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'm(T(» трговачки карактер, a one. задатке, које je до 
сада ова установа имала v ногледу iioMaraibO na- 
рода, упугаће се сада тако како he се народ ne ио- 
магати, iiero како hič сс експлоатисати. Зато бих ja 
молио, ла (Зар овр питање ма.к) боље претресемо a 
ис да in претресомо ca онаквом журбом, како смо 
то код ових досадањих уредаба радили, јер ,v onoj 
ур/едби има ствари^ које дубоко засецају у жи- 
iK'.Tiic ннтересе иародне. Толико сам пмао сада ла 
иапоменем, a кад буде охворев претрес у начелу, 
ja hv мало више имати да казкем o овој ствари. 

Потпредседпик др. Светислав Поповић: По- 
niTo се за ]»i"i mijo цико јавио, молим Одбор да се 
изјасни, прима .'111 за подлбгу специјалне дебате 
ггредлог овога закона, како je ил Одсека азашао? 
(Дрима.) Оглашујем, да je примљен; 

Министар Финацсија je спречеВ да сада при- 
суствује претресу ове уредбе, na je молио, да се 
ona, no претреса у његову осуству. Ако Одбор не би 
ршвио сад да пређемо на следећу тачку дндвнога 
реда, a та би била; Оретрес закона o устројсгву 
поитра.пк^ управе, - онда бисмо моглн ову сед- 
imuv да закључимо, a другу Да закажемо за cyi 

тра npo подио у 10 чаоооа. Дпог.нп ред 38 on.v оод- 
ппцу био on овај: 

i. Пријем у цо.тотп привремеиог закона 6 
државној тротарипп. таксама и пристојбама; 

■j. Продужоп.о цретреса нзвеЈптаја l. секције 
o уродби o уирави фондова (бр. ,;-): 

3. [iperpeč шип-ттаја 111. секције o уредби 
Министарсгва Народног Здравља списка бр. 30. и 
уредбе Мтшотаротоа, Фднансија списка бр. 118. 
(бр. '>.): 

4. llporpoo извештаја 111. секције o уредби o 
добровол»цима (бр. (i.); 

5. Иротроо извештаја III. секције o уредби o 
[Гопису становнипггва (бр. 7.); 

6. Претрес извештаја III. секције o уредбВ o 
исељавању (бр. 8.); 

7. Претрес извештаја l. одсека (бр. 7.) o вра- 
lniioj уредби Министарства Финансија бр. ai; 

s. Претрес извештаја I. секције (op. s.) o 
уродбама Министаротпа 'Гргопиио од броја 44. до 
48. СПИСКа уродаоа: 

9: Претрес извештаја I. одсека Министарства 
'l'iinaiioiija o уредбв o организацији државвог до- 
бра »Беље« г(бр. 9.) и 

10. Ирот])оо извештаја V. секције (бр. 3,) o 
npahomiM уредбама Министарства Пољопривреде 
i: Пода под бр. 8.. 9. и 18. списка.' 

Прима .m Одбор овај дног.пп ред? (Прима.) 
Данашњу седницу закључујем, a другу за- 

казујем за сутра у 10 часова npo иодио. 
(Седнвца je закључена у 18 п 15 мпиутв.) 

XIV. СЕДВИЦА 

ЗАКОНОДАЈШОГ ОДБОРА 
НАРОДНЕ CJOIlIUTlllll] 

КРАЉЕВИНЕ 
СРБА, КРВАТА U СЛОВЕНАЦА 

држана 25. новембра I921i год. у Београду. 

Председавао Иродогдтп; Миша Трифуновић. Жерјава примљен, да onaj заков o ^ржавној ipo- 
Заментс секретара др. Славко Шећеров. шарини, таксама и пристојбама вреди до $1. Де- 
Приоутнн су Мпипотар Финавсија г. др. Ko-" Чембра l!t■2■-,. год. 

ста Кумануди и госпоДа реферевти [^инистарства шшистар Финансија   др.   Коста   Кумануди: 
Финансија', Управе Фоидова и  Социјалне  Поли- Нијо никаква одлука допесена o томе предлогу. 
игке. Нбвестилац др. Славко Шећеров: Ja молпм г, 

(Помотак оодппцо v io часова u 2о Minivra.) Жерјава, да се нзјасни o гоме. 
..' _    , „ Др. Грсгор Жерјав: Ja оам поднео формалан 

иредсодиик    Миша    Трифуновић:    Отварам предлог 
ХЈУл.ред. седаицуЗаконодавногОдбора.Молим1\ Министар Финансија др.  Коста   Кумануди: 
секретара, да изволи прочитатв запнсвик прохвле 0 ,|.mi(, Вашем предлогу није било гласаља   
свднице. само да није Никаква одлука донета, него o њему 

Заменив секретара др. Славко Шећеров чита није mi Дискутовано. Прсма TGMI' не може се овако 
цротокбл прошлог састанка. решавати, кад се не заа шта има да се решава 

ГГредседвик Миша Трифуновић: Има лв при- Др. Грегор Жерјав: Ja сам иодпоо формалан 
медбе na протокол, господо? (Нема.) Протокол je цредлог b г. Министар фивансвја пристао je фор- 
примљев. 

[Трелазимо na дневни ред. Ha лиојшом je 
роду: Прпмап.о у ЦСЛОСТВ npnnpoMoiior заКОНа 0 
дрлшвној трошариии, таксама п аристојбама. 

Нма реч i'. др. Шећеров. 
Известилац др. Славко Шећеров: Kao што се 

oohaTo. росподо, јучо je onaj предлог г. Дрбфенико 
бво .vn.vlioii na дефиввтивну редакцију. Ja имам 
овде да npo гласања изнесем ту редакцију одбору. 
To je npno. A друго. lin oc ooiiaTo. да je предлог P. 

мално. 
Мпппотар Финанција др. Коста Кумануди: 

Ja сам сс изјаснио, да примам у принципу тај 
иредлог, a.m Законодавнв Одбор nnjo гласао 6 
n,o\i\-. Mn омо on.aj џредлог везалн за буџет n ja не 
б.ИХ М(аао ii|»iioTaTii. да СВВ ОВИ 110рвЗИ, Ha којо оо 
буџот nao.ian.a. престаиу npo noro што буџет оре- 
o'iano. 

Председнш! Миша Трифуновић: ПриступВ- 
ћемо гласању са оваквом   редакцијом  овога  за- 
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Koiiu. Што се гиче рока трајања, нма да останс 
како je изјавио г. шпгастар Финапсија, до краја 
буџетске године. 

Војислав Лазић: Мо.шм за реч. 
Председник Миша Трифуновић: Има реч г. 

Лазић. 
Војислав Лазић: Ja li.v IM;IC;IIII цротив овога 

законског ирсдлога. Зато што li.v гласати иротив 
њега, ja бих желео да објасним зашто. Синоћ ми 
сс nuje дала арилика, да кажем оно mro сам хтео, 
те liv сада то рећи. .N' овбке закоиу има једиа рд- 
редба; itoja говори o таксама на иаслеђе. 

ПредседшТ Миша Трифуновић: Mu ис мо- 
нгемо сада, аристулајући гласању, ништа дарата 
нити говорити o појединим члановима и одређи- 
вати који су члапоии. са којима се слажемо, a који 
су, са којима се не слажемо. ЕСад се приступа ко- 
iiii'iiio.M изгласању, Ви моЉете дати само једну 
кратку мотивацију зашто ћете гласати прогав. 

Војислав Лазић: В na добро. Ja li.v гласатн 
иротив овог законког првдлога због тога, штр се 
у овај заков уноси такса на наслеђе у ирг.ом сте- 
\нту и то je наглашбнб, да сс ne може знати 
ко трсба ту таксу да плати. Овде изгледа no момс, 
мшпљењу, a тако je и вапнсано, да синови, којн 
iiiKviclj.vj.v лмани! од от1,а, пмај.у да плате ту такоу. 
Дозволите, господо, да важем, да ми у im moj др- 
жави имамо сељачке задруге, у' којима синови 
жпне заједао са оцбм и да omi читав свој век при- 
вређују са/ отцем заједно и да имају приближно 
вото холико удела у стварању тих имања колико 
и отац. im. Cm баш onu ирема ог.ом закону нмали 
да плате таксу на своја сопствена имава. 

Председник М. Трифуновић: <) томе je било 
iseli говора, O том ue мои^гс. иитс гопорши. lin 
само можете казати разлоге с којих гласате 
иротнв. 

Војислав Лазић: Ja зато гласам иротпд тог 
закона и тражим, да мп се објасни, како то да се 
раздвајају npii наплати такса ona имања, која 
je cmi ствкао радећн заједно с оцем. Исто тако 
iipeTiioc,Ta,iui>a се ii;!Molxv мужа n жте јодпа такса, 
a зпа се да жена заједно ради с мужем чвтав један 
век u има удвла im имању, a нигде се im каже на 
K'OJII iic. се пачии такав дио иЈздвојити: Тако исто je 
n ca опорезоваљем адрата и то im жељезничке, 
паробродарске в вутннчке карте. Овде стоји, да се 
опорезују железнцчке карте ... 

Предсодник Миша Трифуновић: Не могу вам 
дозволшв даље говорити o томе. To je критико- 
вање одредаба. 

Војислав Лазић: Ja сам синоћ тражио реч, 
a.m je цисам добио. 

ГГредседник Миша Трифуновић: Сада je рвч 
o гласан.у n игматс праиа ДЈ)/кати говоре, него са- 
мо можете казатн разлоге и иавести за тај и тај 
члав не гласам због тога n тога разлога. Ви дис- 
кутујете поједиие чланове н кажете; да нису im 
(•ио.м'мес,ту.'Ј)И да1;.ме гласато протиг. та TJUI ч.чапа. 
против којих jom licu; да гласате? 

Војислав Лазић: Иећу далзе да говорпм и 
иека се зна, да народни посланик не може у овом 
дому да искаже ono што треба. Ви изволите гаа- 
сати, али народ je ту. воји пази на ваш рад. Доне- 
сите закон како мислите. 

Председиик Миша Трифуновић: Приступи- 
hcMo гласаљу. Ko je за то да се прими onaj закон, 

века ибволи рласати за, a кр je против иека взволи 
гласати са нротив. Молим г, секретара, да чита 
имена чланова. 

(Настаје гласање.       После гласа^а.) 
Председваак Миша Трифуновић:  Гласало je 

свега 19 n 15 je гласало за, a четири против, Заков 
or.aj о трошарини, гаксама n пристојбама (соначио 
je примљен. 

Дозволите, господо, да нзгласамо jom једав 
закон, i.'ojn смо iimoli пропустили, a то je уредба, 
одпоспо сада закои, o пбштанском (птедном чеков- 
пом и вирманском иромету Краљевине Срба, Хр 
вата и Словенаца. Ito je за то да ое onaj заков 
прими гласаће за, a ко je против гласаће прртив. 
(Лазић: iMo.niM реч.) Има реч госиодив Лазић. 

Војислав Лазић: Гослодо, ja [сонстатујем, да 
onaj ;iai;oii није дапас na ДНвВНрМ реду. Mu НИСМО 
дошлн овамо, да самр амицујемо, да гласамо за 
нешто IHTO nnjc na дневном реду. Треба ставити ва 
дневнн ред, да знам за што гласаи. Ja нећу гла- 
сааи mi за im против. 

Пргдссдпш; Миша Трифуновић: Молим Вас, 
господине Лазићу, mi можете нмати правр. To 
овиси од Законодавног Одбора. Ово je једна ствар 
сасвим формалне варави. У место да смосиноћ из^ 
гласали овај заков у оном већем броју, које смо 
изгласали, a било nx je око 15, мп смо то пропу- 
cTiuin. na можемо данас учшшти. У осталрм, ва i 
ГССПОДИВ .:la;!iili ИНСИСТИра na то. да овај заков 
остане за идуЈш пут, мени je право, na ћемо ођА] 
закоп стапитп na дневпп рсд ■■ул n;i,\iiii пут. (Одо- 
браваље.) 

Прелазимо na другу тачку дневнога реда, 
продужењр претрееа швештаја I. Секције o уреДбп 
o Упраг.п Фондова. Ta je уредба у начелу при- 
иљена јуче. Оад прелазимо na специјалну дебату. 
Ja молпм господу, да се код спецпја.тг дебате јаве 
код појсдипвх члапова, o којпма. л.чме говоритп, 
односно код којих пмаду стаг.пти какве примедбе. 

Дакле господив Лазић се пријављује код 
'liana 5., u.. 63., 80., 100.a) n 117.a); ГОСПОДИН др. 
Жерјав код члана.5. n 1,17.; господин Дрофеник 
код 'Mana 5., господин Машић код члана •'>. Дру- 
гпх пријава нема. Господо у специјалној дебати 
објајт.ујсм. да je члап I.. npiiM.i.mi. ['осподине Ла- 
:;iili.v. пмате реч код члапа 5, 

Војислав Лазић: Гооподо чл. 5. закона o 
yii|)aiui фондова мсп.а сс u уирава фоидова na ог.мј 
иачив оретвара се у обичну банку, којих бавака, 
хвала оогу, у овој земљи имамо сувшпе миого. 

• Jooi' тога. IHTO ј(! ово државма бапка/која пма тсп- 
денцију да. народ експлоатише поред осталвх ба- 
пака, које већ постоје, јер изгледа, да ona има ;ia- 
датак да помажв бапке у земљд, nojv. експлоахишу 
парод, ja сам мишљења, да тачке 10., 11., 12., 13*., 
16., 17.,' 18. и 19. треба ИЗОСтавитп. To су iiOBii 
СТавОВИ 0 надлежности .vnpaiu; фопдова, која no- 
стаје na тај начин једна обичпа банка. Господо, 
место да помажемр народу, ми im овај начвн иде- 
мо im. то, да помажемо one, којп експлоатишу 
народ, пдемо na то, да помажемо богатима. n вели- 
кпма. Ja бпх у кеото ових одредаба предложио a 
вредлажвм, да ова банка како je сад названа, од- 
nocno какр желите да je назовете Хипотекарна 
Папка. ja МИСЛИМ, да у мгсто овпх побројаппх ње- 
ппх послбва. унесемо у men задатак, да ne давати 
зајмове земљорадппчкпм задругама n земљорад 
[ШЧКИМ еавеппма. Влада се, гоеподо, ne стара  na 
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којв he начин армоћи зомљораднику, да звмљо- 
р&дник дође до јефтШ10г кредита. Овај јсдтш 
кредиг, који управа фондова даје uo неком пму- 
ћлијем ccihiiKv. сад се извдачи n даје се банкама, 
Koje lic civCii.KiaTiicimi земљорадника. Ja тражим, 
да у место рвих банака дате јвдау бавку као што 
je у1фава фрндова и да joj ставите у дужност; да 
се баки TiiM пословима, JUTO he давати позајмиде 
п кредито звмљсрадни^ким задругама и земљо- 
радошчким сталежица, те да се na raj начин 
створи могућност, да земљорадници имају бар 
једну установу у држави, од које he моћа доби- 
јатп јефтиног кредита. Говорило се je раније", го- 
сподо, да he рлад^ установитв не1сакаи земљо- 
радничкн кредих и Да he тај креддх земљорадни- 
'ii.ii oinn установљеи код управе фондова; Међу- 
тим HITU. сад впди.мо? Видимо да се у место тога 
сасВим обрнуто томе, од управе фондова, једне др- 
жавпе устадове ciBiapa једна приватпа баика која 
не да iioMaiKo иарод. неда помаже сиромаишЈ зем- 
љорадничку класу, него да je на raj начив екс- 
плоатише. 

Председник Миша Трифуновић: И.ма реч го- 
сиодии др. [регор Жерјав. 

Др. Грегор Жерјав: Дрзкавна хивотекарна 
oimiv'ii аотребна je, да се штр пре изједнача itaMa- 
тна стопа за хилотекарни кредит у нашој држави. 
C тога гледишта ja само желим, да би државна хм- 
иотскарпа банка лмала што BHBie успсха у СВОМе 
раду. Она he, napamio. потто je Еошатва стопа uo 
источиим двловима name. државе luilia од каматне 
CTOIIC у заладним деловим!а наше државе, пре свега 
деловатв л утицати да деловима Hauie земље, којв 
пмају iicli.v каматну стопу помогне у хипотекарном 
кредиту. A.TII. господо,. треба иаиитп, да веће про- 
ишрење уцраве фондова, однрсно проширен>? др- 
жавне хипотекарне банке неповољно утицати на 
j;a,MaTii,v столу, коју штедни заводи доста ниско 
држе у западним деловима dame земље, да неће 
иаједанпут порастн каматаа стопа, што би тешко 
оштетилб тамоти.и економски живот. Ja не же- 
.iiiM. да се одмах организују државне филијале рве 
\iijioT('i;a])iio банке; само држим, да he стилиза- 
цпја 5. M.iana, i;ai;o ji; on [федлОЖвН, НвЗГОДНО УТИ- 
цати na штеДне заводе, KOJE су по,гфжавани Eiapo- 
чнто у Оловенији, ДаЈшацијц ua и ,\ Хрватској 
цело вреие цсо терет хипотекарнога кредита, да he 
велим na, п.пх утпцати незгодво. 

У 'i.i. Б. ;;ai;(ma O ДржавДој ХИПОТбКарној 
бандн у i. тамци каже( се: државна хипотекарна 
оапка омлашћујо се. да рукује свима јавним и др- 
iKiiimiiM фопдоимма као п пупп.ишм каиита.шма. 
To аиачи dap од сада како изгДеда из члана 117. 
тачке ;•.). да касцијс иорају свв пупилнв вовв^ и 
други јавнв вовцв искључвво се предават^ др- 
жавној хипогекарној банзш. Тиме he штедага за- 
врди, којима заков признаје пупилну сигурност, 
iKtp.voiiTn јсдаи ii;ii;op -a штедне улоге. Ако остане 
oi;a формулација, нвпе бита могућности да иуии.ш 
упиоују државне зајмове, што je no MONK; мишљењЈ 
у cMiiiiciiTiioM ннтереоу државс. У ирошлој сезони 
др^.-алигога зајма МИ смо нарочито иастојали. да су 
стараоцв штр вшпе пулшшога новда уписалв у 
државни аајам Краљевине Срба, Хрвата и'Олбве- 
иацл. Од сада то he битВ иемогуће, јер he сав тај 
вовад морати у1ш у државну хткггскариу банку. 

Ja блх. господо, ради тога иредлсжио у l. и 
2i ■i'a'inn  чл. 5. јодиу  иапомгцу. кпја je ,v   веЗИ ca 
поолвдњим ставоМј којв се ва^азв у 'i. тачци, [соја 

каасе, да се општински, самоуправвв срески, рбла- 
cim n окру,Kim јаипггалп ве треба да улал^у у 
Јииотекарну банку, ако je тај иог.ац уложев у чу- 
повиву обвезнида државнога зајма или у друге 
акције, i;ojiiMa закрн даје то враво. Тиме се иде 
већ \ сусрех мислн ^ога предлога и зато бих ja 
iipoiiiiipiio i. u 2, тачку n казао овако: да со фон- 
довв п капитала могу улржвтв у дpiжaвнe и лругг 
naiiiipc којима заков даје араво као и штсдис за- 
воде, којима закоа признаје сигурв^т. Има и дру- 
!iix завода, којима заков даје важност, којима 
прнзнаје вупилариу сшурност. Ha вример Есад се 
даје коацесија за грађење железиице, закон акци- 
јама железнипким лајс пушмарип иначај и тпмс 
ci' омогућава, да више иупилног n јавнога вовца 
уђе у такг.а, подузбћа, па да срезовв u градовв n 
уоптто самоуправва тела могу tia п.их улагатв 
спрј  иог.ац. 

IIITO се Tii'ic завода за птдп.у. молим вас, 
да промислите мало o томе варочито ва свротин>- 
ске благајне у Хрватској, tioje оу добро вршиле 
ову задаћу, na затим градске штеДцоне у илове- 
iiiijii и Далмацпјп. Ове штедионе iiiic.v бавке, како 
иеки мпслс. него се гамо без вкакве вараде рада и 
ihiiMa je заков празвао вупиларву сигурпогт. јер 
ii:;a iMix стоји све пмап.г дотпчипх градова и ДО- 
тпчппх сељачквх оввггина, јер one су се оргавв- 
зовале и имају своје велике штедиове тако, да je 
иупаларва вовап; ту сасВвм свгуран. 

Ja мпслпм. да из тога. ако се onaj цредлог 
iipiiMii. ве he бвта губатка за Управу Фовдова vr- 
лаког, јер no зашау вупаларав врвац само у ма- 
лом оасегу даје се у велаке ипсдиопс. вошто ј«1 

r.ch аустријскв закоа првцудао стараоце и суДо- 
ве, да оу велвке вупиларве азвосе морала да 
улажу у државве^ зајмове. Радв тога су ова 
огромио изгубвли, iioniTo јг орРвала овдашња др- 
жава. lio моме мввгљењу губвтак за |фжавву хп- 
иотекарву бавку ue he батв велик. Дон je ва дру- 
гој страии за ове штедовве заводе ono ввтање мо- 
ралво од колосалве важности, да стоје вод варо- 
читом ковтролрм државе, na да ое њииа од страве 

(ржаве првзнаје вупвларву cai^paocT, која je 
оида атракцпја. ;;а све остало. Ja дакло, ГОСПОДО, 
предлажем овакву нзмеву и молим, да ое она 
прими: »Наврмева ад i. н 2. ('r.n овв фондовв n 
капиталв MOI'.V се уложитв и у државн^ в друге 
хартвје, којпма заков даје то враво, na u у ште- 
даоае заводе, којама заков призваје пуцаларву 
свгураост«. 

Јосип Дрофеник: Реча морам, да ое с пред- 
логом г. колеге др. Жерјава пополвона отрињам. 
llami' храпилпицс. i;ii имајо иушмарио papaOCT, 
нмајо ве само велвк моралнп помев за nam иарод, 
амаак тудв велвк вацаовапав помоп в папшх кра- 
јпх. Баш iiamiiM деааравм заводом се вмамо аа- 
хг.а.тти. да je nama пародпа завест тако внсока. 
Севеда бв чловек гкелел, да бв бвла nama иародна 
завест ше мочвејша. Тода упоштеватв je треба, да 
смо билл (Vioiicimn зластв n обмејанх краЈих до- 
слеј лародпо затирала im права народвв муче- 
ницп. 

Зато na мислим, да бв се згодвла пашпм де- 
irapiuiM заводом велвка крввира, чс ол шел вес 
пупвларно варнв девар вз обчвн, срезов mi обла- 
ств в дрЉавно бавко. Иросчјм. да сг гпрсјмо л])од- 
лог г. др'. Жерјава, кв rpe за гем, да останејо пу- 
ппларпс влоге, кв со седај в мествих, окрајвих ала 
оврожних хравилнвцах, в.тех денарних заводих im 
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да ne гредо в државно баико. hi хранилнице со 
установиле местне обчине, окраји али дежеле ин 
јамчијо с цс.к) давчно сило im преможењем за си- 
гурност влог. llnccM na ороти гему, да гредо в др- 
игавно банко велшсе рвоте, [<адар се гре за велике 
виеске. Државна банхса je прав тако великега no- 
\ii ILI за државо, ttaicop со омењеии заводи локал- 
нвга екопомскега помепа за обчино, окрај али 
округ 

Зато просим, да законрдајни одбор освоји др. 
jK'cpjaiioi,! првдлог, да ne приде до разних иепри- 
јатних грзавиц. 

Председник Миша Трифуновић: IIM.I реч i'. 
Машић. 

Хусејин Машић: Ja сам хтео да кажем ово 
IIIKP je seh речено и слажем се потпуно са говором 
дра. Жерјађа и r. Дрофеника, али бих кмао да 
учиним извесне наиомене код тачке ■">. У тачци 2. 
велн се, да ће ова банка руковати са црквевим a 
манасгирским новцем као n новцем других корпо- 
рација^ Дакле, овде долазн у питање вакуфни но- 
вац. Mu нмамо вакуфне просветне аутономне 
установе, које бн долазиле под ову одредбу. Mu 
имамо прихода 6д тих установа, којнма ми руко- 
водимо, сад би TU приходи no OROM закону били 
одузетн п предати onoj банци. Ja се бтога ne могу 
слолсити с гиме, м^ немам при руци конкретних 
предлога за измену ове тачке, алн ja li.v спремита 
;i,; специјалав првтрес. 

Др. Лаза Марковић: Господо, менв нзгледа, 
да je ово питање, које je покренуо г. Жерјав, су- 
nniiK! озбиљно, да t'iii;, требалв да га репшмо сад 
одмах. Ja мислим, да je боље, да се ова ствар 
врати патраг у декцију, mi да (v. рапмислљ 
озбиљно до којих граница може се у руковању 
тпм iivmi.iim.M вговцима одотупити рд начела, 
нзрвчених у овом законском предлогу, од на- 
чела да се сви тн ног.ци дентралшџу и ставе 
ii;i расположење једној хилотекарној банци тако, 
да од гога новца имају користи сви крајевв 
iiiiuu' земље. Ja бих овом арвликом Ј:те6 да кон- 
(•TiiT.vJcM једну отвар, коју je споменуо и г. Жерјав 
a то je, да се нмају у виду више в предузећа поје- 
дштх области; да бв се јиме економски појачале 
областв n да дамо могућностИј да one за своја пре 
дузећа u за свв - ако хоћете - ' банчине уота- 
нове, могу искористити све илв једав део пупил- 
nor новца. HITO се тиче пак давања иарочитих 
привилегнја поједишш повчавим ннституцијама; 
као што су ове штедионице, разлози, које je зато 
нзнео r. Жерјав менв нзгледају, да тк-у довољно 
[гроученн пај да решимо, да само нзвесаим ште- 
дионццама дамо оваио овлашћење, да могу ири- 
MUTII иупи.тпп вовац в ужџватв поверење те пу- 
iiii.inc с^урности, ;i за друге штедирнице да се ие 
зна urni In; niri'ii u како he се ca и.пма поступати, 
Изгледа ми дакле, да ово питање пије довољво 
зрело за одлуку данас и да га треба вратити сек- 
цијп. II онда on секција нмалатачво да предвиди, 
да лп ово mro [фвдлаже г. Жерјав нма да вредв у 
будуће, кад се посббним законом једној штедио 
ппцп илиједној Есатегорији штедиовица да та ори- 
вилегија, да oiie могу пјјимати iiviiii.imi коиац, 
Ji.iii да, лп то ирсди. као што то 11;!Г.и'Да. да Ji' па- 
мера господина Жерјава ила ne, јер no схилиза- 
ци.ји није jaciio нзраженој да оне штедионице, које 
сад имају то овлашћење, ту привилегију даље &а- 
држе, Kao што рекох, нмамо два [штања; имамо 
питање 6 томе, у колвко се пугашним новцем могу 

да корвсте нзресвг, било новчанв инсхитути, било 
привродае уставово, које пршшдају штгппт, i;ojc 
цршшддју срезу, нлв области, п друго питање; у 
колико се може raj исти пупилнв ноВац да поверв 
n првватним iKiii'iainiM заводима. Ако Je господо, 
једна штедионица такве природе, да за п.у гараи- 
тује цела имовива среза, нла цела нмовваа оОла- 
сти, ако je то обласна штедионшџј., ако je то среска 
штедибница, и.т ако je то варошка штедионица, 
за коју гаравтује дела имовива вароши, овда 
сам n ja за то, да се нза^е na сусрет оваквим 
потребама и да се п.има омргући пскоришћавање 
пупилног повца. A/m. господо, ако су го ноичани 
заводи, којв користе само својим члановима, ако 
m новчанв заводв имају карактер нриватвих нов- 
чаних завода', овда ja не бдх био за то, да се рд 
прнвцвпа, нзложеног у овом закону, одступа и да 
се п.пма дају ма какве изузетве привилегије. 

Ja бих молио Одбор, да ово питање вратв у 
Секцију n да се Секција позабавв предлогом г. 
Жррјава п oiaiM другим предлогом, есоји je пао, na 
да пам сс поднесе једна нова, јасна n арецизна 
редакција ткко, да заамо овда за што гласамо и 
какав ћемо режим иматн у погледу употребе гога 
пупилног дрвца. 

Председник Миша Трифуновић: Има реч r, 
Настас Петровић. 

Настас Петровић: Ja li.v. господОј одмах да 
no'iiicM oiaiM чпмг je почер i'. Лаза Марковић и 
'IIIMC. je on завршио. 

Питање b томе: да лв треба пупилнв новац 
да буде поверев једној државној хипотекарној 
банци, n.iii да се ов поверава u некаквим другим 
заводима, ма какве врсте и ма каквог карактера 
omi niLiii. — то je пвтање додиривано у Секцији и 
ми смо o томс разговарали. A међутим, то je пи- 
тање тако јасно за свакога, да ту ие треба im 
много студијв, m; много размишљања. У свима 
друттипма. у свима државама, одкад je чрвек ао- 
стао културав ii удружио се у државу, оупиле, ве- 
јач, деца која су остала без родитеља, имала су 
свагда једав карактер светиње. 0 њиховим пмгт- 
дпма увек c.v се стараЛв држава и друштво од 
памтивека. Иитан.с je сада: на i;o.jii пачив може 
др;каиа да оспгура тс пупп.К'. да сс OHe ne разнесу 
п да се не удропаств та кејач. To се иоже JIOCTIIIIII 
само оида. кад ona' то y;iMo na пскакаи иачин .\ 
enojo руке II кад цепо друпхтво и цела држава 
будо гарантовала за сигурност тпх Дупила. ОтУда 
je п дошло, кад je првв пут ствараиа Управа 
Фондова код пас. да <-у се у арвом реду држава и 
заководавац постаралц, да та пупила уђе у касе 
Увраве Фондова, да u.v ona чува, пошто оваку 
iincT.v cnocii држава. Држава гарантује дакле за 
те иметке. Е, сада, гооподо, јавља се овде генден' 
цпја. na видим да го анимира ма.то и г. Лазу Map 
ковића, да će у поједшгам областима n појсдттм 
варошима могу повернти пупиле и то из разлога, 
IHTO he те обдаств нли те вароџги нматв да capBia- 
г.а.ју извесве задатке; na he им (5итн потребнода na 
тај начив добију новаца. Молим Вас, господо, кад 
сам ja ово иапред казао, мислим, да je за свакога 
јасно. He можете вв упоредити у поглвду сигурно- 
стп im областв nn срезове im вароши. Држава, ако 
хоће да ортава да го буде светиња n да над n.vnii- 
ла.ма водв држава рачува n да ona гаравтује nai- 
хову сигурносг, онда можете само поверитиоваковој 
једвој устапомп, као mro je Управа Фондова, чпју 
штету дадокнађава дело друштво и дела држава. 
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-.m Стеногр. белешке 

Прсма томс je оп&сно да се повврава икоме дру- 
гоме. To je нршацпшјелно. 

Сад долази једн& друга ствар; Ja разумеи 
noTiiviio Оловенце, што су се постарали у борбћ са 
Аустријом, да извуку тај новац, да га не дају 
Ауогрији, да i'.-i задрлсн за себе и да се omi кори- 
сте њиме. Разумем, што je то Аус^грија и доиу- 
стИла, без сумње v моментима, Есад joj je требало 
да придобије M.I.IO Оловенце. Она им je iaitoBe по- 
јвдине уступке и танила и ње ее вије тицало, хоће 
.ni оупиле Словенаца прђпадађпи или udu;. A.m 
данас кпда сс Оловенци ие треба да оојс. за своје 
плем&ј данас каДа Словенцн немају ршлога да 
мисло, да he им неко отимати raj новац и да нм се 
иешто неће дати, ja шнзлим, да тај разлог отпада. 

Нова Хипотекарва Банка иеће бити Ваика 
једнога краја, него Вапка цеЛе Краљевине и она 
he свуда v земљи нмати свбје филијапе^ које he 
пружатп новац ирема потребама у појсдипим кра« 
јевима: Она he радити нсто онако као што je pa- 
дила ii Упраиа Фопдоиа. Прсма TONK; II;I јсднога 
разлога o сихурностн пупила не би се смело допу- 
ститн друкчије, него да оне иду у касе за које ra- 
рантуједржава, Ова плашња сама ао себи одпада, 
јер je безразлржна, јер ако затраже Есрајеви у Оло- 
iHuilijii извесну помоћ, omi he je и добити од ове 
liaiiici' JiaTO. IHTO he И тамо. OIITII (})iuuijaji(\ које he 
радити. ЗбогГуога мислим, да нема потребе да се 
овр враћа у сокцију, ј<'1> ј'' потиуцо јасно, да je 
ono морало тако да буде, ако хрћемо да заштитимо 
сирртрњски лоиац. 

СаД да цређемо на неколико напомена. Г. Ла- 
зић у овој Банци гледа обичну Башсу, ваЉда због 
хога IHTO сс л ово аовс Хипотекарна Ванка, Док су 
друго Баикс акумхмацнЈ.:! мрпг.атпих капитала. 
дотле ono mije Банка која je акумулирала при- 
ватни калитал, него Банка са вапиталом друшта- 
i;a, каинталом разнцх корпорација и фондова. 
Овде не управљају .ч.удп.. који, су лилно ангажо- 
иани са СВОЈИМ имстком у Ванци, na да желе iK1- 
какве велике профите и да раде нешто нз својих 
,iii'iiiii\ користи; него овде радн држава у корист 
цупила и поједаних друштава и у кориаг општу 
свих слојева друштва. (Приговарање есод земљо- 
радника.) Доћл hy n на то. 

Тачно je прописано у м.ч. б. на што смпјс. 
датк 110Ј!ац. Сме га давати рамо на ono. што je си- 
рурно. Она се ne смс улуштатв nn у какве пословв, 
којпма. nn се дошло до штете за onaj попац, који 
олужн као капитал. (Војислав Лазић: Говорвде г, 
Петровићу o тачцп  li.) Вр&тићу će n na тач.  11. 

II бемљораднички rane;;, господо, ако има 
OBfiKBe подлоге, какве закон буде тражиој добиће 
зајам од Управе Фондова, као mro he добити сваки 
приватав човек и свака друта корпорација, која 
може [гружити сигурну подлогу за заја^. Према 
том(! Земљораднички Савез нема гата да.се плаши 
да му iiona Хипотекарна Вавжа неће излазити на 
сусрсг. кад on има право и кад има подлогу. 

Проширењем Д1елокруга пређашље управе 
ФоЈгдова баш се иде на то, да се непосредно народу 
пружи mro вшпе помоћи. Ако je г. Лазиђ добрО 
npo'urrao деЛокруг рада^ нове хипотвкарне балке, 
Molni he то видетн чак као новиџу. Mu смо уаели, 
да he нова Хипотекарна Банва давати зајмове и 
na мелиорацију самога земљишта, na наводња- 
вање великим задругама, које се створе на тој 
основицн n т. д.. као што he остати Лраво свакога 
;!СМл>орадп111;а,   кад   има   подлогу   у   нећокретнбм 

he се псто давати свима задругама, кој.е CQ, оснују, 
ма какве биле, ако буду нмале подлогу за то. (Др. 

имаљу, Да добије зајам у Хиџотекарпбј Ванци, 
ако му буде иотребан, као што je до оада било код 
Управе Фондова. Према томе ja се чудим] r. Jla- 
зићу tiao представнику Земљорадничке Страике, 
да on цалази, да je нови делокруг рада паперен 
противу земљорадаика. Обрнуто, проширењем де- 
локруга nam сс иде nacycpei: самом земљорадвику 
n i;ao mro de даје II срезовима n окрузима, тако 

ia. кој.е (•!■ оснујЈ 
одлогу за то. (/ti 

Урош Стајић: Ако буду имале.) Да, не.можетотра- 
жити, да узмете сав пуппк-кп иметак im иаше 
Краљевине, да узмете све фондове и да иатерате 
држапу. да даје зајмове онде, рде иема никакве 
подлоге, na да ona нрошадне. To ne смете дозво- 
.nmi из разлога, који сам у почетку свога говора 
ирменуо. 

Прсма томс one папомсш" r. JlaaHheBC nncv 
требале да падну у облику у коме nx je on изнео. 
Ог.пм пројектом ие иде се нротив земљбрадника, 
'iai; шта више ароширеиЈШ делокругрм нде се на 
то, да му се што више uoMomv да му се иомогне 
онолико, колико je закон смер да му изађе na су- 
срет. ДаЉе nhn билр би опасно no (Јшидове, a ja 
мислим, да то nuno ne fm омео учтгати законским 
путем. 

IIITO сс тиче напрмене за маиастирскс фрн- 
ДОВВ, noja je дапас учпп.спа. a била je учпп.гпа n 
у самој секцији, мп смо били сложни, да гако 
ncTo n тп фондовв морају yhn у нову Хшштекарпу 
Ванку. Онако исто као што су ушли и надга ма- 
настирскн n namn цркпгпи фопдопп, тако исто run 
фондови, ма noje ncpomaionccTii били, морају да 
се сливају у Хипртекарну Ванку; Тиме се Hehe 
аутонрмија, коју признаје Устав, крњити. Онн he 
n даље OIITII аутономна установа шихова, имаће 
пу.чу рлободу кретања и раополагања новдем; 
само штр тај nonan, iidic лежати код њих, само 
IHTO ii" MOI'.V давати другим установама, него га 
морају дати у Управу Фондова. 

Ja мислим, господо, да sehe бити оправдан 
разлог, акч) добро промислите o целом пројекту, 
којн je пред вама, д^ се борите против њега n ja, 
вас мо.чпм, да, га примите i;ai;o je редиговав n 
предлржен. 

Само, господо, има нешто да се избаци, што 
je дошло овде и na што се мп нз Управе Фондова 
не nn мог.ти сложити a n оваки, којп добро проми- 
сли o томо. To je ua.'io у секцији n ja бих молпо, 
да се im тачко друге чл. 5., која глас.и: »да рукујс 
свима оппшшским. са.моупрапппм. (^»'(чпш. опла- 
(Ч111М (окружним) каппта.шма. којп joj'co прсдају 
na руковање, a нису депоновани у самрудравшш 
штедиеницама; a такр исто и свима капиталјнма n 
новцима црквеним, манастирским и других корпо- 
рација, којп се купе у прирезима или иначе за из- 
весне потрвбе, a не употребе со одмах на ono чему, 
су намењени — ако тај nonan, није уложен у ку- 
повину обвезнида државног зајма« избацн ово 
nrm дање допази; »илп друго акције, којима иакоп 
даје то upa no«. 

Господо, то ми у Украпп Фондова ре Cm мо- 
r,in npiiMiiTii ncli само за дрлмвне папире. Ja hy 
навести једав пример. Има a. цр. ужичка гкачка 
радионица која има концесију, да се њихове хар- 
тпјс прпмају као гаранција за кауцпју, na. би се 
Moivio узети да сеулаже и у.такве папире. 

Председник Миша Трифуновић: 11ма ре*) г. 
Мпладппоип!!. 
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Л]). Жарко Миладиновић: Kaito се види нз 
[фавила ii.m or.orii, закона 6 Управи Фоидова, од- 
носно сада под новим називом Државна Хипоте- 
карна Банка, дају се привилегије. Ово je je/um 
привилеговаСна банка и нзглода ми, да je секција 
нревидела, да нма у Хрватској u Славонији тако- 
звапа Хрватско-( 'лавонска липотекарна' Банка, 
која n.Mii привилегаје 6д пре. Свакако би требало 
сада узети в ироучпти онај закон, који je важио 
за Хрватску-славонску хипотекарну банку и ви- 
дети у просуђењу, да лв и ми мо^семо ЈЕшати ова- 
кву [хривилеговану државну хшхотекарну банку. 
Ja дрлтм, да то не моке да буде. Ми мо5кемо да 
нмамо само једну привилеговану a тр je Ј^жавну 
Хипотекарну Ванку. Зато би требало, да се донесе 
решење o гоме, да Хрватско-славонска хипотекар- 
iDi баика ITOII те своје [фивилегије. Тамо су у том 
закону установљене разне привилегије зату Хрв.- 
славонску Панку a наротатб привилегије IHTO се 
тпчс потраживања, na која имају првенство пред 
осталим веровницима. Због тога држим, да треба 
због свега овога да се врати овај елаборат сокцији. 
да добави закон o Хрв.-слав! башџз и њеним пра- 
вилима ii да се узме у обзир при решаваљу овога 
закона. 

Што се rine [хриговора r. Boje Лазића, ja др- 
'.K'IIM, да UH сс могло luiiiii узрока ономе, чему он 
приговора, a хо ji1 да се у тачки li. калге, да се 
земљорадничтгим задругама иоже дати зајам уз 
потпис савеза српских земљорадничких задруга, 
јер држим, да je г. Воји Лазипу сметало ono. што 
се тралги потпис зедвог домаћег завода. Ja држим, 
да on iiMii. ираво, јер савез земљорадничких за- 
друга свакако je јачн no моме схватању од многих 
домаћих завода, ге би добро било да дође уста- 
иоиа, да се земљорадпичким задругама може дати 
зајам уз потпис савеза или управе савеза земљо- 
радппчкпх задруга,, Тпм',' бисмо одклонилн једну 
велику неправдуј која je нвхотичиа, јер се заиста 
није хтело намернр овим патим ;',r,\,,i,(>|vi;um4i;iiM 
задругама, које су се показале као врло ваљане и 
добре за njim народ и за Аапредак привреде у на- 
шем рароду, иалегв ова неправда. -Ta бих онда 
иолио, да се ono узмо kao напомена ir пјУедлог мрп 
будућем решавању o томе, да се OMOITIIII земљо- 
радничким задругама добивање зајма. Moj пред- 
лог je, да се овај елабррат врати натраг и да с^ 
узме у обзир закон, који говори o Хрватско-сла- 
вонској хипотекарној банци, na да се тек онда у 
одбору или секцији рршл и изнесе пред плвнум 
ог.ога, законодавног Одбора. 

Председник Миша Трифуновић: Има рсч г. 
референт управе фондова. 

Референт управе фондова Алкалај: Из го- 
вора г. Миладинбвића изгледаЈ'као да се управа 
фондова t'ojir конкуренције поједшшх завода у 
пог.им крајевиш у ^рватској и Олавонији, Упра- 
ва фондОва neiia ништа против, да те концесије, 
које имају приватни појединн завода, остапу n 
даље; Kao што je познато, та je банка приватног 
рарактераЈ ona je акдионарско друштво. (Др. 
Жарко Миладиновић: A.ni пма привилегија.^ Нбка, 
нам конкурише. Ми немамо ништа протпп тога. A 
mro се тиче примедаба na ремљорадиички кредит^ 
влада je донела ввћ уредбу o земљораднилком 
кредиту и тамо су предв^ђене погодбе, под којима 
he се потпбмагати тах^ав кредит, Под овим услови- 
ма. као mro je предвиђено, моисе се ипак кредито- 
вати земљорадиичким задругама, ако испуне one 

погодбе, koje су предвиђене овим законским прр- 
јектом. A iino се тиче кредита земљорадничких за- 
друта, то hr Управа Фондова у виду државне хп- 
потекарне банке даватн их и у будуће. Што се 
сада у том погледу појављује мап.г змлљорадника, 
то je зато, mro omi имају вшџе новаца. 

Председник Миша Трифуновић: Реч  HMia г. 
Дулибић. 

Др. Анте Дулибић: Ова ставка прва и друга 
м i. б. дерогира постојећим прописима грађанског 
закона у пашим крајевима и може довеђти до не- 
доглеДНих последица. Према тамошњвм пропи- 
сима може се уложити капитал пупила в разних 
јавних фондова na три разна начина. Можо се, 
прво, уложити тиме, да се купе државни папири, 
тто мислим, да no овому nehie бнли могуће. Датис 
може се уложити у јавне папире. Друго, може се 
уложитн у набавку једпе зграде, и ja ne зн"ам за- 
niTo једиа заклада, која je у себи аутономна, ne би 
Moivm уложити свој капвтал у набавку једне згра- 
де. A држава има падаор пад управом и видићеда 
.m се ради no закрну. Tpehe иоже се уложити ny- 
iiii.iim новац у даваље зајма хипотекарнога при- 
ватном лицу, ако je та хипотека за једиу половину 
кућне вредностн нли за једну трећину земљарин- 
ске вредаости већаодзајма што га примају. Ja не 
бих знао разлога, зашто се саДа од гога мора да 
одступа п што he се оада евентуално догодити, ако 
се ог.о ирпмп као законска одредба, што he се учи- 
пптп са omiM Есапиталима, који су билв уложенн 
na onaj пачиа o којгм ciiM говорио. Што Се тиче 
дрн«авних naiinpa. тај he новац остати уложенј a 
пгго сс Time nonmi. iw)jer су one разп^ закладе улО- 
јкилс у даваЈБе хипотекарних зајмова, што he се 
догодити ол, [тпитала, који оу ннвестиранн у 
зграде? To je једна замерка; a друга je истоветна 
са ono.M. коју je учинио и р. др. Жерјав. Овалсо 
екшадузивно истиБучити уопће могућност, да, се 
даје новац im државних и јавншс фондова; цркава 
n заклада, учиниће, да се може десити случај, да 

.један човек уложи велику оуму у једну хуману 
сврху n пма право вазати, да, државнв надзор има 
само да постоји над тиме, у колико се тиче .те- 
мељпе главнице, a за друго може дакаже: хоћу да 
тај новац остане код те и ге штедионице. Xo1ic ли 
државна власт одузети онда raj повац штедио- 
ници? AKO ja оставим милијон динара и иаредим, 
да се мора тако улрављати na тај пачшт тиме, да 
тај новац мора рстати код ге банке, то мисдим, да 
онда ствар мора гако п бита. ПГто he се учинити 
пак са онима, ако једав завешта неколико дир- 
ница једне башсе или једног индустријског преду- 
зећа? To вису папири крји пруисају пупиларну 
ciir.vpnocT. а.тп ако су остављени јбдном фонду, 
xohe .ni се пррдати? Евр то се овде не важе. -Ta efe 
слажем ca предлогом дра. М. MapKOBHha, да би 
требало ову ствар вратити СеЛцији, да се боље 
претресе, na. ,ia нам Секција поновно предлокл, 

Још пмам једну замеркл' a то je, што у це- 
• IOM M.Tani.'.v 5'. nujo узето довољно обзира na За- 
друге, IHTO име задруга ne долазв него само у јед- 
noj тачци. гдо се ronopn o водним зал^тама, Te 
подне задруго добра су отвар, али може бити и без- 
број других задруга, које се баве приврвдом n које 
пружају домп.ми) сигурности, na како изгаеда no 
овим прописима, нема овде начина, да се дође у 
сусрет тпм задругама. Ja бих желио, да се овде 
стави једпа одредба, да со могу даватн зајмови за- 
дружиим савбзвма, акр аружџју сигурноот, коју 
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закон трмки. (Глас: Али вакв,у сигурност^) Мп има- 
мо разних задруга, које могу дати довољно сигур- 
ности, која се тражи. Имамо на пр. јсдну задру!^ 
ва бродоградње. Toj задрузи греба једав капитал, 
који она рвцимо не цоже да нађе, na заЛто онда 
не би Управа Фондова дала таковој задрузв KMIIII- 
тал, кад та задруга пружа довољно сшурвости. 
Можете нматв и задругу за пловидбу, за риболов 
и ,за друге ствари, које требају силних машина и 
све Miiimiiic MI ,ia' таква ;!n;i|)yr;i. дити i/ao спгур- 
IIOCT. Може се догодити, да се тежацв удруже у 
задругу за ародају својих производа и рнв све 
своје проппводо стављају као залог. Зашто ве бв 
Управа дала гаковим тежацима, којв се удрулсе у 
задругу, [сапитала? Свр,како би ja желио, да се 
уврстн овде једва одредба; да се задругама и за- 
дружвим савезимај дају зајмови у овом случају, 
[сада пружају овакову сигурвост, која се no закопу 
тражи. 

Председвик Миша Трифуновип: Има роч го- 
сподив нзвестилац. 

Известилац др. Нинко Перић : Господо, ja 
мислим. да je ово питање најважније у целом овом 
иакопу n да се нигде нећемо задржати дуже него 
овде, па] дато ja тг узимам оада реч, да се боље 
разумемо.^ 

Ове одредбе, vojv дају хипотекарној Ппици 
право да врши банкарске послово. нису нове. Ако 
овђе и iiiimc. да сс члан 5. мења, то значи,да ми 
аддификујемо две уредбе. Речи ове; »чл. б. мења се 
" гласи«: одвосе сс на првобитнр заЕов o Управи 
Љондова али h^ тај члав бити измењеп. (Војислав 
Лазић: Ми се противимо тим уредба^а.) Ja хоћу 
да објасним, да није од дапас то право хипотекар- 
iioj башш. да ona врпш то послове, него je ona 
iiM.'i.iji то цраво од пре. 

.Ti) хоћу да кажем и ono. Хипотекарна Ппикп 
II.MJI с једие стране, да управља имовииом фбндова 
тс пупилпим и депозитним капиталима; али ова 
нма да прима и улоге ua пггедњу и то улоге na 
niTi'.iii.v те може ona пласирати na дугорочне зај- 
мове. питп може ona ге улоге na штедњу пласирати 
rta непокретпа имања, na према томе ни на земљо- 
радничкс за фуге; Ти улози на аггедњу <,iiiiinr дап 
cv изложени гштаљу. да буду повучрнв од улл- 
гача. Због тога mro Управа Фондова има велшшх 
v.iorji на пгпмп.у. a ne можс нх пласирати у хипо- 
текарне зајмово. дошло се na мисао, да их можо 
пласирати v [сраткорочне зајмбве са воло велики^ 
обзирима. Мн смо водили рачуна да Хипотекарпа 
Бапка нпак врпга своју главпу улору тг длл>о: да- 
ваљем зајмова na пепокретпа имања и ona he као 
Turo видите li'; целокуппс остале имовипе све то и 
pa iirnr. Tfo шч1 баикарске послове ne сме вршити 
uir из гсакве друт^ пмовипе, извора до једино из 
улога na штедњу или како се каже из краткоро- 
чмпу даписа. 

ТТТто се тиче земљорадпичких зајмова, ja 
могу рећи, да no тачци 4. земљорадничке задругс 
залажућв непокретно имаље џогу да добију зај- 
мове н д.ч na taj начин узму из онога новца бан- 
чпиог. који joj леЈки na расположељу из јавпих 
фонДова. Скреће се пажн>а na тачке 10. и ii. где 
се дају зајмови na мепице, na би се хтело, да се 
iicTo тако дају зајмови земљор^дничкпм задругама 
боз занога имања, Међутим ja миблим, Да су ти 
зајмовв дтгорочни и то би дошло у опреку, ту би 
требало да се улози поједипаца дају задругама и 
.ввдустрп.јскт; предузвћима и да се све TO ррпга 

на дужи рок. Mcb.vTiiM ако даду залоге, ови могу 
добитн n зајам. 

Ja морам, господо, ua ово да ђкренем пажњу: 
Господиа Лазић je pekao да се овим експлоатише 
ссл.т,-. (тпгфпп.см ow Папко ja CIM очекивао; на- 
против, овакав једав протест од стране бапкара и 
банкократије a na против држим оваквим претва- 
рањем управе фондова у хипоЈвкарну банку иде 
се na сусрет oiroj идеји совјијализације, коју су зе- 
мљорадницв у своме уст1аву истаклп, јердрЈкава 
узима у своје руке балкарске послове нз руку 
бапкара n на тај начив свакако ствара једну 
гговољнију иоичапу пијацу занас. To je што се тиче 
ових питања, да ли треба Хипотекарна Банка да 
врши банкарске пбслове, -Ta молим Одбор, да 
прими ор.акр.у рсдак-дију одрсдапа р.оог тога, ШТО 
je секција довол»но o њима размислила, mro je 
банка вф узела te послове у своје руке, што ти 
иословв могу да донесу врло велике користн др- 
жави. He мшу се унети одредбе, да се за земљо- 
радничке задруге донесу посебне одредбе и да им 
се дају зајмовн нз краткорочних ^aimča, 

Друго питање, грсподо, исто гако je врло 
јаспо и Ja бих молпо, да CQ ne враћа оекцнји. Ми 
смо па чисто с тпмс у секцији, да се питање o пу- 
пилној имовинв мора да репш на тај начин, што 
he сва имовина пупила допи у хипотјвкарпу банку. 
C једне стране хоћемо na тај начив да дамо Mor.vii- 
iidCTii хипртекарној паицп. која има тако великв 
задатак, да може да вршв сврј благотворнв посао, 
с друге страпе као што je рекар господни Настас 
Петровић, ja се ne мислим na го враћати, тпм \о- 
heMO да тај Повац буде потпуно сигЈфав и зато у 
колико се гиче питаља o пупилној нмовипи, мо- 
лим, да буде 1фимљепа рдредба тачке прве. 

У другој тачци ja бих примио, да се нзбаце 
речи: крјима даје заков право. Господин. Настас 
je то лопо разложио, 

Господив Mii.ia;umoiaili спомиње једну Хр- 
ватску Бапку, која има пеке привилегије и скреће 
пажњу, да ге привилегије моту нматв пеке после- 
дице no хипотекарну Банку. Ta хипотекарна банка 
може иматв пек© повлаотице, али су те повла- 
стице сасвим друге природе, које ne долазе у 
сукоб са повластицама управе фопдова, јер je овде 
реч o томе да нова хипотекарна бапка узме моно- 
иол] да примв пупилпу нмовину у своје руке и 
iiMomm.v. noja се пабраја у тачки другој.Те приви- 
легије нема Хрва,тска банка, него неке друге про- 
цеоуалне природ^ и ja ne бих да ми одузимамо 
овим законом те привилегије. Te привилегије мбгу 
бити одузете ако би се, као штб господин жплади- 
noiiiili каже, косиле са хипотекарном банком. Мс- 
Ij.vriiM колшсо сам иокалао та хрватска Павка нема 
те привилегије и ne воси се са привилегијама др- 
жавне хипотекарие банке и зато бих био противан, 
да се 'i.ian 5 TioTTOBO враћа у секцију. 

Зато у име секције Ja молим; да уважите ове 
разлоге, које сам изнео и да примите члав 5, овако 
како ј(( редиговав изузимајући, да се нзбаце из 
тачке 'Ј. one речи »или друте акције, којима закоп 
даје то upaiio«. 

[Јредседник Миша Трифуновић: Пријавило 
се неколико члапова одбора са кратким напоме- 
пама. Први je од TiiN говорпика господив Настас 
Петровић. Ja толерирам, да господин Настао Пе 
тровић no другипут говори ii ако то no пословћику 
нс бв \ioivio да буде, алв толерчрам радв саме 
Ствари. 
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Настас Петровић: Господо, нма извесних ома- 
inini у овоме M.iiiiiv 5,, воје треба да će нсправе. 
Ha пример у тачци 8. члана 5. дошло je ово: »да 
дајс зајмове овкрузима, срезовима и општинама на 
^алоге приреза в ирихода вадлежном влашћу одб- 
брених, као и држави за подизање дрзкавних 
зграда; ако су аиултети з'а отплату зајмова држав 
иим оуџстом ii])c;n'.iil)(Miii«. Ове речи: »као и др- 
/i:aiui за подизање државних зграда« и тако даље 
треба да отпадну, пошто je то казанр у тачци 9. 
ч.чаиа, 5. 

Дањо треба, у гачци 10., која гласи: да »даје 
зајмове на подлози хартија од вредностн (лом- 
бард) државних или државом огарантованих, кал 
и кредитпих установа, чије се хартије котирају на 
бсрзама у Краљевини«, треба да отпадне ово: »као 
ii кредитпих установа чије се хартије котирају na 
берзама у Краљевини«. Опасно ]е, да се са onnk 
пословима државна хипотекарна банка бави. 

Даље тробл, да С5€ нзмене тачка 16; и 17. пра- 
квлника, јер оу погрешно откудане на иисаћој ма- 
miniii. јер то ne одговара тим тачкама, To te бити 
пајбоље, да се господшг известилац споразуме. 

Ha крају молио бих господина дра. Дули- 
бића, да обрати пажњу, да цма у једној тачцв 
предвиђено, како ое имају пнквидирати пбслови, 
које су радилл аојединл заводн и задруге са иуии- 
лама. За све ге послове остављен je рок до кога 
нма то да ое сврши код хипотекарне башге. A за 
цове цулиле je казано, да морају предавати своју 
имовину управи фондова. 

Председник Миша Трифуновић: Има реч го- 
сиодии Војислав Лазић. 

ВоЈ'ислав Лазић: После говора господииа Пе- 
тровића и после објашњења господина извоутиоца 
ja Ку рећн ово: II господии известилац и госпо- 
двд Петровиђ каЈку, да земљорадашчке задруге 
могу добитИ| кредит код држа^не хипотекарпо 
башсе на основу гачке 4. TI. 5. залаЛ^ући своје 
иепокретно имап.г. Мени се чини, да господа изво- 
стилац и Цетррвић не ггознају добро установс зем- 
љрраднИчких задруга, ne, познају њихове ссрин- 
ципе. Земљорадничке задруге као устапојве немају 
иепокретнога имања п према томе као такве уста- 
нове, које не располажу пспокретним нметком, ио 
могу га пи заложити. 1! докле, дот< хипотскарнп 
банка тражн хај услов од земљорадничких задруго 
да могу добити зајам иа подлози иепокретнога 
имања, дотле другим банкама есконтује и реескон1 

тује менице na. потпис ма кога завода. Докле др- 
жавна хипотекарна банка код земљорадничких за- 
друта ггразки Залогу непокретнога имаља, хипо- 
■ivi.v за зајам, дотле један трговац може добитв 
зајам код ^ржавне хилотвкарне банке на потпис 3 
потцисника. 

Друго. господо, кажем да није оцравдано мк- 
шљење известиоца, no коме није потребно овде 
vimniTi: ii помињати, да he бити дужност управе 
фондова, да даје кредит земљорадничгаш задру- 
гама и савезу земљорадличких задруга зато, што 
се очокује закон o земљорадничком [федиту. 

Господо, n ако дође кадгод затадл n земљо- 
палппчкпм кредитЈ', UH онда пеће моћл да Ешђе по- 
длогу у овоме закону, Fiehe моћи патерати хипо- 
теквСрну бапку да даје заја^ земљо^адницпма. Кад 
r.cli управа фондова у своме устројству tmjc при 
зн&ла то Ефаво збмљорадничким задругама, онда 
га no MOVKO u другии iiocofiiiiiM законима добити. 
ЗаТО ja   iia.ia;ai\i. да je uam бИЛО ЦОТребНО додати 

Јсдиу Ta.4i;y. Koja  калкч; да дајс ::ајм(м;г :;("M.i.i)pa,i, 
иичком савезу, односно свима задругама, icao што 
je п господив Дулибић напоменуо, дакмс да даје 
зајмове свима задрутама п њиховом савезу. 

II треће што гооподин нзвестилац каЈке, да 
mi очекује upe цротест од трговаца и банка])с1сог 
савеза, него од земЛ)6радничког, господин се ту 
мало оребацио. Зашто да они протествују, кад су 
стављедв у један врло повољан положај у хипоте- 
карпој банци, Omi су добилн пуио право; чш оно- 
лико, колико HM сс не би смело,'дати. Овде се upn- 
куил.ају. росиодо, (ј)оидови. (Настас Петровић: Др- 
жава II\ прикупља,) Ваљда има лупила и ва селу, 
a не само у вароши. Па онда нма и других фон- 
дова: општински, срески п окружни, који се 
улажу овде у хипотекарну банку п ти фоидови 
прикупљају новац из иарода. Taj народни нрвац, 
извучев из народа\ даће се" трговцима na основу 

■raMia1 ii. (Настас Петровић: He he, нисте добро ра- 
зумелц.) Ирома томе баш трговачки свет, банвар- 
ски свет, нема вишта да се бунн против ове уста- 
иове, on има. само да се радује, јер му се отварају 
врата, да може добити кредита, a који до сада 
niic.v могли добити. Банке до сада нису могле до- 
бити др^авнк кредит од уиравс фондова. Ирсма, 
томе < im немају пгга да се љуте, него имају да га 
аоздраве као један свој велики успех. 

Настас Петровић: Менв je жао, што ме je го- 
сподин .liaaiili рђаво разумео и због тога хоћу да 
будем .ja.riniii!. Две су врсте зајмова, које у 
главном можб врпгати државна хипотекарна 
банка. Једии зајмови на подлози хидотеке земљи- 
ii!ia и сав нрвац пулила фондова, округа. срезова 
молго да се да na ту хилотеку. Taj нрва^ц самр на 
ту врсту послова може да се пласира. A ono што 
će даје другима na, MIMIIIUC као nrio јг иргдг.п- 
ђеио овде, може će давати само од уЛога na 
штедњу. 

Ja зпам добро шта je земљораднички савез, 
ja знам, да он нема непокретног имања, алв ири- 
знаћете, гч)сподине Лазићу, да не може управа 
фондрва даватн зајмове im земљораднпчком са- 
везу као im сваком другом, ма ко он био, aico нема 
подлоге. Onaj. ко тражи зајам нз управе фондова, 
ако (гема земљишта, но може га добити. A onaj. iai 
хоћс [фаткорочни ;;aja\i. зајам на иеницу, он io 
може доопти. ако нма жиро као mro сс овде пррд- 
виђа, on то може узетн једино из улога управе 
фоидова. Mn хоћемо да свака пара буде сигурна, 
јер то jo државпа установа. Према томе o свакрј 
napii морато овде ВОДИТИ рачупа. jop оио imjo при- 
патна уетанова, II савез земљрраднички ако буде 
тражио зајам, a буде имао подлоге, он he га добити 
u iniKo na, удраве фондова не he бити против, да 

• му се да "тај зајам. 
Известилац др. Нинко Перић: -Ta бих само 

\тоо. господо, да вам скренем пажњу на ово: У 
последњој завршној алинеји стоји: »У послове под 
8, 9, n 10 a треба да стоји под 10, м и 12. Из те 
одродбе јасно се види, да će они краткорочнв no 
слови врше јодпио из улога na штедљу. Друго, 
lino се тиче давања зајмова земљорадничкЕа( за- 
лругама. могу да кажем, да земљорадничке за- 
друге могу добити зајам na оснрвЈ тачве i. na 
оонову подлогс нспокретнрг нмања, a no тачци м. 
та!;о1)с могу ДОбиТИ аајам. кад НСПуне ono услОВС 
продоаПјгпо у тој тачци. K'aiai jo господин Лазић 
Meo. Да дебарасира овај услов, ja сам.казао, да то 
ne иоже да буде све дрпде, лт; Земљррадничке За- 
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друге  Eie  испуне сво условвј  KOJU  се ipasKe од 
сваког другог. 

Лр. Анте Дулибић: Ja се потпуно слажом са 
предлогом господина Настаса Петровића, да се из- 
('pmnv зад1Бе рвчи тачке 2. »лли друге акције, ко- 
јима закон дајс то право« н место тих речи да се 
каже: »ако тај иовац није уложен у куповииу 
обвеаница државнох* зајма, којн во постојећим за- 
i.oncKiiM прописима [пружа потпуну сшурност«. ' 
Ja Miic.iiiM, господо, да кад ми имамо грађански 
вакон, да мн не можемо дејрогирати га pa једним 
статутом једиога завода. 11 онда [гредлажем, да се 
као T,i'ii;,i. 20. уведе: да даје зајмове задружшш 
савезима уз довољну сИгурност. To су моји 
предлози. 

Љуба Јовановић: Ja хоћу да скренем иажњу 
na .i<Miiy ситну cTi'.np. Овде се [федвиђа, да he хи- 
гштекарна банка давати зајмове окрузима на по- 
длогу приреза. Међутим ао Уставу окрузи као 
c'.Movnpaiiiic јсдтшцс уЈЈИдију сс п прсма. томс то 
давање позајмица не би могло бити. Ja зато, ro- 
сподо, предлажем, да се Место речи »окрузимЈа,« 
стави реч »областима<< и то би, господо, онда одго- 
варало ономе што данашњи Устат, прописује. 
Дакле речи »општинама и срезовима« остаје и ja 
предлажем само да се иесто речи »окрузима« каже 
областима« и молим господина известиоца да то 

IIJtllMIl. 

Настас Пвтрови^Ј,'Заиста je ово тачно, mro 
каже господин ЈовановиН, да се сада сматрају к&о 
самоуправпе једшгаде само рбласти, a не окрузи, 
a.iii право да вам кажемима нзвесних стварв из- 
иеђу данашњих округа и нових области, које 
нмају тек да се створе a за чију 'ликиидацију ja 
мггслим. да ћвтребати може бити бар 20 нлн више 
година. Нмате, молим вас, данас у гфеђашњој Ср- 
бији округа, који су чинилн задужење код управе 
фондова, Ha пршер моравски округ дужан je на 
милијон динара, a, 'крагујевачки округ дужав je 
преко (i миЈгајуна. Кад ce omi enoje у једну област, 
као mro ce у предлогу предвиђа, ja вас питам, 
како he се'н1аплатити ти дугови п колико he вре- 
Mciia проћи, док они плате. To je велики проблем 
м великр питање као к то, како he ce изврцшти 
нова илвестиција тих округа у појединим) краје- 
вима. Може бити да ми мозкемр предвидети, a да 
ce не огрепгамо o Устав, да ce omi послови могу вр- 
imnii. a.m гматрам. да би могла овде да дође једнп 
еластдчнија реченица тако, да н они окрузи, ако 
су спосрбни да могу вршити то задузкеље; то могу 
II   MIIIIIITII. 

Љуба Јовановић: Нека ce каже: области, 
окрузи, срезови в опттино. 

11:тестилац др. Нинко Перић : Ja примам. 
(»raj предлог горлодина JoB&HOBnha, да ce овдо, 
ДОда роч »on.'iaivni«. 

Др. Жарко Миладиновић; Ja сам ставио tipe- 
длогкод гачке li., да ce могу давати зајмовн n 
земљорадничким задругама уз пбтпис савеза зем- 
.корадпичк-их- иадруга. Ja држимј да je савед зем- 
љорадиичких задруга IHTO тодико јак, a можда и 
јачи исго мпогп домаћи заводи, 0 баш за то што 
нисам рад и тто не могу [гриотати na го, да ce 
савез земљорадничких задруга запостави једном 
,^OMaheM заводу, кбји je можда миого слабији пего 
савез, зато сам јражио, да ce дају зајмовн и зем- 
л.орадипмким задругама, ако да свој потпис и 
Савез исмл.орадиимнпх ;'.адруп1, Мспи  je  ЦОЗНатр, 

да су до сада савези земљорадничких задруга 
бћли веома солиднн и овај у Београду и onaj у 
Загребу и ini то их не би трсоало запостављати. Ja 
држим, да би рвде било na месту, да TONU; савезу 
na тај начин задржимо onaj значај, који je и до 
сада, уживао. Знам, да су земљорадни^ке задруге 
лако добијале зајам од својнх савеза и нису мо- 
рале тражити n давати нарочите подлоге, јср да- 
Бати подлогу хипотокарпу nnjc спакад лако зем- 
љорадаичкој задрузи, a оиот да траже потпис од 
једиог домаЈкт завода,, ту би билс могућне спеку- 
лацијо. Домаћи завод he дати потпис онда, ако 
буде отуда имао какве вајде. Према томе, било би 
умсспо овакр како сам ja предложио; да ce даје 
зајам'земљорадничким задругама^ ако обвезу пот- 
пише упрара савеза земљорадничких задруга то 
јест ако ce и сам савез обвеже. Онако, како je пре- 
дложио господин Дулпбп!!. нзуледа ми мало не- 
јасно ii изгледа, да то nnjc ono што сам ja хтео. Он 
каже: »Дко има довољно сигурности«. 1Ита je то 
довољна сигурност? Сем тога, ja мислим, да he хо 
бити краткорочни зајмови, кад ce дају на меницу 
и зато бв оиај мој предлог био сасвим добар. 
(Настас Петровић: Како he имј ce даг.атп на ме- 
minv. рад земљорадник не може потписати мо- 
ниду?) Код нас потписују мтпц.у земљорадници 
n земљојрадничка задруга може потписати и обве- 
зати ce као и свако друго правно лице. 

Дакле, ja предлажем: да ce и земљорадни- 
MiniM задругама може дати зајам, уз потпис управс 
савеза земЈ^ррадпичких задруга. 

Председник Миша Трифуновић: Било je до- 
вољно говора. llpiicrvnulicMo решењу. 

Доиустпто. upe.'no што ставим na гласање, да 
пречистимо сгвар што ce тиче поједшшх оредлога. 
Господив Жерјав je поднео извесав предлог. Го- 
сподив нзвестилац га без'сумн.е има. (Др. Грсгор 
Жерјав: Господин Д^либић n ja имамо заједнвчкл 
продлог.) Даклс, госпрдин Дулибић n господин др. 
Жерјав подносе) заједнички предлог. 

Другп je иродлог господина Лазе Марковвћа: 
да ce ова ствар врати у Секпиу- Господив е1зв&- 
стилац не прима raj предлог. Затим нма цредлог 
пиподппа Настаса Пстрови^а и продлог који je 
учинио росиодпи Мпладпповп!!. Других прсдлога 
нема. Ja hy сада питати господина известиоца које 
пједлоге прима, да бих могао ста&шатн на гла.- 
сање. Примате ли, господинв, ореддог господина 
Жерјава, који je подвео сада заједно са господином 
Дулибићем? Молим вас, да прочитате тај пре^лог. 

Известилац др. Нинко Перић (чита): »Свв 
omi фопдоин и капитаии (тачко 1. и 2.) могу ce 
уложити и у државне хартије или на други начин, 
који no nocTOjehEM законским пррписима) пружа 
пуипларпу спгурпост«. 

Председник. Миша Трифуновић: Може ли го- 
сподив референт, у име господина Министра, дати 
onoj пристанак na овај предлог? 

Известилац др. Нинко Перић: Mu смо у Сек- 
nnjn o томе разговаралн и Секција je то одбила. 
Ja no бих могао iipiiMiiTii onaj продлог. 

Председншс Миша Трифуновић: Предлог го- 
оподив нзвестилоц не прима. Сад долази пре- 
длог господина Настаса ITeipoBiiha. 

Настас Петровић : Moj je предлог, да ce у 
тамцп 2. млапа, 5. нзбаце речи »плп другс акције, 
којпма дакон даје то право«. 




