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IX. СЕДИИЦЛ 

ЗАЕОНОДАВаОГ ОДВОРА 
НАРОДНЕ СКУИ ШТИНЕ 

КРАЉЕВИНЕ 
СРБА, ХРВАТА И СЛОИЕПЛЦЛ 

држана 17. коввмбра 1921. године у Београду; 

11])('Дссдаиао Предселиик Миша Трифуновић. 
Замењивао секретара  др.   Славко   Шећеров. 
Присутан референт Министарства начелник 

господин Mn.ioiii Отојиљковић. 

(Почетак у io и 30 часова.) 
Председник Миша Трифуновић: Отварам да- 

iiamii,y седницу Законодавног Одбора. МолшЈ го- 
сподина рекретара, да изволн прбчитати записнив 
прршле седнице. 

Заменик секретарја др. Славко Шећеров чита 
записник прошле \' 111. седнице. 

Председник Мишп Трифуновић: Прима лв 
(1дбор записник? (Прима.) 

Молим да се прочптају молбе, које су при- 
спеле Одбору. 

Заменик с^кретара др. Славко Шећеров чита 
молбе: 

Народног Женрког Савеза и Секције Држав- 
ппх Намјештеника из Сарајева (упућепе 1. Од- 
секу); 

no то.м   протостс: 
Народне Социјалистичке Странке џротиву 

укидања Мшшстар<лГЈва Оот^ијалне Политике (упу- 
ln'iio прдодбору за проучавање иаирта закона o 
Централној управи); п 

Предлр!' посланика ОтојацА Костића за и;1.- 
мену члана 24. приврмленог закона o државној 
трбшаршга, таксама и пристојбама С^пућено пред- 
седнику l. Одсека.) 

Предбвдник Миша Трифуновић : Пре него 
IHTO пређемо na дневни ред, да учиним Јед^у 
молбу одсецима. -Ta сам писмено упутио иолбу од- 
сецима да пожурерад, како би предлози који стоје 
у одседима дошли mio npr пред ппећум. Ja п овога 

. пута то чиппм и молим, да секције пожуре са сво- 
јим пословима. Ово тим пре. mro се приближује 
време за које Законодавни Одбор има да пбсвр- 
шава своје послове. Ако omi дођу доцније, 6 мнр- 
iii\i стварима развиће се дужа дискусија, и онда 
пећемо MOIHI до одређенога poKai, до 28. децембра, 
овршити рад. Зато ja и овога пута молим секције, 
да пожуре своје послбве и упуте пх пленуму. 

Сад прелазимо на дневни ред. Ми смо стали 
код броја 21 списка. Точје пррдулсење нзвеш^аја !. 
одсека.' 

Др. Лгза Марксвић: Господб, ми смо се јучо 
['одс iii.-m у ог.омс питаи.у. Ор.а уредба примљена 
je ca једним гласом већине. Kao што се г.иди пи- 
тање je гакво, да се нисмо могли сложити. Сада 
приликом дискусије у појединостима ja ^ислим, 
да je боље nalili извесав компромис, IHTO да гла- 
само n лал.с протии и да тако једну уредбу, која 
je у начелу примљена, у појединостима-. одбацимр. 
Ja бих молпо господу, која су гласала за уредбу 
да пристану иа то. a onaj пристатКак je мој по - 
длог, ;ч1 ова уредба вреди само до краја ове годинс 
и под тпм услбВОМ, noiiiTo ona и сад rpcin. да гла- 

само у појединостима за ову уредбу с тим, да ona 
lipivui само ;i,o краја ове године, 

Известилац др. Славко Шећеров: Ono je врло 
важно, господо, и требало бн да саслуитмо госпо- 
дина Мицистра Финаисија. Господин засггупник 
Министра Фипансија у расправи није узео реч и 
\in иисмо чули г.идпти' Министра Финансија. Ja 
оч \ вас молпо. то би било иајпаметнијс, да саче 
i.'ii.Mo господина MmmcTpa финансија н да онда 
дефинитивно бтвар решимо. Стога бих џредлоЈкио, 
да опу дспату о специјалпој расправи одложимо 
кад буде дошао господин Министар Финансија. 

Др, Лаза Марковић; Јуче je нстакнут једав 
разлог, да би се створила извесна пометља у раду 
пореских органа, који рачунају с овом наградом. 0 
овоме факту треба водити рачува и треба уредбу 
прпмптп. а.ти да уредба вреди <ммо до краја ово 
године, до 31. дсцсмПра. TIIMI' иала^пмо јсдпо срс- 
лд.о решење, бдобрили смо рад Министра Финан- 
( uja. a за будуће не прцмамо тај првнциџ. 

ГГредседник Миша Трифуновић: Господо, у 
пачслу je ова ствар свршвна п сад може неко, ако 
хоће, рамо л^ти нзјаву, алц ja морам поступити-, 
да рвшавамо члан no члан. 

Има реч господив Љуба Јовановић. 
Љуба Јовановић: Ми смо увели у aperpec 

i вога нитап.а мпого вите ватре иего mro ono за- 
служује. Ватра je дошла услеД тога, гатб су •■f> 

многи налазили у изУзетиом отању, није било на- 
ДЛежвбГ Мпнпстра (|)|iii,iiii4ija. нвГО je биб иа про- 
ni.ioj (•(viiiimii прпсутаи ^аступтп; Мипистра (l4i- 
нансија, који арема онрмв, како je дал иајаву, није 
могао .i.'iTii службену категоричку изјаву b овомђ 
питању. A ja и други моји другови стрјимо па 
томе гледишту, да нећемо да примимо na себе од- 
говорност да гласамо ррот^гв поЗштике једнога од- 
говорнога Мштстр!!. i;ojii je позван сам да каже 
како да се изађе из ове тевше финансијске ршуа- 
ције. Ми imi'Mo хтели никога да кривимо, да je 
било господива Куманудиа Минис^а Ф&наноија 
овде, UH бцсмо видели какво je његово гледиште. 
А.тп преовладало je противно мтпл.сп.с, да се 
одмах овај предмет рети, itap што видите и даиас 
то ое понавља. -Ta, морам изјавити, да мени није 
нимало симпатично ono. што се преДлаже. Али 
с другс стране, CMafpa^i да цолвтику државшпс 
финансија треба да водн надлежнн Министар; Ово 
mije никаква крпппца. што господив Министар 
Финансија није ono ту. он je дошао тев с пута. За- 
отупник Министра Финансија престаје бити .'.n- 
iTNimiii; дрласком Мпппгтр;!' Финансија. Дакле, 
мн нмамо случај форсмажера. Mn треба да веру- 
јемр JiMJiir другомв, да 1Гемамо иамере да се ова 
ствар одуговл^чи n остави нерешена, да би Ртара 
одре ina остала у важности! Треба да верујемр 
једаи друп ие и да 6е на једној 6д ил\'1л1х седница 
pa(4ipinn сво аитање без љутње и анимозиости, 
како Рвакн no своме уверењу буде Аалазио. ДакЛе, 
ja молим, да се скште ono питање с дневнога ре [a 
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за   u'.ii Tpii дала, и кад дође господии Кумануди, 
;iii онда тај предмет расправнмо. 

ОредсеДНИК  Миша  Трифуновић:  ja   hv   ii|i 
длог господина Шећерова  и господина Љубв Јо- 
валоввћа бтавитв na гласање. 

Др. Момчило Нинчип: Молнмвас, ['осподине 
Председниче, да у допуну ареДлога господина Јо- 
вавовића кажем само две три рочи; Ja мислим 
овако: да не одлаже^о ово [штање на иеодређвно 
време, него да се стави na дневнв ред за сутра- 
imi.v седницу ii.iii за седницу прекосутра и да се 
m lose господип Минвстар Фнпавсија да дођа 

Председнив Миша Трифуновић: Господнв 
NfaBBcrap Фивавсвја дошао je ноћас и неће моћв 
uhu сутра na седввцу, зато да се бво nman.i' 
одложи за два, трв дава. Je лв ЗаковоДаввв 
О^бор сагласав', да ое за две, три седввце одложи 
ово пвтање, док ne дође госводвв Мивистар 
Фввавсвја у седцвцу? (Првма се,) Ова тачка 
( кида се с двеввога реда. 

Изволвте чутв даље. 
Извествлац др, Грегор Жерјав (чвта); Бр [ 

21 свиска. 
Оввм решењем Мвввстарског Савета од 24. 

апрвла 1919. годиве регулвше се давање мвлоств- 
n.a државввм службеввцвма n породвцама умр- 
лвх чивовввка, којн иваче немају права иа nefl- 
зију, убввшвм аустрвјсквм крајеввма; Ово пвтање 
lc бвти ковачво ре1улвсано завовом p чввоввв- 
цпма за целу земљу подједвако. Међушм i ai; 
треба ;'.а гфелаа место милосног акта круне, како 
je бвло у Аустрвји, омогућвти давање иилосввх 
певзија укааом наравскв само лицима без прв- 
хода n неспособввм за рад. Одсек je мвшљења, 
да треба уредбу оснажвтв и публвковатв Rao 
закон. 

Постојала еу Heitu стари заковв тизв, Х( ф 
декретв, кој i Уставу још и давас важе.   Ти 
Хофдекргтв регулвсалв су мргућвост да се cnpo- 
Tim.n и удовицама чиновввва који су умрлв пре 
него mro су стгкмп право na редовву певзвју у 

i мпслу службеве ирагматвке, даде потпора [пто 
се звало Гвадевгехалт, милоствња, који je декрет 
морао да одобрв формалво сам цар, алв држава 
je то плаћала, Кад смо орешлв у [шшу државу, 
ппјг бвло иогуће да се i ва ствар одржв, пошто 
иаша Крува на таква права iiBje рефлектврала, 
Mu join немамо нове слуагбеве прагматвксј којо би 
p ry.iiii-a.ia ова ninaii.a n СТОПЈ сам Ja мппм.гња. 
да се више маље даде неко право удбвицама n 
сврочвћвма, ако се [ввхово^ оцу десвла несрећа 
ла j;' умро пре цего што je стекао право Eia пеи 
звју то jeci пре него што je навришо 10 годива 
службе n мпс in\i. да греба да им се обезбеди 
жввот, ai;o na други пачпп немају покраћа аа 
своје иотребе. Услед овога допшо je до велвклх 
ncnpn.iiiKa. a nnai; je бвла прзка потреба датп 
iiouiTi MiiiM сврочадима. Ећвхоба je певзвја била 
9 крува n 20 круна месечво, и наравва ствар, гре- 
бало je on.ia Miicnmi n na додата^ на скупоћу. 
Д( шли i\ овда iioHiKMo.iiioiin. којв су исто гр тра- 
.MI.m n ствар je дуго времена тако стајала и нвко 
mije апао какб he '■■■ прево рве ствари прећв. Тако 
ј( допма n ова уредба: peinefte Миввстарскбг Ga 
вета, да се јавввм службевнцима Краљевиве Срба, 
рвата п Словеваца i.an п њвхошш удоввцама n 

сирочадима, ако no закову ne би стерлв право na 
!i"-'l.aijy    ll.m    n:;,l|j,l,;i|t,-|||,c     МпЖг    ,l,il;mi    Mil.Idr,. 

ак<  ce нађе ... (Чита цео текст.) 

Господо, сад ce спрема службева прагматвка 
n тами he ce решити n ово пвтања Повављам, да 
one уддвице и бврочад свакако нмају нека права, 
ако iiiia'ir пемају могућвоств да жвве и држава 
треба да пм ла потпору. lio. пошто ona службева 
прагматпка нвје првмљева, го треба да за то времс 
прстоји ово стање јрш n na (аље. Ja мррам 
взвештај у толико да га исправим, илв боље рећн 
допуппм. да ова уредба важв за целу земљу, јер 
je такр ствлвзрвава, да нвје ргравнчева оамо na 
пбкрајиае бввше АустрО-Угарске. Пбштб ce радв 
o прелазврме стању, ja опх молво Одбор да оВу 
уреДбу npiiMii. Ja сам ово прочвтао, јер звам, да 
je рвс иатервјад пр aoiie господа пвсу Довољво 
i бавештепи. 

Др. Лгза Марковић: Мепн je жао, што ća 
овом урздбом ne MOI^ да ос сложвм im у пачелу, 
nirni с памппом како je то пвтање pemefip у 
noJcuiiKicTiiMa. He могу да ce сложвм зато, nrm 
\iii пзгледа, да je суввше велики терет стављеп 
држав^, да ona даје једну сталну помоћ ма 
кар n за период P I 3 годвве сввма, апсолутно 
свима слулсбенвцвма државпцм na чак и оввма, 
m Jn су почев 6д 1914. годвве др данао погввулп 
п и: у&флн за време, док су бвлв у службв". Ja 
парочитр n*' MOI'.V да првставем na то, зато што 
пемамо пш.актпх података p томе колико има та- 
кввх службепвка. Ja знам једаи случај, да je \ 
Херцеговвпа ц^о једаи крај устао протвву ne- 
KaiM'i г бввшег слулгвтеша llo;uii;a. А.устрвјавца, 
Koju je npuMiio na нме певакве помоћв за 5 грдвва 
једву фдво велшсу суму новаца. (Изввствлац др. 
Грегор Жерјав: To je сасввм пешто друго.) 11a дрз 
гом месту овакво реш.ење предввђа, да ce даје мп- 
iiinm,a >чсазом no предлР1у Мввистра Фивавсија 

n.iii ког другог минвстра. Гооподо, нли ce има 
право na сомоћ твме nrm je пеко у том положају 
бИЛО ум|)0 бВЛО noriin.vo n mi.ia ce та помоћ може 
добата без обзара na ма какав указ, nm ce даје 
ni m li no ивлОств ма i;ora мааастра. Ако ва сма- 
т| .ne да држава треба да прамв обав^у да свама 
државааи службеаацама,  почев од пајобачввјег 

ivp;i   u.i  ,И) |-ор ■. бвЗ Рбзара   na  то.  IHTO гу цро- 
iMU v државвој службв мало времева, a таквах 
г, iy.ia'M'iiiii;a пма врло МВОГО, да одрсдп u даста.шу 
HOMoh, рада то ue сме да заваси рд воље мвва- 
стара, nero тр ба предввдети услове као што ej џ 
предвађена, да ce то n утврдв n no испуњаваВЈЗ 
тах у( n ва m м гачаа може прамата помоћ. Ja ce 
чудпм. да Мваастар Фвваасвја нвје подвео npp- 
рачун да заам( есо lalto he го државу да стаје, јер 
ако то стаје 100 до 200 хп.т.ада дааара, ja wory 
да гласам за то, a.in ако стаје 20 до 30 мвлвјоаа 

вара, ja за то ne иогу да гласам. 
Павле Анђелић: Ja изјављујем увавред да 

ce ca предлогом слагк^м, јер je у патаљу саротвња, 
la ja je оста ia без epe н-тг.а за жввот. Што ce овет 
тчс iiii'iima за доппјап.!' тс ивлости, ja ce ту cia- 
жем ca госводввом Марковвћем, да треба да буду 
проввсаве пормс, na освову којах ce може дооптп 
мвлоствња. Ja јтретхшстављам, да те порме no- 

i roje. Ипам' ur ип могло то да ce даје добра ррца, 
nen uopajv да постоје пзвесве порме. na скзвовд 
којвх ce добаја та иалостања. Ствар je v томе да 
.m lic то p шавати Мвввстар Фааавсаја или he 
i aiar.irni пекв другв Miinm'iap и;:заководавао 
iv п за iraKM случај na посеб. Ja мвслам, да je то 
ствар саме адмвввстрацвје, јер у: пемогуће, да 
свакв ковкретаа случај рсшава заководаввб тело 
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као mro бп треблло да рсшава. Како je ово јсдпо 
ирелапно наређење, ja сам, господо. мишљења, да 
Законодавни Одбор треба да прими om прелазно 
стап)е п да одобрн ову уродбу с тпм, да joj огра- 
iiii'di рок трајања, те би на raj начин приморао го- 
сподина Министра, да у том законском року on 
nabo пута и начина, да се на другој законитој и 
бољој ii савременијој основи реши то питање, a 
дотле да ми одобримо ову урвдбу. Ja бпх желео 
да чујем неког од господе референата господина 
AiiiimcT|):i, Финалсијај пошто господин Миннстар 
mi.ji' овде, за колцко би се времена могао решити 
тај проблем, тв да се изнесе ирсд Наррдиу Скуп- 
штину да га рети. a да за то времо одобримо ово 
прелазно отање; To je мојо мишљење. 

Др. Јанно Шимрак: Ja се, господо, потпуно 
слажем са овим предлогом у овој уредби. Ja ми- 
слим, да je то ствар хумана и да, се (шједан глас 
тфотии овога ие би могао дићи, што се тиче саме 
' гвари, a друго .i'1 ствар проводње. 

Госиодо, кад се у држаћи MOI^ трошити ми- 
лијони п иилијони на непотребне сврхе, онда се 
^оже дати неколико стотина хиљада за нашу си- 
ротип.у. To jo дужност државе и друштва. Кад се 
у Београду за аутомобиле иоже Јрошити стотине 
ммм1.1.! динара и ми пх видимо како стално лете 
по Beoipa i\-. онда ja иислим, да се може неколико 
стотипа хиљада Динара датн овој највећој нашој 
гиротпљи. коју MU морамо помоћи. 

ТПто се тцче начина проводње, ja иислим, 
да није овај којисепредлаженајбољи, аликакосе 
други не може наћи, опда нока остане овако како 
je предложено. Ja hy гласати »за«, 

Војислав Лазић: Господо, ja не бих принци- 
пијелпо нмао ништа против то.га, да се ова помоћ 

[аде cnpoTiiH.Ti и да се она помогае. Али допу- 
стите MU. да се ne могу сложити са путем u ната- 
iroM, који je овде предвиђен, на који li" се начин 
та помоћ савати. Ja бих желео, дај сваки у овбј 
земљи зна своја права, то да отуд^ зна и своје 
дужности u кад он.зна своја права, онда неће за- 
висити од милости појединих шшистара. Дакле, 
треба предвидети услове Taito, да сваки зна, je ли 
у право mir није, a овако како cei от;о питање ре 
ИЈава, inii.'o не зна. хоће ли шиатв права да добије 
T.v iioMoli Ti;m не. I! најзад зашто бисмо мп делили 
некоме милостињу, ако je oir грађании ове земље 
и ако je он ову земљу служио и за земљу се жр- 
твовао, онда има љеШва иородица гграва п не 
греба да завнси од воље појединога министра и 
да ли lio то предложити Марко или Јанко, односно 
какав политичкн човек, адји има утнцаја код над: 
лежног мнннстра. Налазим да оваква уредба даје 
MOi^hHOCTH само за пблитичку корупднју и кор- 
тешоваље, те с тога бићу против ове уредбе само 
зато, што није детаљно израђена, ко na то има 
права, те да не зависи од вол>е појединаца хоће 
ли je добити, него да зиа, да Je то његово право, 
a не некаква милрстшБа^ 

Др. Светислав Поповић: Kao што смо чулиод 
г. извЈзстиоца, ona уредба нмала би важитв до оног 
иомента када се законом o чиксЈвничкој прагаа- 
гици буде решило то питање. Али и кад се не би 
озаконила! ова уредба, ja држим, да би она вре- 
дела за nore крајеве за крајеве бивше Аустрије 
због тога, што садржај те уредбе одговара оном 
правном стању, које тамо постоји. ЕТе само да то 
питање тамо решавају различии декрети, пего n 

Једаи од најновијих чиновничких закона, a то je 
хрватски чиновнички закон o уређењу СЈђгжбених 
односа чиновника n јавних намештвника уопште, 
регулнше то питање на raj начин. II ово стање, 
које je предвиђено у овој уредби, бпло би правно 
стање за иове крајеве. У интересу изједначења 
нашег законодавстеа n правног положаја чинов- 
ника у земл>и потребно je, да тај принцип, којп 
веђ вредн у некнм крајевима, илн озаконимо за 
све крајеве, или да ra укннемо за све крајеве. Ja 
ne бих био за укида^&е из тога разлога, што ма 
како мп регулисали питање чиновника, љиховнх 
удовнца u снрочади у погледу опскрбе, увек he 
бпти inMi'li.v оног момента, нзмеђу оних услова, 
кад један чиновник, односно његова удовнца м 
сирочад има права на мшровину н онога момепта, 
кад miii ЕГемају права на мировину, увек he бити 
један прелазни бтаднјум, који no можете подврћи 
проннснма stricti juriš, noro један стадијум у коме 
морају одлучивати индивидуални рбзнри. 

Опдо je добро схваћено, да имају да одлу- 
чују имовнр стање и потребе дотпчпо вородпцо. 
[Јравило јо, да се сваки госнодар посла брине o 
егзистепцнјв својих намештеника, na je правило, 
да се та брига протегце п na ono. који остану no-' 
сле намештеникове смрти, n као што рокох, кад 
се Tu пптаи.г не може ропипи [хропиоима etripti 
juriš, онда га треба решити обзиром na правич- 
иоот. II ja MIKMIIM. господо, да гг. Jlaanh и Мар- 
ковнћ ne Gv. ималн нншта против тога, да се то 
пренуств Парламеноу, да рн вршн тај акт мнло- 
сти. али he прнзнати да постоји та сфсра, гдо. се 
инднвидуално мора то просуђивати. Међутим, не- 
згодно je да Парламенат решава индивидуалне 
случајеве и с тога je најбоље, да та питања рс- 
шава егзекЈтива. Овај закопскп предлог дао je ту 
ствар у pvKo не влади — ja мпслим, да госнода 
иису доста гемељно схватила нли хтела да бхвате 
прописе ове уредбе — noro je ту ствар дао Краљу. 
ЕГраљ, као тф егзекутиве, као врховни поглавица 
свнх тановника има да просуди то питање и код 
тих, случајева, ona  поптраспгпатура,  министрова 
нема onaj политнчки значај, који нма код закона 
nju указа, које министар преманотпнсује, негоима 
само тај звачај, да министар својим супотписбм по- 
тврђује уставност дотичног Краљевог акта. A ко- 
начно, кад бн та ствар била и у рукама владеј треба 
пмати na. уму. да \ вла m. без обзнра na то којо су 
партије у њој заступљене, увек седе људи угледнн 
n добро упознатн с приликама у земљи, за које мо- 
рамо очекивати, да \\r')r вршити партизанство и 
терати ћефове, Есад се ради o томе: хоћђ ли сиро- 
ћад једног чнновннка добитн тнх злеуднх 100 ди- 
нара месечне потпоре. Цела свота која иоже доћи 
у питање je ансолутно незна^на, a нарочнто je не- 
знатна   спрам   оних   другиз   огромних   издатака, 
који су можда пенотребни и сувипган. A ако хо- 
ћемо да вршнмо коректурз   иа i pa (ow појединнх 
министара у поглбду пздавања    држајвног новца, 
опда llap.iaMoirr пма  Miion> niiino прилике Да  про- 
гествује    против    намештања    чиновника,    који 
стварно немају посла и ttojn су довољно способнн 
да мш-у nalili себи егзнстенције n na. други начин. 
\U\ смо иашли   IM ča i.i овде истерујемо npnnnnn. 
ка i су у nirran.v сирочад чнновника, која није ка- 
дра да сама себи! створи егзистенцију n која из 
p 1злога правнчности ■ - које He разлоге конкретно 
гфосудитн Круна       може очекиватн од државе 
ту потнору. Можда je једина незгода у тбме, што 
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je та iipimoMoli. i.-oj.i се даје чиновничким породи- 
n.iMii. названа милостињом. Де факто није мило- 
стиња. Она да je помоћ из разлога праведности, 
.■LIH Tiij Езраз ne греба да нас буни и ми треба да 
r te (амо саму ствар Ecaico јесте. I!-', тих разлога .i;; 
ћу гласати за уредбу како je предложена. 

Првдседник Миша Трифуновић: Рвч има г. 
Рајчевић. 

Милосав Рајчевић: Ja мислим, да ми не мо- 
жемо примити ову уредбу \\л финансијске немо- 
rvluiocTii. јер je не можемо оваконитђ за поједине 
крајеве. негр би je морали на све к^ајеве протег- 
iivTii. У Hitnoj Горн постојало je пр Уставу, да je 
[{раљ могао чиновнику, који нма право на пен- 
зију, nm уотите ма коме другом ^ати то право 
путем милости. Ако хоћете да; посматрате с тога 
гледишта, ондо сви нз тих крајева; који су билн у 
Црној Гори, нмају тако нсто право на ту милост 
у случајевима, где се  Јокаже да je она потребна, 

A.in ja мислим, да će овом уредбом прешло 
ол иилости иа право. А.ко je милост, a хо треба у 
појединим случајевима да се утврди, онда да се 
одреди та награ [a и потребпоме поможе. Међутим 
ов ir се том уредбом просто прешло на право и 

'награђује се онај, који je служио ■"> гоДинб и т. д. 
if долазите до тога, да омр ми у немогућности, да 
свакоме дајемо помоћ. 

Ha крају крајева, све то ол куда he да буде? 
Остаје да го иде од сеља^ка и да сел>ак буде опто- 
рећен у TIIM стварима, зато што Tpe6ia сћакога у 
BaponiH помоћв био он послужитељ, намештеник 
пли шта друго. Нека се захо старају поједина над« 
лештва или ко други, a не држава, јер она им.ч o 
Доста ствари ца се стара, и да настоји да се ти 
расходв умањв, јер као што зиате мп смо у дефи- 
шпу oi 2 милијарде. Говори се да има сувише чи- 
повника, непотребне расходе треба умањЕћгн треба 
да се uilv .m реда na да со иоже m жпви. Под 
oi'iiM прилвкама не иожемо живети и не можемо 
свакога осигурати и сћакоме дати милостињу и 
ставити га на ноге да може да живи удобно; 

Ja caw против ове урЗДбе и због тога. mro се 
m' слажем са г. Поповићем, вд и Круна одређуЈђ 
овакву милостињу, Bei свакн овакав случај до- 
лазио on пред скупштину. 

По Уставу нигде писмо дали право Краљу и 
Крупи да моЖе одређиватп мплостиљу. Ако би ко 
и нмао да бдређује ту иилостињу, то би импл.ч 
као тто сам рекао да одређује Народна Скупгати- 
ii:i. a ona то Mimii ii сада. Поједнне молбе [O [азе 
у одбор II Скупштина I"4 у појединим случајевима 
u (ређивати помоћ. Из опих разлога мислим, (a 
ову уредбу треба одбацити, a поједине случајеве 
he решавати Окутптина. Г тогл hy глаоати пргшш 
ове Уредб■ 

Председннк Миша Трифуновић: Реч има др, 
МОМЧИЛО   HlllIMIlli. 

Др. Момчило Нинчић: Господо, ми смо и у 
Финансијској секцији и у Законодавпом Одборуу 
пезгодпом положају због тога, пгго решавамо из- 
веспе предлоге и уредбе, које могу да повуку за 
собом врло велике издатке, itojH не одговарају на- 
шем фииансијском стању. Саовим би друкчије из- 
весна решења могла испасти, ка i би ви знали бу- 
џетску и финансијску ситуацију и средства, ко- 
јима државЈа располаже. (Др. Јанко Шимрак: Ко- 
лнко смо милиона потрошили за мобилизацију? — 
Љуба Јовановић: To нам je крив Карло и људи 

који су m помагали.) Допустите ми, да одговорим 
u;! овај упад г. ЕНимрака. (Др. Лаза Марковић: 
He треба то узети озбиљно.) Врло je незгодан улад 
г. Шимрака сада када се говори o такој јвдној 
озбиљној ствари. Ja мислим, господо, да н:е греба 
да буде mi једнога, крји схвата народну ситуацију 
ii крји no.ni оиу земљу, a који може бити протц- 
ван мобилнзацији, воја je једина уопела и no ми- 
ш !.i'ii,y Енглеске и Француске п no мишљељу не- 
завиРних листова, да ое протера Карло. Ja веру- 
јем, г. Шимрак није урачунат у ге, али су за ову 
мобилизацију кривл не самр Карло него и сви 
omi. којн су били са Карлом у вези п који су пот- 
помагали, да се учрни она ЕСарлова аваитура, a 
међу којима na лшлост има n л.ули. који треба да 
буду iiiiimi држављаЛи. Штр се тиче г. Пшмрака 
п људн из његове партпјеј они су коректни у томе 
погледу. А.тп паша међунаррдпа ситуација je та- 
ква, да Mii.iiijoini потрошепи на мобилизацију ne 
треба никако да ge жале, јер су они учврстили nam 
међунаррдни положај и нашу међународну ситу- 
ацију. 

Да се i;p.iiTiM сада на ово питање. Због тога 
господо, ми смо у финансијској секцији у ^абуни, 
ne знамо шта да радимо, незнајући финансијскн 
положај. Mu смо често решавали o овим правед- 
mni захтевнма п какав je обичај ono ван Србије 
M се MiiiioKiiiiuii. који немају право на пензију, 

ne оставе na сокаку. Али треба бнтн na чисто са 
овом стварју, да je ово једна помоћ од 2.000 ди- 
нара. која се ^аје породицама чиновиика, који су 
oiiTii 23 n више година службепици државни, али 
да та noMoli im у кше случају не може за собом 

i.i повуче додатке цв скупоћу. Јер, господо, има 
података, да се са додацима на скупоћу чине нај- 
веће злоупотребе. Tlo свима местима IIilm<, земље 
посгављају се чиновпици u .даје им се скромла 
TioMoii, поставтлју се no 30 послужитеља у једноме 
iio:;opimriy. где in' треба више од петорице, са ма- 
лом платом од 60 .um, месечно али са 25 дипара 
[0 [атка на скупрћу. Због тога да будемо на чисто, 
господо, ii да ne дозволимо да се овом приликом 
провлачи ве 15, 20 шш 25 него no 15 или 20.000 
iim. Господо, то нећемо. Ово je једна noMoh и у 
томс смислу oru уредба нма да о'1 измени, на коју 
сс Додаци na скупоћу не мо^у срачунавати. 

Председшш Миша Трифуновић: Има реч г. 
известилац. 

Известилац др, Грегор Жерјав: Ja, господо. 
морам пајпре рефлектирати na то, UITO je казао г. 
Лазпћ. да би то било једпо средство за кортеша- 
цију. Господо, ja познајем пра^су и ja сам сАм 
примао такву пензију од 20 круна м1рсечно, пршто 
ми je отац умро кад сам био студент. Ja Eie знам 
mi једнога случаја, a читам врћ новине преко 30 
година и ншсада ни од кога нисам чуо да се кри- 
Tinuipn. да би било случајева корупције са овом 
мллостињом, зато што je то пемогуће, jop ово удо- 
вице и рва деца немају активно бнрачко право. 
Господо, изволите помиститп и то да ову мило- 
стип.у. како ју je назвао г. llinomli боље, помоћ! 
треба да примају само службеници бнеспоообљени 
п породице службеника јавних који су погинули 
a jnm пису стекли ово право. Нормала.в je случај 
такав, да оопмио отац-чинрвник умре а има четири 
године службе или 2 -з годлие после гога што се 
оженио п онда удовица са двоје нли троје деце 
пема право на пензију. Ако се сада утврди no 
овом ригор iHOM поступку, да онп пемају друглх 
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прихода ii да нису способнн за рад, опда могу до- 
uimi оиу милостињу. Ова милостиња je малена и 
ja бих рефлектирао с тога гледишта на мисао г. 
Нинчића, која je нначе исправна. Ако бисмо ми 
унели да не примају никакав додатак на скупоћу, 
који изнаша два динара дневно, онда Пи било то, 
да би примали два до пет динара темељне пен- 
зије. AKO бисмо решиЛи овако, како мисли г. 
Нинчић, онда свакако треба да вратимо ствар \ 
секцију, да се та ствар боље проучи. 

Ja сам зато.да се ограничи, јер овај изиос од 
две хпл.адс днћара није аревнсок. Неко не прима 
im 2000 динара rd, umm.t'. неко не прима im 300 
гп 400 динара пензије годишње. Ако хоћете да m 
ово питање с тбга гледишта, што га je нзнео г. 
Нинчнћ, третирамо, онда морамо ствар да вра- 
тимо секцији, јер без додатка на скупоћу, адји je 
сада само два Дииара, онн цорају умрети од 
рлади. To су caMoi удовице п деца гаквих удовица 
— и aito je који uiii'.iim чиновник, он je такав да 
je за службу неспосббаи - - и већином су такви 
л.удп. који су се у служби онеспособили. (Др. 
Лаза Марковић: Јесу лн се онеспособили у niaujoj 
држави?) Онеспособили су се у оној држави, али 
их не можемо упити. г. колега, они морају живети 
и имају права да живе. Ja видим, да нма формал- 
пих потешкоћа и ja бих молио, да се ово врати 
секцији II да се са гледишта r. Нинчића простуг 
дира. Али ja вас уверавам, господо, да до сада 
iiujf било im једибг јединог случаја злоупотребе, 
само има свакбга дана притужбе од ових aecpeh- 
ннх удовица, које се гуже, да не могу mi живети 
im умрети са овим додатком, који сада од наше 
државе дримају. Ja вас ум равам, [Ч)сподо, да ра- 
није није никр (шшта примио, јер jd радшје Ди- 
рекција Државног Рачуноводства ове ствари ба- 
цапа у вош. 

lloiino видим да ствар још mije дозрела за 
коначно решавање, био бих стога мишљења, да 
ову ствар Juni једанпут вратимо у секцију, na да 
онда дође пред одбор зрелија. 

Председнкк Миша Трифуновић: Има реч г. 
Маговчевић. 

Јован Маговчеви!!: Госпбдо, ja мис.шм. да 
мп греба да будемо дислсдпи. I'.n ;;II;IT'.'. да CMU .\m 
пре неколико дана примили уредбу Министарства 
Народног Здравља o епидемијсмт лекарима и да 
je донета одлука, ако лекар умре a иема право иа 
пензију; да онда његова породица има ираво na 
пуну аензију. Овде се Time других вдновника, 
који аису епидемијсри лекари n ако они умру, a 
Егаоу стск.т право на пензију, њихове породаце 
иеће иматп пензију или помоћ, a го није право. 
Ja хоћу овде да помеием једа^ случај, који ca).) 
јучс чуо п згрануо со. Не знам, да ли je нстина, 
али Miic.niM да упутим питање на Владу. Чуо сам 
за решење ^нистарског Оавета, да je једној удо- 
вици, једпог минцстра којн je умро, која je доброг 
материјалног стања, a која врши неке лиферације; 
дита тродулла пензија и додатци. Ja сам зато за 
,\ рсдт' п  iviacali.v ;!а  п.у. 

Председник Миша Трифуновић: Има ре^ г. 
i !ветислав Поповић. 

Др. Светислав Поповић: Ja мислим, да нема 
разлога враћати ову ствар секцији. Кад се даје 
милостиља или вад се даје помоћ, онда се разуме, 
да je Мшшстар овлашћеп да нсплаћуј^ само ono 
ттп се као lioMoii даје. Хоће ли če на ту пензију 

или noMoli исплаћиватв гсосебнн додатци, зависв 
од тога, хојк1

 ли Министар иматп законско овлаш- 
heibe, да ге додатке исплаћује. Ово питање, које 
je покренуо г. llmiMiih. no спада у уредбу, no KO- 
JOJ he се iicn.ialiim.irii иировина, него сдада у 
уредбу 6 додатцима. Овим законош био би Миии- 
стар овлашћен само да исрлаћује ono. што je у 
гоме закону нзрично одобрено, да се може испла- 
iim.'. Ja држим, да се увек износ аомоћн има ту- 
мачити рестриктивно онолико, колико је^зричнр 
дозвољено, да се може испла^ити. У закону o уре- 
ђењу пензија не треба рагирапл.атп mrnm.o. да, лп 
»a пензије иду додатци нли не иду, У уредби o 
епидемијским лекарима ин нибмо казали: пмају 
iipano сирочад тих лекара na пензију са додат- 
цима плп без додатака, него омо казали: имају 
право na пензију, a питање имају ли права на до 
гатак n/m немају решнће се гштањем 6 додатцима. 
Такр исто ono гштаље o додатцима да одложимо 
a саму уредбу да свршимо. 

Председник Миша Трифуновић: Одсек као 
mro видите предлаже као што je г. нзвестилац из- 
јавио, да се ствар повуче n врати поновно у сек- 
цију. II ja iiy тако стЛвити на гласанхе. Ko je за 
то, да се та ствар ђрати Одсеку нека остане се- 
дети, a ко je против тога нека кзводи устати. 
(Устају оедморица.) Behmia je за то, да се ствар 
врати Одсеку, C бвим c^io свршили орву тачку 
дневнога реда. Сада прелазимо на другу тачку 
дневнога реда na претрес нзцештаја l. Одсека бр. 
■j.. Молпм, г. известиоца да чита. 

Известилац др. Слгвко Шећеров: У нзве- 
nrra.j.v i. Одсека број 2.. говори се o прегледу уре- 
даба Министарства Финансија под бројем 25., 26., 
27., 28., 29.. 34., 35., 36., 37., 39., 40., 75. n 76. 
списка уредаба', a односе се у главном na пореску 
политшху. Одсек предлаже, да остану у важности 
без нзмепе бр, 25 списка уредаба, a то je привре- 
мени закон o пореау на ратне добитке од 6. алрила 
1920. год. Прилог Фииансијском закоиу за 1920. n 
21. год. Слулгбене Новине бр.' 185/20. Onaj закод 
важи за целу територију краљевине и обухвата 
као порески период 1914.—1919. год. a право рас 
поређивања n наплате застарева у року од пет го- 
дппл. У главном тај je закон noli извршен, a с об- 
зиром na застарелост утрнуће сам no себи 1925. 
год. n стога Одсек предлаже, да се озакони. 

Председник Миша Трифуновић: Пма реч r. 
Апђелип. 

Павле Акђелић: Onaj закон o ратпој дооити 
imjc извршен, n.ono iino je извршено Ешје навр: 

nično како треба. Мипистар га иије нзвршио онако 
као mro cTojn тлшсапо. On je наредио, да финан- 
сијске властн иследе, да ли je ткр ратни богаташ 
n да прикупљенн материјал пс !: су na решење 
Законодавном Одбору, да му се онда порез раз- 
реже. Moli.vmM ппјсдпа финансијска власт у уну- 
трашњностВ mije то извршила, него су скупљени 
одбори n казато je обнчно онако партизански: У 
једном крају на једну групу. a у другом крају на 
друту. Ту niii;ai;o ппсу аграли улогу onn разлози, 
којп су оредвиђени у зсскону, него су нграли 
улогу други споредни разлози n na, основу тога je 
резултат raj iio|"'-;- Да би се постигло ono. што у 
закону пише, потребан je једав (одатак у том за- 
копу, да финансијске власти морају примити 
свим оппм ратним богаташима, којима je порез 
неправедно разрезан, изјаве,  да o  свом   трошку 
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може Минисгар Финансија створити компснју, 
којај може извршити испитивање, које финансиј- 
ске власти нису извршдле. Jop UMU случајева, као 
IHTO у мом Kpiij.v. рде један човек има кућу и прије 
рата je био имућан. Оада оу му разрезали 18.000 
дпнара ратног пореза. Сва окрлина без об:!пра na 
политичку страну тврди, да том човеку мора да сс 
лрода сада кућа, да узмогне .платити порез на 
ратиу добит. /K.'i.iiio се, али кажу да нема арава 
на жалбу. Ha овој основици ja сам интервенисао 
да Милистар пошаље кога год xohe из Мпиистар- 
ства и да утврди, да му апсолутно ништа није 
Гшло саопштено и да нзјава општинског председ- 
ника да je ono обнародовано и да му ie то казано 
na збору, није бпла никоме позната. Нека господа 
у Министарству била су за то, али г. Министар je 
пронаигао, да то не може бити no закону. Због 

• тога ja предлажем допуну овога закона o ратпој 
добити, која on гласила овако (чита): »Овлашћује 
се Министар Финапсија., да na основв поднетих 
иолби дотичних ратних богаташа, којтг су непра- 
ведно оштећени, може наредити o Евеговом трошку 
извиђаље ono, које финансијска власт раније из- 
вршвла nnjo«. „ 

Председник Миша Трифуновић: Има реч го- 
оподин др. Поповић. 

Др. Светислав Поповић: Ииташс, o коме овде 
расправљамо, због тога je замашнОј што може 
бити спорно, да ли слада у компетенцију Законо- 
давног Одбора или саме Законодавне Скупштине. 
Пореска политика и iiopecicn систем je ствар, којом 
мора да се позабави Народна скушптина nap 
екселанс п као остали nopecttH закони мораће и 
оио питање доћи пред саму Народну Сдушптину. 
AKO je игде потребпа сталност, то je ona потребна 
у финансијском законодавству. Можда mije ништа 
више шкодпло идеји нашег народнога јединства 
n угледу наше државе, него сталне промене финан- 
спјскнх nponnca. Ono mio je јучо бпло пореско 
право, дапас није више n нико ne зна, што he бпти 
сутра nopecito право. Насхала je у том питању 
једна неизвесност п држим, да je дужнбст напра- 
mvm тој иепзвеспостн што пре крај. 

IИто се тпче еамога предлога закона, ja na- 
лазнм, да je on добар n да ће се тај закон морати 
усвојити. Ллп mije важио, што налазим ja плп 
IHTO палази Законодавни Одбор, пего je важно, 
niTo налазп сама Народна Скупштина, одпосно 
((mnanciijcKii Одбор Народне Скупштине. И било 
бп погрешно, ако би мв донели који џорескн закон, 
ако бп га ми донели излажући се опасностп, дага 
Народна Скушптина промбни, ^а по предлогу фи- 
нансијског одбора, који бп бпо зшдпесеп Народној 
Скушптппп, иста изјави, да ono правно стање, 
које смо ми створили, ne вреди. 

Зато ja MiKMiiM. да бн бпло потребно, пре 
него mio Законодавни Одбор допесе своју одлуку 
o прјединим пореским законима, да се саслуша 
мишљење Финансијског Одбора и да у складу са 
иишљен^ем финансијског Одбора донесемо дефи- 
мптпвио решење Законодавног Одбора. Због тога 
бн било потребпо, да сс расправа o овом закопу, 
o овој Уредбп, као што у опште расправа o свим 
уредбама, које имаду за предмет ггореско законо- 
давство, одложи n упутп Финансијском Одбору 
Наррдне Окупштине п кад добијемо мишљење Фи- 
нансијског Одбора Народне Окутптине, да тек 
онда дрнесемо дефинитивно решење Закоподав- 
n ог Одбора. 

Председник Миша Трифуновић: Има реч го- 
сподин Чубровић. 

Др. Павле Чубровић: 11 ja палазим, да се ова 
уредба mije до сада шримењивала како бп требало 
n да je рваква каква je унела више збрке него 
побољшице у наше финансијске приливе. Ja на- 
лазим, да je овде пбчињена једна гретва тиме, 
IHTO се искључиво право за опорезовање тнх рат- 
нпх богаташа оставилр чисто финансијским упра- 
вама. Јер самб финансијске управе, биле окружне 
илп среске n т. д., врлр су често под утпцаје.м 
људи заинхересованих и када немају јаче кон- 
троле са отране, који познају прилике, оида je са- 
свим природна ствар, да често пута и та калкула: 

цпја испадне на штету државе односпо na пглпу 
примене саме уредбс. Ja бих.с гога замолпо Сла- 
жући сс са мишљењем гооподина дра. Поповића, 
да целу пореску џолитику пренесемо na Финан- 
с.пскп Одбор Народне Скушнтине, да доиесе тај 
Финансијски Одбор закључак, који има бити меро- 
даван за опорезовање ратних богаташа. C тога 
сам n ja за то, да се ова уредба вратн у Одбор и 
да се измени у овом смислу, да се измени Одбор, 
који he бптп меродаван за опррезовање n да ствар 
ii.ic другим иутем него што смо ми то почели. 

Реферепт Мтшстарства (l"imanciija Пачслник 
Милош Стојиљксви!.: Поиодом or.oi-a првДЛОга 
iia.ic су дае примедбе, које су умесне n које могу 
изазватн n даљу дискусију. Једна je примедба г. 
Поповића, којом тражи, да се овај закон врати 
финансијскрм одбору и уошпте да се врате фипап- 
сијском одбору сви omi :;ai;oiin, noju говоре o na- 
moj пореској политици. Што ce тиче осталих за- 
крнских пројеката и уредаба, они могу бити и 
умесни, a.in сматрам. специјално код овога закона 
o порезу na ратне добити, да нема места да севрате 
из оиог разлога. Овај закон o порези na ратној до- 
('ann бпо je већ np'.M, финансијским одбором При- 
времепог Представништва п on je тамо дискуто- 
ван. Ове измене, које ру биле аотребне, накнадно 
су ушле n no тнм накнадно унетим изменама раз- 
ређујеј ce порез. Дакле овај je пројекат већ пре- 
трссап у (|iiinaii('njci;oM одбору, само ne у овој 
икушптини него у Привременом Народном Прсд- 
ставништву. II пошто je on v.eh прошао кроз фи- 
нансијски одбор, то иалазим да бп бпло излшцно, 
да сада поново вде пред финансијски одбор. Л 
IHTO ce тичо сгримедбе, коју ј«1 навео господин, мо- 
рам да истакнбм да су one умесне. Рад финансиј- 
ских i'.'iacTii o разрезу пореза на parne добптп није 
бно na своме месту. Ilira je све утицало, то je ne- 
згодпо a u немогуће je да вам сада кажем, само 
знам, да кажем ono. да no свима жалбама. апсо- 
лутно no свима жалбама, raj разрез je у Дпрек- 
цијн непосредних пореза потпптси зато, што mije 
имао овога; закопског ослопца, јер рад пореских 
власти mije бпо онакав, како то прописује завон 
n 1;рав11лпп!;. за извршење овога закона. 

Јосип Дрофеник: Гледе давка na војпе до- 
бпчке морам векај џрипомнити na иодлаги својих 
изкушењ n (Јлопеппјп. Там имамо велике војне 
добичкарје, ки јпм je предписапо прав мало давка 
na'Bojne добичке, дочим ce предпиоује та давек 
малим л.удем в таки вишини, да то mi в нобенем 
правем размерју з давком великлх војних добпч- 
карјев. Тако ce je на пр. згодило, да je мед бојпо 
пека родбина (ликвидирала своје 'селско премо- 
жеље ин ce преселила в мссто, кјер je куппла 
\iiino. Седај ce jn рачупа та хппта за војни добп- 
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чек — ин вендар je родбпна само своје иметје пре- 
[{есла в iiccTo. 

Осеби, ка има 150 миљонов прекожења, се je 
предписало само  800.000  војнега  добичка;   дру- 
гима, ки имајо мајхно преможење, сеје na прел 
писала свота, да ои морал кар пиквидирати. 

Зато мислим. да се долочитев виишие л i 
ii;i војне добичке не сме препустити навадним 
давчним урацом, ампак да се Mopia то препустити 
вишји корпорацији. Туди нај се аотегне иатанчни 
меја, кај се сматра кот иеја, кај се сматра кот војнн 
добичек HM i;aj не. Мислим, да се кметско посество 
ие смс сматрати tcoi војћи добичек, кер има кмет- 
ско посество данес дејанско манјшо вредност негр 
пред војно. 

Отвар нај се тореј врне финанчнему одбору, 
i;и нај всо ствар проучи. 

Председник Миша Трифуновић: Има реч го- 
сподив јреферент Министарства. 

Референт Мини^тарства Финансија Милош 
Стојиљковић: Због тога смо ми морали ове разрезе 
nimiTiiTii' ]i издавати нова каређења сорескнм 
властима упозоравајући лх на правилпу примену 
закона. ("roju додуше onaj случај, који je навео 
господин посланик: да су понеки нзгубили сврје 
право, iini je то могло доћи самр због тога, што су 
пропустили да у затшном року употребе право 
Жалбе. Иначе, ко год се жалио, н>ему je разред по- 
реза iioiimuTcii. 

Др. Лаза Марковић: Кад већ1 овај заков 
треба да примимо и да га одобримо, ja hy гласати 
заљ, али би желео, да пре хога чујемо податке o 
томе коликр je стварно наплаћено ратне порезе у 
нашој Краљевини. Ако господину референту нису 
сада ти подацв при руци, ja бих молио, да дове- 
семо закл>учак, да пре коначне одлуке размотримо 
тг II(I,I,;ITK(!. j;ai;() on лмалп јаспу слику 0 дејству И 
применв овога закона, да сс можемо правилво 
оријентирати. 

Рефереит Мивистарства Финансија, начел- 
iim; Милош Стојиљковић: Поводом овога тражења 
Лославика господина Марковића, могу одмах нз- 
јавити, да no овом закону o порези иа ратне до- 
битке у Србији, подразумевајућв ту стару област 
Србије n Црну Гору, мп jom Ешједав савтим ешсмо 
унели у државну Etacy; A што сс тиче осталих 
области, o томе не могу дати сада одмах податке, 
пошто се тај закон примемењује још из 1910. rb- 
дине. 

Др. Лаза Марковић: Овда пам спремите то 
податке за коначио гласањс 

Референт миниотарства Фивансија начелвш^ 
Милош Стојиљковић: Драге воље. 

Војислав Лазић: Досад су иред нас плиета 
два закоиа, која су |;<)М||Ј)|1мцтовала правду у 
земљи. Првв je заков o § 85. криввчвог завовика^ 
којв се односн на суђење лицима, која су издала 
нашу земљу k Есоја су наш народ упБетавала. Taj 
je заков дао твм лицима могумости, да се извуку 
испод суђења в да се напуне џепови адвокатима, 
a правда je иеђутим настрадала, јер je дата сатис- 
фавдија Tii\i људвма, да су на суду оглашеви за 
поштеве људе. Другп je заков o порезв ва ратве 
добвтке. II тај je заков изиграп. Оа je дао могућ- 
ности ратввм бргаташвма, да своје фивансијске 
добвтв тако прикажу као да су ва и.их дошли на 
један праведав начив. 

Господин реферевт je вапомевуо већ; да из 
схарих граница Србвје у државну Есасу није ушла 
нцједва пара од порезе на те ратне добитке. To je 
најбољв доказ како je в'овај заков нзигран, Зар 
п MU micMo имали mi једног ра,твог богаташа? Док 
су пбједини гивулв, други су у позадивв и ови, 
којв су остали овде и који су nam иарод мучилл 
са нспријатељем заједно, правили каритале и да- 
нас су милвјонари, a ваднте нвсу платвтв ништа, 
mi nape појрезе на ратву добит. Ja мтмпм. да сек- 
ција, Kojaje предложила нама, да ми одобримо овај 
заков онакав кака,в je предложен, иије учивила 
своју дужност. Требало бв преивачвтв овај закон 
п слвствтв сва ona б.огаства, која ćy од 1914., na 
na овамо створева. Зато сам ja мишљеља да се овај 
заков врати натраг фивавсијском одбору n да фи- 
нгавсијскв одбор мало боље проучи оВу ствар, те 
да једанпут овај народ види, да се ono што се 
говорв завста n ради. Mn смо рапруГтлп o не- 
каквој порезв на ратву добвт, a Есако ввдвмо од 
свега тога нвје бвло ништа. Такав рад |1рка8ује, 
да у овој земљв нема никакве правде и зато се, гр- 
сподо, тако рђаво и одазвао народ при упису овог 
увутравгњег зајма, јер je нзгубво веру у правду 
и каже: где су ратви* богаташи, камо пореза од 
ратних богалаша na да се покрију издацв, a не да 
се апелује на mm n босв народ ла даје зајам, a 
ратви богаташв да гомилају и стварају милијове. 

Ja предлажем, одвосво слажем се са госпо- 
дом, која су предлагала, да се onaj заков вратв no- 
ново у фввансијски одбор и да na темељу ових 
примедаба одбор преивачв овај заков n доведе у 
сагласнрст да се ратни богаташн могу порезати n 
да <■(• га пореза може од њвх и наплатити. 

Председвик Миша Трифуновић: Има ре.ч го- 
сподив ЈБуба Јовановић. 

Љуба Јовановић: Ja, господо, ивслим, да je 
овде некаква забуна, нарочито да се погрешао ра- 
зуме грвор гооподвва Поповвћа. Господив Попо- 
nnli није предложио, да се ова уредба вратв у сек- 
цпју. na да секврја аешто измени, него je госпо- 
див rionoiuili предложио, да ив ово не радимо, 
иего да улутпмо <l>iiiiaiiciijci;oM Одбору (л^упштин- 
ском, Оад, господо, да се задржимо na гоме шта 
значи управо предлог господина Поповића? To, 
господо, практичкв значи овако: да мп tenie ово 
ne, решавамо, него да упутимо фивансијсадм ол- 
бору. Сад. господо, настаје питање, да ли мп нма 
мо право n да лв je nam посао, да мп упућујемо 

( i;yimiTiinci;oM фивавсвјском одбору. По момс мл- 
шљењу, није. Мв можемо да уцућујемо само Скуп- 
штппл one предмете, које бв Скупштини Влада 
предложвла, a овде стојвмо пред проивсом члава 
130. да пмамо да арегледамо n ову као и друге 
уредбе фввавцвјске секције, Нама je предложено, 
да овај привремевв заков илв уредба - ne звам 
Есако се гјовс — буде првмљен, да буде утврђен 
овакав какав je. 

Чујелго од господппа, Алђелића, да ова 
уредба вије добра, да ona није функционисала 
како треба. Ако, господо, има у томе смислу ка- 
кввх конкретних предлога да се шта промевв, из- 
волвте 11;;петл. Госводвв Aiiijivinli je извео овај 
предлог n ja Mo.niM господина извествоца n другу 
господу, која су надлежва да o томе предлогу го- 
оподива Акђелића што кажу, јер шта можемо дру- 
го? Можемо ва предлог секцлје да укинемо ову 
уредбу. A шта значи, да укивемо уредбу? Нико 
није платво до сада na неће nn од сада. Да се ие 
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варамо! Ми не радино ништа аротив ратн^х бога- 
таша него \ (сорист &нхову да не плате нв оно- 
лико, коликв би платидв no уредби. To je, господо, 
J.icmi. Сматрао сам за дужност да сврапш пажн>у 

[руговима какав смисао и~последице нмају tibje- 
диии предлози који падају. Даклс, гогиодо. јл вас 
MO.IIIM што се овога предлрга гиче, ako вма каквш: 
[фимедаба u ако треба што попунити, онда да то 
нопунимр. Mu смо 'iv.iii од господина референта 
Стојиљковића o недостацима закона, да je он био 
у рђавој орименв код финансијских органа п да 
je централна управа давала друга упуства и упу- 
вивала на правилну примену уредбених прописа; 
Дакле, на тога сам ja извео, да се Министарство не 
жалн UH рђаве гфописе ове уредбе, него на рђаву 
примену. Зато, као што рекох, ja hy бити у начелу 
да примимо предлог финансиЈске секције, a што 
сс аојединости тиче можвмо како се договоримо 
ШТОГОД п мсп.ати. 

Оад MU. господо, допустите да кажеи неко- 
лико |H"III o једној начелној стварн o нашем| од- 
носу према финансијском одбору. Да унапред 
кажем може бити случајева да и ja п Законодавнв 
Одбор нађе сасвим аравилно, да неки предмет 
који je упућел Законодавном Одбору, не спада у 
iiiiiiiv падлежнбст, него у надлежност финансиј- 
скога одбора Народне Окупштипе, и према томе 
гражимо, да се тај предмет упути финансијском 
одбору. Ani као mio рекох, то није случај овде. 
Олучај бн био као што смо нмали у почетку радп 
Законодавног Одбора, ,ла, je Влада предложила 
нове уредбе илн повећала порезе или у опште no- 
већала аамете и ми кар Законодавни Одбор схва- 
тамо да мп нисмо надлежни за те ао&иове, иего да 
je једнпо иадлежна Народна Скупштина и да то 
npano Скупштине ми не можемо црисвојити. 

A што се тиче других оитања финансијске 
нрироде, која ej обухваћена ог.им уредбама, воје 
je Устав nporjiaicHO за законе, то je nama надле 
жноот да ii\ прегледамо, да их утврдимо илн upo- 
rni IIMU ii Есад таквв предмети пред аас дођу, ми 
Немо uiiTii дужни да o томе решавамо. Ова прва 
уредба o порезу ва ратне богаташе то je таква 
уредба, да ми не греба никакве нове порезе да 
ударамо, тај je пореа већ ударен него ми имамо 
да утврдимо еамо оно, што je seh no Уставу про- 
глашено за закон. 

ПреДСеДЕИБ Миша Трифуновић: 11ма реч го- 
сподин др. ('iicTiiciai! Поповип. 

Др. Светислав Поповић: Господив Љуба Ј6- 
вановил није пбтпућо правилно схватио мој говор. 
Ja гам предложио, да се ова уредба — заков o 
порезу na ратне богатаик! — упути финансијском 
одбору ni' na коначно дефинитивно решење, Да 
сс MU o тој ствари вите не бринемо, вего сам 
Etasao, да оВај предмет упутимо финаисијском од- 
бору Народне Окупштине, да чујемо (шшљење фи- 
нансијскога одбора Народне Ск.упш1ине и кад са- 
слушамо мишљење финанбијскога одбора, да онда 
донесемо дефинитивну одлутсу o тој уредби o по- 
резу na ратне добитке. Јер не може бити сумње o 
томе, да то спада у нашу падлежност, да испитамо 
(i'v уредбу, јер MU можемо у onoj уредби правити 
промене какве за добре нађемо само je питање o 
томе, да лн би ми врЈПећи ову падлежност других 
одбора Народне Скудштине постугшли нсправно 
са обзиром на финансијску политику државну. 
•icp може пам се лахко ДогоДитн случај да доне- 
семо, да узакошгмо једну уредбу и да створимо 

diiio материја.тно. бпло форма.мио npano финансијт 
OKO краткога века n да Народна Скупштина вађе, 
да се мора нека ствар променитв п онда би ми 
само ncr.clia.iii опу збрку, icoja постоји у пореској 
адмппистрацпји овб земље. to су дакле моји ио- 
Tiimi. којп i'v ие руководилв ла учиним овај пре- 
длог, да се ова уредба o порезу на parno добитке 
упути финансијрком одбору. 

Господив референт Отојиљкови}] казао je, 
да je рвај предмет ono пред фин£(нсијсЕШ1 од- 
бором. To je тачио у толико, што je био пред 
Финансијским Одбором привременог ЕХародног 
Врвдставништва, A како се тамо претресало у 
финансијском одбору привременог Народног 
(Тредставништва, то.врло добро ^на n господии 
рвферент. Искуство je показало, да пма ртвари, 
i.djc греба да се вамене. Господин Анђелић n го- 
сподив Љуба Јовановић навели су неке стварв a 
ja hy прменутн! рад финансијских oprana ca до- 
рггкпм аконтацијама у Војводини. Предстоји ди- 
ректна опасност за велики део привредних једи- 
ница, које тамр постоје ако се такр и даље буде 
радило. To оу питања са којима треба да се праа 
бави финансијСКВ ОДбор, TO су  uman.a  ca  којпма 
можемо ла се позабавимо и ми. To су питања са 
којима on сс могли позабавитн n ми, алн држим, 
.i.i je исправно, да мп. који смо на (лежни да то 
niiraiM' решимо само за вратко време, не прејуди- 
цврамо дефинитивно pemeibe овога питања, како 
ho ra предлоЈћити финансијски Одбор Народној 
Скупштини, na да оида своје решење дрведемо у 
склад са оним решењем, крје he фввацсијски Од- 
бор предложитн бародној Скупштини. 

IIITO оо ТИЧе пута  n  памппа ... 
llpivii'tvumi; Миша Трифуновић: Задржите 

оо. господаше посланнче, na личва обавештења. 
Др, Свстислав Поповић: Јесте, господине 

ГЈредседниче, ствар je важва n гиче се и осталих 
уредаба, али ja hy иолитв само да додирнем joui 
.јолпога пптап.а. 

Што се гиче пута в цачива, i;ai;o he се ово 
nanio pomoli,o доставитв (|>iinaiionjoi;o\i Одбору, не- 
посреднр n.m посредством Народне Скупштинв, 
држим, да то питање не иоже ла правв тешкоћа, 
кад се радн отако важниш стварима као што je 
прреска политика n аореска упрапа и кад je uo- 
гупност да поку ствар радимо времвнрш ограни- 
ченнм до 28. децембра Ja држим, да постоји ио- 
гућност да n рама пародна Скупштнна ааше pe- 
meibe упути финанснјском Одбору. У свако доба 
Mona on се заказатв седница Народие Скуп- 
штине, која би уступила тај nam допис финансиј- 
ском Одбору. Дакле, сва та гштања не би правила 
никаквих гешкрћа и у ономе случају, ако бв била 
потрооа. да то nanio poniomo иДе ПОСредсЈВОЛ Иа- 
родне Скупштине. 

Председвик Миша Трифуновић: Има реч m- 
(no um i »лавко ЕШћеров. 

Др. Славко Шећеров: Гооподо, ми пмамо да 
решимо .ii;o начелне ствари. Прво, да ли мп tio 
члану 130. Устава треба да претресамо ову n сли- 
чне уредб^ фивавснјске природе и друго, да ли 
смо у начелу за овакав ратпи аорез? Пред вама 
отојо та два начелва питања: Господив Љуба Јо- 
oiinomih jo i'.oh нзложио сврје погледе, којв се не 
слажу са погледима господппа ('г.оттмаг.а Ilono- 
milia. Ja MIIO.IIIM. ла jo тумачоп.о roono.uina Jh.vor 
Jonanoimlia мпого тачппјо noro иишљење roono- 
.uina Светислава [Топовипа. 
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Господо, ствар стоји овако: Ово je једав 
привременв вакон и no члану 130. Устава uo- 
днесев je Законодавиом Одбору и Законодавни 
Одбор има да се изјасни, да ли га прима, изме- 
ii.vjc ii.iii одбацује. Нигде није предвиђено, да се 
финансијскв одбор позива, да се изјасни o тим 
привремвним законнма и уредбама. C обзиром Hd 
KL тто je upsiTiii: pm;, господо, мн IIM.IMO да ce 
изјаснЛмо. (Др. Јанко Шимрак упада у реч.) 
Молио бих господина Шимрака, да ми не упада \ 
реч кад говорим a ja hy га после саслушати. 

C обзиром на то што имамо и сувћше мало 
времена, треба да ce журимо, да уредбе mro upe 
свршимо. Колико сам видео из говора поједине ro- 
споде, највећи je део говорника 6HQ за порез на 
ратну добит ii Mimii ми ce, да Законодавнн Одбор 
може да ^амври и Влади и Министру Финансија 
то, IHTO тај закон није извршиван. Вћада порсд 
свега тога што je имала у м^кама један закон, 
није га извршила енергично. Видим, прел вама je 
сада тај закон да ra узаконите и ви ce устежете 
да га узаконите. Ja мислим, да то не би био пра- 
вилан поступак. II баш зато, ако хоћете да ce по- 
јача та ствар, мислим, да узмемо у поступак овај 
закон iiii ратне добитке т^ да га примимо начелно 
ii да пређемо на расправу у појединостима. Госпо: 
„imiv ЛазиЉу даје ce могућност, да поједине 
стварл у њему пооштри. Ja бих молио, да не m io- 
■,I;IIM() ту ствар тто л.1 iipiicT.viiiiMo решењу v 
начелу. 

ГГредседник Миша Трифуновић: Има реч го- 
сподив Жарко Миладвновић. 

Д]). Жарко Миладиновић : Господо, ja hy 
сдмах да изјавим, да hy гласати за уредбу, која je 
ггредлоирена, с* порези на ратне добити, јер trpe 
свега држим, да je тај закон оправдан и да je im- 
требно било да ce пореза удари на радие добити; 
u друго, Tiij je зацон, код нас у новим крајевима, 
доста ii извршаван. Што није извршавав овамо у 
Србији и Црној Гори, то iiiiM нису казали разлоге, 
ii.iu гребало би овде ударити no ратне богаЈаше 
п наплатити порезу од њих утолико пре, што смо 
видели, да наш буџет не стоји онако како бисмо 
мн желели. Што ce гиче предлога господинџ По- 
гтовнћа, ja ce с њим не могу слојкитн n, слажем 
ce ca аредлогом господина Љубе Јовановића, да 
доиста нема [гррписа. као што je казао известилац, 
да ce Законодавии Одбор има да обраћа финан- 
ријском одбору преко Народ11е Окупштине. Приго- 
вара ce, да за то нема одредаба у томе погледу. 
Главно je, да Закрнодавни Одбор mia да донесе 
enoje решење. Овде ce не ради o новој финансиј1 

ској политицн na да ce може штогод приговорити, 
иего ce остаје у оквиру првдложбне уредбе, од- 
иоспо финапсијске политнке, Etoja je у течају, 

IIITO ce тиче предлога господтт Анђерића, 
ja држим, да код one начелне дебате н>,ему не би 
било мбста, iniii'ie h.v ce кбд специјалне дебате 
орврнутн na Tiij приговор п казаћу разлоге зашто 
га ne мору примити. Ja сам зато, да ce рва уредба 
у вачелу прими. 

Председпик Миша Трифуновић: Има реч го- 
сподин Дулибић. 

Др. Анте Дулибић: Господо, onaj закон има 
ретроактивну снагу, оротеже ce уназад и за про- 
in.i.v годину. To je добро за one случајеве, господо, 
где nnjt' ono разрезан тај порез и где није био 
плаћен, a морао je да буде плаћт. Алн у примени 
бвога закоџа догодиле оу ce, господо, велике не- 

□равице код iiac runo, што je onaj закон имао ре- 
троактивну гпагу. шта ce je учинило? Прбтегао ce 
je ое.ај заКОН  iiii  арОШЛу годппу im one one c.iv'i.i- 
јеве, господо, где je народ већ ono алатио цорезу 
на ратве добити, где je постао [храврмбћан n по- 
резу плаћао. Господо, пореза n.i ратне Добити за 
1916., 1917. n lill-S. годппу niiii.iiiheini je код nac ca 
особитом строгошћу. Ту можда ратни богаташи 
нису nn n.ialiii.in есолико иц требало да плате, или 
je уопштс nncv mi платили. A онај који je, госдодо, 
n.iiiTiio ту порезу - ту пррезу на ратне добити 
го je ono само сељ&к,. Извозничари, велики лифе- 
раптп n трговцн nncv je n.iiimiii, али зато IICM.I ce 
љакау /la.iMiiuiijii. који у 1916., 1917, и 1918, год, 
[inje ono задужен овом порезом. On mije стекао 
noiiiiu n нмање a плаћао je ову порезу зато, што 
су порезу срачунавали с обзиром на то, што су 
поједшгци ималн нешто више имовине, што je до- 
лазило чисто услед саме валуте, Поједкни од тих 
људи чинилн су n своје утоке, жалбе, i;o,je су биле 
све одбијене n тако су m људи морали д.1 плате 
ту порезу, Сада, кад je дошао овај привременн 
;:iii;on од l!i-20. годппг cii спојом пое.ратпом i'nam.M. 
a само зато што он нма no коју строжију ставку, 
рекло ce да ce он протеже у назад, пошто ce опет 
хте.-к) да če утера пореза на ратне добити, уз ону 
порезу, коју су људи већ платили. To je. господр, 
силно неправедно и то ne бдговара im једном на- 
челу  правога опо^зивања, ЈБуди оу  већ   1916,, 
!0i7. ii 1918, године no строгим пр( сима поре- 
зивања платили порезу na ратпс добитн и са м 
како долази то, да ва тембљу познијега закона, 
којн je у неком погледу нешто строжији, да ти 
л.уди опет цорају да плаћају ту порезу. To je, го- 
еподо. једна СИЛНв nenpanmui. jvlemi. госполо. mije 
стало miTii мп je жао ратнпх богаташа; који ne 
моћи n даље да живе n кад плате ову порезу, него 
мн je жао сељака, који гамо у Далмацији неће 
Molin да живи. Ja бих предложио, да ce у дотичном 
члану, којп ronopn o повратној спазн или наре- 
дпо.ме члану иаречно каже, да ce онде где je пра- 
вилно било разрезиваље пореза n рде je тај разрез 
постао правомопан ne смије и ne може закон да 
протеже у назад, да дакле нема ретроактивну Moh. 
Ilini'ifi li.v бити присиљен д.а гласам противу за- 
кона са мотивацајр"м, да нисам противал да ce 
плаћа пореза ва ратне добитиј pero да сам одлу- 
чпо за то. ii.in да je omi који могу да плате и 
плате, 

Известилац др, Славко Шећсров: Ja мпс.шм. 
да примедбе господина Дулибића немају иеста у 
начелној дебати, Ако има неправде у нзвође1Бу 
овога пореза, оида господив Дулнбић може да ce 
иотруди да ce то ублажи, -Tii обраћам Важњу на 
члав 49.ј i:ojn каже (чита): 

»Члан 49, 
Овн законв n законске наредбе o порезу на 

ратпо доипт1;е. i;ojii су :;атеченн у новим рбла- 
стима, вредн сваки за своју рбласт за one ратле 
еодппе наведене у чл, i. овога закона рнако како 
су нсти прннењиванн у годинн 1918,, у колшсо 
нису iipoMiii.cnn у наредким чланцтуа овога за- 
кона, lio у погледу Далмације n Словеније са том 
изнимком да закон од 16, фебруара 1918,, године 
вредн само за порезивање ратних добитака из го- 
дине 1916,, n 1917, n 1918.., дрчим за порезивање 
ратних добитака из године min. вреде одоедбе 
царске наредбе од 16. априла 1916. год. n спро- 
водне наредбе од 8. автуота 1916. год., у колико u 
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оие нису промењене omur законом, a закон од 17. 
априла 1918. годпне укида се посве«. 

z Ja IK'IIV да кажем, да овоме EieMa места, али 
му нема места овде у начелној дебата. Ако го- 
сподпн Дулибаћ хоће да ревидира извесне од- 
редбе, нека! тражи, да сс код односних одредаба 
унесу друге одредбе, koje he строгост досадашњих 
ублажити. . 

ГГредседник Миша Трифуновић: Има рен го- 
споднп Дрофеник. 

Јосип Дрофеник: Предлагам, да се цагласи 
с посебни резолуцији, да се мора давек tia војне 
добичке извајатв за всо драсаво енако. Тако, какор 
смо ч\-, m од господа дра. Дулибића, се годи туди 
upu iiiic Наглашааи морам, да се. je закон o ^авку 
на војне добичкб при нас аплидирал посебно на 
кметски стал, тако да je дости хшетрв скфо мо- 
рало ir.i хише ин изцубити ексистенцо. ^ато аре- 
Длагам: 

»Закои o давку  на војни добичек мора ве- 
.i.imi за цсло државо mi се повсод енако извајати. 

За војпи добичек се море сматрати CIMO фак- 
' im прирастек премокева од часу војне. В но- 
бенем случају се na та закон не сме упорабљати 
iipu људех, ки дејанско нисо придобили премо- 
жења мед војно im катерих дејанско преможеље 
одговарја само предвојни вредности«". 

Достикрат се намреч доло^а вишина војнега 
добичка з озиром иа навидезно вечјо вредност 
преможења радн ралутне диференце, не na з ози- 
ром на Ti ресвици вечјр фактично вредност премо- 
жења. Тода мп иорамо с тем законом зграбити 
ресничне војне добичкарје, no, na навидезних, 
кајти при многих људех, катерим се данес пред- 
писује давек на војне добичке, je преможење no 
војни нсто, i; многих случајих цело маље, какор 
je било пред војно, али na цело мањше. 

Зато нај бо беседило закона тако јасно, да 
сс ne бо могел закон аплицирати на иикогар дру- 
icrii. ампак само ii;i ресничне војне добичкарје, 
каторе се фактичво mi пријеЈхо какор би било го 
потребно. AKO би се та закон правилно примења- 
вал ин то u цоли државв, лахко гараитирам, да 
пимамо применкљаја в прорачуву. 

Председник Миша Трифуновић: Има реч го- 
сподин Момчилр Нинчић. (Није овде.) Вишенема, 
гослодо; пријављених говорнтса. Приступамо ре- 
iiKMi.v ii ја hy ставиги на рласање начелно. Ko je 
за то, да се ова уредба броја 25 спи^ка, ai то je 
цривремеви закои o порезу na ратне добитке. у 
вачелу прими, raj he седети. (Др. Светислав По- 
повић II Војислав Лазић: Ми смо траЈкили n пре- 
ллапгиг. да се рвај закон врати Финансијском 
Одбору.) 

Известилац др, Славко Шећеров: Прао да 
гласамо o овоме BITO сте ви, господипе председ- 
ниче, предложили. 

Др, Светислав Поповић: Напротив, прво има 
да се гласа o нашбм предлогу. 

Предсрдник Миша Трифуновић: Дакле, ro- 
čno IM предлажу, да će овај закон ррати у секцију. 

Др. Свзтислав Поповић:  Претходно питање, 
које n.Mii да се реши, ово je у томе, да се пред- 
ходно саслуша мишљење фивавсијског одбора. 

Др. Лаза Марковић: Кад ое, господо, noja- 
вило^едно предходво питање, да се ствар вратв у 
Одбор, 01гда се p томе предходном питању прво 
гласа. A.in Есад će појави једаи предлог специја- 

лан, овда će не гласа прво o том предлогу. Ово што 
предлаасе г. Поповић, тр je посебав предлог, да се 
предходво саслуша мишљеЈбе финансијског од- 
бора, ПреДлог г. Поповића mije. да се ствар врати 
у секцију. Предходво би питање било, кад бв г. 
Подовић предложио, да се врати секцији. Затб 
сам ja мишљека, да се гласа o предлогу секвдје. 

Др. Светислав Поповић: Онда ja формули- 
incM рвој предлог, да се вратв секцвји a да ona 
предходво нспита иишљење финансијског одбора. 

Известилац др. Славко Шећеров: Ja Eie при- 
мам тај предлрг. 

ПредседаиЕ Миша Трифуновић: Пошто го- 
'сподив нзвестилац не прима onaj предлог, ja hy 
схавити на гласање, ко je na то, да се овај закон 
у иачелу прими, raj пека седи,.. (Др. Лаза Мар- 
ковић: Може се гласатв o предлогу госврдвна 
rioiiomilia. да се onaj закрв врати секцији.) 

AKO желв одбор, ja hy ставити na гласап.о 
овакр: ко je за то, да се onaj предлог врати сек- 
mijn. тај нека седи, a ко je против нека устаде. 
(Чује се: Нисмо разумели сштање.) Ja h.v питање 
пововити Joni једавдут. Ko je за хо, да се onaj за- 
кон прати у секцију нека нзволи седети. a ко je 
противтај нека усјгавв, (Осам посланика јеустало.) 
Стављам обрвуто пвтање. Ko je за то. да се onaj 
заков вратн у секцвју taj нека нз&оли устати, a 
ко je iipoTim нека изволи седети. (Устаје м пРсла- 
иика.) Већива je. господо, за то, да се овај закоп 
пратп у секцију, Према томе, ов he се упутвти/сек- 
цији. 

Др. Момчило Нинчић: Зашто да се враћа у 
секцију? 

Председвик Миша Трифунозић: Затр што je 
гако решепо. Вв сте, г. Нинчићу требали, да бу- 
дете овде n, да говоритвЈ a mi нибте били ту. 

Изволите чути даље. 
Љуба Јсвановић: Ja хоћу да замолим сву го- 

споду, која желе да предложе какве измене или 
лопчп!' овога текста, да те своје предлоге саопште 
фвнансијској Оекцији, да их има готове. 

Известилац др. Славко Шећеров: Ми вемамо 
шта да решавамо. Mu heMo то упутити Финансиј- 
ск< м Одбору. (Гласови: To in« се решити у Сек- 
цији!) 

Председпик Миша Трифуновић: Овај je за- 
коа враћен Секцији, Финансијскн Одбор нема ту 
ншсаква посла. (Др. Момчило Нинчић: 11a нема im 
Секцнја!) Тако je решено, г. Шшчићу. - Изволите 
чутп даље. 

Известилац др. Славко Шећеров cima): 
»Бр. -27. списка Урсдаоа: Привремеви заков 

o расрезу пореза у Србијв и Црној Гори за 1921. и 
22. nvum.v од 27. j.vna [921. године, прилог Служ- 
бених Новива бр. 191/21. 

Важи искључиво за територију пређашње' 
Србије u Црве Горе. У главком je чисто тсхпичка 
потреба пореске адмввистрације за правилно 
функциовисаве притицања државних прихрда. Ta 
je прилика употребљена и да'ćl повисв стода пореаа 
ка ncM.'i.mmv. mro je услед палутмог решења 1 : 4 
учпм.спо у свима осталпм областима крувске вред- 
ности. Односве пореске с^опе су утростручвве. 
Kao нарочита и кориска iionima уводв се овим 
привремевим законом Пррескн Апелациони Суд, 
mro je од велике важкоств за правилав рад порес- 
ких власти, a та he се устанрва доцније, у колико 
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се у пракси аокаже као целисходна, усгројити и 
за остале обласп!. 

Одоек предлаже, с обзиром на горње разлоге, 
M га Одбор усвојн без взмена с тим, да му се има 

,мiп зпачај сталнога законад. 
Председншс   Миша    Трифуновић:    Господо, 

(nr„i|t;i\! иачглиу дискусију o овоме закону. Има 
реч г. Марковић. 

Др. Лаза Марковић: Господо, менл овај из- 
вештај иије јасан. У њему стоји ово; »Привремеии 
закон o разрезу пореза у Орбији и Црној Гори«, 
na опда се каже у нзвештају ово: »Важн искљу- 
пкђо за територију прбђашње Србије и Црне Горе. 
У главном je чисто техиичка потреба пореске ад- 
мппистрације за правнлно фунвдиошгсањс прити- 
цања цржавних прихода.« Шта je, господо. у 
главпом . a шта je то: »чисто техничка потреба«. 
A сада чујте шта каисе ^аље; »Ta jo прилнка упо- 
требљена и да се првисв стопа пореза na земљи- 
тте, [пто je услел валутног решеља i : ! упиљеноу 
пвима осталим областима крунске вредпости«. Ko 
je употребио ту прилику, не види се. Па бнда 
ое даље каже овако: »Односне пореске стопе су 
утростручеие«. A на крају извештаја се важе: 
Одсек предлаже, с обзиром на горње разлоге, да 

r.i Одбор усвоји без измена с тим, да му се има 
датн значај сталпога закора«. 

Е, господо, ja молтл за обавештење: у Еса- 
квом односу стоји ово троструко повећаље аореза 
у облаљтима Србије и IIpno Горп са питањем од- 
носа између крупе и динара. To jo прво. Друго. 
да ми се објаспи, молим вао, које су то пореске 
стопе, које су утростручене в у којим крајевима 
и ;ia MU се тако исто објасни: да ли je оваквом 
једном реформом у егстинн уве [ен једав иств TO- 
POT за целу земљу у погледу порезе ва земљшптв? 
Ja f.iM дневнв ред погрешнр схватио и no знам 
како јо ovo догало данас на днавнв ред. Како јо 
г. Мивттстар био на путу билн смо одложилл о^у 
ствар, док се ои не врати. Ja и сада предлажем, 
пошто су овђе изузетно важна питања, у којима 
Законодавнв Одбор иоже да погрешв в цонесе ро- 
гпење иедовољно обавештен, да се ово одложи, док 
г. Мипистар no дође. On овде има да брапи своју 
политику, јер je ово једпа од најкрулнијих ствари, 
itojfe омо до сада решавалк. To би fino мој предЛог. 

Предсе umi, Миша Трифунози}!: Ja сам ово 
ставчо na дневни ред зато; mro мн je дошлс нзОд- 
сека. Kao UITO знате MU хитамо са стварима и чим 
neiUTO nilr, ставља се na дневни рвд. Малопресам 
JOHI рекао, да m нмамо много послова n могу 
остати песврчшни. Ово je дошло у Председништво 
Закопбдавног Одбора и ja сам га ставио na дневпв 
ред. 

i I 'i;i'iTii,i.in ;i]i. Славко Шећеров: Ja ос сла- 
■Ли;м са ПрсДЛОГОМ ГОСП. lllill'llllia. 

Оредсчдник Миша Трифуновић: Реч UMI ре- 
ферент Л11ПЈИстарства Финавсија. 

Референт Мпнистарства Финансија Милош 
Стојиљковић: Ja UM.IM једно овлаЈпћење, од страио 
i. Министра, да би се орекинула излишна диску- 
сија o овоме [федмму. Onaj прппромепп закоп o 
разрезу пореза у Србнји u Црној lopu je no својој 
природв чисто технички, пма. оамо јодиу одредбу 
која дира у материјалну страну закона, a та je у 
чл. 2. где će вели, да со, nopot повећава na^iOM- 
л>ишта у троструком изноду само у Србији u Up- 
пој Гори. Г. шрковлћ je ставио иало пре цеко- 
лика питања, o којима желн објашњења. (Ј\р. 
Нинчић: HoKii се ставл мој предлог на решавање. 

Др. Светислав Поповић: Нисте требали poma- 
вати док Министар ne дође. - Граја.) По овоме 
закону плаћаво je у Србији и Црној Гори простор-' 
ност од шстара. (Згопе су биле ■">. i и б u ono сс 
сада утростручују. 1Ито je ово v. Министар унео, 
то je би.та само једна финансијска цотреба у мо- 
менту, кпд je овај закрвскв предлог подне- 
moli. Дапас се појавио пзвестав мањак за покрићс 
потреба u тај je двфицит хтео да се покрије оипм 
nauimoM. Међутим како у сада дефицит врло no- 
лшш, on   мора да  тражв   na  широј  оспови  све 
приходе. Отот   o iiB   imuna  iipoTUi; тога, ако 
овај последњи став 2. члала отцадце, a у буџету 
за 1922. годииу да се предложе друге мере за по- 
криће. 

Оредседпик Миша Трифуновић: Г. Предсе i 
ник секције u r. нзвестилац у име секције катего- 
ричкн тражв, да се ова ствар сада скине са днев- 
нога реда. Ja морам као председник, када секција 
гражи, (a прекинем сваку дискусију u молем За- 
конодавни Одбор да ли пристаје да се ова ствар 
cičimo ca дневног реда. (Гласовр: Тако je! Да се 
врати.) Хоћемо лн продужити дал.о? (Нећемо!) 
Господо, давашњу свдаицу закључујем, a за 
идући дневни ред предлажем продужеве дневнога 
реда 

Војислав Лазић: Молим реч, 
Председник Миша Трифуновић: Господо, 

ово .i'1 врло важна ствар, када кажемо да се врата, 
,'i.iu тако да опет Mopđ нзаћи нлв пред нас нли 
пред Вародпу Скупштипу, да не бн у законош 
року добила саикцију, ако ne буде била решена. 
За идућу седницу предлажем продужвње данаш- 
њег дневиог реда, 

Седницу закЈвучујем, a идућу заказујем за 
[грекосутра у суботу у пет сати no подпе, 

(Сединца je закључена у подпс u   четврт.) 

«•( 




