, na би се пренагљеном 

нзменбм система могло доћи до нецрилика н до 
падања продукције. Одсек je pemno предлагатн 
Законодавном Одбои', да се уредба оснажи, na да 
се приме резолуција, teoja гласи: министар Пољо- 
привреде се позива, да одмах сазове анкету 
стручњака и кнтересаната n;i свих крајева, где се 
гаји свиларствб u да поднесе na хемељу успеха 
гшкеге Законодавно!! Одбору нацрг закона o сви,- 
ларској служби као изједначење зададнодавства n 
упрапе«. 

Јован Ђоновић: Ja бих хтео једно обаве- 
iiiTeii.e од г. рефе.Ј) ■inu .MiiimcTapi-Tii.i IIo.h()iii)iiiipe;i,e. 
По овој уредби стављено je у дужност оргашша По- 
љопривреде, да водврачуна o свиларству. Међутим, 
КОЛИКОЈе мени ПОЗНато, пма je/um птларгки iiii;;y- 
сарија na југу Орбије, Etoja je под контролом Ми- 
[шстарства ^говине. Ja молим г. референта, да 
мн објаснв какви су одиосп пзмеђу .Мпшктаретг.а 
Трговине ]i Мпппстарстна Пољопривреде? 

Референт Министарства Александар Јовзно- 
вић: У Ђевђели постоји, односно пренета je тамо 
такозвана мохачка фабрика овиле и хтела се тамс 
n инсталирати, a.m се у томе иије успело. Ta фа- 
брика нотпада под Министарство ТрговинеЈ a ne 
под Министарство Пољбпривреде. Министарство 
Пољопривреде стара се само o свиларству са по- 
љопривредног глбдишта, т. ј, mro се тиче прераде 
мехурака, a даља прерада ствар je Министарства 
Трговиие ii Индустрије. 

Јозан Ђоновић: To значи да пмамо oprane, 
који се баве свиларском политиком n у Министар- 
ству Трговине и у Минис^арству Пољопривреде. 
Ha. господо, малочас сам говорио o бврократиса- 
ii,y иаше трговине и нндустрије н ево вам доказа 
зо то. Пре рата бпла je у Ђевђелији једага рвилар- 
ска индустрија n сад joj je придата n друга. Не 
мсже бити речи o томе. да je једал рад само пол.о- 
привредни, a други да je нндустријски, него je то 
једно с другим помешано, и сад имамо два меха- 
кизма, два оделева у два разна Министарства да 
се баве оличним илв чак и једаим нстим ствари- 
ма! Тако се то ради na парче, цепка се nocao. ства- 
рају над [ештва, a шта то кошта државу, то n сами 
знате! 

Др. Жарко Миладиновић: Ja xohy да кажем, 
поводом напбмене r. Ђоповића, да би добро било 
размислити, да се брига o гајењу свилених буба 
преда само једиоме Министарству и пошто je то 
laniie пољопривредна ствар, да се уступи Мини- 
старству Пољопривреде. Ja мислим, да због гога n 
треба да донесемо одлуку у томе емшму. 

Милорад Вујичић: -Ta сам, господо. саслу- 
шао реферат г. известиоца и с њим сам задовољан. 
'VdTo li.v n гласати, да овауредба остане оваква ка- 
ква je. По MOMI; иишљењу друга je ствар произ; 

водња, n пега. (•иплеппх буба, a друга je како се 
свила npepai)yje. Ono прво je ствар Министарства 
Пољопривреде, a ова друга Министарслва Трго- 
вине n Индустрије. Чим се raj производ претвори 
у артикал трговачки, долази у росор Министар- 
ства Трговине н ono нма да водн бршу o њему као 
mio ради са огталпм naniii.M проИЗВОДИМа. МИНИ- 
старство Пол.опрппреде je ту да ее Gpnne за што 
в li;, производњу кокона, a Министарство Трго- 
вине се етара како he то да се преради у трговачки 
артшшл, 

Прздседник Миша Трифуновић: Господо, да 
приотушШо гласању. Ko je ua овакаи предлог. ка- 
кав je изашао иа Одсека n како га je прочитао г. 
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известилац са изменама, нека седи, a ко je против 
нека устане. (Већина седи!,) Изјављујем, да je 
примљено како je прочитао г; известилац. 

Сад ћемо прислупити коначном рласању. Мо- 
лим р. сеЉретара, да изволи' извршити прозивк.у. 

Секретар др. Љуба Поповић прозива чланове 
Закоиодавног Одбора. 

(После Прозивке.) 
Председник Миша Трифуновић: Господо, 12 

je гласало за, a гри против. 0(5јављујемл да je 
Зфедба бр. 12. списка примљена дефинитивно; 
Ah.MiiM. да 'ivjcTi' уредбу бр. 20. списка. 

Известилац др. Славко Шећсров Mirni уредбу 
u|), 20. списка која гласи: »Правилник o специјал- 
ним пољопривредним школама од 8. јуна 1921. г. 
Ci. Иои. бр. 134./21. за право je закрн o специјал- 
пмм пољоприврвдним законима, којим се регулише 
њихов задатак, главне Л1шије њихове организа- 
ције л начин оснивања. Одсек je решио, да се пра- 
вилник, као закрн прошири на целу Краљевину 
у фбрмулацији како излази и? прилога прд В. 
Према овом закону специјалне пољопривредне 
школе осим државе могу рснивати n самоуправна 
тела, нарбчито области п корпорације, na и при- 
ватна лица, ако осниваље дозволи Министарство 
Пољопривреде, scoje њима пропиоује услове прс 
овега.оне предвиђене у завону. Овај закон један 
je део нашег законодавства o пољопривредној на- 
стави. Било би само желети, да Министарство По- 
љопривреде што пре нзради једап јединствен за- 
кон o uc.ich'vimoj пољОпривредној настави народа, 
којим on сс, регулисало осцм питања високог no- 
љопривредног школства питање средњих, нижих 
и специјалиих пољопривредних школа, na оспм 
тога. и курдеве и у опште и других Пачина на- 
ставв; 

Одсеку je част зомолити, да Законодавнн Од- 
бор прпми тај извештај na знаље п реши у сми- 
c.'i.v његових предлога. 

Председник Миша Трифуновић: Молим- при- 
ма ,III се уредба 20. тиска како je прочитао г. из- 
r.rciii.iaii,? (Прима.) Сада ћемо ДбфинитИВНО ivia- 
сати. Молим г. секретара, да изволи изврши^ 
прозивку. 

Секретар др. Љуба Поповић прозива посла- 
иике. 

(lldc.ic прозивке.) 
Председник Миша Трифуновић: Гласало je 

13 за, a два против, према томе уредба je дефини- 
Tiii'.no примљена. 

Пошто су уредбе дефшштивно примЛ|,ене, a 
no Пословнику морамо имати два оверача, који he 
потписати уредбе кад буду потпуно израђене, мр- 
ЛИМ, да ('(! 11:',аГ)('|)у дг.а oiicpa'ia. (IViacoiui: Иргдло- 
жите Ви!) Ja предлажем г. Дрофспика, и г. изве- 
стиоца. (Ирима се.) 

Сад молим да чујете изввхћтај 111. секције o 
уредбама Мшшстарства за ("оцијалпу Политику a 
уредбама Министарства Народног Здравља. Мо- 
.iiiM. да чујете г. нзвестиоца. 

Известилац Фехим Курбеговић: Господо, ми 
зјмамо o onoj уредбн o епидемијским лекарима, 
коју смо већ примили, да гласамо сада- дефини- 
гивно. Само има јсдаи додатак no предло!^ др. 
Чубровића код члаиа с. ге уредбе o епидемијским 
,ici;a[)ii.Ma, који je члаи npaiicii секцији 0 секцнја 
je репгала, да cc'у члапу 6. унетне један нов став, 
којн бн гласио овако; »Исте принадлежности при- 

иадају лекарима и п.иховпм џородицама, воји су 
ti& време ратова 1912. год. до 1918. год. били у епд- 
демијској служби и постали у њезинрм вршењу 
неспособни за привреду или умрли«. 

Ог.и.м се додатком код чл. 6. omi лекари из- 
једначују са другим епидемијским лекарима. To 
je дакле уредба o епидемијским лекарима, o којрј 
смо дебатовалн толико времена. 

Председник Миша Трифуновић: Мрлим Вас, 
господо, прима ли će овај додатак крд чл. 6. уреДбе 
o (чтдгмијгкпм лекарима? (Прима.) Сад ћемо при- 
стутггп гласап.у 6 коћачном примању ове уредбе. 
Изврлите чути прозивку. 

Секретар др. Љуба flonoBVjti прозива чланове 
Законодавног Одбора. 

(После гласања.) 
Предредвик Миша Трифуновић: Гласало je 

свега i"). 14 je гласало за, a једаи против. Објав- 
љујем, да je дефинитавко примљена ona, уредба o 
епидемиј"ским лекарима'. Изврлите чути даље. 

Известилац Фехим Курбеговић: Задњи" пут 
прРчитане су уредбе МЈШистарства Народнога 
Здравља, које оу од нас примљене. Ja мислим, 
ako ои Законрдав^и Одбор тако закључио, да би- 
смо могли o свима тим уредбама Министарства 
Наррднога Здравља кумулативно гласати. 

Прздседник Миша Трифуновић; Господо, као 
mro сте чули, дошле су уредбе редиговане од 
cTpaiu! Министарства Народаога Здравља na ко- 
иачио гласање. Ja молим Законодавни Одбор, ради 
бржег свршавааа послова да не остављамо те 
урсдо!' за ндућу седницу. Молим г. известиоца, да 
именује уредбу ne уредбу којо су кодификоване. 

Известилац Фехим Курбеговић: Имамо прво 
кодификбване уредбе бр. етшска 2; и .'i. закрр o 
иаградама за лекарскс послове. 

Председник 17!иша Трифуновић: Сад ћсмо 
приступити коначном гласању o овим дв^а кода- 
фикоиаиим уредбама. 

Секретар др. Љуба Поповић прозива чланове 
Законодавног Одбора да гласају. 

(После гласања.) 
Председшш Миша Трифуновић: Гласало je 

свега 15 п сви су гласали га,. Кокстатујем, да |е 
Законодавни Одбор примда дефинитивно кодифп- 
коване уредбе бр. списка 2. u .'i. o наградама за пе- 
карске послове. Изврлите чути даље. 

11;ч!(!с.тилац ^Фехим Курбеговић: Кодифико- 
ване су уредбе бр. списка i., 15, и 16. закон o 
снабдевању крајева оскудних у лекарима. 

Секретар др. Љуба Поповић прозива члано- 
ве Законодавног Одбора да гласају. 

(После гласања.) 
Председник Миша Трифуновић: Гласало je 

14 за и i против. Констдтујем, да je закрн o снаб- 
девању крајева оскудних у лекаримв примљел 
дефинитивно. Изволите чути дафе, 

Извесгилац Фехим Курбеговић: Ha реду je 
уредба број списка 6., закон o сталној епидемичној 
КРМИСИЈИ. 

. Председиик Миша Трифуновић: Приступамо 
гласању o дефииртивном примању закона o стал- 
пој епидемијској крмисији. 

Секретар др. Љуба Поповић прозива члаиоис 
Завонодавног Одбора. 
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Председник Миша Трифуновић: Росподо, 
свиз 19 гласали ру *за«. Конста^јем, да je закон 
o сталној епидемијској комисији примљбЛ. 

Известидац Фехим Курбеговић: Сад долазе, 
господо, још уредбе под бр. списка 8.. 9., io. и u. 
Есодифициране у закону o оснивању посебних са- 
нитетских установа за нспитивање к сузбија&е 
заразних  болеств и  даван>у  бесплатне лмсарске 
IIOMollTI. 

Предс.еднш! Миша Тркфуновић: Господо, 
пристувамо гласању. 

Секретар др. Љуба Поповић прозива чланове 
Законодавнрг Одбора да гласају a onu су рласалн 
OIVdUiK 

Милосав Рајчбвић »за«, др. Анте Дулибић 
»за«; др. Јанко шимрак за«. др, Св^тислав tlo- 
новић »за«, Фехим Курбеговић »за«, Јоваи Ма- 
говчевић »за«, Милррад Вујнчић за«, др. Жарко 
Миладиновић »за«, Јован Ђоновић »за«, др. ЈБуба 
Поповић »за«, др. Славко Шећеров »за«, Иво Ло- 
врићевић »за«, Дервиш Омерови^ »за«, Миша 
Трифуновић »за«, Јосип Дрофетшк »за«. 

ГТредседвик Миша Трифуновић: Господо, 
констатујем, даје свих 15 члавова гласало »за«, и 
према томе je Закон o оспивању посебних саћи- 
тетских установа за нспитивање и сузбијање за- 
разних болести и давање бесплатае лекарске по- 
Mohii коначно примл>ен. 

Известилац Фехим Курбеговић: Сад долави 
уредба поД бр. emiri;:! 12., која je пренета у Закон 
o лекарлма специјалистима. 

Председник Миша Трифуновић: Господо; 
гфиступамо гласању. 

Секретар др. Љуба Поповић прозива млаиоис 
Законодавног Одбора, да гласају и онв су гласали 
овако: 

Милосав Рајчевић »^а«, др. Анте Дулибић 
vii.a«, др. Јаико ПТимрпл; »;!ii«. др. ('иетислав По- 
noiMili »пп«. Фехим Курбеговић »за«, Јован Ма- 
говчевић »за«, Милорад Вујичић »за«, др. Жарко 
М^иладиновић »за«, Јрвав Ђоновић »за«, др. ЈБуба 
Поповић ».за«, др. Славко llli'licpoi! »за«, Иво Ло- 
врићевић. »за«, Дервиш Омеровић »за«, Мшпа 
'Грифуиоип!! »за«, Јосип Дрофенив »за«, 

ГГредседник Миша Трифуновић: Господо, 
констатујем, да су сви 15 чланова гласали »за«, и 
да je према томе Закон o лекарима специјалистима 
гадначно примљен. 

Извеотилац Фехим Курбеговић: ГобПОДО, сад 
долази уредба под бр. списка 13. Закон o устрој- 
ству саичтетског Оавета Краљевине Срба, Хрвата 
и ('ловвнаца. 

Председник Миша Трифуновић: Господо, 
приступамо гласању. 

Секретар др. Љуба Поповић [фозива чланове 
Законодавног Одбора да гласају и они су гласали 
овако: 

Мнлосав PaJMomiti »за«. др. Анте Дулибић 
»за«, лр. Јанко Шимрак »за«. др. Светислав По- 
повић »за«, Фехим Курбеговић »за«, Јоваи Ма- 
говчевић »аа«, Милорад Вујичић »за«, др. Жарко 
Млладиновић »за«, -Тоиаи Ђоновић »за«, др. ЈБубс 
ГГоповић »за«, др. Славко Шећеров »за«, Иво .:'(i- 
врићевић »за«, Дервиш Омеровић »за«, Миша 
T|)!i(|ivHoiiiili   за . Јрсип Дрофеник »за«. 

Пррдседник Миша Трифуновић: Господо, 
констатујем, да су свих 15 члавова Законодавпог 

Одбора гласали »ва« и Да je према томс Закоп o 
' устројству Санитетског Савета ЕСраљевиве СЈрба, 
Хрвата л Словенаца ковачно усвојен. 

Известилац Фехим Курбеговић; Сад долази 
уредба под бр. спискб м. Закон P сталвој болнич- 
КОЈ  i.'OMiicnjii. 

Председнив Миша Трифуновић: Росподо, 
приступамо гласању. 

Секретар др, Љуба Поповић прозива чланове 
Зшсонодавног Одбора да гласају и они су гласали 
ona i,4): 

МиЛосав Рајчевић »за«, др. Лнте Дулибић 
»за«, др, Јапко Шимрак за . др. Светислав llo- 
iioiuili »:;а . Фехим Курбеговић -ia . Јован Ма- 
говчевић за . Милорад Вујвчић за . др. Жарко 
Миладивовић ва«, Јрван Ђоновић >>за«,'др. Љуба 
Поповић »за«, др. Олавко Шећсров за«; Иро Ло- 
врићевиЈ] за«, Дервиа! Омеровић за , Мтпа 
Трифувовић »за«, Јосип Дрофеник »за«. 

Председиик Миша Трифуновић: Господо, 
ионстатујем, да су свих 15 чланова гласали »за« 
и према томе je Закоп o оталној болничкој коми1 

fiijn ковачво усвојен. 
Известилац Фехим Курбеговић: Господо, сад 

долази уредба под бр. списка 15, Закои o снабде- 
r.an.v аватомских нвститута лешевима. 

Председвик Миша Триф/новић: Господо, 
пристудамо r.iacan.v. 

Секретар др. Љуба Поповић прозива чланове 
Заководаввог Одбора да гласају и omi су гласали 
овако: 

Милосав Рајчевић »за«, др. Анте Дулиби! 
»за«, др. Јанко Шнмрак »за«, др. СЉетислав По- 
Tiomili »за«, Фехим Курбеговић »аа«. Јовав Ма- 
говчевић »за«, Мплорад Вујичи'! лза«, .i.p. Жаркр 
.Miria;umor.iili »за«, Јовав Ђоврвић »за«, др. ЈБуба 
lloiior.iili »за«. др. r,iaiii;o lllclv pon »na«, lino Ло- 
врићевић »за«; Дервиш ОмерРвић »за«, Миша 
Трифуиовић »за«, Јосил Дрофеник »за«. 

Председник Миша Трифуновић: ГоспоДо, 
коистатујсм. да ćy свих 15 M.iaiK г.а гласали »за« и 
према гоме je Заков o снабдеванЈу аватРмбких mr- 
ститута лешевима ковачно усвојев. 

Известилац Фехим Курбегоаић: Гослбдо, сад 
долази уредба под ор. списка 17. Заков o устрој- 
отву обласвих санитегских управа, 

[Трздседник Миша Триф'новић: Роспбдо, 
ариступамо гласајву, 

Секретар др, Љуба Попови^ пррзива чланове 
Закочодаввог Одбрра да гласају и omi су гласали 
овако; 

Милосав Ра.јчсппН »за«, др. Адте Дулибкћ 
»na«, др. Јавко Шимрак »за«. др. Оветислав По- 
nomili »за«, Фехим Курбеговић »за«, Јовав Ма- 
говчевић »за<<, Милорад Вујичић »за«, др. Жарко 
Мил^динрвић »за«, Јоваи Ђововић »за«, др. ЈБуба 
Поповић »na«, др. Славко ЦГећеров »за«, Иво Ло- 
врићевић »за«, Дервиш Омеровић »за«, Mmiia 
Трифуновић »за«, Јосии ДрофевВк »за . 

Председвик Миша Трифуновић: Росподо, 
констатујем, да су свих 15 члаиова гласалн »за« и 
према томе je Закои <> устројству ббласних саиА- 
тетских управа коначпо усвојен. 

Известилад Фехим Курбеговић: Господо; сад 
долази Уредба под бр' списка 18. Заков o окруж: 

miM (жупанијсхшм) п среским саннтетским упра- 
вама. 
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Председник Миша Трифуновић: Господо. да 
ирлгтуплмо глосаљу. :!;i реч се јавио г. Јовав Ђо- 
nomili. 

Има реч гооподин Јован Ђоновић. 
Јован Ђоновић: Господо, у колико се сећам, 

раније, кад смо дискутовали o овој ствари, решили 
смо да се узини једаа измена, Ми смо билн про- 
TIIIIV тога, да се стварају и обласне и окружне и 
среске управе. Јер би гих управа било више Eiero 
штотреба. Стога смо тражили, да се учипи из- 
мена, евеитуално кад се донесе Закон o Ддмипп- 
стративпој Прдели и окрузи укжву, да се тада 
укину ii окружЛе савитетске управе. Ja тражим 
обавештење no рвоме да видимо шта je билр и да 

v .m ji' то предвиђено овим законом? 
!'('(|M'|M'IIT Мтшстарства Народнрг Здравља 

др. Андрија Штампзр : Ta нзмепа, господо, уне- 
mciiii ji' у прелазпа паређења, no крјима окружне 
санитетске управе престају функиионисати', мпм 
се донесе Закон o Адшгаистративнбј подели земље. 

Председник Миша Трифуновић: Нека rocno- 
дип нзвестилац го прочита. 

Известилац Фехим Курбеговић (чита): »Члан 
: Делокруг и устројствр окружних (жупанијских) 
Оанитетских Управа одредиће се саобразно одррд- 
бама закона o адшгаистративној подели земље«. 

Председпик Миша ТрифуновиК : Приступи- 
hc.Mo поимениЧном гласању. 

Секретар др. Љуба Поповић прозива господу 
чланове Законодавног Одбора ла гласју, и они су 
гласали овако: NI. Рајчрвић за, др. A. Дулибић за, 
лр. Ј. Шимрак за, др. Св. Поповић за, М. Вујичић 
за, Ј. Macor.'irmili за, -T. Ђоновић за, Ф. Курбвго- 
r.uli за, др. ЈБ. Попрвић за, др. С. Шећеров за, др. 
Ж. Миладиновић за, II. Ловричевик за, Дервит 
Омеровии за, Јрсип Дрофешш за, М. Трифуно- 
Tiiili за. 

ГГредседнак Миша Трифуновић: Гласало je 
свега i."i чланова Законодавног Одбора и свћ су 
IVI a са .i i r за. Према томе констатујем, да je закон o 
окружним среским саннтетским управама коначно 
примљен. Изволитс чута даље. 

Известилац Фехим Курбсговић: Ha реду je 
уредба (iiiiri;a број 19, сада закон o отварању по- 
г.их оделења у државпим болницама. 

[Тредседшге Мишз Трифуновић: Приступамо 
господо, понменичном гласању. 

Секретар др. Љуба Поповић прозива господу 
члаиове Законодавног Одбора да гласају n они су 
гласовали овако: М. Рајчевић за, др. A. Дулиблћ 
за, др. Ј. Шимрак за, др. Ов. Поповић за, М. Ву- 
Jii'iiih за, Ј. Маговчевић за. Ј, Ђбновић за; Ф. Кур- 
беговић за, др. Љ. Подовић за, др. (:. Шећеров за. 
др, Ж. Миладиновић за, II. Ловричевић за, Л- Оме- 
ровнћ за, Ј. Дрофепик за, М. Трифуновић за. 

Председник  Миша Трифуновић: Гласало je 
свега 15 чланова Законодавног Одбора и сви су 
r.'iaca.in за. lip'Ma томе објављујем, да je закои o 
пг.арапл' иових оделења у државним болницама 

niHTHBuo примљен. 
Известилац Фехим Курбеговић : Ha реду je 

vpva'n списка 6р. 20, сада закон o бесплатној л ■- 
tcapcitoj помоћи у болницама. 

Председник Миш^ Трифуновић: Приступамо 
господо, поименичном гларању. 

(VKpiTap др. Љуба Поповић npcaiina госцоду 
чданове Закоцодавног Одбора, да гласају п они су 

гласали бваЕо: М. Рајчевић за, др. A. Дулибић за, 
др. Ј. Шпмрак за, др. Св. Поповић за, М. Вујичиђ 
за, Ј. iMaroii'icmili за, -T. Ђоновић за, Ф. Курбего- 
mili за, др. Jt>. Поповић за, Др. С. Шећеров за. др. 
;i|). Ж, Mii.ia.umoiaili за, И. Ловричевиђ за, Д. Оме- 
ровић за, Ј. Дрофеник за, М. [ђрифуновић за. 

Председ ;  Миша Трифуновић: Гласало je 
свега i ."i чланова Законодавног Одбора и сви су 
гласали за. Према томе објављујем, да je закон o 
бесвлатној лекарској помопи у болниџама дефи- 
пптивно нзгласап и примл>еп. 

Известилац Фехим Курбеговић : Ha рсду je 
уредба под бр, списка 21, сада заков b рсниван>у 
u уређењу Главног Апотекарског и Оанитетског 
Слагалишта. 

Председник Миша Трифуновић: Приступамо 
поименичном  гласању. 

Секр тар др. Љуба Поповић прозива госиоду 
чланове Законодавног Одбора да гласају, n онн су 
гласалп оиако: М. Рајчевић за, др. A. ДулибИћ за, 
др. Л. Шимрак за, др. Св. Поповић за, М. Вујичић 
за, Л. Маговчевнћ за, Ј. Ђоновић за. Ф. Курб^говић 
ia, др. Љ. ПоповиЋ за, др. С. Шећеров за, лр. 

Hi. Мнладиновић за, II. Ловричевић за, Д. Омеро- 
еић за, Ј. Дрофеник за; М. Трифуновић за. 

Пре к imii; Миша Трифуновић: Гласало je 
15 чланова Закоподавног Одбора u crn ру гласали 

■ a. Према томе објављујем, да je Заков o оснивању 
п yp:'l,i"!i.y Гтавног Апотекарског и Оанитетског 
слагалишта коначдо примљен. 

Известилац Фехим Курбеговић : Ha реду je 
гредба бр. '2:> мгаска, сада Закбн o измевама чл. 3. 
Закона од 18. децембра 1906. o уређењу Апотекар- 
ства, који важи у Словецији и Далмадији. 

Председник Миша Трифуновић: Приступамо, 
фсподо, поименичном гласању. 

Оекретар лр. Љуба Попозић прозива господу 
ч [анове Законодавног Одбора да гласају, и omi су 
гласали овако: М. Рајчсг.и!! за, др. A. Дулиби11 за, 

p Л. IliiiMpai; за, др. Св. noiioiuiii за, М. Вујичић 
;>а. Ј. Маговчевић за, Ј. Ђоновић за. Ф. Курбеговић 
a. др, .'1-., Поповић за. др. C Шећеррв за, др. 
Ж. Мила iimniuih :ia. II. Ловричевић за. Д. Омеро- 
laili за, Ј; Дрофеник за, М. Трифуновић за. 

Председник Миша Трифуновић: Гласало je 
i.") члановаЗакрнодавног Одбора и сви &у гласали 
за. Констатујем; да je дефинитивно примљеи Заћол 
d изменама чл. 3. закона од 18. депембра 1906. o 
уређвњу "Апотскаргтр.а. ксјп ваЖи у Оловенијн и 
Далмацији. 

Известилац Фехим Курбеговић: Ha реду je 
уредба број 23 списка, сада Заков o нзмепама 
реда за љекарнице v Восни и Х^цеговинн Од 17. 
октобра  1907. год. 

Председник Миша Трифуновић: Приступамо, 
['осподо, п( именичнрм гласању. 

Секретар др. Љуба Поповић прозива гослоду 
ч.ганове Законодавног Одбора да гласају, н omi су 
r.iaca.ni оваЈСо: М. Рајчевић за др. A. Дулибић за, 
др. Ј. Шимрак за, др. Св; Поповић за, л!. В.Ујичић 
::а Л. Матовчевић за, Ј. Ђоновић за (1>. Курбеговић 
за,'др '!). Ноповиђ за, др. 0. Шећеров за, др. 
',!,'. .Mu м MMicr.nli за, И. Ловричевић за Д. Омеро- 
la'li за. Ј, Дрофеник за, М. Трифуновић за. 

Пргдседник Миша Трифуновић: Господо, 
r.iaca.io je свега is чланова Законодавног Одбора 
ii сви су гласали за. Објављујем, да je закон o нз- 
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мсиама реда за љекарнице v Босни и Херцеговини 
од 17. октобра 1907. год. коначно изгласан. 

Известилац Фехим Курбеговић : Ha реду je 
уредба списка бр! 24, сада З.аков o олакшицама 
за апотекарске помоћник^ в приправнике, који с^ 
суделовали v последњем рату. 

Председник Миша Трифуновић: Приступамо, 
госиодо, поимеаичном сласаљу. 

Секретар ДР- Лзуба Поповић прозива господу 
чланове Законодавног Одбора да гласају, и они су 
гласали овако: М. РајчевЈЛ з^, др. A. Дулибић за, 
лр. J. llliiMpai; за, др. GB. Поповић за, М. U.vjii'inli 
:;а. ■). Маговчевић за, ■!. ЂоноввЉ за, Ф. Курбеговић 
аа, др. .'1>. Поповић за, др. 0. Шећеров за, др, 
/li. Mii.ia;miH:r,!ili за, 11. Ловричеви!! за, Д. Омеро- 
iiili за, Ј. Дрофеник за, Џ. Трифувовић за. 

ПредсеДник Миша Трифуновић : ГоспоДо, 
iMaca.io je свега 15 чланова Законодавног Одбора 
ii ови су гласалн за. Објављујем, да je закон o 
олакшицама за апотекарске помоћнике и приправ- 
гтике, који су суделрвали у последњем рату во- 
иачио imviacaii. 

Известилац Фехим Курбеговић : lia реду je 
федба cmici.'a 25, a сада закои b изепа^итви tto- 
гојев за придобитев лекаришкега обрта, 

Председник Миша Трифуновић: Приступамо, 
господо, поименичном гласању. 

секретар др. Љуба Поповић прозива гобподу 
чланове Законодаввог Одбора да гласају, п omi су 
гласали овако: М. Рајчевић за, др. A. Дулибић за, 
др. Ј: Шимрак за, др. Св. Поповић за, М. Вујичић 
за, Ј. Маговчевић за, Ј. Ђоновић за Ф. Курб^говић 
за, др. .Ih. Поповић за, др. С. Шећеров за, др. 
Ж. Mii.ia iimniaiii ;;а. II. ЈТовричевић за. Д, Омеро- 
laih за, Ј. Дпофотп; за, М. Трифунрвић за. 

Пр vi'Ciniii; Миша Трифуновић : ГосподОј 
гдасало je свега 15 чланрва Законодаввог Одбора 
ii сви гу гласали за. Објављујем, да je закои <> нз- 
еиачитви погојев за придоПптси лска.ршпксга опрта 
ковачно изгласан. 

Известилац Фехим Курбеговић : lla реду je 
уредба списка број 26, a сада закон o обавезном и 
приоилном цепљењу прор богишама у Словенији 
п Далмацији. 

Председнлк Миша Трифуновић: Приступамо 
иоимсиичиом  гласању. 

Оекретар др. Љуба Поповић прозива господу 
здавове Законодавпог Одбора да iviacajv. п они су 
гласали овако: М. Рајчевић за, др. A. Дулибић за, 
,ip, .1. Шимрак за, др. Св. Поповић за, М. Вујичић 
за, Ј. М^аговчевић за, Ј. Боновић -a. Ф. Курбеговић 
за, др. Љ. Ifoiioiaili за, др, (". ГОећеров за, др. 
/К. Миладивовић за, II. Ловричевић за, Д. Омеро- 
i MII за, Л. Дроф^аик за, М. Трифуповић за. 

Прздседник Миша Трифуновић: Госводо, 
гласало je свега 15 чладова Закоподавног Одбора 
п сви су гласали за. Објављујем, да je закои 6 оба- 
гсезвом п приснлном цепљењу прота богињама у 
Словевији п Да.тацијп ковачво изгласан. 

Известила[ц Фехим Курбеговић: Долази уред- 
ба списка 3, a сада заков o праву за извршивање 
бабичке праксе. 

Председник Миша Трифуновић: Приступамо 
поименичном  гласању. 

Секретар др. Љуба Поповић прозива господу 
чланове Заководавног Одбора да гласају, и они су 
гласали овако: М. Рајчевић за, др, A, 'bviiiuuli за, 

др. •). Шимрак за, др. рВ. Iloiiomih за, М. H.vjiiMiili 
за, Ј. Магрвчевић за, Ј. Ђововић за, Ф. Курбеговић 
за, др. Љ. Поиоиић за, др. 0. Шећеров за, др. 
Ж. Миладиновић за, JI. Ловричевић за, Д. Омеро- 
i.nli за, Ј. Дрофеник за, М. Трифуновиђ за. 

Председник Миша Трифуновић: Господо, 
гласало je свега 15 чланова Законодавног Одбора 
n сви су гласали за. Објављујем, да je змсов o 
праву за извршиваље бабичке праксе кона.чно из- 
гласан; ■ требају само још два ч.кша рверача пре- 
ма пословнику за све ове уредбе. Предлажем за 
чланове овераче гоепрдива дра. Светислава Поио- 
i'iilia u господива Фехима Курбеговића (Прима се.) 
Даиатп.у седиицу закључујем. ПреД Законодав- 
im.M Одборо^м ne стоји ништа mmu1. што би могао 
ставити na Двевни ред, na Ку ггрема томе идућу 
редницу заказати [гаомево. За дневни ред идуће 
седнице нмамо нзбор одбора за ревизију оних кои- 
цесија Мтгастарства Пољрпривреде и Мшгистар- 
ства Тума ti Гуда. Реч нма господин Ђоновић. 

Јован Ђоновић: Да ли he се тај одбор бирата, 
како то Устав вајређује, na да буде једав Одбор, 
који he ревидирати све концесије уошите, нли he 
onaj одбор да прегледа само кбнцесије ових двају 
мипистарстава? 

Председник Миша Трифуновић: Mu смо тра- 
a.ii.iii проко MmmcTpa за Копстптуапту. да пам 
сва Министарства пошаљу одмах крнцесије, кбје 
cv издала ir то да нам пошаљу преко Председника 
Народне Схсупттине. До сада су мам само два Ми- 
нистарства послала те ковцесије, и то Мивистар- 
ство Сољопривреде и Министарство Шума п Руда. 
'Го je до сада дошло. Ja међутим одмах присту- 
пам послу u бирам Одбор у смислу устава за ре- 
визију тих коицсспја. Кад ;ioliy ковцесије и из 
других Мивистарстава, мн ћемр опет нмати да бл- 
рамо Одбор. Сад то стоји до Законодавног Одбора, 
хоће ли да то ковцесије ревддира једав исти Од- 
бор, или да једав Одбор ревидира ^сонцесије једвог 
пли два Министарства, или да тај Одбор р^видира 
све концесије. Мп се можемо мадо и размислити 
п ja стављам то питање за дневни ред идуће сед- 
1111Ц(). 

Пма, реч господин Ђоновић. 
Јован Ђоновић: Потребно би oii.io. да će joiu 

u ово пречисти; Да .'ni je Влада дужна да нам под- 
несе све издате кондесијеј нли само онв, које je 
na ia ia у ввемеву од ослобођења до данас. 0 овом 
питању у Уставу je казано тачно, na ипак има pa- 
зних тумачш.а. Ja држим, да je сМисао ове одред- 
беУставве ono. да се бве крЈгдесије мррају аоднети 
Народној ('i.'.vnniTiinii. .vnjiar.o Законодавпон Од- 
бору, да их све испита n ревидира. Ja бих молио, 
кад je већ то тако, да npe него бисмо изабралиОд- 
бор, .VIIVTIIMO владн airr. којпм ћемо тражити да 
се аллицирају уставне одредбе o овом питању и 
да св cge концесије пошаљу Законодавном Одбору, 
a да Законодавни Одбор изабере јеДав ужи Одбор, 
којп he нматн да ревидира ове ковцесије. To би, 
господо. било пајоо.ч.!'. a ne ,ia се ради овако na 
парче. У овоме смислу, према гледипггу, које caU 
изнео o овом питању, треба и остали чланови За- 
конодавног Одбора обзиљво ствар да схвате n 
довесу. 

Председник Миша Трифуновић: Да одгово- 
рим господиву Ђрновићу. Ono IHTO ro(4io.4nii Ђо- 
ncr.nli овде оправдано предлаже, го смо мп eeh 
учииили no својој дужности. Председништво За- 

34 , 
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коиодавиог О^бора упутило je преко Миниотар- 
ства Da Конституанту акт свима Министарствима, 
ла ое Законодавном Одбору пошаљу све уредбе на 
ревпдиран.с и прпмоиу члана 139. Устава. Дакле 
Mir смо то neh тротлп од свпх Миплстарставе! и 
na осиову тога iranicr траж^ња ова два Мштстар 
ства су иам ii поолала концеоије, које су издала. 

Хоћемо ли сада да сачекамо, док нам и 
остала МшгасЈгарства не пошаљу enoje вонцесије; 
na да приступимо поелу. или да то учинимо сад 
одмах. 

Има реч ГОСПОДИН ЂоНОВИћ, 
Јован Ђоновић: Господо, смисдо онрга, што 

сам мачо пре казао, mije 0ио тај, да са радбм ме- 
камо еие дотло. док тшг n остала Министарства 
ne пошаљу еиоје концесије. Смисао мојих рочи 
dno je да ее ургира. да пам Мииистарства тто upe. 
у смислу • наређења уставног пошаљу све конце- 
cilje.  и да ИХ  ne реШДИрају  једаи  лпа   ИЛН   imilie 
ужих одбојра за поједине концесије посебицб, него 
да све концесије ревидира и на и.има примепп 
Уетаиие Одрвдбе еамо једап Одбор; 

Председник Миша Трифуновић: Ja могу jom 
једанпут пбновити. Госттодин ЂоновиЈј тражи 
хитно. Председпиштво Законодавног Одбора то je 
већ учинило. Мн смо добили концесије само 6д два 
Министарства, a да би са тим ишло брже ми ћемо 
наше тражење и [Тбновити. -Ta држим, да бисмо 
могли ii;i\iiir пут r.eli прпетуипти избору тога Од- 
бора, јер га најпосле и морамо бирати. na he ои да 
чека док не дођу све i;oiiueeiije. 

Фехим Курбеговић: Мн имамо много закон- 
ских оспова. пмамо аакоиеку оеиоиу o централпој 
управи. законску основу o доношењу администра- 
тивпих еудоиа и jom друге. које ће сада доћи. Ми 
ипемо у стан.у да све то савладамо^ Ми видимо, 
да сав тај посао спада sa терет 12—13 рсоба, док 
друге nniiie крлеге ходају no провинцијама и аги- 
Tvjv. Сада, када будемо изабрали ове одборе, omi 
nelie бптп у етаљу да раде као mi други што нису 
радилп. У то одборе долазе особе, које су иреодте- 
рећене послом те no могу итпта темељито да 
отфшо. Треба сачекати да поједина шцшстарства 
пбшљу концеоије, na ћемо онда моћи приступити 
послу разрешених руку и моћв га обавити. 

Председнкк Миша Трифуновић: ТТма реч лр. 
Свотиолат! TTorroBnli. 

Лр. Светислав Поповић: Ja ne могу да će сло- 
жим са госл. Ђоновићем, да један одбор пспитујо 
концесије. Концесија у сврјој сушттш значи ол- 
ступање рд ошпто правне норме, она јо изузцмање 
КОД конкретнрг елучаја од npomrea. који су моро- 
laium за све rpaljaiio n сваки случај конкретан има 

će засебно да расправља. Ствар je Законодавног 
Одборп. хоће ли упутити Одсе^у, ROJH je изабран 

да испита ово копцесијо, xoho ли томе Одсску по- 
верити да пеппта n лруго концесије или he бирати 
друге одееке. (Фехим Курбеговић : Који иећо да 
раде као IHTO mi до сада нису радили.) 

He могу се оложити са госиодпиом Курбего* 
lailieM. да чекамо да се испитају ове копцоспје. којо 
су сада поднешене. Концесије се не издају да се 
пеко фаворизвра, него чине одсоупање од ошитег 
лравиог прописа, да се унапрбди не концесиоаар 
лично иего ro(a!(ei;i|icTii() пародио namo. (Фехим 
Курбеговић: Све лепр изгледа кад се говори, a кад 
се приетупи послу онда сасвим друкче.) Да кон- 
цесија задовољи потрсбу, мора имати примвтивну 
правну извесноот. Опога момента кад су стављене 
концесије у питаве, кад je решено, да се имају ио- 
једине концесије испитати na начин предвиђен no 
чл. 133. Устава, онда je свака концесија изгубила 
своју важност делимично не само за концесионара 
него n за сврху, за коју je намењена. При истшти- 
г.ап.у тпх концесија nama je дужност с-творитп из- 
весност: нли бпбзватн концесију, или je оснажнти 
дефицитивно, да би иоглапостићи ону сврху, којрј 
еу иамењене. Зато кад пмамо неке ствари, Etoje 
можемо да испитамо, опда je nama. дужност да 
учинимо^крај iino upe неизЈвесн'ости, коју je ство- 
рила уредба чл. 133. Устава. Ja мислим, да мо- 
жемо onaj восао пбверити иоколпцппп чланрва За- 
коподавног Одбора, папшм друговима, који нису 
оптерећепи послом, (Фехим Курбеговић: l.'ojn неће 
да pa i,e као IIITO mi до сада; нису радили.) lim 
оппма. КОЈИ nnev у пододбору, којп има да ne- 
ппта закон o централиој vnpami. (Фехим Курбего- 
вић: I'ICTC су особс у том пододбору, које су и овде, 
псто- су особо n петп одбори као na позорници.) 
Јер, ако будемо чекали п.осле закона o централној 
управи u закрна o управнш судоврма, доћићс 
иаса појединих законских пројеката, који lio увек 
задржаватн овај посар. Onaj nooao. и ако je ситан, 
индивидуалан, ипак пије шиве важан за нашу 
народну привреду и зато мислим, да се no дамо у 
томо послу омотати. него да гледамо тто про дп 
свршимо ту ствар. 

Првдседник Миша Трифуновић: Господр, 
ово mijo тако прешна гтвар. можемо je окинути 
o двевиог рода. na ћемо cei o томе договорити. 

Ja nar, сада молим за јодпо овлапЉење. Какр 
нема ниптта у овоме моменту за сада да се ставн 
na дневни рвд, молпм одбор за овлапШење, да за- 
кажем седнлцу, 1ШД буде mro било и да сам одро- 
дим дпоппп ред, с тпм да добијете за 24 сата pa- 
mije ono IIITO буде na дневнрм реду, да не би na- 
рочиту седницу заказивао за утврђиваље дневног 
ре [&, Прпетајомо лп. господо. na TO? (ПристајбМО.) 

Дапашп.у седниду аакл.учујом. 

(Седиица je закључепа у 12 n 30 часова.) 




