
XI. ссдинца — 22. нбвембра 1921. 

Господо, ja данашњу седницу закључујем, a 
за идућу предпажем као дневни ред. продужење 
данашњега дшчшога реда. 

Седницу заказујем за уторак у 10 сати пре 
аодне, a дозволите, господо. да напоменем Законо- 

давном Одбору.дл ћемо од уторника дрзкати сед- 
нице ir upe н после подне. Ствари имамо доста 
важних, Седницу заључујем, a идућу заказујем 
за утораћ у io сати upe аодне. 

(Седница je закључена у is часова.) 

XI. СЕДНИЦА 

ЗАКОНОДАВНОГ ОДВОРА 
IIАРОДНЕ СКУПШТИНЕ 

КРАЉЕВИНЕ 
СРБА, ХРВАТА 11 СЛОВЕНАЦА 

држана 22. новембра 1921. год. у Београду. 

Председавао Председнш; Миша Трифуновић. 
Секретар др. Љуба Поповић. 
Г1рисз7таи Мииистар Финаиција др [{оста 

[{умануди. 
(Почетак у 10 и 15 часова.) 

Председиик Миша Трифуновнћ; Господо, 
отварам li. седиицу^аЈШнодавног Одбора. Молим 
да чујете записник ггрошлб седнице. 

Известилац др. Славко LUehepoe чита заиис1 

mu; [1рошле X. селиицс 
Председник Миша Трифуновић; Има ли 

нримедаба на протокол? 
Др. Јован Јовановип: Молим Вас, да прочи- 

тате последњу реченицу. 
Известилац   др.    Славко    Шећеров    (чита): 

Уредба o порези на пословни промет етшска бр. 
28. одбачепа je ca првдложенрм допуном одсе!ка . 

Др. Јован Јовановић: To ј^погрев  
llpiM !едник Миша Трифуновић: Јесте, по- 

грешно je i треба да буде овако: »Уредба o порези 
ira пбсло! .m промет 16писка Прој 28. Одбачена je«. 
У осталом, господо, сад ћемо говорити o тој Ствари 
специјално, Прима ли ЗаЈМ)нодавни Одбор запис- 
ник? (Прама.) Записник je примљев. 

Молим да чујете молбе. 
Секретар др. Љуба Поповић чита молбе: 
a'. Професорско Друштво нз Загреба моли, 

да се код уредбе o прекобројни^ FiacosiiMa усвоји 
iipimium оталног месечног дода^гка (упућено 11. 
секцији); 

б) ПолЈОпривредао Друштво -a српску Врј- 
водину подноси представку противу уредбе o суз- 
бијању скупоће (упућено Ш. секцији). 

Председник Миша Трифунови!!: Одбору су, 
госцодо. дсшла диа 11;!нештаја из 111. секције. Је- 
даи извештај o уредби o добровољцима, a други o 
иолису становништва. Они he се ставити џа 
днввни ред. Сад прелазимо на дневнн ред. 

Пре нсго што пређвмо на дневни pivu ja Вас 
молим, ца će вратимо на гласање прошле седииде, 
na, оно iviacan.c o закону na пословни обрт. (Гла- 
сови: Зашто?) Казаћу Вам зашто. Дакле, господо, 
као mro знате, у начелу ja сам тако казар да je за- 
кон одбачен. (Др. Славко Шећеров: Са аредпоже- 
»OM допуном.) МеђутШл, господо, како овај закон 
доносн државн гфихода од неколико стотина ми- 

лијона, ja сам Добио утисак, да je гласање било 
пекако у јвдној забудш, у једном несворазуму због 
извесне измеие, Etoja je ставл>ена узсам закон. Ja 
сам добио уверење, да иије Законодавни Одбор 
хтео начелно апсблутно такав једав важав закон- 
ски пројекат да одбаци. Дебата je вођена погла- 
1ШТО због оис измене једпога члана, где се даје из- 
весли проценат награде за иаплаћиваље порезе, 
Међутим, кад сам ja првипут ставио на гласање, 
овда je гласало »за« 7 и »против« устала су 7. Кад 
су устали »против« 7. ja сам други пут обрнуо 
гласање и опет j<v било 7 »за« TI 7 »против« и ja 
са.м опда no пословнику ono казао у дачелу да 
пада. 

•Ta hy Иа.м прочитати имена да видите. да je 
ту била једна мала забуна. Кад je арвипут било 
гласање г. Рајар јепрвипутседео. Кад je други пут 
било гласање, г. Рајар je поново седео. 11 ja бро- 
јећи гласове у брзхгаи нисам! то спазио. Ево, го- 
сподо, да on спеццјалисалв ствар гласали су 
»против«: гг. Осмав Виловвћ, Хусејин Алић, др. 
Анте Дулибић, Јовав Ђоновић, др. Уроп] Стајић, 
Јовав Јовановић п Војислав Лази^ и нико више. 
Гласали су »за« гг. Жерјав, Љуба Ildiionuli. Мило 
гаг, Рајчевић, Милорад Вујичић, ,ip, Олавко Ше- 
ћвров, Јанко Рајар, јер je u on седео, Павле Чу- 
бровић седам, п ja као председрик бсам. -Ta сам 
требао ^I(:■л,•(, бити ir тада већ прогласити, да je за- 
кои примљеп, rioniTO вам аомињем сва именб го- 
споДе посланика, који су гласали. 

Сва je погрешка у томе, што ja у брзини два 
||\та иисам видео, да je г. Рајар седео. Пошто je 
овоједан од најважнијих законскнх предлога, који 
допогп држави иеколико схотина милијона, тО ja 
мислим, да иа.м треба само добре воље na да овај 
законскв предлог поново узмемо у дискусију, и 
Ja бих Mo.-iiio за вашу добру врљу, да се вратнмо 
na ову ствар и да овај предлог вратимо фипан- 
сијском одбору, јер 5и држава, ако то не бисмо 
учинили, бпла лишена великих својих прихода! 

Министар Финаисија др. Коста Куманчди: 
■Ta ое придружујем разлозима г. председника За- 
конодавног Одбора. Ово je једав од најважнијих 
финапсијских закона, Aojh .i" у вези са буџетом. 
Закон i.-ojii сс сфедлаже предвиђа, да држава до- 
бије рко 400 милијопа динара. Ако одбацимо onaj 
заковски предлог ^ целиви, го значи иов дефидит 
у буџету од 100 MiMiijona. Ja мислим, да^ЗакоНо- 
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давни Одбор ис трсии олако тако једиу крупну 
ствар да реши одбацујући овај законски предлог 
у начелу - у целшш. Ja немам Ешшта прртив 
тога., да се поједини чланови измене и да се евен- 
туално предложеним измепама* приступи. Ja сам 
лично против предложеног додатка због тога, што 
у иоменту кад je та уредба донета, ja сам се crio- 
разумео специјалпо са оним посланицима, EIOJH су 
били против ге допуне и дао сам свој пристанак. 
да та доцуна Eie уђе. Према томе, ja стојим a сад 
li,-; гледишту, да предложена допуна не треба да 

'буде lipiiM i-ciin. 
Што се тиче осталАх чланова o тбме се може 

говорити: Али ja молим Законодавнп Одбор. да 
целу ствар не прелама гако олако. у толшсо upi4 

mfo jo гласаЈБе било нејасно, како Je сам г. пред- 
(•»VUI.UK објаснио п ja молим, да се та уредба упути 
<l>imii:ii-iijri,:(iM Одбору зајеДпо са осталим цорес- 
mM уредбама, које су tia дневном реду, -nor гога 
IHTO с.у све те уредбе у вези са целокупном финан- 
оијском политиком владе. ЗаЛоподавпи Одбор beh 
je раније стао na гледиште, да све уредбе, које 
ииоу прпвременог карактера. пре него што допосе 
o ibima дефинитивну однуку, упућује у ФБнансиј- 
ски Одбор, да он да своје мишљење, na тек онда 
[>?шава o њима. Према томе, ja бих молио Закопо- 
давни Одбор, да према тој својој начелној одлуци 
поступи п у onoj прилици, 

Др. Анте Дулнбић: -Ta om хтео само фор- 
•:' [но i иетовати то. да овај предлог г. u\^:\rt ;- 
(гнка гласи, да се систира онај задњи заЈСључак и 
ja мислпм да o тој формалности треба да се по- 
веде дискусија ида првр сад нма.да следи гЛа- 

е Закбнодавног Одбора у том смпслу, да ли 
Законодавни Одбор пристаје, да се иристуим cii 
стирању пређашњег закључка. Онда го тек може 
говорити MopiiTopiro у начелу и у поједипостима. 

Министар (Гмшаиспја др. Коста Кумануди: 
Има и мој предлог, да се ова ствар врати Финап- 
сијском Одбору. 

Јован Ђоновић: Господо, ja мислим, да o 
овоме предлогу пе може бити Вшие дискусије. On 
ie, господо моја, решен. Овде се гласало o onoj 
Уредби у начелу и одлуЈса je донета већином гла- 
срва, односно, како рече г. Председник, била je 
равна гтодела гласова: седам je било за. a седаи 
против, или ocjiNi je бидо против, a седам за. 
Рлавно je то, да je вотум hao г> пр пословнику ова 
je оенова скилута са дневног реда. \i;o хоћемр ia 
олржимо стару парламептарну праксу, оида, го- 
сподо моја. за годипу дапа onaj предлог no мрже 
loliii про i ово тело. Ми o овој уредби не можемо 

Rume разговарати. аро пећемо ца погазхгмо je 
[гозитиваи закоп. Ja зџам, да je држави пготребно 
да .loniijc порез, односно да добиј.е Еговац, да бп 
Moi-.ia живети, али ту je и г. Минпстар Финапсија, 
a ту су TI господа, која подржавају владу м опн су 
требали o томе раније да иисле, пре no mro падие 
j! MI; вотум. A и сада, господо, кад je то свршепо, 
onu нмају пампиа ,ia ипак изнесу ту основу пред 
Народну Скупштину, a да ие погазе једап пози- 
Tireas закон; јер та '•nona. као таква, важн ло 28. 
дедембра. Нера иоднесу ту основу Народној Скуп- 
iHTimn n аво су сигурни да имају већипу у овоме 
мму. она he бити ^тртгљена. Захо. господо, ja шг- 

г.тм. да ми данас у Зазсонодавном Одбору не мо- 
жемо вштта више говорити o onoj уредб^, ако не- 
ћемо да погазимо закон o пословном реду. Због 
тога   госпрдо, мп нс можемо да упућујемо одавде, 

пп Закоподавног Одбора, пијодиу основу is; није- 
даи законски пројекат финансијском одбору. AIn 
ue можемо да општимо са финансијским одбором 
и не можемо му апсолутно иишта упућивати. 
Нама су поднете уредбе и привремени закони да 
ii\ решнмо ir no свима тим прбдлозима, који су 
пам поднети треба да падпо nama одлука; да ли 
пх оримамо или no примамо. Али мп no мож мо 
то предлоге да упућујемо na мишљеље другом KO- 
JOM скулттинском одбору. Mn можемо једпу 
основу примити, одбацити м.т изменити, као што 
je то Устав прописао. 1! ми ништа друго no, можемо 
радити. 

Миннстар Фипансија др. Коста Кумануди: 
Такву je одлуЈгу допео cflM Законодавнп Одбор. 

Јован Ђоновић: По Уста^у, Законодавпи Од- 
бор nujo могао доиети такву одлуру, a ако je до- 
нео, ja протсствује^ противу n.o. jop je то једпа 
о.иука. noja, nujo na, закону основана и Зшсоно- 
давни Одбор iinjo могао донети такву одлуку. 

Председиик Миша Трифуновић: Пма реч r. 
Дрофеник. 

Јосип Дрофеник: Прдати иорам појаснћло o 
ота.ттчу нашега клуба втем впрашању.Застоннш;' 
m га клуба je в задњи сеји гласовал проти. Ham 
гслуб сицер поче; да та закои пополнома паде. Пач 
na je наш клуб с том. да je рласовал проти iip".i- 
логу, показал својо незадовољност с тем, да го- 
спод мттгтор mi држал обљубе, дане об спојом 
часу, да намреч »подказивачи«, т. ј. тисти, ки на- 
знанијо давчнега обвбзанца давчни областИј не 

o "i ,10011.111 награде. 
Kep je г. министер изјавил, да одстопи од 

паграде ia подказиваче«, изјављам, да бом гла- 
совал за га закон!ски предлог, a само под погојем, 
да оо ne бо в беседило пич втихотапило, кар седај 
Fie стоји потрп. 

Јаз с тем почем прејудицира.ти одговору na 
впрашаље, алн јо та разправа седај оправичена 
алп no г. iKiivKvi.v na пословпиА; Јаз сем хотел 
само оправичити гласоваПЈе пашега за^топника 
i; теј ствари; 

Председпик Миша Трифуновић: За реч со je 
iipnjamio г. министар фипансија. 

Мшшстар Финаисија др. 1{остп Кумануди: 
Господо, ja сам и ма.чп пре нзјавио, да одредбв o 
потрсазивачкој награди, no MOMO мншљењу, нема 
места у овој уредби. Ga моје стране ннје било ne- 
лојалности; ja писам предложио ту одредбу, пего 
je ona предложена у секцијп и ja свој npnoTanai; 
писам дао, Ja поиово кажем ца остајем при ова- 
квом прол.ка-у Е<ако jo подиет, ne упосећи пика- 
кву нову одлуку, 

Војислав Лалић: Господо, no самр због ове 
одрздбе o пртказивачкој пагради, пегб у начелуја 
сам б] ротив закона да ce он примв зато, што 
je i iB m рез, који оптерећава нарочито потро- 
шачко n производне масе народа и сматрам, -да 
je у том" цп.i,y u гласање извршено, да je гласано 
o закону у начелу и да je 7 било »аа«, a 7 »про- 
тиву«. Ио чл. 17. прсловника јасна je ртвар, да je 
тај закоиски предлог одбачен и према томе ona. je 
диркусија изЛишна и не би требала да ое сада по- 
креће пга пре, што je записџиком утврђено, Да je 

i пре i [ог одбачен. Хоће ли сада Влада прновр 
нзВосити продлог н којпм путем, то ce Законодав- 
иог Одбора ништа ne тиче, a његова дужност није, 
да ce стара да onaj предлог може да ce враћа про- 
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Tiimio пд.јуцп »лговој, i;nj;i je иостала нзвриша. Jo 
оматрам, да јо свс ово садп јодна [шшиша радња. 

Милорад Вујичић: [шииципиелно ja Гшх био 
■:;/niyii(i   ;!ii   МШПЉвЊС   Г.   ВоНОВИћа.   АЛИ   МСПИ   C.' 
Mlinu, да je г. Tioiini'.iili овако говорио зато, што 
iiiijc чуо изЂештај председншо! вако je текла ова 
ствај). Ja овај извештај морам сматрати за тачан, 
jepie Председиик тај који je иозвав o томе да води 
рачуна ко je, Kaiio и за шта гла^зао. У колико се ja 
сећам, мени се чини, да je r. Рајар први пут устао 
n UJI другој страни да je нас s гласало, да заков 
остане шко je предложев без измене, коју je до- 
nc,m оекција. Тек Есад je створена забуна доноше- 
п.гм [гзмене, дотла je пометња, да je и.пх 7 било 
:»а једну, a 7 за Ap.vrv страиу u тако je г. Рајар је- 
даи пут гласао зо једну отраиу, a другн пут за 
,ip\i',v страну. 

Друго, ево ii г. Дрофеник, његов друг из ВјС- 
говога клуба, тврде да су они у начелу ■'^ хо, да 
се овај з1акон шрими, (Јосип Дрофеник: Али 
без ове измене.) Друго je измена, o њој ћемо 
говоритн засебно! Ja <

-
;IM вас разумео, да сте ви и 

liiuii друг ,v начелу ■^ овај закон, a што се тиче 
измене ona je отворила делу ову забуну. Орво се 
водила )џ1скусија само o измени, a o начелном 
питли.у d ciiMoM закону mije било разговора и 
тако je га измена отворила целу пометњу. Оада je 
сасвим Другр аитање, je лн та измена потребна 
п.m mije. Ja, отворено да вам кажем, ие бих се 
могао слбжитн са господом, која су против измене. 
Ja o томе нисам говорио и непу нн сада да гово- 
рим, јер остављам да o томе говорим у специјалној 
дебати. 111то се тиче начелне дебате и предлога, 
који je учинио г, Председаик, да ми бвај закои 
riOHOBO узмемо у решење, то je сасвим умесно 
с обадром na ono Есакр смо мп прошлн пута гла- 
сали. 

To je једно. Друга je ствар ова. Mu смо 
дужни iiaiiii изворе од којих he држава да живи 
и онда мп не можемо прелазити збор малених и 
сптиих каприца преко овако једнога крупног пи- 
тања као што су извори, крји се имају прибиратн 
за покриће буџета. To je jeflHia врло озбиљна 
ствар n онда ми o томе имамо озбиљно да се спо- 
ра^умемо и да говорнмо. 

Председник Миша Трифуновић: ll\i;i реч г. 
Maiiiiih. 

Хусеим Машић: Ja сам хтер овом ириликом 
једну кратку изјаву да дам. Ha прошлој седници 
Законодавног Одбора члав нашег клуба гласао je 
против овога. Сматрам, да je ова ствар свршена и 
иаш Клуб п данас стоји na овом стаАовишту. 

Председпик Миша Трифуновић: Има реч r. 
Поповип. 

Др. Светислав Поповић: Ja мислим, господо, 
да ову расправу Eie треба дизати са онога поља на 
rcoje je поставио! Господив Председн^с. Г. Пред- 
кедник je изјавио, да се оио, што je ов прошли пут 
прогласио као за1ивучак Законодавног Одбора, не 
шжрива са резултатом гласања, које je у Законо- 
цавном Одбору спроведено. Гбсподив Председнкк 
je утврдио, да je при првом гласању за законски 
предлог гласало 8, a против заЈ^онског предлога 7 
посланиба, (С. Барић упада у реч.) To одређује 
Пословник, гооподине Варићу, го не одређује mi 
господив Председник, mi ja. ГТослдвник вели, да 
onaj који седн tviaca за законски предлог. To je 
Пословник, KOJU сте и Ви усвојили. To je рекао и 

г. Председник, да je при гоме гласан>у гласалр'8 
носланика за тај законски иреддог, a 7 против 
tora затмжског иредлога', те значи, да je већина 
иаконодавног Одбора гласала за закопски пред- 
лог. (Др. Јанко Шимрак: Je ли r. Рајар гласао »за« 
n/m iipmin; ?) On je седео, дајсле гласао je »за«. 
i'. Рајара нема овде и ja кемам разлога да верујем 
више вама пего г. Председнику, који je то утврдио; 
Г. Рајар je прп рласању седео, a пошто je седео, 
мене ae не тиче шта сада r. Дрофеник изјављује. 
lloniTo je седео, ов je гласао за законски предлог. 
(Јован Ђоновић: Г. Председник je ту ствар ставио 
iicjioBO im гласање и резултат друрога гласањабио 
je тај, да je s џхасало »за« a 7 »протдв«. Резул- 
тат дакле другога гласања био je р^-зултат нрврга 
гласања.) 

Али; госиодо, ja ирелазим нреко те ствари, 
ji'P држим, да никога од нас ие може руководш;и 
то.да ce надмудрујемо, него сваки од нас има 
жељу да ce установи воља Законодавног Одбора, 
да ce установи нстина, a још ce мање може руко- 
водитн аомбинадијама, које мој пријатељ г. гВопо- 
niiii. везује mi ово гласање. Овде ce ne ради, го- 
сподо, o једном законском првдпогу, који може да 
буде iipiiM.i.cii п.m одбачен. Овде ce ради б заКон- 
ском 11|)сд.и>гу суп генерис, o закоиској рас- 
прави, o једној уредби no члану 130. Устава, i;ojii 
предаиђа, да одбор нодељен у секције према гра- 
нама државЛе управе, пошто изврши њихов пре- 
глед.-.. (Јован Ђоновић: Ono je вав предметаО To 
сетиче предмета, јер ja хоћу даутвр|дим шта даље 
нма да буде са овом уредбом. .Пошто ce нзврши 
преглед уредаба, решиће ce у Пленуму, које 
остају у важности без измена. a Koje ce ме- 
ii,;ijy ii које укидају. Mn смо расправљалн o 
аредлогу секције, да ce га уредба, тај ваконски 
предлог оснажи, да ce дефшштивно озакони у 
onoj редакцији, воју je предложила секција Зако- 
нодавног Одбора. II узмимо, господо, ja то не 
тпрлп.м да je тако, али hy да допустим ради ло- 
гичног даљег извођен>а, да je нредлог секције 
одбачен. Оад настане пита1ве quiđ'iurip, je ли je 
тиме одбачев предлог секције да ce озакони та 
уредба, нли je ona. изхубила законску моћ. He, гр- 
слодо, та уредба ^ажи све допдс, дор je Закоир- 
даввл Одбор не укцне. Заководавни Одбор мора 
за сваки такав предлог, уредбу, да ne довесе из- 
јпву л опда. je npch.vTiio noTnph.vjc n.in иора до- 
IKTII одлуку enoje воље, a та рдлука мора да гласн 
тако; ona ce уредба оснажава, п.ш ова ce уредба 
укида. To нзричво вели чп. nvo. Устава! li сада 
ако MU копцсдпрамо. да тај предлог у редакцији; 
како секција иредлаже, глдс одбамсп. то нмаде за 
последицу, да ce има гласати o другим предлози- 
ма.. Међутим, жалв Боже, у бћоме моменту нисам 
ono у седници Законодавног Одбора, био оам 
обавезав другим послом, ono сам код г. Председ- 
ппка Скупштине. Али колико знам, није аао ни- 
какав предлог у Заководавном Одбору, да ce та 
урсдоа. укине n због тога г. ПреДседник сасвим 
исправно није могао ставити на гласање ono. што 
му nnjc [tao предлог поднесево. II последица '^ 
тога та. да ona уредба, пошто у onoj редакцији, 
какр je предложилЈа секција, није примљена, има 
да ce врати натраг секцији, n ona имаде enoj пре- 
длог да подесн према расположењу, које влада у 
Законодавном Одбору n онда he Законодавни 
Одбор доћи nonono у прилику дарешава, да ceилн 
иредлог прими, или ако пекв од иославнка учиви 
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нсшто, што iuijr учинио uppn ii.\T. ако rmuii про- 
длог да сн ова уредба укине, ондо ће ре i^ohu гла- 
гатп o дотичном ii|Hvi.i(:i'y нашег друга-, који t\e 
т&јџв цредлог да стави. Због тога држим, да от- 
нада свака даља потреба да се гласа o овој ства-ри 
ii да v i-Miic.iv Пословника ваља ту уредбу, од- 
iKiriio иаџонскм предлог вратити сокцији, да je no- 
цовр узме у претрес и свој нредлог подесн ирема 
|)inii(M(!',i,i'ii.\. које je и.тда.к) v Законодавном Ол- 
бору iiii жимсдц.иј седници. 

Председник Миша Трифуновић: Мојшм вас, 
госиодој дозволите мп да још једаниут узмем реч. 
Ja мтмим. гх)олодо,' да ми морате признатн го- 
лико, да сам ja хтео да се овај законски npoj жат 
нротури каквим обилазпим путем, ne би до овога 
дошло. (Јован Јовановић: To иико не иисли.) Ваш 
зато кажвм што то иико ne мисли. Ja сам ишао, 
господо, саљвим право. II кад ваш председнш? do- 
греши, господо. v своме руковођешу ткмог.има. 
raci'.iiM лојалноувек hy вшзатв учињена jeслучајна 
омашка! пргрешка п мол^1у за обавештење и за 
извтвење, да исправимо ствар. Вво, господо, ja 
вам наводим овај први факт, да je арви пут гла- 
сало 8, ja ппмињгм личности; п устало je 7. To je, 
господо, моја, једна мала забуна у погледу брзог 
бројања гласова. Овај факт, господо, нико ве може 
сџррити. Кад додате томе друти факт, да господив 
\:imiicTa]i п господив известилаЈЦ o овако важном 
II|)O,J(;KTV апелују на вас и MO.IC. да се ова ствар, 
која je у једној хпти.и. забуни, тако брзо решена, 
г.ратп аоново секцији, онда вас, господо, молим 
зашхо iiM.ini једну злу| вол>,у у јодном пројекоу, 
који nuje пројекат im једне im друге аартије, који 
не дира im у чије интересе, него je пројекат, крји 
тангира држа>вне интересе. Заш^о би, господр, ло- 
Есазнвади, немојте ми за^ерити, једну ћуд n roiso- 
|III.III: е тако ji; било и тако мрра остати.' Ла као 
председник апелујем на вашу добру иол.у. да ову 
схвар вратимо секцији и ja вас иолим, гооподо, 
да, то џримите. 

Има реч господш! Ђоновић. Ja г.ам. госпо- 
дине Ђбиовићу, дајем реч no другн пут ради саме 
ртвари, n ако не бисте моглн no другн пут да m- 
ворите. 

Јован Ђоновић: Госџодо, овде има две ства- 
|»ii. KOJe М()|)ам иоде.штп. 11|)иа je ггг.ар. i.oja je 
iiaiviamciia од нових говорника и од господина Mii- 
нистра финапсија, k го je да je onaj заков пртре- 
пан. јер \m ако хоћемо да држава функциопише, 
морамр joj створитн средства. To je једап факт, то 
je једна истина. Mu крји смо у опозицији, као и 
iai који подржавате владу, знамр; да држави тре- 
бају средства да лшви. 

A;m. господо, :iajyliii држави, рдноснр.онима, 
којп рукују са државним средствима овлаштење, 
ла пп Mor.m dini TiiMc да ,\ праи.ч.ају, то није само 
стпар гехничке орјнррде, него je хо и ствар поли- 
тпкг. Кад се гласа o једном закону, којим се gaje 
г.лади попац. 6 којим ću МОГЛа ПРД п.сном управрм 
драмма да живи, TO значи, да то пије у питању 
само иовац кегр и прверење. •N' оиом закрну крјим 
сс иладн дало 460,000,000 .гџшара за покрнће др- 
лгавних тродшова гласало се, и већина 'ианова 
(ii'(;r Закоцодавнрг Одбора бида je у онрм моменту 
iipoTin; те законске OCHOBC. TO значи, да je већина 
ii;ijaiai.ia влади пеповерење. Mu сви зиамр, да 
Влади повац треба, алн неЈцамр повереља^у ffcy и 
цедамо joj га. 

Mu. који смо г.пкмли [шотнв те законске ос- 
иове, писмо има.ш цовереља у владу n гласали 
гмо ради тога iipoTiii',. да она ис добије тај закон- 
(i;ii аррјекат, крји joj дрносн 400,000.000 годћшње. 
II рву ствар морамо да оделимо од те друге фор- 
малне ствари, a хо je, да ли je закључак Законо- 
давног Одбора од суботеј био правоваљан, добар, 
la'iaii. ii.in  пс. 

Ja гам. господо, тражио стенографс^е бе- 
лешке, да видим оно, што je казар грспрдии l'ajap. 
na п.мс. да ли je »m фактички бир прртив те основе. 
IIiiTaii.c je запело рамо код њега, да лн je он био 
iipomi; илп je бцо за. Једанпут je бир против, a 
други пут за. Ja ге стеиР1рафске белеипсе писам 
могао добити, алп свакако ii\ у стенрграмима ниџ. 
Ово je поторнв факт, да je господин l'ajap рнда, 
гсад сс требалр утврдитн гласање, гласао против 
n na тај памип je ona заЈКРНска рснрва формално 
одбачена. II сад натез&ли ви какр год хрпете, у 
Закрнрдавном Одбору b њој више не може да ri* 
рас11рапл>а. Ono ппјс i;aiipiic i.ao mro рече мало 
час прв једаи госиодин!, ono je нлн поштовање nm 
галалпс заЈсрна. Mn хрћемр да прдиујемо onaj за- 
коп. noju зовемо Црсловникрм n MU ради тога уста- 
јемо против тога. да се jpiii једанпут o тој ствари 
ОВДе ronopn n гласа. 

Најзад, Закоаодавнн Одбор мрра, кад то све 
n не on било у llo(M(Haiiii;y. no аналогијн да пб- 
ступа;.јеру Наррдирј Скупштини кад падне један 
иотум. оцда IIIII;O не he доћи im мисао да ннтер- 
прптпЈ!,: тај потум n/m вотум црједииих чланово 
НароДнр <'купттппс. Ja иисам мислио, да ћемо 
дртле дрћи ,\ imincM раду да MIL евентуално и ко- 
леге из исте партије, антерпретирамр гласање 
иашег колеге од јучер. To je гажење аословника n 
ja сам npoTiii! тога а.ато. nno мп je сталР да се је- 
даред поштују закоди n да их недоиосимо затогда 
mi их гааилп. Ja не бих желео, да с0 у Одбору 
утврди та рђава пракса да се гази Пословник. 
(llpiimna|ian.c.) lla, господр, кад се с једне стране 
каже, да се једна законскЈа основа прима, a с друге 
ртране се протестираЈ онда се цела основа меће im 
гласаље и сасвим je природпо, ако je ве^шна џи 
ту законску основуј онда се та оспова прима, a 
ако je nrlmna против те основе, онда се сматра 
та основа одбаченом. Стрга ту пг треба више ппка- 
кврга преД.пога. Кад će гласалр последњи пут. сма- 
rpa.io се, да je законска основа рдбијена, пошто je 
mliima   гласала   протип   ine.   (ПригоВрри.)   linjo  то 
било nporiin секције, иегр je тр бдло протдв за- 
[toncKe оснрве, прртив крје смо у начелу гласали. 

Председиик Миша Трифуновић: Пма реч го- 
сВодии др. -lama) Шимрак. 

Др. Јанко Шимрак: Ja се придружујјем рс- 
чима госцодина Ђонрвића. Овде je сва потешкоћа 
у TOMI'. што се Tii'in госпрдина гајара. МеђутИм, у 
пмг његрвога клуба je мало tipe пала изјава, да су 
гласа рбтив. (Изђестилац др. Славко Шећеров: 
Грспрдив lm гласати »аа«.) Код те изјаве наведенв 
су n разлрзи^ ралп којпх су гласали прртив ono за- 
конске основе у последњој седниди. Дакле je чи- 
[Бзшгца нерспорна, да je Клуб ('ловенске Кметијске 
странке jacno казао, да су гласали против закоп- 
ri.c основе. To je била пепобитпа 'пппгппца. 

Друга je стпар. o чему се задњипут гласалр. 
Ja мпслпм. да nuji' мргло бити гласањр o ппмсм 
другом, noro да лп се законска основа орима nm 
m' прпма. Није će могло гласати im o једном дру- 
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гом предлогу, јер im једног другог нредлога mije 
било. Дакле сва натезања, да се лласало o каквом 
ДРУГОМ   Iipc,.i,i()|> .  jccv   11гс||р;11;Д;П1,1   11   iicMjlJv   ОВДО 
иикакова ocnoBft. Расправљало се задши пут o 
том, да .m гс ii|)(vi,inr црима или не нрима, ћа je 
гсод гога гласања peuteuo, да се предлот ne прима. 
с тимс je ствар потпуно свршена п ja мислим, да 
се o то.м предлогу ne мон^е вшпе гласати. 

ГГредседвш; Миша Трифуновић: Има реч го- 
СПОДИВ Др,   llliii'lllli. 

Др. Момчило Нинчић: Господо, ja нисам 
заадБипут био овде, к^д се гласало o овом аре- 
длогу. Код гласања може бити забуне и у самом 
l'i nmnaii.v. na кад се догоди вшкова забуна, онда, 
господр, иајобичнији ред захтева, да Законодавви 
Одбор објасни, вако се догодила та з!абуна и казао 
je ta одлука пала. A.m ja не мислим само o томе 
говорити. Него представите, гхјсподо, да je донето 
једно peuiefee случајним стицањем прилика. Тако 
ое јглном npii.iiiKOM догодило, да je код једае рас- 
праве, један предлог, за који су били сви ч.шпоип. 
био одбачен једаим гласањем, које je изненадило 
све. У iiiimt'M раду парламентарна коректност 
захтева, да се тих изненађења чувамо и да никада 
ne допуштамо, да у ошите до тпх изненађеЈва дође. 
фнас; Да сте ви били овде, не би тога било.) Кад 
се десн такав случај, да дође До једнога решења, 
i;oj(' буде донесено (мучајиом присугаошпу чла- 
иова нз опозиције, o том се решењу поновно реитва 
Fia идућој седници. јер се не може допуститв, да 
мањина управља. To je осповта принцив аарлам^и- 
таризма. Ja морам ono да кажем, зато што смо то- 
лико пута у Уставотворном Одбор^ излазили опо- 
imiMjii у сусрет п ионављали ствари, гсоје су већ 
биле iuMiiriic, Због тога тако треба поступити и 
овде. IliiriicTiipn се непр^станода себдрлшодлука, 
Koja je оспорена, na п ако се зна да je већина За- 
конодавног Одбора хфогиВна томе. Ви као мањина 
зсбћете да наметнете r.ivliiiiiii своја гледишта. Не 
можете вн ићн путем нзненађења и натурати своју 
вол.у већшш. 

Известилац др. Славко Шећеров: Ja бих 
желео да утввдим, да се ono последње т^дало у 
главном ове Урвдбе o порезу на пословни обрт ••a 
допунама cieKipje. Tf ja hy доказати п отенограф- 
гким записником, говорима господе Ћоновића, 
Дулибића   п   Га.јара.   да   су   ОНН   iviaca.in   npoikn 
рве уредбе у начелу само зато, што je ова уредба, 
одиосно допуна секције, унета. 

Господив Tionoiaiii je i;a;;a() оио (чита): »Менл 
сс 'iiiiin, да je та мера иеморална и да ona заводи 
JIMIIN r.pnv оЉицијелие корупције. -Ta ge с тиме не 
слажем. Био бих ?ато, да л>Уди, који воде послове 
п раде, треба да воде књиге, a те књиге може 
власт да вонтролшпе кад je потреба. Нтако се 
ne мору сложити, ;ia државасилн л>уде прекспот- 
казивача, a не својим ауторитетом да пријављују 
свој промет п своје приходе. Ако то ne избаците 
im ове уредб^, ja hy гласати против«. 

A ево шта каже господив Дулибић (чита): 
»II кад се joui томс дода ог,а награда од 25%' од 
суме, коју треба држава да прими. мпш се чшга, 
да je ова ствар чак- и неморална. Ga тих разлога, 
тсиодо, ja сам противап овом заЈ^ону у иолико 
буде садржавао ову одредбу«. 

A тптдип Рајар каже (чита): »II ja се аОт- 
пуно сЛажем са госпбдом, koja су преда миом го- 
ropii.-ia да je ово аеморалпо, да би со потказЈЉа- 

чима  испла] ала ма каква паграда' Отрга Ja iie 
бих могао гласати за ту уредбу ако би то ocriuio«. 

Према гоме, господо, види со, да je ово гла 
cfiJbe у пачолу било само због тога. mio Je садр- 
жава ro   i ву]  измену   ceimnje.   Ja   сам",   међутим, 
одмах после гласања изјавио и молио у своме 1*6- 
вору, да се ne узима у обзир ова измена секције, 

I сада изјављујем, да Кемо ми т\- нзмеиу пову^и. 
Ирема томе, господо, rai сте највећим деЛом V.ia- 
салн због тога што je та  пова одредба унесепћ. 
Мислим, да ne би бно ред да ви због.те рдредбе, 
K'oj.v секција хоће Да Пбвуће, ннсистијрате на тоМе, 
да цела уредба буде одбачена. Ja бих xTfe6 caiifć да 

.наведем ово, даје госпбдав "BOHOBHII raj који npo- 
тав  пзричне  одредбе   пословнЈта   говори  втпс, 
него iiiTcv би му пословник дозвол)  да се on 
није држао стриктно оДредбе пословника. 

•'•'i   бих   Mo.nio да   после  ог.их    коистата- 
чија госпрдина председнтса o самомс трку гла- 
сања п после ових иојих констатација да се 
npiiMii предлог господина рредседаика, ča допуноМ 
господина Поповића, да ее ова уредбб врата 
секцији. 

Милорад Вујичић: Huje 011.10 одавно, било je 
колико јуче и сви ми знамо, да Je једав једини био 
У иачелу против one уредбе, a то je био господин 
Лазић. Једини je ов образложио зашто nehe да 
прпмп ову уредбу, п miKo други сем њега није се 
v начелу противу one уредбе изјасвио. To je једно. 

[руго, суштипа целог оврг питања, које:се npe- 
треса, јесте у гоме какр je пагао грспрдин Рајар 
и. аатпм. пристаје .m грспрдив министар да no- 
вуче ону допуну. kpja je нз секције нзишла нли 
не. Грспр nm l'ajap. рдноснр његрв друг, крји je 
рвде, у име клуба изјављује, да je у начелу гласао 
за onaj закрн, a тсподии Мипвстар je рцет ал- 
јавир, да on не самр повлачи рвде рну дрпуну, 
него да рн.во њу није im приотар! li. грспрдр, кад 
ГОСПРДШЈ   Мштстар   прпстаЈс   ,i,a   избаци   ову   Д0 
иупу. која je п створила ову забуну при гласању, 
CB ia ja iia.iaaiM. да трсоа да примимр предлрг го- 
спрдина Председника Одбрра, да OBP питап.г сада 
pCIIIIIMO. 

Јован Ђоновић: Ja бих хтео да се оојасппм 
са mciio.iimoM llimaiilicM. Опозиција sraje вр'пшла 
препаде n изневађења. Овн мп пз опозиције, a и 
ви, знали смо o чему се ради п говрри, те ne мбже 
бити mi речи o грме, да je рвде билр Е^акврг npe,- 
пада ii.-m изпенађења, кад смо свн мп. вршећи 
своје дужности, овде иа свбјим местима. Тачније 
.i1' закључити; кад г.и рвде нисте били дршли, до 
мп пмамо права raj nam недрлазак ин^рврета- 
рати гакр, да се ne слажете са закбнскби OCHPBOM, 
KPja je iiUTcpnpt'Tiipa.iia ида ere желбЛИ, ла се ona 
(Моацп. To Јг мпого логпчппЈа оцша вашег НвДР- 
ia<'i;a. исго /m nama папомсиа. да MH Препадима 
хрћемр да патурамо већинн сврје рледиштс иато. 
mro смр MU дотли овде. Ja тр, у пме рпозиције, 
одоијам. ttap да мп ХРћемР шкчтдмма; n ВзВепа- 
Irimi.Ma да г.ам наоурамр Овбја рлсдпшта. Ми се 
овде брримр за сврј? идеје na једав закрнити на- 
'iim. и  nama je глаоост. ако ми ОДВвсемо пргпагу. 

Хоћу Jom да одговорим п господину ОЈеће- 
ррву na љегбву нашмену: да caw ja у некрликб 
прилика гоиорпо no два и три пута рједнбј ствари. 
Несећам će тачнр, a.m je врлр лакр мргуће, да caii 
o једној закрггској рснрвМ говбрир више, neto што 
lloc.iommi; то допушта. A.m што imaM п mio могу 
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устврдити го je, да од тотџ што сам ja говорио 
више uvi,! im што сам имао џрава, traje било штете 
I;II no рад овога Одбора, im no углед овога Дома. 

Исто тако iiM.iM да додам it то. да ja висам 
(Fiaj, којн je почео да крпга Пословник у томе 
правцу. Чланови већине су ти, којв су првв no- 
'.(■.in да више пута узимају реч него што им По- 
(VIOISIIIII;. даје права п кад су се omi тиме цослу- 
жили, овда сам то и ja .VHIHIKI. Зато и валазим. 
да, то господину Шећерову није могло д^тп права, 
да мп нај један рђав иачии добацн «&VJO сам ja 
чеотр иута узимао i1*"! и онда, кад на то иисам 
iiMiio права. 

Др. Момчило Нинчић : ГОСПОДИП 'l.^oiioniin 
обрат^о се личнр ua мене и овда једна дискусија 
начелне природе прелази у личнв стаари. Ja 
против тога аротестујем. Господии. Ђоновин вшџ 
право Егакоме да [гребацује, да ли долази на сед- 
ипцс ii.iii ис долази. (Јован Ђоновић: Имам право. 
јер ja долазим редовво,) Ов сам каже, да вређл iro- 
словник, јер иајчешће говорв. Случајно нисам 
дошао црошлог пута због тога, тто сам имар изве- 
сав посао. 

Д^уга je ствар ono. Господо, j' ие мислим, 
да je учињвн један препад. A.m. господо, мене за- 
чуђава, кад сви знамо, како je дискусија у Одбору 
вођена, да смо се онако увек чували да сс гласовл 
n миитљења не чумаче онако IMIKO не треба. Го- 
сподо, у оврј ствари, како објављују господа по- 
оланици .\ иајмању руку je било 3a6yiie. Г. Ђоно- 
вић каже: да се тумачи, аконисмо били na нрошлој 
содници, i.ao да смо гтротив тога предлога. To није 
гако. то нраво имамо само ми. ГоспоДо, од једвога 
утврђоЈшг правца рада у ЗакотодавноЈЈ Одбору не 
треба да скррћомо na другн пут, јер he рђаво бити 
n то најгоре lio опозицију. стога mro Влада има 
Bohiinv п може да примоњује суровости према опо- 
;;iimi,jii. I lani Je рад .vuci; бИО [фИЈатвЉСКИ И 0 n.vno 
псверења. To je била моја основна мисао. 

Продседагак Миша Трифуновип: Има реч ro- 
ОПОДИИ   MaKir.'iciilll). 

Јован Маговчевић: Господо, овде су готово 
ciai говорилв o формалности, a не o оуштини, Опдо 
сс говори, да мп хоћемо да газимо llociomim;. a ие 
говори сс. да газимо Устав. Дефинитивна олдук.а 
n.nai.vMa. ttoja on нмала саЈгецлју у смислу члана 
i.".!). Устава за уредбе, које су поднете законодав- 
itoM одбору, јестс рдлука да се уредба осназкн или 
укиие. У овом конкретном случају није било тс 
дефинитивне одлук^ Заководавног ОДбора, да ли 
сс предложева уредба оснажи или укине, Према 
трме, прошло гласаље и резултат може да се узме 
само тако. да се raj законскн пре^лог тфати сек- 
unjii. Ja тражим од првдседника, да со шогог, 
[федлог стави на гласање n да данас донесемо 
дефинитивну одлуку o тој уредби. TI ja тражим, 
да сс ради no Уставу a пре hy погазити Прсло- 
ввик него Устав. 

Ирсдсслтп; Миша Трифуновић: Пма pivi го- 
рподив ЈТазић. 

Војислав Лази^: Господо. ja са.м узео реч no 
други пут само пов(рдом оврга, mro један госпо- 
лпп иа воћине ncm. да мањппа rie иоже управ- 
.narn земљом, иего већина. Кад се господив усу- 
ђујс то да коже, опда пека каже n својим друго- 
ппма. да ne изостају нвго да долазе на седвице, 
jop on ii" иоже захтевати, да мањина довоси за- 
Kfaic. којв су већини потроПип. Према томе, тај 
гссподип из jiclninc mije смео да пребапује рпрзи- 

цији, a jom мап.с да каже да je било пекаквог 
пзаенађења. Није било шшаквог изпенађења, ncm 
су господа нз већинд требала да буду уредиија, Да 
долазе na седцице, в ne да одговорвост прима 
оиознцвја. 

Ja сматрам. да je ona. урсдоа одбачена a да je 
одбачена, господо, то je јаево. II грсподив Магов- 
'icnnii n господил llononiili пргрешво мисле, јер 
oam Устав i.'aa.c. да Заководавни Одбор може 
урздбе преиначитв или укппутп илн осВажити. A 
eno шта има записано у прошлој седвици: IIpvi- 
седник Milina Трифуновић: Више нема пријавље- 
mi\ говорника. Приступићемо решењу у начелној 
дебати. Ja hy ставитл на гласање, Ko je за го, да 
се ona уредба у начелу прими, нека нзволи седети, 
a ко je против, нека изволи устати. Седам je уста- 
.IO. a седам je остало седети. Ja hy ставитв обра- 
Tiio. Господа, која су за то. да се рва уредба у na- 
челу iipiiMii пскај нзволе устати. (Устају седмо- 
рица.) Дакле опет једнако »за« ir »прогив«. Према 
томе госпрдо, у начелној дебати рва уредба mijo 
прпмл.оиа. (Глас: Да со врати Одбору!)« 

Ово je констатација оредседника Законрдав- 
ног Одбора, Према тРме, ова je ствар свршена и не 
може се o TOJ ствари више дискутоватв и penia- 
вати. A ono mro cc ради, значи да. хоћемо да по- 
газимо Устав n пословнш^ и закон. (ИзЈвестилац 
ii>. Славко Шећеров: Зар n Устав?) Разуме се и 
Устав. Mn отпарамо нешто печувено, што се пије 
догодило mi у једноме парламенту, него самр код 
нас опдс да једну ствар, коју смо прошлс седпицс 
решилв, данас пегирамо и хоћсмо друкчије да 
решимР. 

Председник Миша Трифуновић: Молим Вас, 
господо, na прекор нзвесне господе, госиодипа 
Нинчнћа ir, другс господе чланова одбора, зашто 
сам допустио да пскп члановв Заководавног Од- 
брра, три, четири пута говоре, имам да кшкем, до- 
пустио сам ;;ато, mro сам n ja овдо као иредседнИК 
у ппта.и.у. Зато сам допустио ову толеранцију, да 
Се no трп. чстпри nvra гобори. После свега- тога 
дозволите Mir да кажем. Ви сте чулв шта сам ja 
говорио n што je госпђдив Миппстар Финансија 
говорио, Ви сте чулн n сад држим да неће битв за- 
буне, Ko je за то, да се ona урвдба вратн секлији, 
цека i'.iaca ;ia. a i;o je против пека iviaca tipoTHB. 
Md.niM господииа секретара,да i ррзива.(ПротестВ 
од стране опозиције: Не може бити гласаља. 
Фехим Курбеговић:Мо.1пм за реч.) 

Предбедник Миша Трифуновић: Молим вас, 
дискусија je завршепа. Сад имамо прећв na гла- 
cainc. 

Фехим Курбеговић: Овде се нде na то, да се 
фалзифицирају запвсвиди. Молим за мч ради 
подношења средлога n na пословлик. Mn не мо- 
жемо дозволити, да ствар, крја je једанпут ре- 
шена, да се поново ставља na гласаље. 

Стјепан Барић: Нећемо да гласамо, гласајтс 
сами. (У оп.ом моменту бпозиција папушта ссд- 
ппцу n чланови опозиције нзлазе из седниде.) 

Ирсдссдтп; Миша Трифуновић: Молим ro- 
сподина секретара, да прозива. 

Фехим Курбеговић: Mn нећемо учествоватв 
у гласапу n' ПвпетС ДОбиТИ КВОрума. (Mar.iaj.mli. 
X. A.inli u Курбеговић на11уштај.у с кротестима 
ca.i.v.T 

Секретар др. Љуба Поповић цррзива 'i.ia- 
НРВв одиора, n omi су i'.iaca.in (шако; 




