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VIII. СЕДНИЦА 

^АКОНОДАВНОГ ОДБОВА 
НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ 

КРАЉЕВИНЕ 
СРБАј ХРВАТА 11 СЛОВЕНАЦА 

држана 16. новембра 1921. године у Боограду.    ^ 

Председавао Председпик Миша Трифуновић. 
Секретар др. Павле Чубровић. 
ripiicvTini: застушгаБ Мииистра Финансија 

господин Министар Шумо и Рудника др. Кинко 
Кризман ii реффвнтн Шшиотарства Славко Пе- 
rpounli  п  MII.IOIII СтрјКОђИћ. 

(Почетак у lo и Yv сати.ј 
Председник Миша Трифуновић: Отварам 

\'ll!. седницу Законодавног Одбора, Молим, да 
чујете записник iipoin.ic седнице. 

Замбник секретара др! Слгвко Шећсров чита 
записник \'ii. седниде Законодавног Одбора. 

Преддедаик Миша Трифуновић : Прима лв 
Одбор арочитани записник? 

Др. Светислав Поповић: ЗаПисником je кон- 
статовано, да je питање o крнцесијама скинуто са 
дневнога реда, док и остала Мипистарства нс под- 
mvv своје концесије. To, међутим, није тлчио. јер 
таква рдлука није донета, него je само решено, да 
се то иитиид; задоцнијеодложџ. (Гласови: Тако je!) 

Заменик секретара др, Слако Шећсров: Ова 
je примедба тачна,. Ja je примам. 

Председник Миша Трифуновић: Записник 
lio се исправихв .v смислу ове пржмедбе господина 
Поповића. MO.IIIM, да чујрте шта je приспело Од- 
бору. 

Секретар дј). Павле Чубровић: Стигле су оис 
молбе (чита): 

Централног Одбора националних жељезпи- 
чара, да be правилно регулишу звања и плате же- 
лезничара (упућено Одбору); 

Главног Одбора Савеза Добровол.ада за до- 
пуиу члана i. уредбеoдобровољцима(упућеноШ. 
одсску); 

Трговинско-рбртничке зборнице аа Словени- 
ју, да се укине уредба o скупоћи (упућено ili. 
одсеку); 

Главног Одбора Савеза Добровољаца за до- 
nvii.v 5 редбе D добровољцима студентима, који су 
били у гатернацији (упућено 111. Одсеку); 

Друштва за Просвећивање жена, да се из- 
.моип члав 15. уредбе o додацима да жене чтшв- 
иицп примају пуне дрдатке (упућено I. Одсеку); 

Трговачко-индустријске коморе из В. Бечк&- 
рска да ce укпио уродПа o п.-уиоћи (.vii.vlicuo III. 
Одсеку i. 

Председншс Миша Трифуновић : Ово te ce 
vii.vTiiTir надлежним Одсецима. Чаот ми je изве- 
стити Одбор, да je Влада доста,вила Одбору Закрв 
o МиЈШСтарској Одговориости, 

Господине Анђелићу, вн сте ималн неко пи- 
тање пре дневнбга реда. 

Пзвле Анђелић: Мошм господцна ПредсеД- 
иика, да мп одговори: вашто (шје попуњен Зако- 
нодавни Одбор у оиом броју, којн je установљев 
Уставом, a то je 42. У седиице ce иозивају само 

33 члана Одбора. Ja знам, да су искЈвучсни чла- 
iioim комунистичке цартије, али je II>IIX свега 6, 
na би желео да знам-, зашто ce не позивају onu 
ссталп. Поједини клубови пиеу хтели упутити за- 
менике ОНИМ ЛИЦИМа. icoju су даш оспшкч; те je im 
T.ij начин ЗаЈ^Онодавни Одбор остао без кворума-за 
enoj рад. Молим гооподина Председника, да из- 
јави, хоће .111 пЈјсдуиеги niT.i т|)еба да ce Закоио- 
давни Одбор iion.viiii. како би могао радити? 

Предеедипк  Миша  Трифуновић:   Кворум   за 
рад ЗаЕоиодавиог Одб()|)а je ■ipcliiina. његових чла 
иова. Према томе on може увек радити, кад je то- 
лико чланова присутно; a ira никад и не  почи- 
њемо рад, кад исма ирпсугних  11  члаиова. 

Сад настаје једна друга ствар. Имате пот- 
иупо арава, да греба да ce изберу иови чланови на 
иесто оппх, који су дали оставке. To je ствар клу- 
бова. Листе имају своје заменике, али ce Ешсу пс- 
цриле и клуб треба да избере друге чланове. Ja 
као Председник Зако]10дав110г Одбора могу да умо- 
лим клубове, да мссто онпх чланова, који су дали 
остапкс пошаљу друге свбје чланове. 

Љуба Јовановић: Ja мислим, да mije правил- 
no ваше гледиште. Ja мнслим, да ce мора посту- 
liinii онаио како je uo закону. Законодавви Одбор 
изабрала je Скушптцаа и арема томе иове чла- 
иове Одбора може опет само Скушитпиа увести. 
To би Скупштина имала да уведе са ових листа, 
које су предате и no којима смо мн гласалп. A што 
ce тиче оних места са листа, које овде уошпте не- 
мају својпх аредставвика, ту опет Скупштина тре- 
ба да ptMiin, a клубоии иемају ту шта да решавају. 

Председник Миша Трифуновић: Ви свакако 
пмате право, господиие Јорановићу. Тамо има ли- 
сга; Te листе нису исдрпене п онда би Скупштива 
имала да одреда друге ва место оних, који су дали 
оставке. 

Што ce тпчг комупистичкпх иослапика, то je 
скоичаио са  noiiiiM  изборима,   na je u  то ствар 
< 'K'vmimine. 

Др. Јанко Шимрак: Mn пмамо опде две na ine 
коптрадикторне  нзјаве.  Коју треба да сматрамо 
као тачпу? 

Предс&дниБ Миша Трифуновић: Гооподине 
Шимраче, и Председник Одбора може да погреши, 
a овде je у пптап.у само једна адмивистративна 
погрешка. 

Има рсч госпрдив Ђоновић. 
Јован Ђоновић: Ja сам хтео o onoj стварн да 

кажом две, трп ррчи, Закрводавни Одбор смањеи 
je за 6 чланова и у толико je опала његова радва 
способпост. .Mn радимо no секцијама и у пленуму 
n увек видите раде нсти људи. Императив би бир, 
да ce r!:n;on();iai!iiii Одбој) попупп join na (i свежих 
људи, да би Moian свршити свој посао, којн му je 
устав и НарОдна Ску тива ставила у дужиост. 
Ja, дакле, тражим, да дођу нови људи у Законо- 
даппп Пдбер. Да on тртп цис.тпе. i;njii су му ста- 
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вљени у ДУЖНОСТ пиачс. ■ исћсмо (timi готоип до 
одређенога рока. Стога се слажем са гоеи. Алђелиг 
Кем, i.'oju je ii])c;iio-/i,iio. да треба предуисти коракс 
;ui сеово питоње покрене и у Народнрј Скупштини, 
п- да Народна Скушитина донесе решење, да се 
изберу iinr.ii члановн n.i место оних, који су ори- 
падали комунистичкој партији н.Законом o за- 
iiiTiiTJi државе арестали то бити. Ja молим госпо- 
jimii Председника, да учини то што пре, како у 
интереоу аосла, који радимо, гако и у ннтересу 
саме државе. 

Председник Миша ТрифуновиИ: Ла сам већ 
нзјавио, да li.v то учинити и ]а иогу ту изјаву до- 
II.VIIHTII. да li.v господииу Председиику Народнс 
Скупштнне v'iimimi молбу, да се ова ствар репш, 
јер као тто je казао господин ЈБуба Јовановић то 
се тпчс Скупштине и она то има да pumi. 

ПрДазимо на дневни ред. Ha дневном реду 
je прг.а тачка претрес извештаја o уредбама Мини- 
старства Финансија. Молим грсподина известиоца' 
да тај кзввштај прочпта. 

Известилац др. Грегор Жерјав: T.v je ирг.о 
уредба број списка iis.: ре^шење Екрномског фи- 
[гансијског комитета o такси за секције и лекарска 
уверења лвкарима, крје će од стране судова одре- 
1)\ју за судско-лекарске вештаке; од 23, јуна го- 
дине 1921., непубликовано, има да cie одступи ili. 
секцији, да ју ова секција ča enoje сгране прегледа 
n поднесе предлог, пошто се тиче лекара. 

Председник Миша Трифуновић: Стављам na 
r.iaeaii.e ову уредбу. Прима /m оакоиодавни Одбор 
да се уредба број списка 11,8,, како je дошла нз 
Одсека и бвако како je арочитана, уступи lll. сек- 
цији? (Прима.) Објављујем, да je оио решење сек- 
mije аримљено, Изволите чутн дал.е. 

Известилац др. Грегор Жерјав: Ha реду je акт 
број списка 96. Onaj акт еадржава иаређењс Ми- 
цистра Финансија, којпм се дају финансијским 
властима инструкције, како имају да поступе са 
валутама И девппама na теме.пу поетојеКпх уре- 
даба. Пошто raj акт нема законског значаја, одсек 
предлаже, да се врати Министарству ФћнансиЗа. 

Председник Миша Трифуновић: Има реч го- 
оподин ТЈоновић, 

Јовон Ђоновић: Господо, ja бих хтео да учп- 
miM једау напомену. Решење број списка 96, које 
je иодпето na (inaKoineine, о.шоподавпом Одбору, 
je решење Министарства Финансија ннтерног, ад- 
министративног карактера. 'Го етоји. Али, и да то 
ne ОТОЈИ, Nin ne 6ИСМ0 MOiviii да улазимо у рошава,- 
и>е o п.ему. Известилац je требао да шш саопшти, 
да je то решење namicano после доношева Устава 
n према томе, o н.ему ne Гш могао решавати Зажог 
подаппи Одбор. 

Предоедник Миша Трифуновић: Слаже ли се 
Законодавнв Одбор, да се onaj акт сжине са дпеп- 
пога, реда a na. то пристаје n господии Мшгастар 
Финансија? (Прима.) Објављујем, да je овај акт 
i кппут pa дневнога реда. 

Павле Анђелић: У кблико се сећам у гекцијп 
je решенрј да ce ona уредба одбацн и предлог се 
враћа. Тако трбба да ce одбаци свака она уредба, 
која je iiamieana. после Устава, 

Др. Лаза Марковић: Господо, пптап.е je. да 
.ni ono решење нма карактер једнога [фописа, који 
пма законског значаја. Лко оно рсппчпе нма ка- 
рактер прописа, који пма законског значаја, онда 
pa \in затр, пгго je допето noc.ie доношења Устава, 

пмамо да. огласимо да ne важи, a ако то решење 
нема карактер законског прописа, имамр онда да 
га вратимо Министру Финансија. Ja не знам, како 
(no гласи n према то.ме предлогу треба да ce Па- 
родна Скупштина изјасни, да лн ono решење no 
садржини пма карактер закона п.ш ne. Ako има 
карактер закона, имамо да га огласимо да не 
вреди, јер je донето после Устава. 

Заступник Министро Финансија. Миппстар 
[Џума n Рудника др. Хинко Кризман: Ona je рас- 
права e.vmmma. Нзазвана јесамо грешком адмиии- 
страције Мшшотарства за Атрарну Реформу. Под- 
нето je ннтерно наређење, noje je нвдато na оонову 
уредбе, која постоји за администрацију финанси- 
pan.a у раду тргопипе девизама n валутама, Изво- 
лите сматратн као да mije nn подаето. 

Јован Ђоновић: A.in ca опом примедбом, да 
су нама га подиели да га озаконимо, значи, да nn- 
еу ana m шта раде. Дакле, да копегатујемо. да 
ппеу знали nira раде. 

Застшик Министра Фин^нсија, Министар 
Шума n Рудника др. Хинко Кризман: llnje one'i 
оВако трагично, као што Ешже господин Ђоновић, 
Ono je nape|)cii,e у ввзи ca omiM ур/доама. Koje, су 
поднете Законодавном Одбору и рнда Да би ce дс. 
била nvna слика o раду поднесено je n one 
наређење. 

Предеедппк Миша Трифуновић; Слаже in ce 
Законодавнн Одбор, да ce ово врати Мттетру 
Финансија? (Слаже ce.) Нзволите чути даље. 

Известила.ц др. Грегор Жерјав: УреДбе под 
бројем 77, 81, 82, 95, 102 сппска тпчу ce промета 
са девизама и валутама. Одсек предлаже, да ce 
уКИНе УрСДба број 77, 81, 82. !l.">. nomio e.V МбђуТИМ 
i'.eh измењене другим уредбама. Уредба бррј 102 
пак да iviaeii: 

»Члан i. Овлашћује ce Министарски Савет 
да промет са девизама и валутама регулише сво- 
јом одлуком. 

Члап 2. Ове уредбе o девизама и валутама 
издане до 29, јула [921. године овим зароном ота- 
li.naj.v ce i'.an enare. 

Члап 3. Onaj закри (лупа na снагу еа дапом 
рбнародовања и гако дал.е.« 

Оваквим решбњем ситуација je разчишћена, 
nai; ce влади дају слободне руке, да може, Есако 
греба без одуговлачења проводити смотрену деви- 
зну политпку. 

Председник Миша ТрифуновиЦ: Госпрдо; 
ог.де. као IHTO ппдпте. има^две ствари. Пма пеко- 
лпко уредаба. Одсек предлаже, да ce извесаа број 
уредаба сасвим укине. Код једие уредбе само од- 
сек предлаже, да ce ona измени n да тако изме- 
n.eiia нма три члана. -Ta hy onaj upnu део уредаба 
ставити na, гласање. Прима ли Одбор, да се овс 
уредбеуТкину? (Прима.) Штр ce тиче уредбе са 
omi.M изменама, ja hy н>у ставити начелно na гла- 
сање. Прима лп Одбор ову урздбу овако изме- 
њену? (Прима.) 

Ihia .m код поједпппх чланова какве ари- 
медбе? Има реч господин др. Светислав Нрповић. 

Др. Светислав Поповић: Код редакције члаиа 
i. каже će: »Овлашћује ce Мииистарски Савет да 
п])ом(т са девизама u валутама регулише својом 
одлуком«. Ja мпелпм. да ona редакција mije у 
складу са оппм. како мп замишљамо уређење Ми- 
нистарсстЈза, одиоспо уређење Владе n ja иислим, 
да би бо.^е одговарало томе уређењу, кад би ее 



VIII. седвица — 16. новембра 1921. 2G9 

Мшгастар Финаснија овластиоЈ да no саслушаљу 
Министарског Савета пррмет са девипама и валу- 
тама рвгулише не одлуком него уредбом. Ja бих 
MOJIHO грсподина референта, ;ia у гоме смислу при- 
ми onaj предлог. 

Заиупшш .Мшпитра Финансија, Министар 
Шума и Рудника др.   Хинко   Кризман: Може  се 
HplIMlIT!!. 

Др. Лаза Марковић: Господо, ja се сЛажем 
за овом напоменом гооподина Поповића, само бих 
додао то. на првом месту, да се овлашћују Mmm- 
стар Финансија јг Министар Трговине и Инду- 
стрије, да онн зајвднички то питање регулишу. 
(Чујс сс: Комитет.) Не Есомитет! Ja предпажем њих 
двојицу, јер je го такве природе, да га сам Мини- 
стар Финансија, без Лоз^авања грговинбких и при- 
вредних прп.шка. ii Министар ђ)говине и Инду- 
стрије, без дод11|,;| Г11 Мииистарстиом Фпнаисија 
не може да реши. Ja бих предложио овако: »Овла- 
шћује се Министар Финансија и Министар Трго- 
вине п Индустрије, да једном уредбом са одобре- 
њем Мкпистарског Савета регулишу промет и такр 
даље. 

ЗаступшПл .Ммпистра •iMinaiK'iija. Мттстар 
Шума и Рудника др. Хинко Кризман: Ja MIKMIIM. 
Да Je сувишно додати, да ову уредбу донесу Мппп- 
стар Флпансија и Мнпистар Трговине и Инду- 
отрије, јер je Министар Финансија онај, који води 
Финансијску n валутну политику у земљи u он за 
п.у одгоиара. A o оипм приликама п околностима 
n (imiM иитгрссима. на које пма да пазн Министар 
Трговине и Индустрије, имадаводи рачуна п Ми- 
ппстар <I>iiiiaHciija. Господи греба да je познатр, 
да-се CBaita оДЛука има да донесе преко економско- 
финансЛјског Комитета Мтгастара у којем су за- 
ступљени и Мпиистар Трговине и Илдустрије, као 
И Министар ll().i,nii])iiiip(';i(; и .Мпппстар Финан- 
с.ија. Стога бих допунио го, да одлуку доноси Mn- 
нистар Финансија, jep ва raj iiocao он u носи пуну 
одговорност пред збмљом и Ок^пштинбм. 

Др. Лаза Марковић: Господо, мени je ^као, 
mro ne могу да се сложим da нзјавом заступника 
господппа MimncTjta i|>iiiiaiici:ja. jep je пракса за 
ове трп године пбказала, да je то питање o промету 
са девизама и валутама шетало из надлејкности 
једнога Министарства у надлежност другог Mmm 
суарства и да су разнн пбгледи билн заступљени 
у Министарству Трговипе одпосир Министарству 
<I>iiiiaiiciija. lio моме схватању, питање пррмета са 
девизама u валутама дрдирује мврго више трго- 
винрку политику него финансијску политику. Фи- 
нансиЈекрм прлитиком, какр ja разумем, и ако 
ипсам за те ствари сгоучн.ак, ие мрже će то пп- 
тање ипкад решити. мшшстар Финансија ту више 
врди крноррлу над пррметрм крд б^рзе, крнтррлз 
иад спекулацијом. a.m iipann промет ca девизама, 
ftpjH се тиче трговине и привреднрга живота, више 
ДРлазв у надлежнррт Министарства Тргрвине. Кал 
сам ja овр тражио, да уђу нједан идругн ^ивистар 
са paiain.M npaiiOM. ja сам тр намернр истакао. Ja 
знам, Да Ре то ради у крЉтету, a.m друга je ствар 
кад се то држи у иадлежности МинисЈарства Фи- 
iianciija. У TOM случају његов je аутрритет мнрго 
већи п рв цркрива Мппистра Трговине, који може 
да каже: na Министар Фшганслја тр узима на 
сврју Рдгрвррност, — и да рнда пере руке. Ja pcra^ 
јем при сврме предлрху, jep on боље рДгрвара 
ствариим одиосима, у овоме питаљу.  - 

Референт Министарства Инспектрр Славко 
Петровић: Ja li.v битн СЛРбРДан да госпидпиу ио- 
сланику рдговррим у 'роликр, штр се валутшш пи- 
тањем у NIiffliifcTapĆTBy Финаиија бави Генерални 
Писпскторат. fiPJH пма у CBPJPJ срвДИНИ јсдаи са- 
ветодавни одбрр, у ^рме ре налазв u представник 
MimiicTpa Tproiiiim; ii Иидустрпјс. TaKP Св сва оиа 
питап.а. решавају у спрразуму са Миниртарстврм 
Трговине, крје je представљено Егачвлницрм рде- 
лења за кредитае устанрве. РрспрДр, мнргр je теже 
кад сва Министарства имају ,да свршавају пр- 
слове, него кад тр ради једнр. (Чује се: г1о ми баш 
i: хрћемо!) У вомитету екрномскр-финансијском 
ваступљен je n Мпппста]) Трговине a ja сам хтео 
самР трликр да напоменем, да у Генералнрм Ин- 
спекторату прстрјн саветрдавни рдбор, у крме je 
представљено Министарствб Трговине и да се ту 
бпрразумно ради. 

Председиик Миша Трифуновић: Ja мислим, 
да нема примедаба крд других чланова. Ако нема 
ставићу на гласање. 

Др. Лаза Марковић: Ja сматрам, да je; рво 
питање важнр п мрлим, да га не крхамр прекр ко- 
лена. U'a.i п сам госпрдив Мшшстар нзјављује и 
кад његов референт изјављујв, да се рв.р питање 
[)a;i,ii у рпрразуму са Министррм Трговнне, ин баш 
п хрћвмр да узМемр n Министра Тргрвиие na рд- 
гРвррнррт за валутну и девизну арлитику. У томе 
je ствар. Другр je то питање; кад један референт 
ii:i МЈ1нистарства Трговине рде гамр и прпије кафу 
п слуша шта му се ирднрси, a друга je ствар кад 
уредбу заједничкл редигују министар Трговине a 
министар финансиЈа. Ja не желим да улазим у 
критику inrinj.v. jep сматрам, дато припада прош- 
лрсти, a.m за једну здраву пблитику у пбгледу 
девиза и валута пртребпа je рдговррнррт и Мини- 
стра ТргчЈвине п Мшшстра Фннансија; Ja мрлим 
п госпрду другу. која ру стручна no рвим ппта- 
н.пма. a п г. llmniilia. да се изјасне o трме и мо- 

• iiiM г. председгагка да радн тога да нзвесан рдмрр. 
Заступник Мипистра Фш1ансија др. Хинко 

Кризман: rla мнслим, да je iinai; неспрразум. За 
иалутиу политику, кар за једно врло крупнр пи- 
тање, рдговара земљи и Скупштини цела влада,. 
a ur еамо Министар Финансија. Штр caAi ja нпак 
iipoTin; нзмене, крју [4редлаже r. Лаза Маркбвић, 
то je стрга, штр сам ja бранио caiMO дрсадаипву 
праксу, крја je дрбра, да те прслове извршује Мп- 
нистар Финансија уз сарадњу екбнрмскр-финан- 
сијрког комитета n крји je пр решењу Мпшитар- 
ског Савета делегиран, да све те прслрвр екрнрм- 
ско:финансијРкрг карактера решава уа сарадњу 
са pccopniiM мтпктрима n да решену ствар иа- 
неее пред Миниртаррки Савет гакр, да цела влада 
одговара за и.у. Ствар je узгредна, KP he да пот- 
iimiK! ту наредбу, jep и Министар трговине рдго- 
вара кар в Министар Финансија за њу, самр што 
Мппистар Финансија пр мрме гфвдлргу сам he тр 
радпти. тр не зпачл да PB сам и нрсн одгрворнрст, 
затр остајем при сврме мишљењу. 

Др. Лаза Марковић: Пма једпа реч у говору 
г. заступника Министра Финапсија, прекр [\Рје не 
мргу да пређем без приМедбе. Ja мислим, да се г. 
Мшшстар ма.к) пребацир, кад ji1 казао, да je дрса- 
дашња ггракса била добра. Ррспрдр, та пракеа вије 
била добра, a најбољн дрказ je за то рваквр стање 
iiainc валуте и затр мп ту праксу треба да пиира- 
ВИМР. 
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Известилац др. Грегор Жерјав: Ja примам 
овакву стилизацију, каква je поднесена од страис 
г. Марковића iia идеју г. Поповића, да се каже у 
члапу i.: »Овлашћује се Министар Финансија, да 
pa одобрењем Министарскбг; Оаввта наредбом ре- 
гулише промет ('ii девизама и валутама^. Што се 
ТИче Додатка. ди fin со оспм Miimicipa "l'imannija 
именовао и Министар Трготтг. то питање молим 
да се pcniii гласаљем. 

Председник Миша Трифуновић: Ja li,v, го- 
сподо, ставити na гласање ову ствар онако како je 
изишла иа одсска, с којим се предлогом слаже и 
р. известиЛав; и г. Министар. Прима ли Законо- 
давни Одбор овако измењену уредбу са ова трн 
члаца, како je оредложио Одсек са оиим малим из- 
менама, које je иримпо г. известилац? ЈМи смо 
практиковали да се у целини ПРИН.И, али, ако 
жолите, можемо примати члан no члан. (Чује се: 
Члан no M.ian.) Прима ли ЗаководаЈвнА Одбор члан 
i. како je ирсдло/кеп? Ko je за го, да се он тшо 
прими нека седа, a ко je против нека устане. (Ве- 
hnna седи.) 

Објављујем, да je ч.чаи i. примпен no редак- 
цији ПдОора. 

Прима лн Одбор члан '2. no редакцији 6д- 
сека? (Прима.) Објављујем, да je примљен. 

Прима .m Одбор члан з. no редакцији одсе- 
ка? (ll[)iiMa.) Објављујем, да je примљен. 

lloiiiTo ово нвће iihii више у одсск, ja вас мо- 
.mM да приступимо одмах дефинитивном гласању. 
Молим г. секретара да прозива. 

Секретар др. Павле Чубровић пррзива 4,ia- 
iione Законодавног Одбора да гласају и omi су гла- 
салн овако: Милорад Вујичић за, др. Оветислав 
lloiioiuili за, llaii.if AiiljiMiili за, -ločini Дрофеник 
за, др. Грегор Жерјав ва, Јован Јовановић за. Bo- 
jne,i.n;. i;i;iilli ;;,■!. Јовап ЂоНОВИћ lipOTIIB, Др. CjiaBK'O 
Шећеров за, Љуба Јовановић за, Јовав Маговче- 
nnli за, др. AUTO Дулибић против, Мустафа бсг 
Капетаповић за, др. Лаза Марковић за, др. Јавко 
llln.Mpai; npoTiii!. Мллосав Рајчевнћ за, др. jKapuo 
Миладиновнћ за, Веља ВукичеВић (iraje овде), Uc,- 
дељко Дивац (није овде), др. Момчило Винчић за, 
Ахмет lllcpnh за, др. Илија Шуменковић за^ Миша 
rijin(|iyiioi!nli за. 

(Прсле гласања.) 
Председник Миша Трифуновић: Гласалр je 

свега 21 члан, од којих is за, a 3 против. Објављу- 
јем према тбме", да je прочитана уредба дефппп- 
Tiir.no примл>ева. Изводџте чути даље. 

Известилац ;q). Грегор Жерјав (чита): »Број 
7!)., 80., 83., 84., 85., 87. сппска. ПравИЛНИЦИ o no- 
стуику ]1])плп1;ом маркврања круна, o повлачењу 
крупских пог.чапица, o жигосању круна, опсолетни 
су, пак сс предлаже, пошто немају вредности за 
будућност, да ]ix Законодавнн Одбор укиве. I! 
з&брана уноса друна Аустро-Угарске Банке и лева 
уредбом број 84. 6д 27. јануара 1919. год. fcao и 
уредбом бр. 85. одозволи износа српског новца из 
Србије у осталу нашу Краљевину n коначно на- 
редба o забрани уиоса папирног новца из непри- 
јатељских држава (бр. 87. списка), све су всћ 
lipnje укппуте n Одсок иредлаже да со гад n овим 
путем укину.« 

To су све урсдбе из првих месеДа после на- 
шег рслобођења. 

Др. Анте Дулибић: Господо. у Далмацијп. у 
врвој в другој зони, Etoje су биле бвакуисане, биле 

су повучепе све повчаипце. Пароду внје дат всго 
један ма.тп проценат новнх новчаница и jom није 
коначнр уређено ово пихањв, т. ј. да се пароду из- 
ручи caii његов повац. Jom прошлог месеца, биће 
око 10. октобра, г. Mnnnr/rap Финавсија мп je из- 
jamio, да je тај новац већ nouiao у Далмадију, и 
да ће се баш тпх даиа новац изручнти. Међутим 
су настале иеке, ja ne зпам како да вх назовем, 
сплегкв и до данапхњег даиа иовац je овде н ne 
изручује се народу. Муо-сам, да има неко задо- 
вољство ради тога. што he се своте од преко 
ion.ооо круна променити у размери од i : 6, до- 
чпм своте до loo.ооо круна промениће се у рела- 
цији од i : i. Ja бих Mo.ino г. министра фшкшсија, 
да учшш крај једном етаљу ствари, које огррчује 
свави Дан народ и трује цер nam господарски жи- 
вот. 

У првој и другој зоии ne може, госиодо, свет 
да се макне, јер je остао без воваца и дужи се. 
AKO je мцнистарскв савет био одлучио, да се цз- 
вршв замена вовчаница, ja мислим, да се може 
тако и поступити, да се да. у овој релацији како 
je било одређеио, a што се тиче даље акцпје. што 
се тиче размене у ралацијв од i : 6 ja налазим, 
да be то накнадно обави. Оав новац je namer на- 
рода у рукама владе и ja мислим, да je право n 
крајпи   чае  да  ее  оио   питање   коиачио   регу.тише. 
Зато бих мо.тио Закоиодавни рдбор, да би изволео 
ирвмитн једпу резблуцију у смислу, да се позове 
г. мипиетар Финансија да нареди, да се пр за- 
кључку NimiHctapcKor Савета ттечп новац оиоме 
народ^ придржавајући себи дал.у акцпју што се 
тиче ркзмене већих сума no релацијн од i : 6. 

Др. Лаза Мзрковић: Молим за реч. 
Председшп; Миша Трифуновић: Пма прво 

реч г. референт Министарства Финансија 
Референт МЕгаистарства Славко Петровић: 

Ja li,v бити слббодан, датп обавештења г. посла- 
нику o питању размеве у Далмацији. Огоји у 
истини, да. je МшшСтарски Оавет пре месец дана 
утврдио релацију за суме пријављеве до IOO.OOO 
од i : i. a за суме преко ioo.ooo од i : 6. Спро- 
ведба ona mije мог.та да се изврши одмах због тога, 
IHTO mije било доврљно персоиала. Сад je nepcona.i 
oTiimao na .тпце места n одмах отпочео размепу. 
(Др. Анте Дулибић: Када?) Има неколико дана, 
ГОСПОДИне noe.ianmie, a у ИСТОМ момепту услед 
протеста мпогпх интересената због тога, што je р;4- 
лацпја одређена за суме изван ioo.ooo од i : 6, 
господии Мшшстар Финанспја je захтевао, да се o 
томе питаи.у подвесе детал>а11 пзвештај Mniiiicrap- 
СКОМ Сапегу. II ja еам израдио једап роферат li 
спремио један предлог, који jom mije прошао кроо 
Министарски Савет. Међутим, паре^чш je комн- 
enjn. да ег.пма интересентпма, који су пријавилн 
до ioo.ooo одмах изврши размену, a кроа дап два 
nainhe и одлука владе o хоме, да ли he остати i : 6 
n.in 1 : 1 ,за еуме прпјавл.епе npeico ioo.ooo. Ja ne 
могу знати како he то бити pemeno, док Министар- 
ски Савет ne допее.е одлуку. Међутим, кроз пеко- 
.iiii.o дана то he пптап.е бити дефивитивно ски- 
путо са дневнога реда. Г. Министар Финансија je' 
паредио да се одмах  приступи  размени n то  се 
СПрОВОДИ У ite.HIKO. 

Шта се тиче ipehe зоне, ту се no овоме ре- 
nieinv до сада mije могло поступптп зато, што се 
очекивала евакуација треће зоне, na ое плашило, 
да ее npii одрејјпвап.у релацпје ne би пагомпла.тп 
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зиатпа количипа крупа. Како jom нема изгледа na 
скору евакуацију ге зоне Министар финансија je 
наредио, да се одмах приступи размејш и то се 
спроводн у велико. Само могу да кажем, да од 
30.000 интеросената, цоседиоца круна, има 35.640, 
којп су пријавилл до lOO.OOO ];]iyiia. Maca je iia- 
рода посве задовољна, јер со и.пма размена ирши, 
a број осталих, који чекају na решвње да се одрбди 
релација од i : 4 или i : 6, изноои самр три сто- 
тиис. Maca je народа дакле потпуно задовољна, јер 
'се њему веп спроводи размена, даје му се новац. 

Др. Лаза Марковић: Одустајем од речи. 
Председтп? Миша Трифуновић: Пма  реч г. 

Дрофеник. 
Јосип Дрофеник: Же долго часа обета мини- 

стрство финанц, да бо изплачало оних 20%', ка- 
терл со се одтегнили об прилики жигосаља крон 
i.oimrM лбта 191Q. Тода влада своје обљубе ни из- 
иолиила. To гтбвзроча мед љупством оправичено 
невољо mi углед државе пада, ако држава ne 
држи своје обљубе. Зато прздлагам, да поитље за- 
гсонбдајнн одбор финанчдему министрству зах- 
тево, да сс такој изплача оних 20r' ini го билп 
одозети n поврачито взе долоч^пем року обљуб- 
љено. Истотако источасно захтевам в интересу 
рвда mi сдоштовања држаре.^а се коћечно вендар 
замењејо старн аустр. новци в Апачки котлини то 
je iipir ЈБутомеру п РадгонИј крји окрај je поспа- 
дел при разграничењу в nam државни терАториј 
пред двема летима ин се ше ни вичесар укренило 
HTiTii урсдило аемллпике ки.иге нити предписал 
тамошњим посестшшрм, ки со седај iiamir држав- 
i.aini даввк. Захтевам, да се пријављени новац, ки 

je незнатна сума гакој нзм€н>а mr уредијо пррлике 
да бо л.удстио иилсло фуикционирање наших 
(iiiiacni. 

Председник Миша Трифуновић: Има реч г. 
Ђоновић. 

Јован Ђоновић: Ja сам хтоо да тражим једно 
6бавештен>е. 

_Г. инспектор Министаротва Финансија пагла- 
сио je овде, да се залена већ вршн оним сопстве- 
иицтгма. имаоцима круна до сто хиљада, a за све 
остале да he се тек решавати, Ra то остале, којих 
je јолаи мали број, како каже, рече, да lio то ових 
дана решити Мтшстарски Савет. Ja бих тражио 
рбавештење, на основу кога Cm закона или уредбе 
могао гада MiiinicTa])('i;ii Саиот гвојим рошои.см 
мењати један закон? Јер jo. најзад. ова уредба no- 
стала законом. (;Известил'ац др. Жерјав: Па раз- 
\iriiy круна у Далмацији има нарочита уредба.) 
Мени се чиниудаби једнрм требали да квитирамо 
са урвдбама. Ако Министарс^и Оавет мисли, да го 
учини једним законом, који би предложио Скуп- 
ттпии. ja бих то могао да разумем, али не могуда 
разумем, да Министарски Оавет својим решењем 
Moir.a један позитивни закоп. Tlo видим, да je то 
ираво и да na то има законског ослонца. Ja no 
улазим у суштину, да ira je право илл није 
право. да мења закон у корист имаоца круна, већ 
оо ooT'.phoM na. ову формалпу страну. Законо- 
давни Одбор троба да стане на гледиште закопи- 
тоотп. иа да оаошпти Ллади. да no МОЖе СВОЈИМ 
решењем мољати законе. 

Председник Миша Трифуновић: Има реч r. 
Апто Дулибић. 

Др. Анте Дулибић: -Ta миолим. да за TO не 
треба посебни закоп, кажо каже г. Ђоновић, јер 

ово mije ништа друго него наставак онога тто со 
пре урадило. Ово je падопупа оиога, mro се у це- 
лој Далмацпји учинИЛО. To jo један иоорсглук. 
mro je задесио окудиране крајеве Далмације и ja 
Miic.iiiM. кад би се почело цепидлачити и доносити 
пособап закон, то би било jom rope. -la мполнм. да 
тога ио треба, јер je no моме мшпљењу ово наста- 
вак онога, што je било закључено, Само mro до 
сада није могло бити извршецо ради јаче силе, 
попгго оу крајеви Далмације били окудирани. Ja 
бих желео ушггати, пошто je г. Министар Финан- 
i uja. овде, a n г. нввестилац, да ли he се иароду за- 
дпжати такође 20'9{ као Што je било учињенр у 
ппа.шм деловима Далмације n другим крајевима, 
Ja мполпм. да то ие Пп требало учинитн радн тора, 
mro je влада у великој пеприлицн RUKO he y\r'- 
дити повратак 20'95 • Ц'1 не бих зпао, зашто би се у 
yci;ow крусу, где се има нзврпгати измена новца, 
то митап.с заплитдло. lio оба1вештвИ}Има; која сам 
добио, изгледа, при нзмени новца, круна, да he се 
обуст^вити повац радп порезе плп Ешашларпог 
ианоса цорезе што појединци плаћају. Ja мтмпм. 
да TO по nii било право, јер he влада лако угерати 
понаи. ппачо ио треба заводити и извесне мере, 
којо he комплициратн ово пптап.о o повратку 
повца вароду. Пошто видим, да предотоји решење 
Министарског Савета гледе релације у изменн 
НОВЦа IHTO оо, тпчо бвих опота од 100.000 крупа, го- 
сподо, желео бих потакпутп то према оврме што je 
Есазао i'. I)O(|H'POIIT. да je мали број оних, којп су 
донели преко сто хил.ада круна, a огромап бррј 
omix. који оу дополи до ото хиљада круна. Ja бих 
молио, да оо ве праип никаква разлика, п пошто 
нема веЛиких свота, noro се ради o не великој 
своти, да Министарскн раврт изволи народу сав 
вовац п прбКО СТО хпл.ала i;pyiia miMonirni у ре ta- 
цији један према четири. -Top кад се буде тицало 
повратка вовца, ако банке имају да враћају po- 
nore, паотаће оилна конфузија, дочпм кад се из- 
upiiiii промена ća релацијом jo,i. н према четири, 
питање иовратка повда и потраживања биће уред- 
imjo. и неће власти иматл велшшх потешкоћа н 
заплета, као што he имати, ако та релација буде 
различита. 

Председник Миша Трифуиовић: Има роч г. 
Мпппотар Кризман. 

'iaoT.N iiimi; Министра Финатгсија др. Хинко 
Иризман: Жалбе г. дра. Дулиб] h i на споро заме- 
п.пиап.с крупа у Далмацпји оу оираидапо. али 
није кривица-Министарства Фииансија, што je та 
заменз ciiopo изашла, него je кривица на спорој 
адмпппотрацпји. To ipoiiii.o су уклоњене n замјена 
(■(• врши пупом паром. Издат je такођер валот да 
го та замена извршује с највећом с^сретљивошћу 
према Егароду. Што се гиче оног питаша односпо 
замјене сума, нма да аадне решеље Министарског 
Гавета. 

Морам jom да кажем г. Tonomili.v. да С5е ту 
ne ради o покој самовол.пој одлупи NfinracTapcKor 
Савета. него да се ради o једном раду na основу 
Правилника; који je предложеи Закоиодавном 
Одбору и којп je Законодавнв Одбор имао да рас- 
прави. Ja бих молдо, да се скине са дневнога реда 
то питап.о. дбк no дође на дневни ред уредба број 
93. и док се ona no реши, 

Јаувп1)ам разлрге r. дра. Дулибића да се за- 
мена вршв једиако за све оуме, јер бл нначе на- 
cTa-iK" веприлике, гим вите, тто те сзше и опако 
ппсу тако велике. Ja hy у Министарском Оавету 
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nuni за TO ii слремио сам  већ рјвшење, да се све 
суме подјеДнако измене. 

HITO се TiiMi' замене сустегаутих 20% држим, 
да се uopa у Далмацији нста пракса увести као и 
другде, јер ако се тпх 2Gy, узело у Крватској, i -i.-i 
вовијв и Босви, нека се узме и у Далмацвјв. При- 
ступило сс замевв одврсво лвкввдврању гвх 209? 
n решево je, да се до 1000 крува замввв готовввом 
a преко jora да се претвОрв у бовове са •".',' ка- 
мата. Тешкоћа je сва у томе, што подаци ниоу na 
време ствзавали Мвввстарству Фввавсвја. Већ je 
свршево за Словеввју, за Босву и Херцеговаву, 
само још Ешје за Хрватску и Славоввју, јер су no- 
дацв нз Загреба прекаово дошлв, алв mio још 
ивје. ускђро he бвтв и то. Ha освову Праввлввка 
за Далмацију постуваће се нсто тако и у оввм 
крајеввма Словвввје, које je свомевуо г. Дро- 
февак. 

Председ11вк Миша Трифуновић: Ими реч i. 
Љуба Јовавоввћ. 

Љуба Јованозић: После говора и објашњења, 
icoje je дао г. Мивистар Фивавсвја, ja Eie бах 
нмао мвогр да кажем, алв ивак нз ње1рвог ГОвора 
ja I'II.IIIM. да цело пвтање јовј не he бити сада лс- 
фвввтввво решево, т. ј. нсвлатвће се само рва 
лвца, која имају до 100.000 крува, a за остала 
лвца преко 100.000 крува има да се чека и решење 
Мивистарског Савета и решење Заковода^ввог Од- 
бора o тој уредби, Према тому ja ввдвм, да^ће тв 
људн дуже чевати, a na послетку нека в чекају, 
али мислвм, да би пм се могло нсвлатвтв према 
предввћевој релацијв 6 : l, na ако тр дође пред 
нас п буде ревтево да се извршв no другој рела- 
unjii i : ■!. овда iiiM,M км се ова разллка Доплати. 
To he само доврвнетв опомс што мв сва очвку- 
јемо, a то je, да у целој вашој вемљв настаае иор- 
малав жавот, Свев^јалво имамо ту разлога, да у 
oniiM крајевама, који су ту скоро ослобођевв, да 
ое вада, да naje rope IHTO и у другам нашам кра- 
jciuiM.i. a нарочато сада, вад нмамо довољво сво- 
собвах чвноввшса, као што je то и рекао г. Мава- 
отар. 

Председнвв Миша Трисћуновић: Госводо, 
можемо првстуаатв гласању. ГГрнма лв Заково- 
даввв Одбор предлог овако као гато га je прпчптло 
гбсводап известалац, нааме да се овв правалвава 
уквву. noairb су посталв безвредметва? СПрама.) 

Изволвте чута даље. 
Нзвесталав др' Грегор Жерјав: Број 88. 

бааска. Овом ур?дбом се je вурс звечећах крува 
бавше Аустро-Угарске државе n Есовавах сребрвах 
пераера црвогорсках изједвачао са курсом да- 
нара т. ј. ILI павпш државаам касама једва сре 
брва ковава Rpvaa прама се као Једав дввар. Од- 
сек сматра, да бв бвло у државвом ивтересу, да се 
II'TO ввпте ковавог сребрвог вовца задржа у ^.см.ч.и. 

Одсек, госводо, неЈма нвшта: вротвв уредбе, 
алв je позвато, да je све остало сшо na папару, 
пошто накр, којв je нмао сребрввх крува, нвје те 
круве дрввр, прштр je вредврст сребра већа вегр 
папврвога давара. Друге државе тражале су ва- 
'iim.i. како бв мргле дрвућв сребрга! врвац у своје 
државве благајве алв барем у благајве својвх ема- 
сајсквх бавака, Код вас се тр ваје учвввлр, врд 
вас je велвкв дар нашега повца ашао ripei«) фа- 
пвце ii ушао je пајвећвм делом у талајавске бла- 
гајве, 

Рада тогп je Одсек машљења, да ба бало у 
автересу државе, ла сс пггр ввше крваврг сребре- 

нрг вовца задржв у землл, ва je peaiBo, да се пр- 
завље .MimiicT.ip Фааавсаја, да прдаесе предлргза 
азмеву рве јфедбе, крјам бв се за рдређево време 
повудала за Есовалв сребрвв новац већа кувов- 
пава. 

Председавк Миша Трифуновић: Има реч го- 
еводвв др. Ј1&ЗВ NfapKOBah. 

Др, Лаза Марковић: Ja ne р.тумсм, ешко да 
се позрве Маввстар Фававсвја; да аодвесе пред- 
лог за пзмеву. To звача, да се одлаже дела ствар. 

Председвак Миша Трифуновић: Има реч го- 
сподвв нзвествлац. 

Известалац др. Грегор Жерјав: Јест, Да сс 
o i [ржа цела ствар. Ja маслам, да бв Мавастар 
Фававсвја мррар CI^'BBTK у везу са Наррдврм 
Бавком. (Глас: Ja мвслвм да Гш требало укааута,) 
He треба укапута. Ради се p том, aico нетко довесе 
једву сребрену круву у државв.у благајау, мв то 
рачунамо за jcum дввар! Mu смо хтела увотребатв 
пралаку, да на raj пачви повучемо сребревв uo- 
i':iu у државву благајву. 

Председвак Миша Трифуновић: Има реч го- 
сдодан Шећеров. 

Др. Славко Шећеров: Ja мвслам, господо, да 
гр ба да прамамо ово мавивење секцаје. Сребрвв 
п златвв дрвац има се сматратв кар свака друга 
роба. Цева сваке робе je пррасла, na je према трму 
порасла и вредврст в сребрврг a златвог нрвца. 
Радв TONI. што je та вредврст порасла^ ne иоже 
Мввастарство Фввавсаја тај порашај вредврста 
једвом уредбом уВаштатв. Овај рпд. есојв се улаже 
у вађење сребра п у ковање нрвда, ne може се no- 
KpiiTii ca in Mimii.mnM вредвоста, како je Мппп- 
старство Фавалсвја фвксвра. Према томе ако се 
новац nocMaipii као poim. и мсра сс Taiai посма- 
тратв, овда je потребвоЈ да се доведе у склад уву- 
Tiipn.a вредирст повца са окрм вредвотћу nanap- 
nor повца, крјаје у сарбраћају. He може се стрга 
захтеватв рд имаоца сребрвог и златврг првца, ла 
даје тај првад за nainapaa повац, чаја je вредаост 
мања. 

•lii с тога молам, госводо, да прамате пред- 
лрг секцаје, да Мвввртарствр фввансаја прдпесе 
стручпа предлог, крјв ба прставар једау базу, крја 
одгрвара увутрав1Н»рј вредврств сребреврг нбвца 
ирема садавтљем пааарвом првцу, 

■ larmmiiK Мавастра фааајшаја, Маввстар 
Шума u Рудвака, лр. Хинко Кризман: Господо, 
овде су две ствара. Једва je регуласавање уз коју 
сс врвдвост имају праматв сребрве круве и nep- 
перв na држа1ввој благајваца, a друга je ствар, na 
крји начвв ii уз која средства има да дође др- 
нсава до сребра, воје има у nanioj земља срра- 
вево. Одвосво овога првога ne може друкчаје ia 
буде nero овако као што je казао правалввк: да се 
прама сребрва крува једвако дапару. A друга je 
ona стг.ар o којој je говорво грсврдвв Шећеррв, 
ona je врлр ва;ква и к>у треба узетв у обзар: како 
да дођемр до овах скрввевв^ Есолвчава сребра и 
таме да побољшавамо валуту. To je патање у са- 
везу са целокувввм крмвпексрм патав>а 6 уре- 
ђењу девазве и валутне тргрввве. којом ое сада у 
MimiicT.ipcii'.v Трговаве бавамо. Према томе ja ne 
бвх имао пптта прртвв тога. да се расврава овога 
гтатања одложа, a касваје he се ono mro господан 
Шећеров желв исввтатв. 

Др. Жарко Миладиновић: Ja устајем napo- 
чито зато, да пагласвм разлаку између круве   n 
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перпера с једае стране и динара с друге стране 
io јест кованога новца v крунама, перперу и ди- 
нару. Господин Шећеров je казао, да се има r\^- 
npciiii новац оматрати као роба. Он може имати 
цраво сдмо што се тиче круне и перпера; To за нас 
nuje новац, то je роба. A што се тиче сребрепога 
/ui'iiapa. то je i'.i'h новац. Разуме се, код новца je 
разЈпша нзмеђу номиналне и фактичне вредности. 
A.in свакако динар je д.итс новчана вредност, a 
перпер ii круна je роба. Иначе се слажем, да треба 
учинити да дођемо до те робе, a доћи ћемо само 
тако, ако појаћалЈб цену, за коју Кемо да купимо 
ту робу и свака^о je оправдан*? оно, што секција 
i редлаже, да се замоли илн да се аозове господии 
Министар Финансија, да поднесе предлог, да сс 
повећа цена за робу што се тиче круие и иерпера. 
IIIKI се тиче ср?.бренога динара, ту би морало да се 
донесе иосебна устанбва, то јест, tie би се смело 
акумулирати рзшавањб iiepnepa и круна сребрених 
са сребреаним динаром. To иде у једаи 3£дабн, алн 
гважако морало би се регудасати све тр аоребно, 
ji'P динар нма [jehy вредност вао новац, a круна и 
перпер цма мању вр^цнос! и роба .jiv. To сам нмао 
да иагласим и према томе имам да нзјавим, да се 
слажем ••.•| Лредлогом, да господив Министар Фи- 
нансија донесе предлог, да се поправи ^ена за ове 
(твари. 

Др, Анте Дулибић: Хтео сам*казати да ово 
MiTo одсек предлаже, Министар Финансија не може 
и не сме учинити, Народна Банка има своју пр; 
длогу H у злату п у сребру. (Гласови: Она je малаЛ 
To Efflje мало. имамо пола миљарде и ja сам питао, 
je .m то пола милзарде кованога новца према те- 
чају како je сада или ефективно. M казалн су ми, 
да je новац у сребру и злату; Ja Eie знам, како би 
Мииистар Фннансија могао Доћн до тога, да оа на- 
значи неку другу ефективну вредност једие круне 
iMii једногд^нара или јеДног перпера у сребру. 

oiinviinm; Министра Финансија, Министар 
lllvMn II Рудиика др. Хинко Кризман: Ja сам Ka- 
sao, да 6 замени иа државним благајнамб не може 
бити друкчије neto овако како je уредббм регули- 
сано. a друга je ствар ако се хоће да Kynvje новац, 
али ne tta државним благајнама. To већ ne улазн 
\ ову уредбу, п за то ова уредба има остати на 
опази. Хоће .m je Одбор оснажотб зош да,нас, нли 
he то учинитв доцније, то je његова ствар, само то 
су два засебна тгпт.и. која овде не треба мешати. 
Дакле ja ие бих t^rorao иристати на ono. mro се хоће 

•ставитн у дужноот Мштстру Финавоија, алл pa ^о 
нристајем на то, да ову жељу Одбора узмем у 
бцену ради онрг питаља: коко би се ово сребрр nb- 
вукло in приватиог поседа и опет пустило у 
пррмет, j p j' то сасвим Рдвојено питаље од оног 
првог. 

Прадседни!! Мишл Трифуновић: ПрИступи- 
heiio рашавању o рвој Уредби број 8б. Oaaito какр 
je рва уредба изишла ио Одбора, рпа се ne може 
дефипитивнс осЈгажити, него се има вратвтн о,1- 

'селсу, јер и сам Одсек у свом извеплају мппп изве- 
стап апел na грсподина Министра Финансија, да 
поднесс извесне пррдлоге. Затр'стављам предлог 
секције na "гласање, KUKO je нз n.c Изишао. (ПрЂма 
се.) Онда изволвте чути даље. 

Известнлац др. rpsrop Жерјав; Имамо урзд- 
бе број 7s п број 91, Ур?дба оро.ј 7s Tii'ic се органиг 
зације централе за n.iahaihc'.v инострацству a •)i>"'i 
иол бројем !»i. (м.псси сс на .пп.г.пчацп.ју цоџтрале 

na плаћање у иностранству и овлашћује Министра 
Финансија, да ову пиквидацкју изврши. Прва je 
Зфедба peb укцнута a оиу другу уредбу треба рсна- 
жити, јер су послрвн ликвидације још у току. 

Председник Миша Трифуновић: Прима пи 
Одбрр нзвештај секције, одвосно oitiix уредаба 
под бројем 78. II 91,? (Прима.) Онда извРлите чути 
даље. 

Извеотилац Др. Грегор Жерјав: Имамо na 
рпду уредбу под бројем 101. и '.17. списка. Прва 
овлашпује Владу, да предузме све мере за ликви- 
дацију аустро-угарске банке, да може склапатн 
нужне споразуме и уговоре са ликвидаторима 
оапкг. Један од таквих споразума садржава и ре- 
шење број 97, ко.јг се тиче одкупа зграда фил^јала 
у iiainoj земљи и аванса из металне подлрге 
аустро-угарсе банке. Ово решење без обзира na то, 
да je донешено после Устава те lie може бити пред- 
мст решавања у Заководавном Одбору, важи na 
темељу овлахцћења у уредби број 101, Ради тога 
Одсек предлаже, да се решење број 97. вратн Mn- 
micTp.v Финансија, a уредба број lOl. o ликвида- 
цији аустро-угарске банке да се оснажи, пошто 
лвквидација још није проведвна. 

Ирсдссдппк Миша Трифуновић: Стављам na 
гласаае ове дк.с стварн овако како су изашле нз 
Одбора; Прпма .m nx Одбор? (Прима.) Онда пре- 
лазимо даље. 

Известилац др. Грегор Жерјав: Оад долазе na 
ред уредбе под бројем su. 90, 93, 94, os. 99, 100 и 
103 гипска. IIITO с' тиче уредбе број 93, чуо са-м 
примедбу господива дра. Дулибића, a n господии 
Мипистар Финансија je мппм.ги.а. ia се та уредба 
троба да врати Одсеку, да се ono питаље скине са 
дневнога реда. Ja бих дакле пре свега ставио пре- 
длог, да се ова уредба под број 94 o разменн пер- 
пера скине са дневнога реДа; iia да решавамо само 
o осталим уредбама. 

Председнив Миша Трифуновић: Стављам na 
r.iacaiM'. предлог гбсподина известиоца .одвосво 
ове уредбе под бројем 89, Прима лн će предлог го- 
i no,uma известиоца? (Прим^.) Оглашујвм,' да je 
предлрг госпрдина известиода примљен. 

Председник Миша Трифуновић: Изволите 
чутп уредбу број 90, 

IhiTniKiau др, Грегор Жерјав: Уредба број 
90, то je npoirac да државна благајна арими Ди- 
napcKd новчанице за крунске према K.tpcy i : 4. To 
j • nap i CTBap o pciannjn дппара n круна, КОЈу Сад 
треба узаконити, 

ГГредседник Миша Трифуновић : Ирпма m 
Законодавнн Одбор onv уредбу број 90? (Прима.) 
Објављујем, да je уредба број 90 примљена, Извр- 
лкте чути дал,". 

Известилац др. Грегор Жерјав: Урздбе пРд 
бројем 03 n in пмају да се cKimv ca дневнога реда, 
Прелазнмо иа уредбу број 98, Ова уредба бррј os 

i сте nponiic да се гвоздевф аустријскн ношц од 
20 филира пма прпматп за Г) napi дпнарских, 

Прсдггдипк Миша Трифунозић : Прима ni 
Одбор уредбу број 98? (Прима.) Објављујем, да je 
урздба број 98  npiiM.M'iia'.'  рГзволите чутв даље, 

Известилад др, Грегор Жсрјав: Iia реду je 
урздба број 99., којом сс одрзђује набавка ситиога 
повца у суми од 6 милијуна дииара. 

Председник Миша Трифуновић: Прима лв 
Закоцодавцр Одбор уредбу број 99? (Ирпмај 06- 
.;апл,ујсм, да je УрвДба број (Mi иЈтмлпчт. li;!i:o,iniv 
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чути уредбу број 100, која je погрсмшо озпачепа у 
извештају као уредба број ioi. 

II;'.i:i'(Tn.Nin др. Грегор Жерјав: Уредба број 
ino прописује набавку државних новчанида од 
v, дпнара у номиналном износу од 50 милијона 
;I,IIII;I|>:I |)ii;i,ii илмшк! круиских иоичаница ио једпу, 
две ii десет круна. 

Џредседпик Миша Трифуновић ; Прима ли 
Законодавни Одбор урздбу број 100? (Ирима.) 06- 
јаЈввујем, да je уредба број io'o прћЛљена: Изво- 
лито чути уредбу број 103. 

Известилац др. Грегор Жерјав: Уредба број 
103 реџшва да новчанице од једног динара и 0.50 
динара представљају државни папирци новац и 
прописује колико отшг нрвца иајвише на Једаппут 

■ iiMii да ирпма приватник n главна државна бла- 
гајна. Уредба прописује, да нико mije дужаи 
npiiMiiTii више од loo динара новчадица од U. ди- 
нара ii 200 динара повчаница од i дипара. To се 
мрра решити. 

Продспдпш; Миша Трифуновић : Прима ли 
Законодавни Одбор уредбу број 103? (Прима.) 06- 
јављујем, дл je уредба броЈ 103 примљена. 

Дозволите мн. цосподо. да orio уредбе гтод 
број 80, 90, os. 99, 100 и 103 дефипитивпо скипемо 
са дневнога рола и сад ћемо гласати дефинитивпо 
o свнма помецутим уредбама. Изволите чути про- 
зивтсу, 

Овкретар др. Павле; Чубровић прозива чла: 
иове Зтеонодавног Одбора да гласају o дефини- 
тпипом iipiiMiiii.v rope п.мопог.апих уредаба. 

(После гласања.) 
Председпик Миша Трифуновић: Изволите 

чути резултат гласаља. Гласало Je свега is. седам- 
иаест јо гласало за, a један против. Према томо ono 
уредбе iipiiM.'iioiio гу коиачно. 

Изволите чути уредбу бррј 21 списка. 
Председашк Миша Трифуновић: Изволите 

чути уредбу поД број етгаска 21. 
Известилац др. Грегоп Жерјав: Овом уредбом 

број 2\ рвлашћује се Министар Фииансија, да 
може даватн особене паграде фпиапспјск-им и дру- 
гпм службеницима na показани успех у наплати 
порезе. Награде no бтарој уредби давале*су <,е оним 
службеницима, који улесу v државну Kacv више 
ол 60'9? разрезанога и наплаЉенога пореза. ТТа овда 
je била у члану '!. иекаква скала у томе смислу. да 
гу опп чинрвниди, koju оу постигли успех наплате 
mimo ол оо',; р^зрезЈапрг и распоређеног пореза, 
примали један од сто од овога вишка преко оо^: 
2r/y вишка између то. чог': stf између 80—90%; 

;'; ii:iMo1)V 90- ioo^. Начип, како су го давале 
ове паграде. npopiacao j" Мшшстар Финансија на- 
рочитим правилттком. 

У ОДСбРУ оо ПОЈавЈГЛО мтпл.от^. да јо ова 
уррдба векокво признање слабоста наше само- 
тправе. Чинрвшши пмају да радо, бол iipomirm.io ио 
закоцу за државци пррез. a држава пак има na им 
обезбрди њихову егзистенци1у дапањом плата no 
службеној тфагматтти. 0 обтфои ka изјаву за- 
ступника Мипистра Финапсрја и на цзвештај не- 
колико чланова одсека o пршшкама у поједкним 
крајевима, олоок je коначнр рвшир ову ствар ,io- 
дним крмпррмисом у томо омпслу: ла ова уредба 
има да важи само др 1. јаиуара 1924. голтто. — 
iom две године и лва месеца, a поред fora иолтгоио 
je ирпдопат од којнх нма да се рачупа награда од 

оо на 70%. Одсек предлаже, да уреДба има да 
гласи: »3aiwH o награ.прн. финансијских чиновника 
u других службеника за паплату Аореза«. 

Чл. i. имао би да гласи: »Да би се... (Mvjr 
со: Није потребпр да се чита, јер ми то свв Вмамо.) 

Главно je, господо, измена та, да će огранп- 
чава овај закон на 2 годике и 2 месеца и да Се 
ишло са OBIIM мтшмумом. који има na рваки иа- 
чпп да се без провизије подигне pa 70%. Ti онда 
имају паграду; 

к/ од оумо наплаћеног пореза од 70— 8or/ 
2с/с од оумо наплаћеног пореза од 80— 90'%, 
3%' од суме наплаћеног пореза од оо—IOO^ . 
Затим нмамо joiri чл. 4., који греба да гласи: 

»У појединим случајевима. где се наплата пореза 
врши под најтежим околностима« — ту смо ми- 
'■шли ka mimo чииовништво у јужним крајевима, 
na опасности и скупоћу - -.'»може Мшшстар (l>ii- 
гтансија оио награде повиситп додел>аван.ем jom 
ir; више ол, наплаћеног вишка«. 

Председник Миша Трифуновић: Молим Вас, 
господо, ова Уредба, која има 6 члапова, примљена 
јо у секцији. MO.IIIM вас грспсуџга /^либић се ја- 
mio за реч. 

Др. Анте Дулибић: Ове одредбе неће учи- 
mrni ншита друго, пего само да деморализ^рајусве 
пореско 'imiommmTi'.o. као и свих других тела. Ако 
je p-Moi!.'. да je" овај начив награђивања пореских 
чиновника, једна слабост државних вчасти, ja 
Miio niM. да jo то oiipaivunio u да то стоји. Чинов- 
IIIII;O треба Добро наградитв и онда са свом стро- 
гошћу треба захтевати од тг.пх. Да испуњавају 
своју дудЈност. ОваКо he, међутим, доћи до тога да 
lio iioini Miiiiomiimu. caw да би уторали гато mimo 
порезе, раз^езиватн порезу и боп великог проми- 
m.'i.au.a п проучаиап.а прИЛИКа TI околпоотп. a 
друти чиновници да би утералв рорезу. разрези- 
вати порезу онолико, колико ona ne може да će 
плати, пРнекад и неправедну порезу и можда чак 
n иању пррезу. Ако о- рвавва одредба оставк, оцда 
he. гооподо. ло1)!! до тога. да и осталп чпиовпидп 
nehe ратпти. ат;о их масно не ваградите. To. госпо- 
до. mijo liim'o пспуњавање дужности, нвго рад за 
nonan n паграду. Зато hy ja ла гласам против 
овога. 

Лр. Лаза Марковић: Господо, ja се придру- 
жујем хгашљетву господина Дулибића, jop сам и 
со-' хтео да се изјасним прртив ono уредбе. Овом 
} редбом im основа би се изменио карактер гфжавне 
иор;1;!!'. Оваквом јвдком уредбрм вратили бисмо се 
у дазад кад су рорезе даване под закуп и кад je 
закупац гледао, да утера, што випте Гхорвзе, да бв 
добио и тто noli.v награду. TITTO државна пореза 
iraje наплаћена у својој висини, није кривица у 
гоме, IHTO MTinomnimi немају посебне провизије, 
него то лежи у многим и мпогпм узррпима, клје ja 
сад mVhv додиривати; ('матрам. да није у mnamv 
процочат. иого ла je у тптњу државни морпл. Ми 
морамо одржати ауторит^г државе према чиновни- 
цима n прома томе тражити од свакрга чиноввика. 
да за onojv редовцу наград^ вршв нсправно овоју 
дужност. AKO бисмб raj iinminmi поврздили n по- 
реским чипбвдидима дали ма какву специјалну на- 
грмлл' u тра;ки,ти. да поотану na iioi;n иачип ор- 
таџи државе за навлату порезе, ми бисмо, грсподр, 
првредВли и 0Tiy иоллогу. ka којој почива право 
државе да тражв порезу. Ja сам противан onoj 
уредбв v пачг iy. II право да вам кажем појављује 
ми со н чпташо: да ли ми сами овако крупну ствар 
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можемо решиги. Ako се ne сложите, ja бих молио, 
да се ово питање скине с дн^внога реда и да се 
спорадумвмо ва други начин, na да видимо шта 
ћемо радити, јер ja за ову уредбу не џрту да 
гласам. 

Јован Ђоновић: Ja мислим, да je гледиште 
[осподина Дулибића и г^сподина Марковића савр- 
шено оправдано. Ja гам и у с^кцијн начелно био 
II|I()TIII; уредбв ii изјаввЉу одмах, да сам и сада 
против ње, ii да iiv гласати аротив. 

Оваква уредба утврђује слабост државну и 
слаби ауторитет њеи према њеним ортшма. Она 
je у r.viiiTiiim II нембрална. јертра5ки,да чиновни- 
штво ради, ако му сеобећа награда, a ако му се ве 
рбећа i;.ii;i;a специјална најрада, ако се no уортачп 
са државом, како рече господин МарковЕЉ, онда 
ono не треба да ради! Тр пс само mio није добро, 
IKTO оно води злу. Ha тај начин, ja мислим, да се 
служи CIMI) неморалу, и ja бих вас молио, господо, 
да je радн rora у прџнципу одбацимо и да o њој 
iiiiiiic no ГОВОрИМО. 

Наравио, да he оваква у|>едба нмати и дру- 
гпх рђаввх страна, које je сцоменуо господин Ду- 
ЛИбић. ЧИНОВНИЦИ  l.r. ,1,1 011 ДОбИЛН li;;i! ran  проЦС- 
иат, разрбзивати кадкада и иецраведну! a некад 
и мап.у поре.зу. Ha та.ј he начии држава бити ди- 
ргктно оштећена. 

Ова уредба, поред тога што je неморална, што 
ciaoii државни углед, ona штетн n приходе др- 
■,i:amir. ('roia бих Mo.ino. да je у 0СН0ВИ no прп- 
мите, a ja li.v. у осталом, гласата иротиву п.с 

Јоскп Дрофеник: Kap се тиче те царедбе, се 
придружујем нзвајањем господа предговорника. 
Тулп јаз гматрам то наредбо -a неморално, Ko се 
je upu nar i; Оловенији заз,нало за то нарвдбо, je 
наотало веЛико огорчење. Че морајо други урад- 
niiKii вршити свбјб должност бреа посебне иа- 
граде, naj jo r.piiinjo тудн давчни урадппкп. ЈЗато 
морам гласрбати проти предлогу, да се обдржи 
Јфадништво na liiimiiim Mopa.ii! nn с.матрам ур:моо 
кот жалитве добрега namera чииопипттиа. Осоопто 
морам iipmioMiiiiTii. да je nam;' урадипштво само 
проти ови уредбн im исто одклања кер се ноче 
наложитв in'Mopa.im'M погтопап.у nn непоштенему 
заслужку. Да варујем част nn хвала Богу ше ви- 
соко Mopa.iiiu CTOnibO нашега даичтта урадппттиа 
сем мора.1 nacTonirin проти одредби, I;II деморали- 
зира урадништвр. Ако сматрате, да je те наредбе 
noTproiio за готове деле name државе какор за Sla-- 
кедоиијо уведитсј се исте али дајте тамкај урад- 
iini;oM за вршење своје должности под тешким 
приликам вечје алаче no na да наредимо из дав- 
чпгга урадника средововешквга закувника давка. 

Председник Миша Трифуновић: Има реч го- 
i полпп Војислав Лазић. 

Војислав Лазић: Господо, без пкакпа спора 
:;\ ма o овој ствари, ja одмах изјављујем, да h\ гла 
сати протпн ове уредбе. После господб предсовор- 
nni.a. који су овако лепо изпелн разлоге против 
ове уредбе, ja мислим, да даље fie ipe6a трошити 
nn једне речи и аонабљати ono штр оу Онн већ 
рекли. Замислит^ сјамода мп имамо иаплатс норезе 
у разним годпштпм периодима. Нмаде прилика, 
кад je nam народ оскудан n кад би му хребало 
само један месец до месец n no дана, na да дође 
до средстава na да плати порезу, али да се овај 
рок неће можда чекати, mro on шпло само народЈ' 
na штету. Јер чиновницн тежвћи в& тантијемами 

бе.з обапра иа ту околпост, да he иарод после месед 
месвЦ n no даиа иматп napa. ијјшпКс n,iii.iai.\ no- 
|i';a n продаваКс пароду ono, што шему греба ра- 
зуме če за [вегрву кућу. Осим овога разлога има 
jom liviio n n.viio разлога, којн противу ове уредбе 
говоре n због којих се ona не може примнти u зато 
li.v ja гласати прртиву ње. 

Др, Славко Шећеров: Господо, im сте 'iv.in 
разлоге, који говоре противу ono уредбе. Разлозв 
који су противу ове уредбе у главноме се своде na 
ono: nainn ЧИНОВНИЦН МОрали on пматп ВИСОКе мо- 
ралне бсобине утерати порезу n вриЈИта еавеоно 
државну службу беа обзирана специалну награду. 
lij«; свега, господо, то ne стоји. Чиноввички сталеж 
nnjo na опом imooKOM моралном степену, како се 
rp'inooTan.na. To je nprn разлог за уредбу. Други 
je МОТИВ у томо, lino ЧИНОВНИК nnjo n.ialion i;ao 
iiiTo треба. JI то, господо, стоји. Ha жалост, чинев- 
ници ппоу плапепи као mro треба Чиновничко пи- 
тап.о nnjo i)oiiiono. II ова je урвдба, гчзспбдо, само 
једна привремена мера. Увек кад год je земља ,\ 
n'miv'nM финансијским прцликамај држава мора 
да гледа да се лаћа таквих средстава, која одгова 
рају поменутом полонсају. Ви знате, да власници 
прпг.атппх предузећа, која морају да буду рента- 
on.ina. дају нзвесне гантијеме, да бн чиновиици 
oo/i o радили. Tora пма чак n у државним ннститу- 
цпјама. Г.п се сећате Управе Монопола n Класне 
Лутрије n код тих установа постоји тантијема, која 
се до.ш n na M.ianoiio Уиравпог Одбора n na чп- 
НОВШШе n тако дал.о. Зашто оо. то no on. ма n npn- 
o.poMono. - уволо у најважиијој ipann, у финан- 
сијској прлитици? Господо, порезнв чиновпици су 
omi, којп убирају порез! Наша држава има инте- 
реса, да добије што више порезе и ona због хога 
треба да гледа u да иађе средстра, да добије што 
rnmo пррезе. Овакве специјалне иаграде прстојале 
су noh у Србији. (Чујо се: Нису.) Јесу! Ja II.V'MO- 
лптп господина рофоропта, да оо изјабни o томо, да 
.m су постојале те спедијалне паградб у Србијн, 
које су тада благотворно дејотвовале. Ono су, као 
niTo рокох, оа.мо привремене мере, које Ке трајати 
до 1924. гбдине. У овакој тешкој финансијскрј си- 
гуацији, у којој се врлр мали пррценат прреза уте- 
рујо у дрлгавну кас.у, ja миолдм, да je дужност и 
Miiniicipa ФинансиЈа и Заонодавног одоора. да 
пронађу пачпп да се утера што више m резе, те ди 
зекља изиђе из рре тешке финапсијске ситуације. 
II  гамо  зато  iiiT.i  оматрам. да   јо ог.о  прпг.ромопа 
мера n штр оматрам.^да се у опом сЛучају интерес 
државе прклапа са интересрм ovui чиновника, ja 
li.v г.шоати о.а оиу уродбу. У крајњем случају мо- 
.in.M. да се o n.oj no лопооп данас никакво решење, 
noro да оо врати секцији. 

Референт Миипстарстиа, Финансија Милош 
Стојиљковић: Ja ппоам цредлоЈКИО гссподину Мв- 
nnoTp.v. да mmooo ову уредбу. Она je потекла од 
страле државнрг рачупрводства Алн како нема 
пиједног рефервнта од ртргШе државног рачунр- 
врдства, онда пу ja да прогођори&1 две три речи у 
овој уредбн. 

Мо.тпм вас, господо, господии Шећеров утто- 
дир мп je труд, Jop je он изнео све оно pao,mro. које 
бих ja ИЗНвР шчјодом ОВОГа пптата. Ja овом при- 
■ ini;oM Noh.v оамо да нстакнем "две ствари, које су 
na.io приликом дискусије од стране господе посла- 
ника. Један од господе посланика казао je, да na 
onaj mrinn порезници могу да раарооују n рнда I i 
naii.iali.vj.v   кар  Државни   opranu.   ГрспрДр,   ТР   m 
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стоји. Код пас друга лица разрезују порез, a др.уга 
лица наплаћују. Цорез разрезују порескн одбори, 
који су састављени од нарочитих лица, грађана, a 
држабни чииовници порезници имају само да на- 
плате оно, што разрежу порески рдбори. Према 
томе порезници су само државн^ зивовницн n 
eniii nt; учествују у одређивању величине порезб. 
To je једно. Д|>уго, ово што се сад предлаже, посто- 
јало je код иас ,v Србпјп ;ia владе господина Вука- 
jimnu Пегровића и морамј вам казати, да je raj 
цачии оида у оиим приликама дао neoGiiuno добре 
резултате. (Др. Лаза Марковић: A зашто?) Зашто 
je дао добре резултате, ja у го не hy да улазим, 
главно je, да jć резултат ono добар. Taj систем 
укииуо je господин Мика Поповић. Толнко сам 
имао да кажем и да додам говору господдна 
Шећерова. 

Јован Маговчевић: Ja сам xieo да. реагирам 
на говор господина Ђоновића и Дулибића, али по- 
сле говора господина референта у погледу онога 
ггрвога дела, ja немам шта да кажем. Лко би се ова 
уредба оснагкила, ja сам за го, дасе чини разлика 
нзмеђу државних чиновника  који наплаћују по- 
рез, јер раЗлика je између онога чиновника овде 
у Верграду, или којој другој вароти, који nan.ia- 
li.vjc порез ii многих чивовника-порезника јужних 
крајева, где omi морају да иду no сеоским општи- 
MiiMii no врлетшш крајввима и тамо проведу два- 
трп иесеца, да плаћају храпу, кола и коње и да их 
то Koiiiia најмање no две хиљаде динара иесечнр; 
цзлажући сс разним опа,сност1Ша no живот. C тога 
ja бих чпипо  разлику  између  тих   чиновЈШКа   и 
oiaiMu другим чиновницима и предложио бих, да 
će да парочптпј додатак или да се направи раз- 
лика иамеђу првих и других у проценту награде. 

Милосав Рајчевић: Росподо, ja  ne оих  имао 
шта iioBo да кажем, што нису калали пре мене го- 
сподин Марковић и други пославици. Ja сам  у 
главном против ове урвдбе, да се даје иекаква na- 
града чииовницима. [Гротиван сам томе зато, mro 
na приом месту, ако je тачна ona, констатација го- 
јзподина Шећерова, да je чиновништво неморално, 
рнда мп га iiar|)ii;iaMa ne можемо доћерати, да буде 
Морално. Mn морамо статн na гледиште, да чинов- 
ништво  васпитабамо, да тачно  вршн  своју  ду- 
Жност, ji'P Taiai раввсни чиновници спмп с§ препр- 

■ручују владн Sa. паграду. a влада има пачппа. да 
те савесне чиновнике награди и унапреди. II ако 
lic Влада то да чини, a ako жели да чини, ona има 
ваздад начина да то учппп* C друге стране, ми 
имамо пачлпа да учииимо потребну разлику у на- 
гради за чиновнике појединих крајева. To je у se- 
к-олпко  већ учиљено.  Чиновници  извесних  кра- 
јева имају 35$  више ного осталп чиновнцци. Ту 
je .vniiii.tMia, разлика у награди измвђу чппог.ппка. 
који служе у аабачсчтјим крајевима n у тежим 
приликама, 6д оних чиновнвжа, који служе у бр- 
Љ1Ш околностима и прилшшма. Дакде, није потре- 
бно да се го чипи joto n паградама др.угпм. 

Поводом говора господина референта имао 
бих да npiiMcTiiM. да мл ne можемо желети, да се 
поврати време господина Вукашина Петровића n. 
да нема никаквих других разлога, баш због тога, 
mro je ту меру употребио ■Вукапшв Петровић, ja 
Гшх гласао протпв" тога. да мп попоио повраћамо 
оно, mro je Вукашин Петровић освештао било да 
je то u добро. 

Ja C8LM у главном, као и остали предговор.- 
ници, против оваквог предлога и мислим, да др- 

жава тиме не би добила mi у васпита&у чиновни- 
iim;a. na nn у штлати саМе Порезв: К'ад on се TO 
примило, онда би дошлодо гога, да ое и судовима 
даје награда према тбме коЛико he omi изрећн 
смртних пресуда, a ja иислим, да то свакако не би 
добро утпца.10 иа nanic судство. Ja сам дакле npb- 
Tur, тога, да се овај предлог примп. 

Павле Анђелић: Mene je изнбвадио говор г. 
Лазе ^арковићћ, r

:ui ов ne одобрава да се чивов- 
ницима, који еиергиотије врше свој nocao. да једни 
извеона паграда, једпа врста тавтијемр! 

I'. Р^ферент je напомевур, да je TO донето за 
време мивистровања г. Вукашина Петровића. Kao 
председник онштипе од rtpe 29 година, ja ^пам. да 
je то mrniiiiC npiiii iioiq)(4iyo г. Миша Вујић n да 
се још овда давао оиштппгкпм председвицима је- 
даи процеват, ако Постигну извесан успех у ua- 
nлатп порззе^. A ако бв постигао још већи успех, 
Kao nno će овде предвиђа, онда би се Похвалио је- 
дппм расписом, i.'ojn on сс имао саопштити свима 
i пштицским <-удои11ма у целој земљи. Taj метод 
Похваљивања, то je један морални метод n не деј- 
(Ti'vjc деморалишућн na чиноввике, као што го- 
спода предговорвици веле. Напротив; то je једва 
iipiicTojiiii. отворева, чиста награда, излржева сва- 
чпјој критици n оцени. Држава тиме добија мпого 
више, добија у толико више, што, као што je на- 
ii(.Mi4iyo г. Маговчевић, порездик, око хоће да no- 
стигне! i; hn успех у наплатн пррззе, изложев je 
великим сопствевим грошковима, jep on мора да 
се позабави и разговори, да сазна ситуацију и да 
према  пађевој ситуацији прступи енергичније у 
паплатп' порезе;   Ja   верујем,   да ona   уредба,   у 
колико ее односи  na Eiaiue нове враЈевеу изгледа 
као нештб ново n да код њих производи иско из- 
весно страховање n  бојазан, да ne бу^е злоупо- 
треба, те да они исти људи, који су, као штб речо 
г. Дулибић, разрцзали пррез, врше и наплату iio- 
реза. У томе слудају то би било оћасво. Али, по- 
знавајући дрсададшБИ nam рад у погледу паплате 
пореза за минулих  двадесет девет годива,  као 
рпштивски пррдседник; ja знам, да су порески од- 
бори, који разрзбују  пррез, другв тела, a  извр- 
шиоци   наплате  прреза оу  сасвим  други  чинов- 
minn. tvOjB пгмају никаква удела у разрезивању 
[шреза. Према томе неће бити бојазни коју пред- 
iulja г. Дулибић n i-. Дрофеаик, ако се чиврвницима 
пореским n осталим службевицима, којп врше на- 

.плату порозе, дозволн да добију onaj проценат, у 
толико npe IHTO je овде предвиђено да г. Мивистар 
Финансија пропише правилвик према коме he će 
Molni узети у обзир n приметбе г. Маговчевића, те 
да onaj. којн врши ааплату порезе na београдској 
калдрми, добије мање од бвога, KOJTI врши наплату 
порезе na друрпм мсгтима. To je, господб, финав- 
сиЈска рекврија имала ва У'му те je оиласти.ча г. 
Мпппстра Финансија, да може тај процеват пове- 
liaTii ii према томе датн правду онако како je ови 
замшпљамо n желимо. Брјазвости од ове одредбе 
ni'Ma v толикб, nno je предвиђен рок трајања ње- 
ЗИВОГ. Ona  пма да граје jom дпг године, ona  има 
да траје самр у ова доба, док je држава у овако 
тешким  фина,нсијским   приликама, док je   неоп- 
хрдно потребво да се чппспппцп придобију за што 
енергичнији и активнији рад, да што више порезе 
утерају  у  дра^авну   касу.   Ако  се  ona   одредба 
дошшје покаже као  дббра,  овда ћб   Скупштива 
продужити  рок   њезинОг   трајата,   a  ако  буде 
рђава, онда he се ona оама угасити 31. децембра 
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1924. ррд. Према томс ja бих молио Закоподпиип 
Одбор, да се ona одреДба са рокрм трајаља од две 
године црими. Ми авмо вџ то време нмати збиља 
jom великих невгода у финаноијшсој [шлитици, iid 
би m утеривању државне порезе ова одредба 
била један лек за државне финансије. 

Председник Миша Трифуновић: Има реч др. 
Јанко Швмрак. 

Др. Јанко Шимрак: Рооподој наков свега 
овога што je речено не би грфбало више говорити. 
Miir.;iii.\r. да се овде иешају два питања од којих 
je једно: добро плаћенн државни чиновниџи; a 
.|i\m јг mii.m.c: i;ai;o hr ri; илати i и i n ЧИНОВНИЦИ, 
да ли iu' ce наградити тако да нмају нзвесав про- 
ценат од убратог пореза или да -лв he држава 
iiparMarinioM репштн добро чиновјшчко питање. 
Ми смо чули nam иа уста једног владиног застухГ- 
iiiii;a. да Mi'b.v државиим тановвицима нма немо- 
рала. Ja пг знам како та ствар стоји, али je фак- 
Tii'ii;ii п карактеристично и симптоматично, да 
je та реч na.ia овде са вите ман.о официјелве 
ripani'. 'Љуба Јовановић: Није г. Шећеров офи- 
mi.jr.ian.) Ов je официјелав у толико, што je члаи 
сгранке која суделује у влади и ja мислим, да ов 
m' може да каже једну ствар без подлоге; У оста- 
лом то je ствар г. Швћерова' (Др. Славко Шеће- 
[)оз: lln сте Mi' крпг.п рааумс.т. ja li.v то испра- 
larm., Ja r.i'.iiiM. да one двб ствари треба добро раз- 
лш;ов.ати. Ако ce чиновничка прагматш«) памшт 
тако, да ти људв буду Добро награђени, нека ce у 
јуалшм крајгипма и у оиим другим местима као 
IHTO гу два оредговрршша изнела, да више него 
другим 'птопнпдима. Дајте им и 40 na n 50 Прб- 
цената, да тп људи буду добро награђени, мп ce 
iieheMO томе противити, Али да omi рд ^жавн ■ 
пррезе добдјају изсесав ороценат, то мп ке вдс 
никако у главу као што не иде im једном вапред- 
ii(i\i чпигку. na иакар и за 0 месеци a камо ли за 
две године. Лко тако будемо учинили, онда će вра- 
1;амп старом обичају. да ce даје порез под закуп. 
Гослода, Etoja су ме уверавала, да неће бити ко- 
рупције и која гу ћавађала разлоге, да ови чивов- 
иици реразрезују порезу, негода за то постоји по- 
себни одбор, та MI' господа нису мог.та уверити, јер 
ja ,i,|)a;ii.\i. да иоргака r.iarr код распоређивања 
порезе има најважвију улогу. Ако у једиоме ce i.\ 
позовете сељака, ов дођв у жупанију; na paapeiite 
порез како м\ каже порезка власт. Порезка вЛаст 
дакле има једав великв утицај в према гоме не 
иожете казати, да не може бити корупције. Ja мп- 
r.niM. господо, да у овој ствари не треба расправ- 
л.ати гада, него да пређемо na решење na да гла- 
гамо. 

Морам jom једну констатацију да учиним. 
ГоСпода нарбднн заступници, из оних крајева на 
које ce односи ona Уредба, сви су против ње изу- 
зев гамо г. Aiiljivmha. a, сви други i'. Рајчевић n 
г. Ђоновић, који су баш из овНх Е^рајева na eno в 
r. Дулнбића из /la.iMaimji'. они су против ове 
уредбе. Баш Ш ових крајева, где će може најмање 
порг ie убрати, гг.п су против. 

Председвик Миша Трифуновић: Има p ч г. 
Шећеров ради личног рбавештења. 

Др. Славко LJJehepoB: Ja захваљујем г. 11 ln- 
мраку, mio ме je изазвао na исправку. Ja иисам 
тирдпо. да гу ЧИНОВНИЦВ игмора.ит. ввћ сам ка- 
зао, да ова господа, која говоре против ове уредбе 
односпо закона, претцоставили су једав BHCOKIJ 
морални mino код чиновника, један ниво, крји je 

идеалан, који стварно сада не постбји. Зашто je 
то, господо? lln знате, господрј да je nam чинов 
нички кадар добрим двлом импровизирав. (Др. 
Л. Мгрковић: Чпјом крнвицом?) Кривицом држав- 
ппх oprana, ако хоћете n партије и да због тога у 
ЧНЦОВННЧКВ кадаруш.ш гу мпигп ЉУДИ, ItOJB пптп 
пмају моралне квалификације нити стручну 
спрзму. C TiiM фактом треба рачунати n сасвим 
искрено то признати. Збрг тога што чиновнички 
кадар iii'Ma тај идеални мора.иш mino. друго. што 
iraje дооро наплаћен, ja сам мишљења, да he ова 
прппргмспа мера бити од корцсти за.државу у 
прпом реду n у другом реду, разуме ce, биће од 

•KI рпгтп за чииовнике. 
Председнив Мишз Трифуновић: Има реч г. 

лр. Алте Лулиопј) раДи личног обавештења. 
Др. Анте Дулибић: Ja узимам реч ради 

стварног исправка. Овде je једаи џеопоразум. За- 
коп аредвиђа награду за опога, који наплаћује и 
распрређује пРрезу. Ja сам читао чл. i. и морам 
упраорити na то. да im буде заблуде, јер ji' мени 
приЈхзвррено од стране реферевта г. министра и 
од страпе друге господе, да ce хтело дати разумети 
да omi. noju расвоређују! порез, неће добити на- 
граду^ IHTO onu који наплаћују. Ja вас само упо- 
зорујем na м i. i.. i;ojii каже: »Да бв ce постигло 
штс успешније распоређивање и паплата порбза, 

i в гашћује ce Министар Финансија, да може да- 
п.атп особене награде финансијским и другим 
олужбеницима у целој Краљевиии за прказаћи 
успех у паплатп аорезе«. 

Председиик Мишз Трифуновић: Пма реч r'. 
извес№лац. 

ИзвестилаЦ др; Грегор Жерјав: Ja гам као 
нзвестилац изнео предлог одсека na ćaw сада у не- 
згодној гптуацпјп. Тамо гам ono ja npmi. laijn ce 
взјавио iipoTim ове уредбе, али je карније дошлб 
до некаквог компромисћ и UH смо ce сложилн на 
u;, да гу n je lim n Другн ИвШТО ПОПУСТИЛИ; na да 
смо oipamiMii.in време na две године n да смо про- 
визију мало смањиди. Ja сам сада као предлагач 
изгубио'тло нспод нРгу, јер ce вико крмпромиса ne 
држи, којп je био темељ мога предлога. Морам no- 
i'.yliii предлог одсека, јер нема иикога више, који 
MI' je за предлог овластио. Ja мислим, да je нај- 
бРље да вратимо предлог. Оа овом праксом, Roja 
je сада наЈбоља, без штете no државне финансије, 
треба nahii, ако je такво мишљење, које je моје, 
иипгљење већинб, један други излаз, да идемо у 
сусрет n да ni' дође до штете за држајвне финан- 
сије, Ради тога повлачим предлог одсека. 

Председник Миша Трифуновић: Има рзч г. 
Ђоновип ради нсправке. 

Јован Ђоновић: Ja бих имао да нсправим 
једпу малу штачпоот. 

Молпм nar. ГОСПОДО, MH гмо у свКЦИЈИ prina- 
na.in o овој стварн ii пас je, који смо билн против 
ово уредбе, ni'limia надгласала Овакав нзвештај 
могао je доћи зато, што nac je већина у секцији 
надгласала. Mu смо остали у мањини и онда, кад 
je ni'li ова уредба примљена ,\ секцији, мп смо 
онда предлагали извесне нзмене, да не буде гора. 
Али, \MI смо задржали право да начелно изпесемо 
onaj спор пред плопум n да тражимо 6д пленума 
да га p чт. 

Прздседник Миша Трифуновић: Ja морам, р. 
посланиче, водити рачуна o мишљењу г. нзве- 
гтпоца ii кад on у пмг rcn'uiiji' одборске кшке,  [о 
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у име одггка повлачи једну уредбу, ja морам то 
ставити na гласање. Ja стављам сада на гласање 
оиако како то Одсек предлаже. Одсек сада пред- 
лаже кроз известиоца, да се то повуче из дневног 
реда. (Приговарање; Др. л. Марковић: To 
зцачи да се VKIIIIC.) Известнлац моли и тражи. да 
се то иоиоио врати Секцији. Ja ставл.ајл на гла- 
сање ко je аа to, да се ова ствар иритл у Секцију, 
како io известилац за,хтвва, нека изволи седети,'a 
ко je против, нека изволи устати. (НеЈасан резул- 
тат.) Одређујем поименично гласање. Госпс»дин из- 
вестилац тражи у име Одсека, да се та стаар 
вратн Одсеку. Ko je за то, да сс врати Одсеку, i/ia- 
cahe за, a ко je против тога тај he гласати против! 

Секретар др. Павле Чубровић чита имена и 
господа чланови одбора гласају и то: Вујичић, 
против, Др. ("is. Поповић за, [1авле Анђшгаћ за, 
Дрбфеник iipoTim. Жерјав за, Лази1) против, Ђоио- 
r.nh iipoTim, Сл. Шећеров за, Љ; Јовановнћ за, Јо- 
г.ап lMar()H4(!Biili . . . 

Јован Маговчевић: Молим за објашњење. Ilii 
сте казалиј горподице Цредседниче, ако се nara 
»за« да (•<■ врати у Одбор, a ако се гласа друкчије, 
то значн да je дотлчил нротии предлога. 

Прздседнлк Миша Трифуновић: Ja сам Ka- 
sao да ћемо гласати, кб je sa то. да се врати (Vi,- 
uii.jii u.m да cc, ис lipam у СеКЦИЈу та ствар, 

Секретар др. Павле Чубровић (наставља): 
Aiaior.'iciaili iipoTim. Дулибик против, Капетановић 
II|)(ITIII!. Лаза Марковић против, Шиџрак против, 
Жарко Миладицовић ла. Рајчевић против, Нинчић 
за, Шуменковић за, Трифуновић за, Чубровић за. 

Председнда   Миша    Трифуновић:   Госиодо, 
»upoTii«.   IloiiiTO je гласовало je 22.   i J   »за« a 11 

федседниБ »3a«i вратиће ce у секцију, (Др. Попо- 
жћ: Гласало jq 2Г.) Гласало je подједнако, na he 

ce према томе рва ствар вратитн у секцију. (Глас: 
' He може да ce ђрати.) Има реч го.сћодш"Вујичић. 

Милорад Вујичић: Овде ćy две погрешке учи- 
њене. Прва je погротка, да стс ставили ka гла- 
сање, кадсмо мн Beh решили предлбг*. Другаје ио- 
грешка IHTO CQ ова ствар враћа у Одбор, јер ако 
<••■ не реши, оида тај закон остаје. Ми имамо ра- 
дити још 22 даиа и све уредбе-, које ми нисмо ре- 
liiiMu, остаће закон. Т\ ce баш на^ерно ишло за 
тим. да ce ona ствар протурп. да ос^ане закон. To 
je врло niTOTiio. Јер ако ce једнн чиноввици фаво- 
ризирају, опда he то тражити n другп чиновници, 
онда he дфн судски чиновници na he за себе тра- 
ЖИТИ  TO 11CTO. 

Председшш Миша Трифуновић: Има реч го- 
СПОДИП   illlllMIlll. 

Др. Момчило Нинчић: Господо, овде ce ради 
само o глаоању. Ja мислим, да ie господин пред- 
седник врло iipaiiii.ino урадио. Пре свега резултат 
гласаи.а je пајбол.и доказ, да ce устајањем и седе- 
ii.c.M није могло решити ово питање. Друго што ce 
тнчо r.'iacaii.a, нмате подједнако »аа« к" »протнн«. 
Како треба да поступа Председник? Имате један 
глас господица Маговчевића гледе предлога. Ме- 
b.vniM čun. који cyl iviacaiii ;ia враћаЈБС у Одбор 
јесу за тај предлог. (Глас: Нису.) Они iinc.v за тр, 
да тај предлог пропадне, него само да ce нзмени у 
духу критије. Глас господина МагоичсииИа може 
(■(! liimic рачунати за ову страну не.го за другу. Да- 
кле ви морате iipiaiahn. крјих десет гласова више 
вреди. Ми смо сви за то, да ce у овом облику raj 
предлог више не нзноси. 

Цредседник Миша Трифуновић: Господин 
Вујичит! je учинио прекор, да ce намерпо иде аа 

то. да ce оио iipoT.vpn. ( Вујичић: Јест.) Исмојте 
тако. Ви видите, какве намере има председништво, 

,да ли he ce нешто оротуритИ или непе. Meinr je то 
свеједно, каКо heie Ви иримптн. Ja морам иодитп 
рачуна o том, што прздааже известилац у име сек- 
ције. Зато сам овако учинио. Али морамрећи ради 
oojcKTiiiiiiocTii. да у млаиу no. Лословника стоји: 
»За пунбважав закључак потребна je већина рла- 
сова присутних чланова«. Ja сам избројао '0. Го- 
сподин li.vjipiiih каже, да смр мп лигласа.ш, али 
ce из бројања види, да нисмо изглабали. Ja сам 
тачио Пројао. 

IIITO каже даље тај члан? »Кад ce при гла- 
сању по каквом предлогу десн равна подела гла- 
сова. предлог o коме ce гласало одбачер ј6». Мало 
□ре то иисам знао. Предлог одсека.је одбачев no 

■цослоттку. Сада идемо дал.с. Стаил.ам ПОНОВНО 
na гласање. Ko je у начелу да ce прими овако, 
како je дошло из одсека, Macahe за, ко je против 
гласапе против. Ако продре »за« ми ђемо почетћ 
специјалну де^ату. 

Јован Ђоновић: Да ие би било забуне да 
ббјасним, да 6е овде пррезници уортачују ča дјпка- 
пом u ко гласа »за«, значи гласаће за т,у ортачину, 
a ко ie противу ортаклука порезнића са државрм, 
гласапе против. 

Љуба Јовановић: A MOIMO ои ce pehu и овако: 
ко гласа »за« глараће 3ia то, да ce плаћа порез, a 
ко гласа »иротив« гласаћо за то. да ce не и.таћа 
порез, ако хоНсто oam тако. 

Др. Момчило Нинчић: 0 иоирсди ПОСЛОВНИКЗ 
xohy да говорим. Ja мислим, да г. Председник 
треба, да ce држи пословника много строжије. Дис- 
кусија ј(3 закључена мало час a ои допушта да ce 
претрес отвара. Јер ако допустите да 'ce предлог 
иапада, морате допустити и да ce браии, и онда 
he дискусија даље ulur. 

Председник Миша Трифуновић: Г. Нинчиђ 
има праио л ja му одговарам Рамо толико да нисам 
знао, да he г. 'BOIIOBIIII говорити o критици Закон- 
ског предлога, него сам мнслио, да he говорити o 
Стављаљу na гласање. Прелазимо на гласање. Ko 
je за овај предлог у начелу, raacahe »за« a во je 
иротви rciacahe »прртив«. 

бекретар др; Павле Чубровић прозива посла- 
нике да гласају. 

(Прсле гласађа.) 
Цредседник Миша Трифуновић:  Гласадр je 

свега 20 послапика. За je гласало li. a против O 
пбсланика. Према томе, оиа: je уредба примљена 
у вачелу. Сад прелазимр на специјалну Дебату. 

Љуба Јовановић: Има бпецијалних пред- 
лрга г. Alaroirieiiiilia ir p. Дулиб^а 'n оида he ce 
развити дебата ПОВОДОМ тих предлога. 

Иредседиик Миша Трифуновић: Онда heMO 
ову седницу закд>учити, a другу заказујем за су- 
тра у io часова цре подие са овим дневним редом: 

1. Продужење данашњег дневног реда; 
2. Претрес извештаја I. Одрека o уредбама 

Мшшстарстиа Фипаисија под бррјвм 'i.; 
3. Претрес извештаја l. Рдсека o уредбама 

Министарства Финансија под бројем <i.; 
•i. Дискусија 6 извештају пододбора o да- 

вању концесија no тражењу Министра Пољо- 
привреде и Вода; 

5. Претрер нзвештаја пододбора o закону o 
центра.тиој управи. 

Данатњу седницу закључујем, a другу за- 
казујрм за сутра у io часова преподне. 

(Седница je завршена у 12 и no часова.) 




