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XVI. СЕДИИЦА 

.ЗАКОНОДАВНОГ ОДБОРА 
IIA 1М)ДHE CKMIIIITIIHI] 

КРАЉЕВИНЕ 
СРБА, ХРВАТА 11 СЛОВЕНАЦА 

држана 28. новембра   1921. године у Београду. 

Председавао Предоедник Миша Трифуновић. 
Секретар др. Павле Чубровић. 
[Грисутнн господа Шпшстри: Финансија др. 

[Соста Кумануди, просввге Светозар Орибићеви11 и 
аа социјалну поЈгатику др. Вјекослав Кзпсовед, те 
реферецтн Министарства нросвете и финанс^ја 
Миливој ('iiMiih i! Сима Милошевић. 

i Почгтак v Kii/'i чаоова.) 
Председник Миша Трифуновић: Охварам 16. 

редовнн састацак, Молим госпрдина секретара, да 
изволи прочитати протокол  прошле седнице. 

Секретар др. Павле Чубровић чита записник 
i"), састанка зах&онодавпог одбора. 

ПредседнИл Миша Трифуновић: Господо, 
ji.Mii /m примедаба на протокол? (Нема.) Објављу- 
jek, да je протокол примљен. 

Молим. да чујете молбе које су дошле одборуч 
('(•к|)ст;1р др. Павле Чубровић (чита); 
i. y,i|)y:,ia'iiic иисокошколскш! иаставника у 

Загребу MO.III. да се високошколским наставни- 
UiiM.i побољша. матсЈтјалио стан.с. (^'iivlicuo I. 
• !екцији) JI 

2. Одбор ситних сопотвеника зграда моли, да 
сс станбвно иитање pemif праввдно no иале соп- 
ственике. (Упућвно ili. секцији.) 

Председник Миша Трифуновић: Одбору су 
стигли кзввштаји цз I. секцијв o'привремепом за- 
i.on.v o 6yi,i(!T('.i;iiM диаиаостипама. 

('a.i, ii|ii';ia;!iiM(). госиодо. na дневнн  ред  . 
Павле Анђелић: Ja имам да упутпм јеДно 

пптап.с на господина председника п да га замо- 
.iiiM. да се овде у Одбору рдлучи, те да свака оек- 
дија спремл извештај за прву иаредну скупштан'- 
ску седницу, која te бити у четвртак; што je у оек- 
цпјама, од уредаба свршено, a шта je од тога свр- 
iiiciio у иленуму законодавног одбора, a шта још 
mije тс да прсма томс ^Јакоподавна ркушптина, 
i,a i, се састане, има податке o гоме шта je урадио 
Законодавнв Одбор", a шта није. Време, које имамо 
на располржењу врло je кратко,' узевшв у обзир 
да ае iKic.ianiiun. i.-oju орипадају ватшшчкој вери, 
напустити (•(■лппцс Закоподаттог Одбора јот 20. 
децембра. Према томе нмамо још врло кратко ир*1- 
ме да. завршимо овој рад, који je остављен одбору 
mro се тпчо уредаба. 

Предсвдник Миша Трифуновић: Господину 
пооланику могу одговорАти оволико: све што je 
(Лфикшо у ^акоподаг.пом Одбору као дефини- 
Tiiiuio, Законбдавни одбор води тачно евиденцију 
K у свако доба, иа и сада, можете знати шта je За- 
конодавни Одбор сврцто. Спсцијалио mro <■«' тичс 
секција, ja се слажем са гооподином Анђелићем. 
да свака секција рзнес^ шта je све сврпшла,'те да 
се г.иди тачно шта je [фја секција урадила. 

Павле Анђелић: Хоћете лн извештај прочи- 
тати Пародној (Јкушптини? 

Председнш« Миша Трифуновић : Господо. 
ми ne можемо на парче подпосити шта je Законо- 
давни Одбор овршио, јер on има Jom да радп и 1;ал. 
завршл свој посао, он ne поднетн Народној Скуп- 
iii'iiinii нзвештај o свбме целокуииом раду, a под- 
посити иа царче, то се не може. 

Фехим Курбеговић: To се може видети у Есаи- 
целарији Закоиодавног Одбора шта je све свр- 
niciio. Тамо има јгдан исказ, који je метнут na 
зиду шта je свршено у Заковздавном Одбору, a 
тта у оекцијама и упз^ено пленуму да реши. Ту 
je лако евиденцију спровести. Mu 1и'мо завршити 
свега једну трећину посла, a остало he остати no 
старом, јер готода пду no провинцијама, a нећс 
да седе рвде да раде; 

Председник Миша Трифуновић: Прелазимо, 
господо, на дневни ред. Ha дневном je реду прва 
тачка: пријем у целости уредбе пошта'н телеграфа 
o поштанско-чековном промету. 

Известилад др. Славко Шећеров: Молим Да 
сс iviaca o уредби број 2, бпиока, o аоигтанско-че- 
roiuioM промету, која постаје законом 6 поштанско- 
чековном промгту. 

Председник Миша Трифуновић : Гласаћемо 
за u npoTiiii. Ko je ;!ато. да се onaj закрв примв де- 
финитивно, гласаће за, a   ko je  против  гласаће 
lipOTIII!. 

Секрет&р др. Павле Чубровић прозива посла- 
нлке, да гласају. 

(После гласања.) 
Првдседнш! Миша Трифуновић: Гласало je 

20 послапика и сви су гласали за, Према томе, про- 
глашујем, да je ona уредба дефинитивно прим- 
л^ена. 

Прелазимо na другу гачку дневнога рвда, 
претрес извештаја l. Секцлје. o xoiio])iicaii.y ujte- 
кобројних часова цррфесора п директора средших 
пншла. Молпм  господина  известирца, да  заузме 
CBOJe Мссто. 

Известилац др. Славко Шсћеров: Хоћете ли, 
да прочитам целу уредбу i;ai;o je нз Оекције иза- 
шла? (Гласови: Није потребно, имамо je сви.) 

Предсе)џшк Миша Трифуновић: Прелазпмо 
na. претрес у вачелу. Има реч господии Моско- 
вљевић. 

Милош Московљевић : Проучена je уредба 
n одоек предлаже, да се ona pa овим пзменама 
npiiMii. Мпоги погрбшно сматрају, да се оппм за- 
коибм хоће хфофесорском сталежу да да неки на- 
рочити додатак иимо друге чиновнике, од прилике 
Kao onaj niTO je дат •судпјама. Међутнм. TO je no- 
грешно. oniiM се законом недаје никакав нарочити 
додат&к професорима, него одређени хРнорар за 
прекобррјне часове, за часове воје су цаставници 
npiiMopann да држе цреко законоког максимума, 
јер je број iiacTa!!nni;a npio малн, a број школа je 
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огромав п i'.flin аего што треба. Једина ствар, KOJOM 
се иобољшава стање наставника, јесте срраћени 
број година за бовишицу. По старом захгону после 

! n' 8 година добија се no 600 динара, a доцније 
после сваке треће годшш. Међутим у onoj уредби 
односно закону, која je ступила на онагу, арсле 
треће године и после шесте године добија се no 
600 динара, a доцније после сваке друге године 
тако, да један наставник после 15 годипа иастав- 
(шчке слу^бе поотиже најв.ећу плату од 6000 ди- 
пара годишње. To nuj«' ништа страшно. Ми се на- 
дамо. да he закои o чиновницима грађанскога реда 
пптп ускоро готов ii у том случају би њихрво стање 
било побол>шано само за годину дана. A то кад се 
одбију impiM п орирез, износи свега 50 динара 
месечне повишице. 

Ilhd се тиче хонорарних часова, то je иешто 
mro нвмора да се примени на све наставнико, Акр 
je потребно некој гимиазијн да у њој има хоно- 
рарнш часова, онда he се ти хонорарни часови 
платити npt'i.o максимума, a у гимназијн где нема 
хонорарних часрва, тога неће im бити. Према томе 
ово je Јвдна привремена мера. A. m ако ове године 
буду свршили илађи људи филозофскн факултет 
у довољном бројУ) бррј наставника попуниће će 
n ni;iix хонорарних часова биће много мањ^. Према 
уредби, која je досада валаша, максимум часова 
износв ii одпосво 16, a no предлогу секције тај je 
максимум попет од 16 na is. Према томе he се за 
два часа смањитн број хонорарних часова и за 
државну Есасу то значи једну уштеду. A.m с обзи- 
ром na старије наставнике, који пишта Eie добијају 
овом Јгредбом, јер су достигли максицалне плате 
од 6000 динара, максимум je остао исти то јест 
и. часова. To није учињено само у ешховом ма- 
теријалном иптересу, него и у интересу оаме na- 
ставе, јер данас првма приликама у којима жк- 
SKHMO, тешко je na. umi ca разредом где пма прско 
70 ученика. To je заморнр и максимум за тс ста- 
рије iiiicTčiniiiii.c смап.см je na 16 часова, тако, да 
fie имати no 2 часа хонррарна недељно. Према 
томе да видите како то изгледа за држав}1у касу. 
Према onoj дрсадашњој уредби овако од прилике 
стоји: нмамо око 2800 наставвика и просечно na 
једног наставника долази no три хрнорарна часа, 
;i то чини 8.400 хоцррарних часог.п подељно, n/m 
108.000 динара. lio овоме пројекту, крји je изнссеп 
пред Законодавнн Одбор, број хопорарних часова 
cMainiilic сс ;iii два, зато mro je маћсимум попст 
тако, да ho опда наставницн нмати no једав хоно- 
рарни час недељно. Алп се морају узети у рбзир 
старији inioTannnun i;ojiiv има 0кр г.оо. то п.пма 
остаје стари максимум од 16 часова] педељно, то 
јест 1000 хонорарних часова више и оних 2300 
свега he бити 3300 хонорарних часова. Наставници 
ве дрбијају скоро ништа, алв се мора водити ра- 
чуна n o државпој каси. 

ц., овај iniMim n државпа [cacid добија нешто, 
a треба и наставници fieuiTO да добију, с обзиром 
na ■rcima; прилике у којима живимо. Зато смо ми- 
шљења, да се ти хонорарни часови плате са no 25 
дипара јодап хонорарин час. Ha тај пачин хоно- 
рарнн чарови Rouiiahe 72.000 динара, a према ста- 
poj уредбн кошталн су ino,onu дпнара. 

■lom пма једпа nnap. Kojd je унота у уредбу. 
Ако je јодап паставник болестап н због брлести ne 
може д'а држи часове, љему je опет за жцвот no- 
тјребан тај додатак и зато je учиљена измсна у 
^родг.п. да ре iiacTiinnnmiMa iipnniiaj.v хрнорарпи 

часови, ако су били болесин и то иогу пекарскЈш 
уверењем оправдати. Moje je мишљење, да Законо- 
давни Одбор греба ову измеву да прими, јер то 
imje велики терет за државну касу нити би се 
тиме нзазвало иезадовољство у другим редовима. 

-Ii'iio mro се нз свега изложенрга пидп. no 
n.iaha се оврм уредбом редрван рад, na да нм се 
побољшава њихово стање Pa обзиром на рвдовав 
рад, noro се плаћа прекомеран рад, a то су хоно- 
рарнн часови. To се плаћало и пре ра^а, само npie 
рата тај хонорарии рад био je мањв a моје je ми- 
шљење, да Законодавви Одбор треба ову уредбу 
са поменутим изменама да арими. 

ГГредседник Миша Трифуновић: llv.a реч ro- 
сподин Фехим  Курбеговић. 

Фехим Курбеговић: Ja се нећу бавити mna- 
љем професорскога положаја, пошто je сада im- 
челни префес, јер има доста људи у Закшодавном 
Одбору, који познају боље њихове иевоље и онн he 
OII.MII умета боље њихове захтеве да бране. A.m по- 
требно je да истаЈснем једпу стпар стратпу. na 
коју се mino иије побринуо. Допста je жалоснр, 
да питање берива универзитетских професора нде 
обратно. Док једав свеучилишни  професрр, који 
je сав onoj живот посвет ауцн, који je сву своју 
интелектуалну и физичку свагу употребио на го, 
добија плату иеанатну дотле један пучки учи- 
тељ na селима добија два и хрн пута већу плату 
од свеучилишног професора. Жалосно je, да пмамо 
свеучилишних професора, i.ojn, нису у стању да 
пабаве себи шмте за enoje штудије. Ja сам ЕМ)нста- 
товао, да нма свеучилишних професора са 2000 
динара месечне плате, докле један писар нма 2.500 
динара месечиу плату. Пма много овахших случа- 
јева, i.ojn бн се могли набројати, У Загребу ja знам 
овоучилишних професора велике научне рпрвме, 
,■1 пето гако у Ббогра^ n у ЈБубљаци, nojn доби- 
јају пајвише 1700 до 1800 динара месечнв плате 
са свима породичним доллатцнма. Ja нисам за то. 
да се ne нзиђе na оусрет средњршкРлским профе- 
сорима, a нисам ни зато да се mro ускрати пучким 
учитељима, a.m морам битн против тога, док једав 
вучки учитељ ка ee,iy добпја 2000 дивара плате 
са додацима, да дотле једав сввучилипшн про- 
фссор са n.vno neliii.M квалификацијама n пуир ne- 
hoM спремом добија свега l?00 дшгара, КаР год 
што е.мо изашлл na сусрет средњошколским про- 
фосорвма п пучким учитељима, иото гако треба да 
изађемо na сусрет n епеучп.имттм пррфесорима 
и да их наградимо према њиховој квалификацијн 
II imiNonoj спреми. Mu имамо, господо, једну 
ета.ту nojan.v. a то je: да свеучилишвв професори 
остављају своја места n иду у бавковне чиновникв 
n у првватне заводе, нли, што je још горе, враћају 
ое e,i свеучилишта у средњу пгколу и постају 
средшо-ппамекп npoijiecoi)!!. да on само iionelm.in 
СВОЈе Д0Х0Т1;е. I!ii ппате i;;ii;ne e.v i;r,a,nii|mi;aimje 
потребне за свеучилишвог професора, да може за- 
узетв то меето. n жалосво je. господо, кад се једап 
ene.v'iii.innmn нрофесор, поред све те своје спреме 
и квапификације, мора да враћа na иижн пололсај 
[5б0Г Tor,;, mro je тамо do.ne ХОНОрИСаН. Ja мпе.ЧИМ. 
кад ее im.pn.ir'n.i сусрет средњошколским профе- 
СОрИМа, denvnjerno треГк! да Н^ађвМО na. еуерег n 
( г.гучп.итптм профссорима n TO да пм тако no- 
оо.ч.тамо етап.е. да се МОЖОМО ПОВОСИТИ еа тпм .n\ 
дима; a ако орако оотане, то he бити nama мизерија 
n Mii hoMO доЈкивјети јвдан час, кад he сввучили- 
mim профрсрри nooeliii С£| ene\ чп.пппт;!  n  in'lieMo 
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ii\ вшив Mdlin добити. Ja сам зсгео ово само да нс- 
такнем у гвнвралном претресу. 

Председпик Миша Трифуновић: Има роч го- 
сподни референт Симић. 

Роферент Миниотарства Миливој Симић: Го- 
сподо, ова уредба, овако какр je пројектована, mije 
повољна пр наставнш«! средњих школа. tlo овој 
уредби супленти иедобијају апсолутно ништа. Су- 
плепти који iiMiijv фмсултет и дипломскн нспит 
добијају само 150 динара месечно плате за пет го- 
дина, док један! ^читељ, који има чстирп године 
[иколовања мање, добија 200 динара као прву ие- 
сечнЈ' плату, не рачунајућн ту стан, огрев, осве- 
тлвње, послугу и башту у селу, a ако не добија 
ман у натури, оп добија стаНарину у иовцу. Про- 
фесори са три године наставничке службе доби- 
J.ij.v no or.dj >'|)'',i,oii enem Г)0 дипара. Професор, 
кад иавршв i и 5 година службе, не добИЈа no 
овој Уредби mmiT.i. Ирофосо!)!!, који су у седмој, 
осмој, деветој и дбоетој годинн службе, добијају 
свега 50 динара Они, који су у једанаестој годани 
добијају 100 динара. Професори у дванаебтој го- 
динв добијају 50 динара. Професорн од тринаесте 
до закључно седамнаесте године добијају две ne- 
риодске повишице, дакле свега 100 динара.1 Про- 
фесори од осамнаесте до двадесете године службе 

[обијају 50 динара, a професорн преко двадесет 
година no добијају ншпта, seh нм се само број ча- 
сова смањује са даа часа; кко такав професор нма 
четрнаест n.m петпаест чарова, ов нс добија ни- 
пгга AKO има 14 нлн 15 часова n разредао старе- 
ншнство, IM' добија ништа; a гек ако нма више од 
15 часова и разредно стар.ешш1Ство, добија нешто; 
a ако mm. максимум часова и разредно стареиган- 
( Ti',0. добија 500 динара, 

Ова Уредбај у стварв ne даје Е!ишта иово. 
Onaj рад арекомерав je и на штету саме наставе. 
A ii наставника јесувшпе много, na п то онда неће 
вредети за све, јер неће MOIIII сваки добити, a неће 
ciai' mi држати, miTii могу неки због здравља и 
болести, гако да од прилике половина ваставника 
мргу да нмају ту зараду. Наравно за време одмора 
n.iii боловања неће im тр примати. 

Пастапппцп средњих школа за11остр.вл>ени 
су jai.'o. Колико je то запостављање види се, ако 
ое прво упореде плате професора тг наставника 
уопште n учитеља рсновних школа. Онда се види, 
да Jc' прва ii.iara суплсита 150 дппара, a ако сс 
стапарппа рамупа. која. je СВвга само 50 ДИНара, 
IHTO je даиас пајман.а сума са зтан - онда једав 
улитељ добива иросечво плате 250 дивара, - 200 
динара плата, a 50 динара стаи. 

Професор најмлађи, то je кад свршв 3 го- 
дтп-. има ио Закону 200 динара, a по уредГт 250 
док учитељ пма 275 дИнара. Ту je и плата и стан. 

Пррфесор у шестој години има 300 динара; a 
u учитељ има. 300 с тпмс да предпрставимо да 

(■•ran ne вреди више пего 50 динара. 
:!ai;])iima п.чата jciiioi^ професора средње 

школе то je 500 динара, коју добива у навршеној 
-i го iiimi. дое учитељн у Mair.iiM иестима имају 
iicinTo мап.с a у Београду нмају више. 

Давас професор после 18 година има 500 ди- 
iiapa, a толико има u уштељ; у 2] гоДивв 525 ди- 
napa док je последња плата 566 динара. Ta анома- 
лија mije од cltppa, ona ipaje од пре две годиие. 
Данас поред гога нмају додатка и судије и нћжи- 
ff-epB и чиповници Мпнистарства Спољних По- 
Ctl' pa u рфрпири, .i^i; ic era: oim пмају те додатко, 

Пррфесојри су ii.\ тралгили и нису пх MOIVUI да до- 
бнју, нсго je то решепо ca уредбом o xoiiopHcaiby 
часова, где je макрималнн бррј нештој иало сма- 
и.сп. II:; ових разлога ова Уредба нх no може за- 
довољити, иего једиио кад би у ову уредбу дошла 
n јодна тачка са једним сталним специјалним до- 
датком од 300 Дшгара. Aico то не би било могуће, 
оида. сс за наставнике I. Уредба, којаје прошла у 
главвом кроз 11. секцију Законодавног Одбора 
dimi правичнија no наставнике. Из оврга видите 
какво je материјално стање код ових наставшша 
п берујте, да je огромвом броју, као што рече и го- 
сподив посланик, врлотежак n врло мучав живот. 
II ако сс. господо, ова уредба усвоји, добиће 
ncTiiiia no некв нешто мало, али го поглавито пре- 
[сомерним радом. Правда захтева, да се рачуна 
разредно старепшнство у 2 часа и na тај ј:1 начии 
IICIHTO   llOMOril.VTO. 

Председник Миша Трифуновић: Пма, реч го- 
сподпн Мппистар Просвото ripnniilKiiiili. 

оастушшк. AliiiiJicTpa Пјкммпс Светозар При- 
бићевић: Гооподо, како се види из овнх кратких 
iipiii;a;!a. cTnap стојп опако. да опом Ур('Д»'|ОМ. у 
којој су сс сложилл u (|miiaiiciijci;a и законодавна 
секција, материјално стаи.с професора скоро се 
niinna. не   фавља. Поједиип професори доби- 
јају no 50 дппара више,негоштосуималидосада, 
неки добијају loo динара вшпе, a неки не добијају 
апсолутно шпџта више. Пошттдо. које су дозна- 
чсне, ппсу так-о рећн никакве повишице, јер ако сс 
иде за TiiM. да се материјално стање професора по- 
npann. онда сс не може nn цред шш озбиљво твр- 
дитп, да je то поправљено TiiMc, IHTO je дата пови- 
шица од 50 динара месечно, више, јер 50 динара 
више значн ништа више и тиме чак не може нико 
казати, да je то шггаљо у ошпте додирнуто. Про- 
ђашња уредба стајала je била na томе гледишту 
да се професррима помогне, a да то no повуче за 
собом кар консеквенцију друге сталеже, да пм се 
noMonie стезањем рокова за повишице, a такође n 
смањиваљем максималних часова. По овој уредби, 
у ];ојој су се сложилв овб две секције, смаи.тшаи.о 
максималних часова отпада осем за ono професоро 
који су npoKo 20 година у служби, a за друге npo- 
фесоре смањивање мажсималних часова отпада. 
Цакле главни део, који би садржао повшпице, тај 
део ио onoj новој уредби, како предлажу те две 
секције, отпада, губир би своју снагу и важност, a 
тпмо on u главни доо. који со односи na повишице 
:;а професоре, отпао сасвим. Према овој уреДбн за- 
једничкој, ствар стоји тако да се смаљиваљб броја 
часова снижава за професорв старијв, a за ироф!!- 
сорр iiciio;ij 20 година no снижава се. Истина no 
уродби onoj. a то jo n no законима и прописима, 
пмају n4 прекрмерви часови наградити. Али сва 
господа знају ешсо ствар стоји с тим. Професори у 
Загрвбу, Љубљапп. у Београду, професори у већим 
центрима nehe сб MOJIH користити тим законским 
погодбима n то с тих разлога, што су у таквим мо- 
стпма. у тим велшшм центрима, где су профосор- 
ска места попуњена тако, да 5ема ^am много про- 
кобројвих часова за распоред, док прекббројних 
часова за распоред има у малим местима или у 
забЛенпм крајевима, где се тешко, где се са нај- 
већом M.VI.'OM добијају професори п.ти наставници, 
који номају потпуппх квалификапрја. И na тај би 
начив nam onn na TOJ ПОГОДби иартпцшпфа.тп. ДОК 
професори у главним центрнма, т;оји треба да буду 
узорш мспа, TU профссорп no, би моглп да партп- 
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ципирају. II сада, када се узме цела ствар, изгледа 
хако, да онв професорн, који имају потпуне квали- 
фикације^ којп имају академске квалифккације 
п коЈи сс разликују од других зиновника, јер се 
дижу вад K.miJi. јер го je једини ред људи у nauioj 
аемљи, који нмају академске потпуне квалифика- 
ције, излази, господо, да баШ тв професори овом 
уредбом не бн добили ништа n.in тако незнатно, 
да he omi ово узети као иронију n да Ке сматрати, 
да се нема разумеваља за њихов високи, узвиш^ни 
позив и за беду у којој живе. ЕСако се ова ствар п«1 

може коначно, дефинитивно да раоправи у пле- 
нарпој седна;ци, ja бих предложио, да се ова ствар 
ради потанког проупаваља, радн детаљнијег про- 
учавања врати натраг у рекцију, да бн се џогло 
nalili јслпо споразумно решење, које би чувало fra- 
тересе паше државне Есасе.алида уједар помогаемо 
уколико je могуће, нашем професорском сталежу, 
јер помоћи њему, значи помоћв и просвети и 
правди. 

[ЈредоеДник Миша Трифуновић: Пма реч rd- 
сподив Мивистар Фивансија. 

Мидистар Финансија др. Коста Кумануди: 
Госјгодо, ja сс придружујвм предлбг^ господина 
Министра Просвете, дај се извеш^аји, које имамо 
пред пама. a нмамо пх две врсте; једаи je извештај 
само друге секције, a други je и арве и друге cek- 
цпјг. да сс врате натраг првој a другој секцији за- 
једничкн саставллни. Ja то тражим због тога, што 
су разлике у тим џредлозима, који су нзашли аз 
једне ii друге секције, врло велике. Ja се стављам 
и овде на висину материјалног гледишта, што ме 
то питање интересујб, колики he издатак нз др- 
жавне ilaice ова реформа повући. Док no [федлогу 
господина Министра Просвете и друге секције тај 
би издатак био скоро 10 милијуна динара годв 
iiin.c. a no заједаичком предлогу raj издатак ne бв 
износио mi i милијуна динара год be. 

Ja се, такође, придружујем гледишту, које je 
нзнео господин Курбеговић. Ja мислим, да се прр- 
фесори иајипшпх научних завода, ако се учпнв 
концесија професорима средњих школа и ако им 
се да додатак. не смеју ooiihn.- 

Ja држим, да je тај метод, да се иоједини ре- 
дови нарочитим додатцима повлашћују, рђав због 
тога, mro he сви осталн редови чиновника с нра- 
lio.M протествовати, џхто Ке протествовати чинов- 
пици, који немају тих бенефиција Ja немам шппта 
ii|u)Tiii'. тога, да професори средЉих школа, чији 
je рад напоран, буду бол>е Е1аграђени, алн у том 
бољем iiar|ial)iir.aii,y морамо се нридржаватн прин- 
ципа, ;iii одвише ne паградимо једве a запоставимо 
друге. Морамо, господо, тежитв да [фавично рас- 
поредимо колико je год могуће оно, што дајемо 
чиновншџша. 

Ja говорим кар Миниртар Финаисија и морам 
iiaiviaciiTii. да мп сада TpoimiMo na додатке чинов- 
ницима без плате 2,200.000.000 динара. Господо, 
ми смо oTiiin.iii тако далеко, да морамо бити врло 
обазриви, ако хоћемо још да повећавамо додапсе 
чЈшовницима. Ви знатб, да наш дефицит у про- 
шлогодншњем буџету, који није мањн него што ће 
бити-нов, износи око 1,000.000.000 и ми не смемо, 
немајућв довољно нзвора и не располажући до- 
вољцим приходима, да повеђавамо додатке чинрв- 
ппцпма. док добро ne промислимо H док добро JK' 
срачунамо. II због тога молим, кал и г. Министар 
[ђ)освете да се ona ствар, пошто имамо неколико 
предлога и гледигата и пошто и сам г. Министар 

иросвете iraje обуХватио заЈвднички предлог сек- 
ција-, понбва-упути na детаљније проучаваље i. и 
II. секцијн заједничкн састављено. 

Председник 1\Лиша Трифуновић: Госцодо, пма 
Join пријављених говорника. (Гласови: Да се пре- 
киие дискусија!) Гоопода ипсистирају да говоре. 
Има реч г, Павле Чубровић. 

Др. Павле Чуброви-п: Гослодо, било да се ona 
ствар вратд оекцији, бнло да остаие na решавању, 
ja бих Mo.ino. да сс овде попуне две ствари, koje 
нмају принципијелно да се расматрају. Једно je 
ninainc. које je г. Курбеговић покренуо, питање 
универзитетских профеоора, a друго je питаље ги- 
мназијских паставника вештина, учитеља и учите- 
л.пца i' ■iimina. којп у опште no OBOM npnodimioM 
пацрту нису предвиђени, Јер, ако се ово питање 
жели да реши коренито, треба у исто време водитн 
рачуна b хоме, да се задовољи, колико je могуће 
r.iiinc правда и да ое и овим пицима изађе na су- 
срет, Толико опх лмао да папомспсм. да се те дио 
отварн пмају у виду, кад се те две стварн реша- 
naj.v. Говорећи у начелу, onaj je иацрт пепотлув и 
то у коректури n у првобитном тексту тражим, да 
сс врати .секцији. 

Првдседник Миша Трифуновић: Пма реч г. 
Курбеговић. 

Фсхим Курбеговић: У вбзи са оппм. што сам 
разложио, ставићу конкретан предлог, да се за- 
једно са пи^ањем уређења материјалног обезбе- 
ђења средн>оиш)лских професора имаде без: 
увјетно у заједничкој секцијв уредитн питање све- 
училишних нрофесора. 

[Гредбедник Миша Трифуновић: Има реч r. 
ЈБуба Јовановић. 

Љуба JoBaHOBHli: Мо.шм вас, господо, ja нећу 
о главцој ствари гбворити, аошто he ona поново 
дрћн na pivu a.in хопу да гопорпм 0 ОНОМе mro су 
предложили гг. li'y])o(4()i!iili n Чубровић; lio иоме 
схватаљу не може се овом приликом урадитВ као 
IHTO omi жсле. o томе je била реч у првој и /фугој 
секцији, a.in Mii смо nain.in да пам смисао уставне 
одредбе m- допушта да то урадимо; Mn смо имали 
пред сооом јсдиу уредбу, која има искључиво за 
-a i.iT.Mi: n.iaTi' n хоиораре средњошколских настав- 
iiiii;a n MU смо дужни, no моме схватаљу, тога се 
и држати, јер je Закоиодавви Одбор o свима та- 
кппм случајввима остајар у тим границама. На- 
граде других таквих чиновникл прооветних n ка- 
кве било награ ie друшх чипрвника ми ие мОЈкемо 
OBOU уредбрм опхлпататп питп n na IMI\ H.C про- 
liiiipnnaTii. 

Mn смо na го глеДиште стали и онда мпс.шм, 
да томо морамо остати доследни; морамо нз вачел- 
ппх разлога upe свега што закрн тако наређује, a 
друго n зато што бн се у овај nam рад мргао унетв 
свакојаки доДатак, да би се втпе пута мудп.ш 
IIIT.I je ту одређепо. Мвђутим, ja се блажем, да и o 
укиЕерзитетским наставницима треба водитн pa 
ауна. Ту су ваши Министрв, нека узму нјшција; 
тиву, нека'предложе, Скупштина je na окуку, na 
IICMO репшти. У осталом ja мислим, да има начина 
да се и без Скупштиве го учипи у onoj одштој 
уредби, којом су продвиђепв додаци na скупоћу 
свима чиновницима n нека се то питаље ту рев1и. 
Mn смо тако Moivm урадитн п ва средњошколске 
пагтаг.пппо. A.in смр ПО ЖбЉВ MnnncTpa Просвете, 
na оонову његових варочлтих аката^ узелн одво 
јевр овај предмет да pa регаавамо, урадили смо хо 
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иа хакозване periculum in mora; покрет je међу 
наставницима био такав, да je могао доћи до не- 
згрдних појава и због тога смо узели да ово пи- 
TJiii.c одвојено решимо^ Дакле нма вачина да се 
постигне п оно, мгт желе гг. Курбеговић a 4убро- 
niili и да останемо тип; ,v граиицама! наше над- 
лежноств и да се TO уради онакр како Устав про- 
писује. 

Известилац др. Славко Шећеров: Ja ариста- 
јем; да се ова уредба врати у i. a li. секцију ca 
напоменом, која he вредити за i. секцију, да Се im- 
гање o бољем награђивању универзитетских про- 
фесора расправи у општој уредби o додацима на 
скупоћу, 

Председник Миша Трифуновић: Господо, 
овај сс предмет враћа i. и 1!. Одсвку. 

Прблази се иагрећутачкудневнбга реда:спе- 
цијална расправа o уредби o иоељеницима. li;i- 
челну дебату мв смо већ свршили! Има реч r. 
Аврамоћић. 

Михајло Аврамовић: Господо, дефинитивно 
решење o овој уредби CIMO je раније одгбђено. Ja 
кмам сада да кажељ)(, да сам овај закон свестрано 
проучио ii могу prlin. да jipojiJicii oBom закова 
иодпупо одговарају онима захтевима, које сам био 
ИЗЛ0ЖИ0 Кад слм :;čI\IVI'MUI. д,-| сс дискусија o и.ему 
();i,.i()}Kn. У иачслу иошто je дискуспја већ завр- 
шена in'MiiM иишта више да кажем. Само код noje- 
диних чланова ja hy молити, да ми се да реч, да 
изнесем извесне своје напомене. 

Председнив Миша Трифуновић: Има реч r. 
нзвестила^. 

Известл.Јац Милосав Рајчевић: Господо, по- 
сле чл. 13, учињена je једва погрешка, која je 
била л у лриој уредби; To се односв на давање 
oD.iaiiilKdi.a ;;а one дсмволе за превоз. Како je овде 
предложенр то би требао да даје Министар Соцћ- 
јалне Политике. Мвђутим, треба Млцистарски Са- 
jiCT да решава o свима дозволама, које се дају зп 
превоз II ja молим, да се и тако арими. 

Предоедник Миша Трифуновић: Орелазн се 
na специјалиу расправу. Ja молим гг. посланике, 
да се јаве за реч, ако код кога члана имају да 
умтк; i;ai;i!y примедбу. Имареч г. Аврамовић. 

Михајло Аврамовић: MO.IIIM вас, у орвоме 
члану Есаже се, да he код Министарства Социјалве 
Политике битн установл>ен iiapo'iimi Одсек за 
исељавање, који he водити бригу »око свих ових 
цитања« меото тога ja бнх рекао: који he водити 
бригу »о сиима, omiM питањима«. To je чисто једна 
стилистичка иоправка. 

Код чл. 5. вели се, да he Министарство бити 
дужно, да сваке године поднесе Скупштинв нзве- 
иггај o цслокулЈЈОМ раду uo onoj ('тг.ари. Ja иред- 
длажем, да се каже »дисмени« шш »штампани« из- 
воЈптај; (Прнма се.) Надаље предлажеЈг! код чл. 7.. 
рдо cc, 1;,г,кг. ,i.-i, cr »сматра лссл.сппком«, да rc 
каже, да се оматра »за нсељ*еника« п да сс изо- 
стави свв што со гопорл o к.масама. ј;оји.м he сс, иу- 
товатл, a разлог за то казаћу вам одмах. 

Предпажем још, да се дода тамо, где се Јсажс 
ico се сматра исељеником: ко се сели у арбкооце- 
анске земље -- да се дода; да својим »телеснш/ 
ii.iii умппм радом« итд. Рокао сам да со изостави 
све ono. што се гоиорн o класама, јер he поједина 
ДЈјуштиа. која, he со бавитв превозом тпх' л.уди 
— за то IHTO само код з. класе држава суделује 
код прихода рд тога       можда 2. класу сцустити 

нспод з. na пп држава у гом сухучају била оште- 
hriia. Majo прсдлаи.ч-м. да сс enc ово пгго се гОвррн 
о класама изостави, како би се спречила спекула- 
цпја. i;oja би могла настата ирема тој одаедби no 
поједииим друпиг.има. 

Председник Миша Трифуновић: Иаволите у 
том cMiic.i.v формулисаги свој предлог. Реч нма 
господив др. Жерјав. 

Др. Грегор Жерјав: Moj предлог прилично je 
нсти Etao п onaj. mio га je ставио г. Аврамовић. Ja 
сам за то. да се дефиниција нсељеника no пешто 
ИоМспп. 1\',|д тгкрпациопапт i.'aiiirra.i буде Тре- 
бао iiain.v радну снагу, почеће бој између one 
уредбе п вапигала na te онда бити важно, ко Ке 
no onoj уредбв oiuTi исељеник, јер he бррдари n 
ивдустријалцив npeko океана тражити name рад- 
пике, да пх добију за своје подузеће. ГГрема овој 
стилизацији могу разним средотвима изиграти 
контролу, која niTiiTii исељеника, Пре рата била je 
цена једве карте из Трста " Њујорк за Ш1 Еихасу 
00 i;p\iia. a за 11. Есласу 600 крупа, дакле je јасно, 
да неће једав телесни раденик путовати у другој 
кмасп n да иеће ona друштва у Америци, која he 
требати радника, рискирати ову велику даферен- 
цпју између 90 n 600 круна. Данас карта иа Трста 
за Њујорк аа ITT. класу ^зносн L300 франака a за 
11. класу 1550 фраЈшка. Дакле ра^злика je ту ^50 
франака. Из разних понуда, које су довгае, види 
се, да je разлика између II. n 111. класе тако мала, 
да могу докп mmpiiaunona.'inn ппкрссспш na. 
идеју, да радницима дају карту II. класе фор- 
мално, a фактичкд да самн подносе ову дифереЛ- 
цп.ју. Ja бих ради тога. да се неби.изигравала за- 
nnimia памсра оио урсдбе, предложио слично кар 
i-. AnpaMonnli. да гс Kaviie, да, се за исељеника сма- 
тра свакв onaj. »којп се селв у прекоморске земље 
у сврху телесне зараде«. iABpaN50BMh: II умпс) За 
one се ja не бојим Ешшта, јер опасност у томе по- 
ГЛеДУ ne nocj'ojn. lloniTo смо мп  na  НИЖвМ  K'.v.iT.V])- 
поме стању, опасност овде поотоји само за теле- 
гпс физичке радевике a ne за умие. 

Господо, ja oii.v даље нмао још једав предлог 
даучшпш, Овде се каже, да he се сматрати за исе- 
љеиика onaj. који путује у ш. класи n.in moj по- 
добпој класи n.m потпаљубљу, nm noju се сели 
за спојпм рођацима, који су се раније иселили лод 
ncjTiM .vc.iomiMa,. Jlo ОВОМе мора a приРрн да С€ 
подразумева сваки onaj. воји путује 111. класрм, 
да je исељеник, ма да бн могао битл n у II. клас.и 
onaj, i;ojii on путовао у прекоморне земље у рврху 
зараде телесним радом. .х' секдији ем)д овога пред- 
лога nocjoja.ia je бојазан, да he nanie власти nni- 
канирати људе, EtojH путују преко океана и онда, 
кад исељеници од њих потраже исељевички па- 
сош, тражитв све OIK^. тешке формалноств да се 
посвршавају, teoje уредба оредв^а. Господо, рвих 
путника релативно има малр. Тргоицп na. пример, 
ja MiicniM. да могу иматл холико поверења у na- 
mn\i властима, да n\i one nolic im партјскпх mm 
другнх раилога траплггп да испупо све те формал- 
ностн ir кад путују у А.мерику свРјим трговачким 
послом рећи, да оу onu иселлници, и ако иутују 
11. класрм, na да им онда граже исрљевичкн na- 
coui. Изигравање код полицијских власти може 
бити, а.тп мп ту не треба да се бојимо. Међутим 
oam права опасност и много већа onstcriocT лежв 
na другој странн n зато бих ja молио, да ое примв 
првДЛОГ у onoj cj-njiimaunjii. 
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Председник Миша Трифуновић: Ставићу na 
гласање i. и 2. члан. П то i. члав ča нзменом, која 
je само отилистичке природе. Ko je за то, да се i. 
ii 2. члав приме нвка изволн седети, a ко je про- 
тив иека устане. (Сви седе.) Објављујом, да оу 1. и 
2. 'Man примљени. 

Михајло Аврамовић: Код чл. 3. говори се o 
пзасланицима при дипломатским и Еаднзуларним 
аасЈупништвима паше Краљевине.у земљама идр- 
жавама где има великих и важнш насеобина на- 
|imx емиграната, где се ^оже доделитн нзасланик 
:;;i нсељавање исељеничкбг одсека итд. To може 
да се тумачи, господо, и рђаво. Може ту Да се uo- 
стави човек, којп са ог.им питањем није никако 
упознат. Ja мислим, да то требада буде човек, који 
he се специјално тим џитањем бавити и да то ме- 
сто не.треба да оставимо Есанделаријским чиновни- 
niiMii a нарочито ошш код коцзуларних и дипло- 
матских тела, Kojri се врло мало баве привредним 
цитањима, Зато бих ja ћредложио, да се место 
речи: »MOHte« ставн реч »мора«. Истина, то ћо да 
новла1 звесан нздатал, алв! то je један мини- 
Mii.iini нздатак према ономе, што he се добити од 
тих људи, који се баве овим аослом. Тим чинов 
кицима биће много лакше да овај посао врше и 
(um lic бити миого оГшгимтгнпји o дсломе стип.у 
живота ii рада исел)вника тамо и имаЉе сталав 
утицај на време в бављење тих људи. 

Министар за Социјалну Политику др. Вје- 
кослав Куковец: Ja примам ову измену. 

Председник Миша Трифуновић: Стављам na 
гласање 3. a i. члан. Ko je за то, да се они приме 
са измепом, коју ј»4- предложио г. Аврамовић, нека 
седи, a ко je против нека устане. (Свн седе.) 06- 
јављујем, да су чл. 3. и 4. прим.м.иш. Ставл>ам на 
гласање чл. 5. и чл, 6., и то чл. 5. са изменом и 
[хредлогом како je предложио r. Аврамовић. Ko je 
за IO, да сс M.I. 5. ii i',, ii то чл. 5. ca измепом г. 
АврамовиЉа ориме, нека изволе седети, ко јо про- 
тив нека устане. (Сви седе.) Објављујем, да су чл. 
5. п G. примљени. 

Михајло Аврамовић: Код чл. 7. имао бих да 
учиним један предлог за измену. Овде се каже: 
Према овоме закону оматра се исељеником«, a ja 

бих место те реченице ставио: »сматра ce за исе- 
л.еиик-а«. Даље предлажем, да ce после речи »ради 
зараде« уметну речи »телесним и умним радом«, 
a да ce изостави речвница »и путују у Ш. класп, 
или ii>oj одговарајућој класи или подпалубљу«и 

Мшшстар за Социјалну Политику др. Вје- 
кослав Куковгц: Ja прпмам оиу измену, jop je тач- 
mija. u шира 1И'го што je предлог г. Жерјава. Када 
ce ово прими. онда no fin требало примати предлог 
г. Жерјава. (Жерјав: Није потребно стављати овло 
n за умио раднике.) 

Михајло Аврамовић: Господо, нма људи, који 
су отишлн тамо као исељеници и то као телесин 
радници; a роји су ce вратпли као умни радници, 
јер су тамо ce бац^ла на сасвим друго прље ио 
тто су (nm Miic.iii.iii iipii.'iiiKOM поласка. II зашто 
ce онда ту бојати, да не буду и умни радншр и не 
могу да видаш разлога, зашто ce ne би благодет 
овога закона протегла и на умне раднике. Људи; 
који одлазе у Америку,  >У богати људи, него 
иду тамо из невоље. Понововам велим, не могу да 
видим разлрга, зашто благодет овога аакоиа не би 
нскористили n умнн радници. 

Већеслав Вилдер: Господо, ja бих вас vno- 
аорио na oi'.v crr.ai). Ona стилп^ацпја. i;ai;() je. п;; 
секције изишла, резултат) je дугога конферисања 
међународних комисија, које су после врло ду- 
гога проучавања ове стварв дошли до пг.о дефи- 
ниције. Amo сада ми ма шта дирамо у ту дефини- 
цију, MU рушимо појам исељешша какаг. рн ii<»~ 
стоји првма другим законима и према америчком 
закону, у који je та дефиниција ушла Ja вас даље 
упозоравам и na ту ствар, господо, да за нас не 
nocTojii велика опасност, да би наједанпут ono ве- 
ликн број исол.опш.-а. KOJU би отпшао у Америку, 
јер je контингенат, који пада na нашу зсмљу. го- 
тово нсцрпљен за много година унапред, тако да 
наши л.уди no могу тамо отићи. Зато ce ja, го- 
сподо,-противим додатку г. Аврамовићевом, где ce 
каже, да то вреди и за умне раднике, ji1!' ce то не 
би мппо mi у [сом случају узети stao благодет за- 
кона, кад ми нмамо једну процедуру, noja će упо- 
требљава n прпмсн.ујс na исел>ецике, a другу про- 
а,едуру. Koja ce примењује на људе, којн треба да 
цду у А.мерику да организују наше л>уде и врше 
оргаинзацију. To би значило једно ограничење и 
само би сузило тај појам, нли проширило na мало 
ол иаших л.ули. к.ојн могу ићи тамо за тражењем 
рада плп каком организацијом мвђу патпм исеље- 
ницима. Ja зато упо^оравам господу, да би врло 
опасно било, да ову дефшшцију, која м* утврђена 
na том ннтернационалном конгресу и која утвр- 
Ijvjc један интернационални појам, ми овако само- 
власпо проширујемо na везнам кога и тиме ру- 
niiiMo појам исељепика. Само би ce могло додати, 
ради оппх вапомена г. др. Жерјава, ради ono мо- 
ментане разлике у ценама између другог и трећог 
разреда, да ce GRO прими, да onaj. којп иде за (lm 
зичком зарадом, on неће путова^ђ у 11. разреду 
пгго у III. Али услод ово мало разлике ona ис- 
правка упозорује на то, да исељеничке агенције 
могу дати n други разред, само да нзбегну цо.ту 
процедуру, коју пмају наше власти над псол.опп- 
цима. Дакле ту би семогло избећи, радн разлике у 
ценама, да n овн naum физички радници оду ип 
наше земље без пу-кпо контроле, коју предвиђарва 
уродоа. 

Председник Миша Трифуновић: Предлог 
IIM.I г. Аврамовиђ код чл. 7. n г. Жерјав који Егаје 
формулисан imcMoiio. Г. Министар прима предлог 
г. Аврамовића. Зато hy ja ставити na гласање onaj 
[федлог. Г. известиоца молим, да прочита предлог. 

Извести^ад Милосав Рајчевић (чита): Код 
MI. 7. иестб реченице »сматра ce исељеником« 
предлаже речепицу »сматра ce за исељеника«. 

Код истог члана предлаже ce, да ce после 
речв • ралп зараде« дометну нове речи »телесним 
n.Tii умним радом итд.« 

Код нстог члана предлаже, да ce избаци 
шма реченица »и путује у ^рећој класи нли њој 
одговарајућој класи илн подпалубљу«. 

Председник Миша Трифуновић: Отавићу на 
гласаље овај члав 7. овако оа овом изменоМ, како 
га je г. Аврамовик предложио и na што јо прис^ао 
г. Министар n г. известнлац. Ko je за то, да ce овај 
члав са оваком нзменом прими, нека изволи се- 
дети, a ко jo против овоганека mmcTii устати. (Ве- 
liima свди.) Објављујем, да јо onaj члап 7. прим- 
љен; Код ч.тапа 8. нема примедаба, према томе on 
ce прима. 

Код члапа o., a код тачке i. г. Аврамовић 
предчажоЈ да ce избаце речв г{осле речи »да плати« 
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п место II.II\ , M ое додају ове речи: (1ве дужне ио- 
реае дај naai u и онда може добити аутну нс- 
ираву«. Известилац прима ово и зато стављам na 
гласање овај члан са овом измевом г. Аврамовића. 
Ko je аа TO,-да ce овај члав са овом нзменом прими, 
нека нзволи содети, a ко je прохивап »ека нзволи 
устати. 

Михајло Аврамовић: Молим вас, нмам join 
нредлога код овога члапа.    - 

Председи^к Мш;а Трифуновић: Изволите 
само, r. Аврамовићу! 

Михзјло Аврамовић: Даље предлажем овај 
став: »Продајом превозних карата за пароброде за 
домаће исељенике и њпховом допремом могу ce 
бавитн само паробродарска аодузбћа и то само 
ако су за то овлашпена. Ово овлапЈћење даје ce no 
решењ^ Министарасрг Савета и не може ce прено- 
спти. Предузећа, која замоле за овлашћење ове 
врсте. потпадају no i ову \ редбу'. 

Председник Миша Трифуновић: Има реч В. 
Вилдер, 

Већеслав Вилдер: Господо, сви Ви, који пи- 
сте били у секцији, не иожете имати преглед ове 
уредбе. Језгро ове уредбе то je дефиниција у чл, 
7. AKO ce то измени, мора ce мељата п;ела уредба, 
јер je цела процедура одређена за тога исељеника. 
Mu смо пребацилн појам исељеника на друго 
поље. -Ići Baq упозоравам, да бв направидв велику 
забуву, ако би тако ве сике нзмене учивили у 
уредби. Ja Mo.iiiM Заководавни Одбор, да ce ова 
уредба врати секцији и првма мишљењу, које je 
пзнешево у плевуму да ce стилизује. 

ГГредседвик Миша Трифуновић: IIM.-I реч г. 
Михајло Авр i    вић. 

Михајло Аврзмовић: Ja не могу поделити 
мишљеље r. Вилдера, што вели, да ce мојим пред- 
лозима мец.а из основа цела уредба. To не стоји, 
господо, јер у мсму ce разликујемо ja n v. Вилдер? 
Разликујемо ce у томе, mro je дефиниција пропш- 
рева ii.i умис раднике, a све друго остаје. Према 
K ие ne стоји напомена г, Ви [дера, да ce том иа- 
лом изменом меља п;ео склов ове уредбе. 

Председиик Миша Трифуновић: Пмл реч др. 
Дулибић. 

Др. Анте Дулибић: I'OCIKI IO ]л морлм иоду- 
iipsTH предлог г. Вилдера, o томе je толико дебато- 
ваво у секцији и до другога резултата аисмо до- 
мми. Овде ce стављају два овренна становишта. 
Ова уредба садр^ки с једне страие благодет a 
с друге сјраве једиу ши^аву. Оадржи благодет, 
кад ce ради o неуком нсељенику, кога хоћемо да 
заштипшо од изрдбљивања грабљивих агената, a 
за умника не треба да ce старамо да га заЈптитимо 
од израбљиваља n зато за умпика закоп односпо 
уредба noctaje nimcafta. Ja држиЈи, да морамо до- 
бро разликовати кдга хоће заков да заштити. За- 
h'oii хоће да заштити простога радника, радничтсу 
масу, да ге просте радникс агедти беддудшо не 
пзрабљују. Зато ja иолкм Закоподавпи Одбор, да 
овом ■ P ,II'I:IM односно овим закоиом заштити npO- 
'•тс радпике. 

Председник Миша Трифуновић: Има реч г. 
министар за < !оцијалву Политику. 

Министар за Социјалну Политику др, Вјеко- 
слав Куковец: Ja пикако не делим иишљење, да 
Je образложење г.. Вцлдера п r. Дулибића оирав- 
-i'iiio. Ja иислим, да je јасцо, џ ce уредба односи 

прво n.i то ирбсте раднике. Али г. Аврамовиђ ста- 
вио je једаи предлог, који ce односи n на умне 
раднике. Да \н- би одуговлаталн ту уредбу, ja при- 
стајем na то, јер не мења ствар толико, да ce из- 
брише та реч ушга, 

[Јредседник Миша Трифуновић: Нмн реч др. 
(Јвотиолав Поповић. 

Др. Светислав Поповић: Ja MIKMIIM. да je 
предлог г. Вилдера оправдан. Ако ce и реч умнн 
нзбршиеу ч.1. 7., остаје ипактодаомо проширили 
nojiiM нсељбника тиме, тто ce сматра исељеником 
no предлогу секције онај који he прећн у преко- 
окијанску земљу и у одговарајућа места. шладе 
одредаба у овоме закону, које совезују за raj по- 
ј.чм исељевиштва Тако на пр. у члану 10. каже ce, 
да ce стављају под ковтролу i;;i|)ic 111. к-ласс ii.in 
подпалубље. како смо ми чл. 7. већ изменили, у ко- 
мс je дата дефиниција нсељени^итва, то бв ce мо- 
рало iiii.u'phii контролн не само картр Ш. класе и 
подпалубља, него и друте картв; Сем тога у чл. 15. 
i[p(';U!iii)a, !•(■ такса само од оних лица. која ће пу- 
товати lll. клаоом n подпаљубљвм. Дакле госпо- 
;I,IIII Дулибић има. права кад тврди, да je тај ао- 
Јам нселениттва био меродавав за разраду дру- 
гчх члавова овога закона. Ja мисјгим, да пошто je 
појам o нсељеништву дат у члану 7.. го молим, да 
ce и остаЛа чланрвв ово уредбе доведу у склад 
с тим. Отога je мпјс мишљење, да бв гребало овај 
заков пратптп у секцију. 

Известилац Милосав Рајчевић: Mu смо, го- 
сподо, овим законои хтолп да осшурамо ту грбћу 
класу паших држављана, којима je потр^5па за- 
niTina п мп смо то у поменутој стилизацији и учи- 
пили. Mu смо заштитили људе - сталеж, који ce 
занима телесним радом. Али пошто смо једавпут 
утврдили тај појам исељеништва и прешли преко 
тога. мп нисмо хтели да ce пОнова враћамо ка ре- 
nii'ii.c овога питања и то питање оставили смо, да 
ce pcimi у пленуму Законодавног Одбора и ми- 
слим, да пема разлога, да ce овај заков пропгарује, 
Кад укидамо класе, ми то чинимо зато, да ce ти 
исељеници, који могу да платс и 1Т. класу, имају 
сматрати да нису исељеници. Да пак друтптво не 
riu изиграло опу Обавезу, коју нма према држави, 
ja MiicTiiM. да би требало у члану 7.. кад ce већ 
бришу класе, нзоставити да то важи за телесне 
раденике. Оад, што ce тиче друрих чланова, у ко- 
Јпма ce говори o класама и картама за исељенике, 
треба примити с објашњењем, да то важв за све 
карте у oinnTc. 

Већеслав Вилдер: Какву исправку приматс 
КОД 'i.iana 7.? 

Иредседнвк Миша Трифуновић: Mu смо члан 
7. сврпшли, у Осталом ако je жеља скуппггине, ми 
ce можемо понова вратити. Господин Мшгастар за 
Социјалву Политику пристаје, да ce из овога 
члана 10. избришу речи »умнн раденици«. 

Михајло Аврамовић: Умии радници матери- 
ja.nio nпшта ие добијају aito потпадају овде. До- 
бијају само што потпадају под Есовртолу оних op- 
rana'. Ai;o (■!■ бојите какбо шикане, ту вема места 
ипкакиој miii;aiiii. A ако сг брјите спекулације 
умпих радвнка, онда можемо брисати ту реч. Ово 
што остаје, a то je вдавно, то je критеријум, то je 
база, да дефинишемо i;o je н.шта je цсељеник, 

Др. Анте Дулибић: Господива Аврамовића 
воде племените nauepe. Ja to ракзумем, алн долази 
ce до сасвим противног резулгата, ,i('i> Амернка je 
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тачним одредбама иредвидела ко je исељеник и 
казала je: чоже само толико и толико стотина lice- 
љеиика доћи тамо. Сад ви доносите ову одредбу u 
iiiTii се догађа? Умна радницм су сЛободни да нду 
и може IIX iiolui mi хиљаде и ви са ваШим [гадзо- 
ром чините, да i4v, и ти људи ставе у onaj кпитпи- 
генат цсељеиика и подвргнути су свима шикапама 
\ Америци. Ja се стога бојим, да се може тим љу- 
дима у Амсрпцп казати: ви сте noi вашим аако- 
iiii\i;i исељеник. 

Министар за Социјалну Политику др, Вјено- 
слав Куковец: Да би се га бојазал одклонила, ja 
мислим, да позиваље на амерички заков нбма 
основа, jt!]) je тај заков донет у Америцн 1907.-го- 
дине, a MI i см o сад у 1921. години. Америка у своме 
иоиом закону пс говори ништа o исељекнцима 
него o нноземцима. Ако ми у наш sajtoB данас до- 
несемо IIOJ.'IM нсељеншатва, то се ништа не тпчс 
оних одредаба, које су у Америци. 

Ирсдсслпт; Миша Трифуновић: M.ian 7. како 
сам ja схватио са овом малом коректуром, на коју 
je i'. Министар пристао, била би тп. да се из њега 
избрише реч »умни радници«. Дакле стављам по- 
новО на гласање члав 7. Ko je за то, да сс члав 7. 
прими овбжо како г. Вилдер и г. Дулибић желе, a 
na тто je пристао и г. Мшшстар, a то je да се из- 
бришу речи »умни . ги нека нзволе седети, a ко je 
протип нека нзволн устати. (Већина седи.) Објав- 
љујем. да je таав 7. примљев овако, шко je изгла- 
сан. Изволите чути члан 10, Има реч г. Михајло 
АвраЈловић. 

Михајло Аврамовић: Ja предлажем, да уме- 
сто првог одељка члава 10. дамо томе 6'дељку 
оваку стилизацију: Продајом [хревозвих карата 
за наробродо домаћих исељеника и њиховом оД- 
премом бавити се могу само сгаробродска преду- 
зећа u укрцавањем и искрцавањем } домаћим лу- 
кама n то само ако су за то овлашћева;. Ono овлап1- 
Кење даје се пр решењу Мџвистарског Савета и не 
може ое преносити. 

Председпш^ Миша Трифуновић: Г. Министар 
прима ову допуну, стога стављам овај члав са до- 
n.viioM г. Аврамовића на рлас?,ње. Ko je за то, да 
се члав lO. прими са допувом г. АврамовиНа, нека 
изволн седети, a ko je против, нека изволв устати. 
(Свв седе.) Објављујем, да je чл. 10. примљев. Има 
реч г. Дрофевик. 

Јосип Дрофеник: Предлагкем, да се у свима 
параграфима', рде je реч o tuiacaMa«, та реч брише 
и место тога ставв реч »всељевик«. Иваче he битв 
збрка, како je помевуо г. Вилдер, јер he се и другв 
im то позива! и. 

Михајло Аврамовић: Доследао првом одељку 
потребно je, да се и друтв одеЈвак члава 10. место 
нсказат у једнини преобрати у мвоживу. Код 
члала  ii. предлажем, да се нзбришу речи »оних 
друштава« и да се после речв »аа пароброде« ( r 
каже i;o.iii иекрдавају и укрцавају \ домаће 
луке«. 

[Тредседвик Миша Трифуновић: l»'o je за то,' 
да ое овај члав 11, примн ca овом довуво^ г. Авра- 
мовића, тај нека седи, a ко je против тај иека 
Устане. (Сви седе.) Објављујем, да je овај члан 11. 
примљев. Код члана 12. »ема тм.мгпмх приме- 
даба. (Прима сеО 

Михајло Аврамовић: Код чл. 13. била ба 
једва иесагласност са чл. 10. Тамо се мислило, да 
овлашћење даје Министарски Савет, a у чл. 13. je 
viii.in: да овлашћење даје Мввистар за СоцијалвЈ 

Политику. Ja предлажем, да се првв одељак чл. 
13. избршне, a да ост.пи' само други одељак и 
овда je вотпува сагласност између чл. 10. и 13. 

Предсбдвик Миша Трифуновић: Г. Miimi 
стар прима овај предлог. Ko je за то, да се чл. 13. 
овахсо измењев орими, нека изволи содети, a ко 
je iipoTin; хога, иека нзволи устати. (Сви седе.) 
Објављујем, да je чл. 13. примљен са намецом г. 
Аврамовића. 

Код 'i.i. ii. нема вика^свих примодаба. При- 
Mii лп Одбор чл. II.'.' (Прима.) M.i. II. je примљен. 

Код чл. 15. ii.Mii реч i'. Аврамовић, 
Михајло Аврамовић: У чл. 15. се каже: За 

свако продато место у трећој класи...« Ја пред- 
лажем само једву стилистичку нзмеву, према Ko- 
joj би почетак чл."15. гласио овако: y'-h\ cnsmo м<'- 
сто, продато у rpehoj класв .. .< 

Председник Миша Трифуновић: Прима ли 
Одбор ч.1. 15'. оа ог.ом изменом, коју предлаже г. 
Аврамоввћ? (Прима,) Објављујем, да je чл. 15. 
примљев. 

Код чл. IG., 17. и 18. ncMii примедаба, Прима 
,III Одоор то M.i.iiidi'.c? (ITpiiMii.) М.тавовН 10., 17. н 
is, су примљени. 

Код чл. m, iiM.'i реч r. Аврамовић. 
Михајло Аврагловић: Другн одеља1< M.I. 19. 

гласн овако; »Продаваае карата девојкама, код 
којих аостоји основала сумња, да су врбоваве за 
ii.\T у иностранство ради трговине са ж^вама и 
иладићвма, који се уклан.ају од војве дужности, 
казниће cie  свом строгошћу закрна«. 

Онај, коЈи продаје карте, не може продатв 
карту опомс iicci.i'iim.-.v. који пема путае исправе. 
AKO једџа девојка добије путну исЛраву, ја питам, 
tia који се начив може тражитв од продавца Ka- 
para, да ов зва, да on намирише a наслутв која 
девојка путује v Америку ради трговине са жева- 
ма п који M/ininh путује', који није испунио своју 
војну обвезу. IloniTo се то не иоже извршити, ja 
налазим, да треба да остане CIMO TO: да се [tapra 
не може лродатв опоме, који нема путне исправе, 

Др. Лаза Марковић: Ja, пшмм рсдактор овОГ 
закова и због тога ипсам аозвав да дајем разлоге 
п објашњења, али бих желео, да се овај члан, иро- 
тпм кога устаје r. Аврамовић, не укида, него да се 
ДОДуви na Kpa.i.v јгдппм стаг.ом. у КОМб бн се ре- 
кло: :ai;o се утврди, да je томе продавцу карата то 
било цозвато«. Има агевата, којв продају! карте 
n који су у вези са тим грговцима с белим робљем 
м II.II\ треба roiinTii n казвити, ако бв се утврдило; 
да су omi за то знали. Овде je еамо стилизација 
рђава. Ja се слџжеи са р. Аврамовићем n иалазим, 
да бв овде требало казати овако: Ако-постоји 
ocBOBaJia сумња да се једва девојка исељава ради 
трговиве оа женама, или да се један младић укла- 
п.а, m земље, да би взбегао војву обвезу, n ако je 
та, румња позвата ономе продавду карата, онда ne 
on одговарати. (М. Аврамовић: Kako he се то до- 
казатк?) To he će оудскв утврдкги. Ислеђењем 
има да се докаже, да je продавап карата то звао 
u ako ima сводока ^а у ои то знаО, ов треба да 
одговара. 

Милорад Вујичић: Ja сам за аредлог г. Авра- 
Moiailia. да се ona одредба oftcBHM yiarae, a ire могу 
ое сложити са г. Лазом Марковићем. Ако би се 
оставило OBaiio отворедо да ти агевтв цене: je ли 
дотичио лице нспувило све законске прописе, 
овда бн се тиме могле стварати злозшотребе. <)и бв 
код сваког случаја могао равести  масу  пример^ 
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због чега je једно лице сумњиво и мотао би na тај 
ini'imi вршити п уцене. Огрга бихја био ишшљења, 
да će ово сасвим цзбрише, no! предлогу г. Лвра- 
мовића. 

Дј). Анте Дулибић: II ja сам за то, да се ив- 
бриијс другв став, no предлогу г. Аврамовића, јер 
п ja сам уверен, да je други ста.в уметиут само за 
то. mro je u дефиншшја нсељеника тако гласАла. 
У дефиницији смо имали, да онај, који путује у 
III. i;,inču. рматра сс iicci.ciniKoM. али се иоже де- 
ситн случај, да баш nyiyje у I. nm ll. класи и да 
се im тај iiiiMim не сматра исељеииком, a да се ту 
збиља ради o девојци за грговиву с белим робљеМ; 
nm o мдадићу који жели да избегае војву дуж- 
ност. Mu иисмо прИхватилн ху стилизацију и ка- 
:;;I.III смо voimriv: onaj. i.djii путује, сматра се ИСС- 
љеником. C тога je сасвим сувишап други став. 

Председ1ШК Мкша Трифуновић: Реч пма г. 
др. Лаза Марковић. 

Др. Лаза Марковић: Ja имам да примбтим то 
да je у сваком случају кажњиво дело, кад једаи 
продавац карата помаже тргбвину белим робљем, 
ii.m избегавање младишша Од војпе дужности. 
AKO TO не унесете у ову Уредбу, то мора да се 
упесе у кривични закопик, јер се то не може да 
избегне. C тога Вас ja молим, да се вратите моме 
предлогу и да јасно прецизнрате. ако имп криштце. 
онда onaj. ма којим путем знао na, то. a буде издао 
карту. ,ia  o;iror.a|ri.  .Irp,  rocno.io.  ;;ар у том  слу- 
чају да не одговара? 

Председник Миша Трифуновић: Реч нма г. 
Miiiiiinap за Соцпјалпу ТТо.титпку. 

Министар за Социјалну Политику др. Вјеко- 
слав Куковец: Господб, Са НОВИМ иојмом iicc.'i.iv 
пика mije то у вези. Ha свакв иачин je добро, ако 
задржнмо ту одредбу. Ja гфимам и напомену г. 
Марковића. Молим, да ое предлог какав je овде 
са напоменом г. Марковића прими. 

Председник Миша Трифуновић: Реч има нз- 
вестилац. 

Известилац Милосав Рајчевић: Ja мислим, 
да jt1 овај други став потребан. Свакако требк да 
постоји једно ограничење према друштву, које je 
несолидло и које преврзи те женске за трговину 
и омогућава избегавање војној дужнрсти. Чак би 
био за то. да ако се ухвате у таквоме раду, да им 
се одузму концесије. Ta ограничења свакако треба 
да уђу у закон и ако no уђу у овоме члаву нека 
уђу негде на другом месту. 

Председник Миша Трифуновић: Г. Министар 
прпма ове измене, крје je г. Аврамовић изнео са 
допунама г. Марковвћа. (Гласови: ТТо господнна 
Аврамовића, on jo тражио, да се бригае овај cmv..) 

Михајло Аврамовић: Ja налазим, да je путна 
нсправа довољна гарандија. ТТутујо на пример де- 
!ioji;a. ла. со уда ivnto n може неки противник ir.o- 
зигв да г достави код агента a да рече, да иде да 
će продаје, a ona. jo међупгм пошла да се тамо 
веича за две до тринедеље. To jo шикана, господо! 

Др. Лаза Марковић: Ми смо у Србији имали 
tipe рата у Београду две такбве агенције. TI друге 
земље, које су имале такове нарочите агенције за 
Исељевик^, знају за искуство, да су агопти. a na 
рочито iiiia.'n агсптп тп\ кућа, врло чесЈО сжлони 
\в nam овакова липа потпомажу. To je био читав 
систем у Аустро-Угарској. где се nam народ кори- 
("гпо тпмс да mineru,> i!fijii\: обавезу, na ре церго 

пута n нсељавао, A mro сс тиче гакозване т|»го- 
випе белим робљем исто тако зна се, да су баш 
ове аптццјг главно лсгло ако хоћете и главнЈј по- 
магамп те тррог.ппс. II оваква једна одредба ca-MO 
боље прецизира, да страдају вшвинв људи. Таква 
једна одредба, потребна je, да се баш тим лицима, 
i.'ojn се баве гаквим пословима, добро скренс 
пажња na одговорност, да не учествују у том по- 
слу. (Михајло Аврамовић: Није довољва гараатија 
путва нсправа!) Није довољво путна асправа. 
Пута нсправа je псшто друго, a овде се исеље- 
пичким агентима каже: ако ви помажете свесво 
ради процента, есоји ћете добита од сваке карте, 
aко im ради тога процспта помажете, mi iiciv diiTii 
[сажњеви. Јер овде баш Есавиталистичке куће не 
продају саме карте, него апгагкују друга лица, 
која купе те исељеиике, ,iaiv чак n премију. Ja 
Mo.niM. да се onaj члав примн са овом редакцијом, 
која he тачно да прецизира да одговорвост тога 
продавца карата наступа опда. ако je on ;mao. да, 
j'- ino лице исељава се само затр, да избегне војну 
обавезу n.in да се једна женска исељава само зато, 
можебити n да ona незна, да бн била арод^на, да 
у тсм случају on кривичво одговара. Када се 
метне појам. да je ов знао, нема више oojamm да 
ту MO'/K'O oiiTii ^лоупотрсоа. јср опда мора тужба 
да утврди, да je on знао. (Boja Лази}1: Алв ако ов 
( uporni одлазаж једној осабв:?) Он не може то да 
(■ii|ii"iii. 

Председник Миша Трифуновић: I!n. госпо- 
дпп Марковићу, треба да напшцете једаи форма- 
лан предлог. 

Др. Лаза Марковић: Ако прпма господив Mn- 
ппстар. ja hv паппсатп. 

Председник Миша Трифуновић: Господии 
Министар je примио Ваш предлог. Господив Mn- 
micTaji прп.ма ono иапомтт ГОСПОДИна  Mapi;or.nlia 
нсто гако n код чл. 19. 

Михајло Аврамовић: Ако господив Марко- 
imli пађе такву стп.пкЈацпју. да се може да из- 
iipinii ono IHTO се жели, овда ja немам Ешшта npo- 
тив да ту стиЈитацпју прпмпмо. 

Председник Миша Трифуновић: Онда да 
вратимо секцији, 

Фехим Курбеговић: Ja сам, господо, за то, да 
се ne враћа секцији, noro да нсправимо сада од- 
мах na да идемо даље. 

Председвик Миша Трифуновић: Молим Вас, 
гогцодо. ДОШЛИ СМО Д0 'I.T. 19. код кога јо госпрдин 
Министар примио напомене господина Лазе Мар- 
ковића. Прима ли Одбор члан 19. са овим напоме- 
нама, које je примио господив Министар? (При- 
ма.) Onaj je члан иримљен. 

Чл. 20. n 21. примљенв су, потто није вико 
ставио примедбе. Има реч г. Аврамовић. 

Михајло Аврамовић: [Сод чл. 22. пмам да ота- 
niiM само ову напомену, да би требало да će код: 

■Овај уговор, који предузеће нма подиосити Мини- 
старству Ооцијалне Пблитике«, место речи »има« 
стави: »дужпо je«, дакле то бв било овако: »преду- 
зеће л v.K'no je...« итд. 

Председпик Миша Трифуновић: Ово c'e 
прима. 

Михајло Аврамовић: Исто тако код чл. 22. 
треба да се место турске речв >>уконачен>^« стави 
српска реч > пастап.плап.о«. 
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Трифуновић:    ГОСПОДИН 
W) ОВИМ ii;;Mrii,iMa цпим- 

Председ11ик Миша 
нзвестилац прима. Чл. 24 
љен je. MO.IIIM даље. 

Др. Лаза Марковић: Код чл. 19. у првобит- 
noj редакцији стајало je овакр: »Продавање ка- 
рата девојкама код крјих поотоји основана сумња, 
да cv вербов^не за пут у иностранство, ради трго 
iiiinc саженама и иладићима, есоји cse уклањају од 
војне да^жностн, казниће се свОм строгошћу ;ia- 
кона: Ово »свом строгошћу закона« није Ешшта 
ii таква одредба не може да ротане. 

Ja предлажем ово: Опи. који са знањем нро- 
дају карте женскима, кбје fcy врбоване за пут у 
iiimcTpiuini'.u ради тргорине са женама или ила- 
дићима, који сс уклањају »vi војнјв дужности, каз- 
imlic се затвором од ;!-- Q месеци«. Omi, дакЛв, 
који ća знањем продају карте женскима, врбова- 
miM за ii.vr у иностранство радн трговине са же- 
нама iijiii младићима, којн се уклањају од војне 
дужнооти, казниће cć затвором од 'Л—d месецн. 

Председник Миша Трифунозић: Има pie4 г. 
Милорад livjiiMiih. 

Милорад Вујичић: Ja потпуно разумем иа- 
меру г. Маркрвада и његова je намера сасвим 
оправдана. Он асели, да не избегне казну онај, 
који би хоткмице помагао трговкну са т. зв. белим 
робљем и onaj. Koju би ишао na руку војним об 
везницима да нзбегну служење своје војне оба- 
везе. A.in овако, како je овде слилизирано у овоме 
'i.univ п како je овде предвиђено, да се I'IIIKO

1
 не 

може иселити, докле нема аутну нсправу нздану 
од надЛежне власти, онда ja мислим, аЛо бн се ono 
усвојило, дала би се могуКност агсптпма. који 
иродају картс. да чппг ^.lovnorpcuv. Госиодо. n.'i'a- 
сти, које издају пасош, знају, да нико неможе вав 
земље отиутоиати, ако није служио војну обавезу. 
IJ.iacTii. i;oji! нздају nciipaiic. тако исто знају, да 
не смеју издаватв нсправе оиим лицима у циљу 
трговине са белим робљем. Кад оће»т6 знају, да 
морају кривично да одговарају, ако би аротивно 
радиле, оне су једине и у првом реду одговорне, 
ако ои противно урадиле. 

Господо, ако неко сазна, да полицијска 
власх iinai; n цоред тога, што je знала да иеко из- 
oi'rana uojiiv ииаисау, нли да хоће да гргујс са 
or.iiiM  ррбљем,  na. iinai;.  му да.ш   пасош, ОНДа  тп 
органи пмају да буду криви'  одговорни. Дуж- 
II<1,■■|' J1' ПмИ.пга rpaljaiiinia. I;OJII то зна, да тодо- 
стави. A.iu. поред тога што je дотично лице спре- 
Mii.io се за ii.vr и mro се онабдело путном нспра- 
1>,ом дати такву вишу кбнгрол.у n ставити v дуж- 
ност оргашша власти, да пазе na таква лица, ja 
мислим, да се ту може десити злоупотребе. Г. 
.\i!|)aMoi!iili навео je леп аример. Може пеко из аа- 
KocTii из мржње да учивн аисмену доставу дотнч- 
noM органу власти, може и да му телеграфира н 
да каже: не дајте пасош тпм n тпм лицима, je]) 
onu иду у тој л у roj намери. Овај човек сада не 
зна тта да ради n можда li*' власт зажелети да 
зна радп чсга то лице цде. Они he се двоумити, a 
чим се двоуме, спречавају путника у пегалном 
праву, i,4)jc je добио да отпутујс. Зато бих dno за 
то. да се оотави, како je предложио г. Аврамовић, 

11рсд(,('ДП11к Миша Трифуновић: Има реч г. 
Министар за Социјалну Цолитику. 

Министар за Срцијалну HO.'IIITIIK.V др. Вјеко- 
слав Куковец: Ja мислим, да неће бити сувћшно, 
aico n ono примимо n мо.чпм. да се гласа o пред- 

логу r. Марковвћа. Лтсо предлог г. Марковића не 
буде npiiM.'iM'ii. може уредба да валсл n овако, a ja 
иредлажем, да се примв предлог г. Марковића. 

Председник Миша Трифуновић: Господнв 
Миппстар код 'i.i. in. ирпма предлог г. Марковића. 
'l.ian 19. C допаппм г. Mapianaiha. na коју je V. Ми- 
Ешстар пристао, ставићу овако na гласање. Ko'je 
за то. да сс тај 'i.ian с нзменом r. Маркрвића 
npiiMii. изволеће седети, ко je цротив нзволеће 
устати. (Устају деветорица.) Девет je устал.о^ није 
Mii Jacno. (Једаи r.iac: Ja caw десети.) Десет n Два- 
naccT. (Лсдап r.iac: Контра прОбу.) ГОСПОДО, nchmia 
je против. Долази (гредлог гослодипа Аврамовића, 
да onaj други одсл.ак. сасма рдпадне. Ko je за тб, 
да се 'i.ian ii). примн без другога оДеЛ)Ка, којп от- 
пада, нека нзврли седетл, koje против нека изволи 
устатп. (Већина седи.) Гооподо, мррам конотати- 
рати, да je члав 19. примљбн, како je господип 
iAn|)aMmaiir предложио боа опог другог одељка; 
ГосПОДО,  пма .m  KO  [UTO код 'i.iana  23? Исма. 
M.ian 23. оримљен je без и^мене. 

Члан 24, 
Михајло Аврамовић: Код ч.пша 24. je пред- 

п.пђспо. да се забрани мер>ање нрваца исељени- 
цпма са стране намештеЕигад заступништва, a ja 
предлажем, да се стилиз^ра: »Са стфане предузећа 
n његових oprana«. 

Председник Миша Трифуновић: Гослодии 
NfИНЈНСтар ту ИЗмену прима. Taj M.ian стап.па гс na 
гласање, ко je за то, да се onaj члан с овом нзменом 
прпмп, učna изволн седети, ко je против пека аг- 
волв угтатп. (Већина седи.) Овај члав се овако 
прима. 

Михајло Аврамовић: Код члана 25. [саже се:' 
вербовање за исељивање особипш лажним обећа- 
вањимаказни се no закону o емигјрацији, na се не 
ма, i.djn je то закон. Ja предлажем, да се каже: 
lio опом вакову. 

ПредсеДник   Миша   Трифуновић:   Господив 
Mnnn стар орима n onaj члан с овом допуном. Члав 
25, господо, примљев je без дискусије. 

Михајло Аврамовић: Код. члапа 27., рде се 
каже, да he предузеЉе предпожитн тарифу Мшш- 
старству, ja предлажем, да се каже »поднети na 
решење«. Затим у истом члапу где се каже, да je 
предузеће дужно, да осигура опстанак релацији, 
ja првдлажем, да се важе, да je предузеће дужно 
да осигура превоз na линији, коју je врпшло, a не 
да се кагке релацију. 

Предђедник Миша Трифуновић: Господив 
Министар се слаже с тиме и прпма тај исправак 
n тај ч.lan je примљен. 

Михајло Аврамовић: У члану 28. се каже, 
да Мттста]) ;;а Социјалну Полихику може у свако 
време да повуче или променв овлаштење. Ja пре- 
длажем, Да će доследно оџому што смо већ рекли, 
да се то може учинитв само no решењу Мшшстар- 
ског Савета. 

Председник Миша Трифуновић: Го.сподии 
Министар прима ову измену. Onaj члан je прим- 

■ '■•'ii ca. onoM  iiH.NKMioM. 
Михајло Аврамовић: M.ian 29. каже, да при 

транспорту наших нсељенива овлаттена IMHM.V- 
;;('lia дуа.па су да, стапе na гиаким проду. laiji'i II\- 

тује у домовину, бесплатћо na расположеЉе 15 
места за снромашне исељенике, којп се репатршпу 
"Рема достави m \   конзуларних   властн   ако 
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подиесу доказ o сврме сиремаишом стању. Ja мн- 
олиМј кад udi прстоје дознаке наших конзуларних 
власти, да je eeh го довољан докаа да je неко си- 
рпмпишп u да ту не треба другрг доказа. За то бих 
предложио, да се брише оводаље што се каже: ако 
поднеоу доказ o своме сиромашном стању. 

(Тредседник Миша Трифуновић: Господии 
iMiimicTiij) прима овај предлог госп. Аврамовића. 

Михајло Аврамовић: Код члана 30. каже се 
»Мпиистар ('oiurjii.iin' lln.iimiKc oiiiiimiicii je у 
спрразуму ca шгаистарбтвом СаРбраЉаја, ri'i»i"n- 
випе, Финансија и Спољних СГбслова, Да одредн у 
формп уговора ii T;II;O даљ€«. Ja предлажем овд^, 
До сс дбдаду још само речи: »iio одобрењу Мипи- 
отарског Оаввта«. 

Мипистар за Социјалну Политику др. Вје- 
кослав Куковец: Ja  примам ову измену. 

Председнив Миша Трифуновић: Господип 
Министар iij)iiMii измену. Гооподип Аврамовић вма 
Jom једну измену код истог члана. 

Михајло Аврамовић: Овде се даље каже, да 
lic Минибтар у формн угрвора домаћим царо- 
бродским друштвима, ако onu нуде натој емигра-. 
miju потребите удобнорти; ако се то сматра за 
сходно у ннтересу домаћег бродарства, одредигр 
олакшице a првенства преко овога закона, у ко- 
ликото ne on oii.io v противности ca међународним 
обвезама држава. Ja бих ту додар Jom једну рече- 
мнцу. која гласи: но не могу [шкако бити ва 
IIITI'TV iinvM'iim;;! n/m државе . 

Министар за Социјадну Политику др. Вје- 
кослав Куковец: Ja примам и ову измену. 

!1||сд''(у1,11ик Миша Трифуновић : Господин 
Министар прима и ову измену, те hy ja ставити иа 
ivmcmi.c цсо 'Man 30! ca оннм нзменама господина 
Ar.paMonnliii. Прима ли Одбор члан 30. са опп.м 
нзменама господина Аврамовића? (Прима.) 06- 
јављујем да je вдап.'И). ca оипм н^мспама npiiM.i.cn. 

Известилац Милосав Рајчевић: Кбд члапа 31. 
нема примедаба. 

Председник Миша Трифуновић: 11римђ ли 
Одбор 'i.ian 31.? (Ирпма.) Објављујем, да je при- 
мљвн. Код 'i.iana 32. нма примедбу господин Boja 
Лазић. 

Војислав Лазић: lio члану 32. овлашћује CC 
MmiiicTap за Социјалну Политику, да одредн иа- 
редбом iipimoc cMiiip.iiuKnioM фонду, коЈп нмаЈу да 
плате псс.ммтци. којн се враћају у домошту n 
који се служе посредовањем oprana onom Мини- 
старства у прекоокеанским земљама. Ja молим ro 
сподина нзвестиоца, да има на уму ову околност, 
шта lic oiiTii ca omiM људима, којн не буду ималл 
од мсга то да n.iaiv. Овцм се законом нде на то. 
да се помогне сиромашноме свету и онима, који 
иду тамо да зараде кЈао и онима, који се отуда 
враћају у домовппу. Можо да паступн случај, да 
неко исма да плати ове таксе, за ttoje се Есаже да 
lir пх Министар прописати. Ja предлажем, да се 
риротиња ослрбодн тога. 

Известидац Милосав Рајчевић: To се само 
no ссоп разуме. Сиротиња) се превоза бесплатно. 
Чпм je ко сиромашан, он нма бесллатан цревоз и 
on онда mM upe неће плаћати ову таксу. A.m ипак 
зато може овде да CG ставе речи: »Од onora се сиро- 
Maninn ослобођавају«. 

Цинистар за Ооџијалну Политику др. Вје- 
кослав Куковсц: llpii\i;i\i ову нзмену. 

Председник Миша Трифуновић: Господив 
Мшшстар je примио ову измену. Стављам на гла- 
can.c 'i.ian 32. ca OMOM нзменом господина Лазића. 
Прима -in Одбор 'i.ian 32. ca овдм нзменом? (При- 
ма.) Објављујем, да je иримЈвеп. 

Извесишац Милосав Рајчевић : Код члаиа 
33. иема аримедбе. 

Председпик Миша Трифуновић: Прима ли 
ОдбОр 'i.ian 33. i;ai;o je аредложен? (Прима.) 06- 
јављујем, да je примљеп. Код члана 34. има пре- 
длог господин Алзрамовић. 

Михајло Аврамовић: Код члаиа 34. Ja oiix 
преДложио, да се nonpaiai аоследња речеиица где 
се каже: »уОлште за корисне сврхе нсељеницима«, 
ja предлажем, да се ово избади n да се кажс: 
уопште за сбрхе, које служе na корист исеље- 
ницима«. 

Министар за Социјал^у Политику др. Вје- 
кослав Куковец: Прпмам ову  измену. 

Председник Миша Трифуновић: Стављаи на 
гласање члап .".i, ca измебом господина Аврамо- 
i'.nha, Прпма .in Одбор члап :il. ca нзменбм госпо- 
.iima А.9рамовића? (Прима.) Објављујвм, да je 
примљен. ii'o.i, члана 35. пма господид Аврамовић 
такође једну нзмену. 

Михајло Аврамовић: Код члана 35. у после- 
дњем реду, где се говори o примању саопц1тења, ja 
бих предложио, да се каже: »од дана кад je при- 
иљена одлука« место речи »од дана примљеног 
caonniTcn.a одлуке«. 

Мпписта]) за Социјалну Политику др. Вје- 
кослав Куковец: Ja примам ову нзмену. 

Председник Миша Трифуновић: Господин 
Мтшстар Je примио ову измену. Стављам na r.ia- 
сање M.ian 35. ca изменом, коју je аредложио го- 
сподин Аврамовић, a коју je примио господип 
Министар. Прима лн Одбор 'i.ian 35. са овом нз- 
мспом? (Прима.) Објављујем, да je примљен. Го- 
сподпп Ai{|»a.\ioiaiii пма свој предлог за нзмену и 
КОД 'i.iana 36. 

Михајло Аврамовић : Код члана 36. поред 
овога mro под ;i) пма да иоцадну речл -/111. власе 
nm подпалубља« ja бих предложио, дп се реч 
ре 10ВИТО« у ставу под б) заменв речју »урвдно« 

n да се у ставу под u) после речн »смењивањем« 
додаду речи   na свагда« са свог положаја нтд. 

Мпппстар за Ооцијалну Политику др. Bje-. 
кослаз Куковец: Ja примам ову нзмену. 

Председник Миша Трифуновић: daii.i.aM па 
гласање 'i.ian зо. ca нзменама [Ч)сиодина Аврамо- 
вића, које Je npiiMiio гооподин Министар. Прима 

• m Одбор 'i.ian 3(5. ca овим изменама? (Прима.) 06- 
јављујем, да je примљен. 

Код 'i.iana 37. псма предлога. Стављам na 
гаасање члал 37. Прима ли Одбор члав 37. како je 
предложен? (Прима.) Објављујем, да je прпмл.сц. 

Код 'i.iana .'ss. нема предлога. итављам на 
r.iar.ui,.' M.ian :;s. Ирпма лп Одбор члав 38. какб je 
предложен? (Прима.) ОбјављуЈем да je примљен! 

Код 'i.iana 39. нема оредлога. Стављам na 
гласање члаи 39. Прима ли Одбор члав 39. како je 
првдложеп? (Ирпма.) Објављујем, да je примллн. 
Код члапа. 40. пма  ГОСПОДИВ  Аврамовић да  vinnn 
измеау. 

Михајло Аврамовић: Код 'i.iana 40. Ja tipe- 
дпажем, да сс cT.iim ова редакција, да je Мини- 
стар за Социјалну [Толитик.у овлашћев ' да про- 
liiimc ii|taiai.ia    o ттрШсп.у овога ;:ai;ona. 
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Министар за Социјалну Политику др. Вје- 
кослав Куковец: Иримам ог.у нзМену, 

ll|i(M,(4';uiiii; Миша Трифуновић : Пошто je 
господин Мшшстар примио рву изменуЈ тр ja ста- 
lui.iiM на r.Diciii.i' чл&а 46. са овом нзменом. Прима 
ли Одбор 'i.iiiii 40. ca оиом II;!\ICII(IM господина 
Аврамовића, коју je прихватио го(;п6дин Mimn- 
стар? (IlpiiMii.) Објављујем, да je примљен, 

MojuiM вас, госиодо. да дефшштивно изгла- 
само овај заков o исељеницима. Молим господина 
секретара, да прозове послабике да, рласају, 

Секретар др. Павле Чубровић прозива посла- 
иике да гласају. (После гласања.) 

Председник Миша Трифуновић: Гласало je, 
господо, свега 18 порланика; Ови čy ^лахзали за. 

Господо, рада имамо да пређемо na четврту 
тач1;у дневнога реда: Продужење претреса изве- 
штаја i. с^кције o уредби, којасе тиче порескв по- 
литике. Господин министар Финансија моли, да 
сс ona гачка скине сада ča диевнога реда na' да 
npcijCMo иа рледећу гачку: Уредба o организрвању 
државнога добра Беље. Прима ли Законодавни 
Одбрр Овр? (Прима.) 

ИзвестИлац др. Славко Шећеров: Одсск je 
'umno неке мале нзмрне крд поједаних чланова 
one уредбе, a у глаипом je предложио, да се уредба, 
прпмп. Mcb.vTii.M пре no mro (•(! упустнмо у иачелпу 
дебату o onoj уредби, ja сам дужав да вам обја- 
гпим IICKO.IUKO измена, које су учињене. Оекција 
je стала na гледиште да именовање чннрвника, д«'- 
(|)1)IIHTIIIIIIIIX и утбворних, припада директору 
имања n да je то његово право. У арвобитнрм на- 
црту уредбе стајало јо. да je то право Млнистррво 
и да Мииистар нменује no гфедлогу или no расду- 
шању директора. Ja сам као референт секцијб био 
ми111Л,(!П,а, да Мпппстар треба да пма то ирапо да 
именује уговРрне п дефинитивне чиновнике, али 
je мбје м.ишљење пропало у Секцији n ona стала 
на стаџовиште, да и сталне и угрворне чиновнике 
na оиом имању има да имснујс директор. Таква 
стилипацпја je п усвојена n ona. je гако ушла n ,\ 
Извештај. Међутим, Министар tl>iiiiaiiciija je једним 
акто.м доотавио своје мишљење ЗакрнодавнРм Од- 
бору u тражио, да се остане приј првобитној ре- 
дакциш. 

Дакле, гослодо, ми би сада моглн да отво- 
римо прво претрес у начелу na после крД поједи- 
nn\ чланова да говоримо o изменама, крје je уш- 
нила секција, као и o ЈкеЈБИ госпбдина министра, 
коју je изразио Законодавном Одбору у акту, који 
му je упутпо. Молпм гооподппа Председника да 
отвори расправу у начелу. 

ПрвДОбДНИК Миша Трифуновић : Госпбдо, 
отвара će начелни претрес. Има реч госп. Стајић. 

Др. Урош Стајић: Господо. нмање Вељ«, 
џрема мишљењу многих стручњака европско^о 
гласа, парочпто no МИШЛ>ен>у извесних пол.опрп- 
вредиих iiiioTiiT.vuiijii. важило.је пре рата каоједио 
од науређенијих добара У оредшрј Европи. Од 
како je oi'.o вмање прешло у наше руке, та оцена 
изгледа да т) важи више. Министарство Финан- 
cnja je, довољно деупућено в нестручно, посладо 
тамо људе прсле ослобођења потпуно нестручне и 
у:; то n несавесне, који су, порЗ^тога што су нман>е 
материјално јако оштетили; још n његов углед 
јако унизили у јавнрсти. Услед такве репутацпјс 
која није ппмало no пмап.с повољна, jaiui.in су tfo 
у  јавности  разна   мишљења o будућности  тога 

иман.а, o томс шта би с њиме требало радити. Ja 
сам у том погаеду чуо иноге предлоге: Једнл npe- 
дЛажу, ;ui се тО нмање ставн прд аграрну реформу 
те да се поделичљудима, воји аемају земл>е, како 
бп с једне стране onu дошли до звмље a с друге 
како on raj крај, који je национално прдлично 
проређен, могао да се колико толико пацпопали- 
зира; Други су мтцљења, да го вмање треба дати 
подј закуп, јер кажу да he држава иматп мпого 
lic.ho прпходс, ако га да под закул него овако да 
ra сама у својој режијв експлоатише. Tpehe ми- 
шљење опет постојп, да то имаае ^реба да остане 
у државним рукама поре^ свих оних каламитета, 
којп су се одигралв тамо з'а one две и no године. 
Ja увапред изјављујвм, да сам привржевив овога 
трећега мптл.сп.а. 

EHO из крјих разлога. Ja Ве бих желео, да TO 
имање потпадпс лод аграрну реформу саД, кад 
имамо толико сиахпјокпх, баначних n црквених 
имања. Док та иман>а ne поделимо, ono државно 
нмање ne бн гребало делитв из разЛрга, што ono 
треба да пбслужи као резерва, за доцније време,« 
кад сс ona, имања буду нзделила и ne буде више 
бидр земље за делење. Не треба ra. делитн још и 
с тога, IHTO na њему постоје верма скупоцени npn- 
врвДНИ Објекти. (Фехим Курбеговић: Ono je првн 
;!i мл.орадпп!;. KOJB говорп o пслпкпм посодпма.) 
Ja гопорпм за државне велике поседе. Дакле, 
тамо има. госдодо, врло скупоцених привредних 
објеката, који on песумњивР пропали, ако се то 
нмап.о буде ставпло под arjiapn.v рсформу, 0ДН0СН0 
ако on ое поделило. Dao мРже да буде подељено, 
али такч) што on с€ оргацизовало na задружној 
ociionn n бнда n Tii објекти билн би сачувани, Кад 
on се иа тој основн организРвало, a ono би пред- 
стабљало Rao неку задружну државу у миниа- 
турп. у маломе, што on пама. земљбрадницима од- 
грварало потпуно нашој идејв у нашем програму. 

IIITO се тиче мпшл.сп.а, да се ono цзда под 
закуп, ja господо; сматрам, да je сваки закул нсто 
nrro u разбојничко газдРвање.1 Велика имања из- 
дају под завуп само пропале и презадужеце Рпа- 
\iijc. KOJU нису у отању да сами својим пмап.см 
управљају. II кад бп се тр имање далр под закуп, 
ono on oii.io тако експлоатисано, да пезнам шта би 
после извеснот времева представља^1о. У сваком 
случају, закупци ве бв били малн поседници, вбго 
чивутв n.in oaiiKc. noju on разббјвиЧкв сксплоатп- 
ca.in n пмап.с. n радну спагу. сиротињу, која до- 
лаза рз околиве радп парче хлеба. Из тих разлога 
јасам за то, да се то имаае остави у дрзкавве руке 
како бв доцније послужвло као резерва за аграрву 
реформу за будуће генерације, 

А.лв после оппх (плппх афера, n пљачки, 
које оу сс тамо одржавале, требало ба завеђтн 
строгу n савесву контролу од странс државе. За^о 
уредбу. коју пам подпосп Мпппстарстпо Фиван- 
оија, ja у цачелу примам потпуно, само ме је^ва 
ствар буни: зашто je то имање под Министарством 
Финансија; зашто вије прд Мпп11ста|)с.тп,ом Пољо- 
привреде. Ja валазим веће гаравције да je под 
Мпипстарстпо.м ГГољопривреде, јер je rako бол.а 
стручна контрола. Ту ковтролу Мивистарбтво Фп- 
naiicnja. iiclic Molui да спршеДе, n ai;o je ПредвиђвВ 
некв стручнв одоор no урсдбп. 

Ono пмап.с трсба да  сстапс у државвИМ  |)v- 
кама, треба Дирекцијв n.in директору датв што 
одрешеније руке у погледу газдовања; јер баш 
тамо стоји; у  м.тпу  2., да  тим   имањем  треба 

40 



3G2 Стсиогр. бедешуе 

управљати таКо, да ono даје што већег приходагда 
се ^ајрационалнијом обрадом и екоплоатадијом 
iiocTiipiic што више црихода за државу. У бваком 
олучају ако се то нмање и сувише бирбкратдзује, 
iiKo се вежу руке ;Ui|M4;iu!,iii. односно директору, 
рнда ono неће M(>1III даватн ириход^, које 6и да- 
иало, када on се њиме слободније газдовало. Због 
тога ja сам за то, да се у уредби, која се овде пред 
пами валази, с Једне стране даду што веће слободе 
директору у погледу гаадовања, a с друге да се 
створи mro већа контрола од стране државб, како 
сс пс би више дешавале one афере и немиле ар- 
јавс, које су се одигравало за прошле дае и no 
године. 

Ово државно пмаи.с има да одигра један 
npii.'iii'iiio важан ладата!; v погледу исхраце и 
снабдевања Београда. Ko je ono на овом имању 
могао je видети, да би то имање пртпунр могло 
снабдети n нсхранити.Београд пбврћем. Међутим, 
тамо нема mi једне баштице. Када бн се завела 
поред осталих грана и култура поврћа питањ^ o 
снабдевању Београда поврћем било би у велико 
ретено п сузбијена скупоћа, коју с једне стране 
околнн баштовани, a с друге стране пиљари ства- 
рају. У томе правцу до сада није ништа ра,ђено, 
и ако су свв природни условн ту: има воде, има 
канала, има великих хфпки иомоћу којпх би се 
огромии комплексн земље могли ставитв под воду. 

У специјалној дискусији ja hy изнети неке 
иримедбе на ову уредбу, иначе oby уредбу у на- 
чслу примам. 

Предоедник Миша Трифуновић: Има реч го- 
сподин Мпипстар Финансија. 

Мниистар Финансија др. Коста Кумануди : 
Господо, ja сб потпуио слажем са' мпшл.оњсм го- 
сподцна Стајића, само имам да улиним једну па- 
помену односпо његовога предлога, да би ono др- 
жавно имање Беље требало да потпадне под Мн- 
нистарство ПоЛ)Опривреде. Ja мислим да ono што 
жели господин Стајир да постигне на тај иачин 
m; би постпгао. Ha овом државном имашу пису 
само .пољоцривредни објекти, на њему се налази 
иоколпко нндустријских предузећа, na њему има 
огромппх ЕсоМплекса шума, и све то, ако се узме 
чпсто стручпо. онда Tur свака грана индустријска 
морала iioTiiacm под друго Министарство, n онда 
on стално било конфликата због хе надлежности, 
која rpana крме Министаротву припада. Ono има- 
n.c дотло je под Мтшстарство Финансија зато, 
тто се налази под генералном дирекцијом добара 
као државно добро. Међу^им, у погледу експлоа- 
тације ту се колико je могуће пази na то, да поје- 
дине гране привредне дрђу у сгручне рукв, да се 
та експлоатагџЈја рационално води n ова уредбаод 
ртране Министарства Финђнсија у том смислу je 
израђена. 

Ono од чсга će бојп росиодии Стајић, да се 
тамо na државном пмап.у ве установи бирркра- 
тпја, ja мислим, да ona уредба не нде за тим. да 
ствара бирократију, jop у погледу експлоађгације 
остављају се одрешене руке управнику имажа. Sa- 
rmi преко специјалног бтручног одбора уртано- 
вљава се надзор, који he бити не админиотративни 
надзрр, него надзоркоји heoe рдржавати na начин 
разуман. Taj стручнн одбрр raje састављен из чи- 
новника него из специјалиста. Momi je жао и мо- 
рам да паглагпм то. што je „v секцији dam тај 
стручни одбор укипут v члапу 12.. i;(')jii гопори o 
томс стручноме 6дбор!у. У члапу 12. уредбе био je 

предвиђев отручни одбор a секција je иашла, да 
тај члап треба изоставити из уредбе. Ja бих молио 
господу чланрве Закон6давно]г Одбора, да се Taj 
иручни одбрр no млапу i'i. уредбе не укида. Онр 
што je главно у onoj уредби, да се одузме ттуЏ- 
ност надзора чистрј администрацији него да се 
надзор остави лудима, који су стручци, који су 
опремни за то, то што je главно, то би се изгубило, 
aiKo се изоставља члан 12. уредбе no преДлогу 
секције. 

Сем тога има још једав члан уредбе, којп je 
секција изменида, a то je члан 13. У члану 13, гр- 
вори се o томе, да чиповпидп na имањима постав- 
л.ају се na предпрг уиравшша имања, али no по- 
тврди Министра Фипансија. Секција je међутим 
предложила, да све чиновнике пОставља сам 
управник нмања. Ja се ие бих смер ослрнити na 
то, да управпип имања има гако широку власт, 
да on сам поставља све чиновнике, јер одговорпост • 
носи Мшшстар, a управник имања се и ne појав- 
љује пред Народном Скупштвломј те онда кад 
MimncTaj) nocn сву одговориост пред Иародиом 
ri;ynTiiiiniOM, оида треба оставпти п.сму право, да 
on може постављати и смењивати чиновнике; Ja 
вас молим, господо, да то право не одузимате рд 
мпппстра u дајете управпику, jop on није одгово- 
pan као што јхчјох U\HV\ окупттппом, док je мини- 
отар одговораи, a немајући тога права, ои no би 
могао да утичб na начин, Kai;o he се чпиовпицп na 
пмап.у постапл.ати. To оу две примедбе, које сам 
ja пмао да учпппм n молпм. да, o њима водите 
рачупа. 

Војислав Лазић: Ja сам хтео.да упутћм изве- 
сна пптал.а. na. гропбдина Министра поводом ових 
пмања,. Ja сам хтео да знам n да пам ГОСПОДИВ 
Министар објасни, колика су та имања и која се 
култура на њима постигла, која индустрија na 
п.има постоји, колнко пма чиновника и колики су 
издаци na. п.пх. Колпкп je брутто принос са пелог 
пмап.а. колико држава добпја, чистог прихода n 
kpja оо радна снага у11отробл,ава за рбрађивање 
овога добра. Да лп ое тамо употребљава радпа 
снага парода. -- наДничара, или се употребљавају 
ba обрађивање машине. После тога објашњења, го- 
( кодо, могао би оо ^рвек определити, да ли да 
гласа за ову уредбу, или да граЈки да се ово 
пмањс na другнј начин обрађује, и да можомо o 
појединим Уредбама у овом закону дискутбвати 
n (Ч-птуалпо одооравати пх. 

Министар Фииансија др. Коста Кумануди : 
Ja li.v одговорити господану посланик^ na неко- 
лика [вегова ппташа у колшсо могу, јер тачппх 
података o свему npn руци немам. Приликом nn- 
T('|)ii(Mia,ii,iij(; b Бељу, ja сам изнео у главнрм у ко- 
лико сам могао све податке н сад нх могу у пеко- 
• ini;o n nononirni. Имаље има 80.000 катастарскнх 
јутара^ noniTO je једаи део од имања припао Угар- 
окој. Ha пматпу na оада постојп фабрпка шећера, 
путера n напазе CG два млина и две цпглапс Tln- 
повппцп су paiinjo бплп свн Маџари, a кад смо c'e 
оолободилтг, дотло je тамо за чиновнике 3i људи 
из равних наших крајева. Раденици су сељаци пг; 
околппх села, a у дарвкцији има стручног особља, 
које je гфоведено путом конкурса, a другп рад- 
niiun су доведени из разних Места. 11a. пмап.у 
се налази једаа велика жељезничка пруга, која 
глужп искључиво имап.у у вбличинн 200 киломе- 
тара. Имање радп са моторним плуговима и иман.е 
je пајмодорппјс уређено. Истина, имање je na време 
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[tirni било нешто запуштено, али у аоследње 
време, кад je почелр рационално да će обрађује; ho- 
гфављено Je ene што je билр запуштецо и сад je до- 
редено у ред и потпуно све на њему норма>шо 
фуниционише. 

За иротлу годииу нрвдсода je било, чини ми 
се, око шест шшијона, апи стварног гфихода није 
било, јер raj приход, у кодико га je било, одмах 
je употребљен као обртнм капитал. Ове године ра- 
чуна се, да he прихода бити од прилике 15 до zo 
милијуна динајра. Међугим, то имање, no моме ми- 
ШЈБењу — ja сам ria обишао и зпам га целог 
узевши у обзир колико je ono upe рата доносило, 
Moivio би доносити чистог прихода до близу четр- 
досет милијона динара. 

Реферевнт Министарства Сима Милошевић: 
Ja ппх могао одгрворЉпи господину иослаиику у 
погледу прихода и расхода са државног имања 
Беље.^ према иодицп.ма, којима распрлалкем. 

Приход за седам месеца ове годаше ирбдв^ђа 
се у 50,805,000. Расход je предвиђеп ca 33,175.000, 
a добит; односно чистп ариход ca iT.d.'So.ooo. Ha 
издатке .iiiMim предвиђено je свега 700.000 на чи- 
новнике, a ua раднике: сезонскб р^днике, стручке 
раднике no фабрикама и на земљораднике, који 
тамо стално живе, предвиђецо je 8,500.000. Остали 
су нздаци материјални: код фабрике шећера, код 
кланице, код бутераце, na циглане и на млинове. 
ilp'Ma TOMe, приход he бита потпуно остварбн за 
то. mro према-извештајима, који редовно ca имања 
долазе, посдови правилно теку, a то могу пбтвр- 
дптп u господа чланови анкетне комисије, којв се 
тамо налазе поводом интерпеладије господина по- 
слатпЈа Михалџића у мају месецу one године. 

Павле Анђелић: Ja h.v само то да нагласим, 
да се ja пбтпуно слажем ča овпм изменама и допу- 
иакама, које су учињене у Секцији. Пр^ма томе 
Eie сдажем се ča господином Митшстром и његовим 
захтевом, да се ir(>. прими предлог Секције за из- 
мену члаиа 13. Господин Министар je напоменуб; 
како Цародна Скугаитина ио може оида имати 
[сонтролу над радом оипх чиновннка крји раде на 
лмап.у. ако их буде постављао управник односно 
директор имања. Међутим, кад господии Мини- 
стар има права да поогавЈва улравника, љему je 
тим самим дато ираво да може контролисати и рад 
управников односно примања зиновника, пошто 
he правилнгиком битв прописано, на који се начив 
имају иогпжлитш чтговшши на имаи.у п какио 
1;г,ал11(|)П1;ац11јо опи морају имати. Стога je боље 
оставити одрешене руке управнику иман.а, јер he 
онда цоо рад битн у хармонији, него оставити то 
ираво министру и нама посланицима', да гурамо 
тамо moje политичке пријатеље, који he само сме- 
тати раду на вмаи.у п штетити га тако, да бисмо 
тамо ствррили читав један табор политичких 
л.уди. који he само сметати у раду, због чега се 
nohe моНи iiocTiiliir од mi;ni..'i- она корист, која би 
се могла iiMiiTii. ако се остћве гтручиом управнику 
одрешене руко. да on шшкурсом бира и поставља 
чиноввике, који су му потр^5ни на пмап.у. У том 
случају, уnpa,i:nm; he посптп п моралну и матери-" 
јалну одговорност пред господином Министррм, 
односно пред ТТародпом Скупштином и држаиом. 
Тако. само на тај начин, ако поштедимо ту управу 
од мешања полцтШе и политичјшх људи, мом 
IICMO дотжатп користи, a ако пуду баратали Ми- 
пистрп n пародни посланици, бити ho опет онако, 
како ie ir било. 

Xohy још само да споменем шта се у секцији 
грворило код расправе one. уредбе. Говорило če, да 
nponMi' године micMo готово добили ништа, a ове 
године, кад je дато мало веће право управнику, Beh 
ciiM je господив Мивистар сада напоменуо, да h6Mo 
пматп преКо 15 милијона чистога прихода. II, го- 
сподо, кад će то цраво буде давало самоме улрав- 
niih'.v niirn he jom већн прпход. C тога ja нисам да 
се ono даје Министру. 

Председник Миша Трифуновић: Реч има го- 
сподии Министар Финаисија др. Коста Кумануди. 

• Министар Фппапгпја др. Коста Кумануди : 
Ja немам то право no уредбн неограничено. Уредба 
превдиђа конкурс, дакле како видите путем сте- 
чаја. Према трме, тај утицај народних посчаппка 
nene бити у велшсој мери, a n сам Министар нема 
одрешене руке, јер je дужав да постави na та 
меота од лица у конкуроу она, која му удравнив 
предложи. 

A tura je урадпла ccKunja? lio IM';IIIIIOM npc- 
длогу избрисав je и конкурс, a na место Минцстра 
долази управник, којв je гакође одаб човев и 
окружен партијским пријатељима и који такође 
може врло Лако да подлегае као и Министар. Пре- 
ма гоме треба спречити и управнику и Министру 
да имају пресудну реч. HeMoryhe je, господо, да 
Министар ne зна и да нема учсшИа у послу op- 
rana, којп врше ^ксплоатадију. Ja мислимј да ни- 
једав Мпппгтар ne бн иогао в^сити одговорнос^; 
Иа onaj пачпп може управник да довађа и рђаве 
чиновнике, a да ви na то немате никакова утицаја. 
Ja морам од тога да правим питање, јер држим, да 
би nii.io штетно за нмање, ако се управи да таква 
iMai-r. да она no одговара пигкоме за ono што чини. 

Председник Миша Трифуновић: Реч има г. 
известилац. 

Известилац др. Славко Шећеров: Да зарр- 
iniiM дсбату ja liy се осврнуги na Пеколико приме- 
даба г. ('Tajnha. On се у првом рсду слаже с тиме 
да управа имања остане \ државној реж&ји. Ja 
сам лпчпо уверен да ре Државна режија nehe Mohš 
одржати дуго n да he се имање, као што се то и у 
другпм земљама чини, морати дати у закуп или 
продати. Ono je било у приватној режцји n др- 
^.■ава. га je преузела. Држава извесно време треба 
с n.iiMc да руководи; a.in искуство за ове две го- 
дине није било најсретније. Истина, има зпаковада 
усдех ће бити бољи, 

у осталом. ja сам .vuopoir, да ј(^ onaj ;iaxT('i! г. 
Министра, да дефинитивне и угрворне циновнике 
именује caw Министар Финансија no предлргу Ди- 
pci;niiji' сасвим олравдан. lit1 иоже се допустити, 
да Двфектор може да намешта дефинитивне n уго- 
ворне чиновнике, који треба тамо да остану де- 
сетке година и према којима држава пр^узима 
обавезу, a да са.м Министар Финансија нема при 
томс речи. Према Уставу МинисТар Финансија je 
одговораи за управу државних имања и затр му 
TjKMia оставитл последњу реч o овом питању. Ja 
се noTii.vno слажем ca r. Мшшстром и усвајам n.c- 
гов захтев, да се код чл. 13, понова унесе ona од- 
рсдба. у којој се вели, да се дефинитивни и уго- 
r.opnn чппопппцп пмспују no njKVliorv ОДНОСНО са- 
слушању yiipaiiiiiii;a пмап.а. Молпм. да завршиадр 
пачелно дебату n да пре}јема на спедијалну, 

Председник Миша Трифуновић:   Ставнћомо 
na гласање, Kp ј,; ;;'i то, у пачелу да се ова урвДб« 



ЛС4. Стспогр. бслсипгс 

примИј изволиће седети, в no Jo uponm кека из- 
i'd,m устати. (Iiriiima (гди.) ll.i'ic.ino je примљена. 

ГТрелазимо ид специјалну дебату. Молим код 
];o,jii.\ чланова кр нма [саквб примедбе., иека се 
jaiiii. (Милош Московљввић се јавља за рвч код чл. 
8., др. Урош Стајић код M.I. S. и Павле Anbcmii на 
прцмедбу господина Министра.) Госродо, сви чла- 
иоии од i, т. примљени су овако како су подне- 
iiii'iiii. Има реч r. Московљевић, 

Милош Московљевић: Ja сам убеђен арема 
OIIONU'. како се овим имањем удравља, како се ono 
o6pai)yje, да ono uehe дати онакве користи какве 
би дало. када би on.io у рукрма малих земљорад- 
иика. A.in да пређемо првко тога Jop с обзиром na 
специјалне прилике мн примамр ono. алн бих 
ima i; ж^лео ;ia преддожим, да Се код млапа 8. 
стави iicniTo што би oMor.vliii.io. да држава imai; 
има ni'ii.v корист од овога нмања него штр.је до 
сада имала. Kao штр je мој друг Урот Crajah на- 
помснуо. оио on пмап.с нмало да послужн за оуз- 
биЈап.с скулоће, a ево како може да се сузбије ску- 
noha. lio варошима, госпрдо, треба да омамо мп- 
новничке потрошачке задруге односнр иабавља^кв 
задруге n држава те задрууе треба да пошомаже 
na iKMcii пачпп. Она, чипи ми će, и нбке кредитс 
даЈс. a.in. ГОСПОДО, паЈоол.с uli сс v.oivio iio.Moliii тнм 
задругама и тиме сузбити скупоћа, ако бн се рне 
снабдввале и са овога пмања. јер ми видимо сва- 
I;IIX i ii.iii 5 месеци ... 

ПредсеДшш Миша Трифуновић: Ja  бас мо 
.lii.M. пмајтг Обзира да je Ofeb гпсцпЈа.та дсиатл. a 
ви сте vm.iii у генералну дебату. 

Милош Московљевић: Да се сваки I II.III 5 
месеци додатци na скупоћу [10већава,ју a од тога 
m' види нико други користи ггм шпекуланата и 
трговаца; Нико не иоже данас да зајази њихове' 
дубоке џепове. Држава непрестано даје нове до- 
дахке за скупоћу. Mir смо видели баш даиас, кр- 
лико iiaiiocc доДатци иа скупрћу, да бна износе 2 
малијарде и 200.000 динара, Најбоље би брло, да 
сс 'iimoiaiiimi снабдевају са држ( ог нмања  u 
пато би предложир, да се код члана 8. у иесто пр- 
вога става: »Вишак прри^рда (no одбитку потр^б- 
нпх' lai.iii'iiina na coiicTiicn.v потрсГу пман.а п n.c- 
говог осрбља)« додл: /liimiK-oM прихода (no од- 
битку иотребних i;o.iiiiiima na сопствеМу потребу 
имања n његовог особља), Диреквдја he сцабде- 
нати чиновничке [готрошачке задруге пртребном 
количинрм животних на^ирница, kojece иа нман.у 
чровзводе a no цспп коштап.а. Огттак- iic cc и;ј- 
лагатн јавној продаји«. 

ГГредседнВД! Миша Трифуновић:  Пма  реч  г. 
Урот Crajnh код ч.ч. 8. 
, _ Др. Урош Стајић: Ja не апам, да ЛИ je '■(Mi- 
rnija размишљала у случају Есакврг форсмажера, 
да .m li!1 дирекција морати да прописује лицита- 
цију. (Известилац др. С. Шећеров: Овде je то пред- 
i'.iiljcno.) Ilnjc предвиђено, јер овде ртоји рвакр; 
»Дирекција имања овдашћује се, да може изузегао 
од ч.1. 89. закрна o државном рачуноводству без 
обзира na роковрврцшт? продају радиискоришћи- 
вања поиол.ппЈпх цспа путсм лицитације na иачтг. 
i'Ojii буде цајповољнији^« Значи ва сваку продају 
моритс расписива,тд лицитацију, 

Изввстилац др. Славко Шећеров: Не мора се 
за сваку продају расписивати лицихација. llpo- 
даја, чија вредност ne црелази 250.000, рдмах ie 
iiaiipnicna. 

Министар Финансија др. Коста Кумануди: По 
аакопу o дрЈкавнои рачуноиодстпу тр on мора.чо 
оптп. a изузетно ne мора. 

Др. Урош Стајић: Могло би се додати иутек! 
пицитације п.ш na начив који буде иајповољнији; 

Mnniiciap Финансија др. Коста Кумануди: 
Ja прпмам овај додатак г. Стајића, да се дода реч 
; II.III na пачпп. који буде naJnoi'.o;i>iiiiJn«. 

Др. Урош Стајић: Tora пма n у уредби ау- 
стријске управе, 

Председник Миша Трифуновић: Има реч r. 
известилац. 

ИзвестплаЦ ДР- Славко Шећеров: Ja бих хтео 
украгко да одгрворим г. МосковлЈевићу. У чл. 'i. 
рсчопо je, да, je цшп рада na овоме нмању, да се 
naJpaiuiona.iHiiJoM обрадом постигне што већи при- 
ход за државу. Гос.подо, то je јединн смнсао ma- 
niro ово државно имање треба да буде под Мшга- 
старством Финансија. Секција je стала na отаВо- 
i'.nniTO. да ono пмањс као гакво, аато ШТО je 
огромпо. не може да буде какво пољбпривредно 
узорно добро, Ji'p пољопривредна угледна добрк из 
искуства, које имамо у КраљевАни Србији, обично 
се завршаваЈу са дефвдитом. Пмаи.с »Invi.t1« р.рсди 
може dinu OKO мплпЈарду дипара n када бн га 
држава експеримертисала и хтела да то имање 
вреди као узррно добро, ona би имала бгроман де- 
Фпцпт. Зато je једини смисао n циљ рада, да то 
имање оудс рентабилнр n зббг тога не можегге до- 
пустИти, да сс продаје врше no цени коштања, iep 
би се онда ono имање завршило са огромппм двфи- 
цптом. (Милош Московљевић: Зато he држава да- 
ватв мап," додатас на окупоћу.) 

Господо, MO.IIIM да гласамо o ч.ч. 8. 
Мпппстар Финансија Др. Коста Кумануди: 

Ja  прпмам преДЛОГ г. (Tajni,a. 
Председнпк Миша Трифуновић: Господо, 

приступићвмр iK'iiicn.v n/i. ч. Г. Министар прима 
предлог г. (Tajnlia у ОНОЛИКО, у i;o.iiii;o га je г. 
(Tajiili фор.му.шсао. Ko je за то. да се овај члав 
npiiMii ca допуиом г. Стајића. (Известилац др. С. 
Шећеров: Cfl, умртком речи »или«.), нека изволи 
(•сдстп. ко je npoTiiii нека изволн устати. (Веђина 
седи.) Објављујем, да je чл. 8. примљен с тим до- 
метком. 

Члановн 9., io. и м. закл)учно нримљенн су, 
НИКаквИХ  ПЈтмодаоа, нема. 

Код ч.1. 12. г. Министар Финансија има своју 
примедбу. 

Министар <l>iiiianiuija др, Коста Кумануди: 
Молш, да M.I. i-i. буде примллн као што je пред- 
ложен у самоЈ уредби, т. Ј. да саветодавнв орган 
води надзор пад експлоатацијом пмап.а. 

Павле Анђелић: ()д куда je потвкар-у секцији 
овај предлог, mro je у прелазним наређењима сек- 
imja прсдппдсла. да Мииистар пролише ... (Мини- 
стар Финанција др. Коста Кумануди: Реч je o Са- 
ветодавном Одбрру.) Али онда je тај Саветодавни 
Одбор потпуно непотребан, ако he Министар да 
поставља те чиновиике. (Министар Финанција др. 
Коста Кумануди: Саветодавни Одбор водн надзор 
naj. експлоата1џтјом имања. то Je једпо стручно 
тело, које нма под собом цели тај чосао. To je чп- 
сто саветодавни орган за стручна питања, која су 
у вези с тпм нмањем.) 

ПрсЈсслпш; Миша Трифуновић: Рсч пма г. 
(/rajnli. 
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Д|>. Урош Стајић: C рбзиром на io што у Ми- 
инстарству Финансија нема nrataiiBor стручног 
тела ип стручњака, који бн струч^и рад дирек- 
ције контролисаЈга, ja тражим, да ое саввтодавш] 
opran постави, јер иначе! имање he бити лишвно 
оваке стручне контроле. 'l'o je нвошсодно потребно. 
Min; би гребалОј да тај Одбо]) буде перманентан, 
јер се појављују оваког /umu питања, гђв Мини- 
старство Финансија треба да каже своје стручнб 
мишљвње. Зато je потребно, да бстане саистолатт 
одбор. 

Председник Миша Трифуновић: Реч пма г. 
известилац. 

Известилац др. Славко Шећеров: Ja примам 
предлог р. Министра да овај члан остаје. 

ПредсвДНИК Миша Трифуновић: (-т.пм.ам иа 
гЈЈасање ч.ч. 12, Kp je за то. да се ов прими овакр 
како г, Мттста]) желв и какав je у уредби, нека 
нзволн седети, a ко je против нека изволи устати, 
(Седи Mcliima.) M.ian 12, je примљен, Има рвч г. 
Мппистар. 

Министар Финансија др, Коста Кумануди: 
Ja огпфм прн оиом. IHTO сам tipe молио, да се iio- 
стави право Министру, да на предлог уиравника 
поставља чвновнике, 

Председник Миша Трифуновић: Реч пма г, 
Anijtviiili. 

Павле Анђелић: Ja се у томе не сдажем с r. 
Министром п у толико сам аротив, mro he аосао 
храматИ) док се то не уреди, Г. Министар je рекао, 
да he управник иматп право да предлаже конкур- 
сом one. који п.мају квалификацију, a.ni то je ту 
несрећа, што док управник предложи, док дође акт 
у Министарство, посао he у имању пропадати, 
IHTO нема таквог стручног "Јиновника за дотичну 
грану iioi.i'Kc цривреде на тако великом имап.у. na 
се збос тога бојим, да ое то право даде Министру, 
Г. Министар има прано. да контрол^ше све гране 
иољске приврвде иа том имап.у и да нма. одозгр 
нрапо над ,\ii])aiiiiiiKOiM и aijo тај управник не будс 
радио. iiMii разнв iia'miM'. смсп.ар.аи.с и r. д. а.ти 
овако, Есако г, Миниотар цравв иптап.с. ja свој 
иредлрг iKiii.ia'iii.M. 

Председник Миша Трифуновић: Г. Дулибић 
пма рвч. 

Л|'. Анте Дулибић: Ja се слажем са предло- 
го.м г. Министра, да уговорне и дефинитивне чи- 
новцике мора да именује Миниотар финансија, 
Само ja 'iiiniiM једав додатак, да &нистар Фи- 
iianciija пма да именује  фове одељења били 
они провизорнн били дефинитивни чиновјшци, a 
сво зашто, Шефових оделења нма 9 п то су нека 
врста министара. Они сачрвавају са директором 
дирекцију, Mcmi (■<• чипи. да се мрже догрдитн ова- 
кав случај, да сутра дође директор јсдаи, који he 
у дирекцију стрпати све провизорне чиновнике и 
пмати тако потпупу власт над дирекцијом. Ja ш- 
(мпм. да то тако ne ои требало да иде и да je 
опрезно да швфрвв одејјења буду вменованв од 
мшгастра ма да су аровизорни чиновници, (Ми- 
нистаЈ) Финаксија Коста Кумануди: Тако и јесте,) 
Није, јер шеф оделења може оитн провиворнв ми- 
iioniimc. (МиниЉтар Финаћсија др, Коста Кума- 
нуди: Може пптп. a сада mije.) II заго треба оио 
примити. 

Министар Финансија дјр. Коста Кумануди: 
Ja примам [федлрг Pi Дулибиђа, у крдајср иије 
уредбрм предвиђепо. 

Предсодпик. Миша Трифуновић: Оиу измену 
р. Ду.тпПпНа код чл. 13. г. Мшшстар je примио. Ja 
hy гтаиити na гласањс. 

Игјвсстилац др. Славко Шећеров: Ла. мо.тим, 
да се гласа o ч.т. 13, како je dno у уредби са до- 
дат1;ом г. Дулибика. 

ПредседниБ Миша Трифуновић: Ja hy ста- 
HiiTii na гласање чл. 13. како je ono у уредби ca 
додатком г. Дулнбнћа. Ko jo, за то, да се ав&ј члав 
овако првмн, нвка извола седети, a ко je против 
пока наволи устатп. (Сш\ (ч-дг,.) Оојаач.ујем. да јо 
оиај ч.таи ар^иљен. 

Извеотилац др, Славко Шећеров: Код ч.и. II. 
нема примедаба. 

Продсодпш; Миша Трифуновић: Сташвам na 
iviaraii.c ч.т. 14. како je предложои. Ko je за то. да 
се oi'.aj ч.тап прпми i;ai;o je сфедложен нека изволв 
седети, a ко je протип иека устаџе, (Свв седе.) 
Објаил>ујем, да je чл. 14. примљен, 

Д]). Урош Стајић: У ч.ч. 16. други став каже; 
да шефопп iio,iboiipiiiipe;uior, шумароког, технич- 
ког п ррађевдиеког одедења морају имати спбцц- 
ја.тиу школску сирему. Ла бпх ту додао »и upai;- 
тпчпу (Чфему«. 

Министар   Финансија др,   Коста   Кумануди: 
Ирпмам оиу инмепу. 

Иредседпш; Миша Трифуновић: Сгае.л.ам na 
гласан>е чл. 15. са допуиом г. Уроша Стајића, коју 
je npiiMiio г. Мпппстар.' 1\<> je за TO, да се татсаи 
члан 16. npiiMii, nei;a тио.ти седети, ко je протни 
иека паиолп устатн? (Свн оеде.) Објавл.ујем, да je 
onaj члап ca опом ппмепом прпм.ч.си. 

Известнлац др. Славко Шећеров: Код чч. 16. 
пема п[)11медаба. 

Предеедппк Миша Трифуновић: Отављам na 
г.lacan.t' чл. In. K'o je за TO, да cc ч.чап in. Rako je 
иредложеи иримл, пека ианоли свдеши, a KO je npo- 
тнв иека шшолн устач-и? (Crni седе.) Опјаил.ујсм. 
да je м,ч. 16. прпм.ч.ен. 

Војислав Лазић:   Госпрдо, no   чл.   17.   пред- 
ввђа се 2</(у од числч^ добити као тантијема аа чп- 
новнике. Ja надазим, да je ово n тчцјаведпс) и за 
државу штетпо. Неправедно je из разлога, што се 
изузниају uaiu'cnn чпиовницп, i;ojii имају своју 
илату и додатак na скупоћу као n сви оста.чп a 
који сада no овомс имају и нарочите бепефицпје; 
a друго цтетнр je no државу aam, mro ту држава 
има много да шитбн ii,iahair>eM one таптпјеме. Го- 
( подо, видпчч'. да je то имаве велико n за то што 
je ono велш.чк макар ое на п.ему и рђаво радило 
мора питп нрихода. na MOžKC. се догодити да чп- 
повници добпју 2%' наградс n ако рђаио ]ia;ic, 
раоипају прпходс^ n удропашћују пмаи.е. Истина, 
жалрсно Гш било, ако ono пмаше пс on имало nn- 
i;ai;i(iix арихода, али мбже да оуде с.чучај. да чп- 
ВОВНИЦВ оуду псхотпи na да ne ирпбирају прпходс 
КОЛИЕО трвба и.чи да nx ii])OCT() расппају na опст 
да за тобуду овом тантпјсмом парочито narpaljcnn. 
Госпрдо, ja сч-ојпм na. г.чсдтту. да ono имање у 
државпој рвжкЈИ, гдс (шате да постављате чинов- 
iiiii;c. ijojn и.мају п.п.мс да |лч;ују. ЕШКад нећв моћи 
дати доПре рвзултате, a уиерепи смо да, то вмање n 
до сада шце дало one Јк^у.чтатс. којп би со же- 
.че.чп. 11 cTojehn na. томо стаповшпту ja лпчпо мп- 
слпм. да ово нмал.е држчша ие треба да nci;opiiiii- 
ћује у enojoj режпјп. Ja мислпм, да бп за државу 
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бнло боље, na п за парод, да je ово имање оило 
раздељено онима, који имања иемају, те да се они 
T.iMO населе н да ra обрађују. Ако je пак то иемо- 
nlm због фабрпка, којс тамо постојс, онда да се 
наоеле као колоппјс na задружној основи иа да и 
то нмаше na и те фабрике дају и њима, и држави 
миого веће ирпходс. Али кад Je држава етала у 
OI.OMC питању ii.'i. томе, да га ona експлоатнше у 
својој сопсгвеној рсжијн, ja налазнм, да код овога 
чл. 17. ire може се одобритн ове тантијеме. II ако 
r. Мипистар каже, да je ове године бпло доста upii- 
хода, ja налазим, да je недовољан ириход у овој 
годинн a у прошлој ra годинп mije никако im 
било. Ми пмамо овде 80.000 јутара добре земље n 
две фабрике na ипак приходн тога имања били су 
нешто више од 100 дин. no једном јутру. Ja нала- 
зим, да према данашњим ценама у свима произво- 
дима, ■— па и да нема тамо ни једне фабрике — 
ириходи морају бити већи него што су у овој го- 
динибилл. И ирема тим приходима то he чинов- 
niiiiiTHO бпти Bimie иаграђопо вего остало чиновни- 
iKTBo, које радп no осталим устаповама н надлеш- 
твима. Дакле, ради једнакости штоиипка, ja на- 
лазнм, да je ова таптпјема неИравична a поред 
тога и аа државу штетна и за то hy гласати upo- 
ru и овога члапа 17. 

Мшшстар Финанспја  др.   Коста   Кумануди: 
Госжодо, не могу да примпм прсдлог г. Лазића 
прво зато, IHTO налазим, да није неправично, a 
mije неправичио датп парочпту награду људима, 
који оу уложплн свој личпи труд за пман.е које 
HM je првереноЈ да буде што напредније. To je црви 
разлог. Други разлог, држава na супрот оном, што 
тврди г. .ilaimh, ne губп псго добија, јер he ca nn- 
тепливпијпм радом бнти већн прпходп, a до nn- 
тешшвппјег рада доћп he се, ако се да парочпта 
награда за цотстрек, a oba таптјема je парочпта 
награда, која je у толико већа у колико je рсвпост 
већа. Ми пмамо резултат једаогодшпњег рада са 
тантјемом, која je дата рударскпм чпповппцпма. 
Производња Рудппка у Боспи и Хердеговини no- 
пела се, чпм je тантјема дата,-за 1,225.185 метар- 
(•I;IIX цеитп, n целокуппа чпста добпт послје дате 
тантјеме нзноси 99 мплпјопа и нешто впше, a ово 
држава mije пмала док таптјеме нијо дала, 

Јосип Дрофеник: Какор сам сицер в iipini- 
цппу проти таптиемам в другпх строках државне 
уираве, тако се мора.м гледе посества Беље стри- 
п.ати з мишљењем господа мшшстра. Кајти FMMI.C 
je продуктивио im трговско подЈетје ин мп морамо 
на все начппе двпгпитп нн подпирати енергијо 
oim\-, mi подјетје експлратирајо. Ta принцип би 
било треба увељавнти в всех државпнх госиодар- 
ских mi трговских подјетјпх. Газвесел^иво je, кар 
смо чулн попреј од господа референта, да намреч 
доходки пмеповаиега поеества в летопш.ем лету 
mrco в иикаки примери з доходки лапскега лета, 
ампак же седај много вечји. Ип вендар смо сли- 
шали шеле иорочило o доходких в доби седмих 
месецев, ие na целега лета, че сем прав разумел 
господа министра. Црепричав^ сем, да се бодо те 
тантиеме, ки ое бодо дале урадником, стократ из- 
илачале с тем, да бо посесгво веч донашало. Зато 
пОздрављам то долочбо im бом гласовал зањо. 

Предоедник Миша Трифуновић: Ставл.ам na 
гласапи^ M.I. 17. оиако. i;ai;(i je пзашао НЗ секције. 
Fvo je за то, да če овај члаи овако прими нека седи, 
a ко je iipoTim učita устаие. (13ећипа седи,) Лсћина 

je седела. Према томе je чл. 17. примљен. Сад je na 
реду чл. 18. 

Др. Урош Стајић: Овај мп члап пзгледа, да 
je у противности са члановима na које се позива, 
jej) on говорп o пмап.у Тополовац н позива се na 
члаиове, који се ne односе na то имање. 

Известплац др. Славко Шећеров: JI ja сам 
то прпметно, али ћемо то псправитп у дефшштив- 
noj редакцији. 

Референт Министаротва Финансија Сима Ми- 
лошевић: Ja бпх пмао да предложпм код овог 
члана 21., да се права патримонијата и колоната 
код ових пмаља према поједпппм веропеповестпма 
укину. Према ранијим обавезама, које су имали 
iipeljaninni власници пз династије Хабсбурга, omi 
6у цркиама, n свештениццма са. овога пмап.а да- 
IMI.HI извесне бенефиције. Тако били су обавезни 
да зпдају цркве и да nx оправљају a свештенидв- 
ма да дају зграде за стаповап.е, да их храпо и да 
HM дају пропзводе у патурп a у пакпаду за то 
п.малп оу право, да храже прП попуљаваљу тих 
парохијскпх мсста да се постављају лпца, која 
omi предлолсе. Ja сматрам, да дрлгава од овога 
права ne he имати никакве корпсти, јер кад се 
(•веттепик постави na једио место, on се ипаче са 
тога места не може кренути. Међутнм акр omi сво- 
јпм радом ne одговоре дуллшстпма, које се од п.пх 
очекују, опда nx дажава ne можв крепутп са свог 
места n поставити друге. Према томо зато, што би 
држава пмала, право предлагати свештенике које 
na To место треба поставити, ona. за то има сносити 
велике издатке, зато молим, да се ова права која 
пропстпчу ii3, патримонијата n колоната према 
појединим воропсповеотпма укипу. 

Павле Анђелић: Mn смо o овоме дискутовали 
мало дуже у секцпјп, na смо дошли до закл.учка, 
да оио право ne треба укнпутп. Mn палазпмо, да 
држава ne треба да се замери тпм људима за ne- 
колпко cTOTiina дппара нздатапа које he пмати na 
11)ПХ. To би дпрало у верска oeeliaiha и ja сам за то. 
да се држава придржава онога, како je и до сад 
бпло у том погледу регулпсапо, да дакле пздр- 
жава цркве n свештенике, али да се у накнаду за 
то користи својим правом. да, тамо за свештеппка 
може доЈт само onaj, кога ona преддожи. Према 
томе молпм. да се ir предлог секцпје 'прими. 

Мппиетар Фппапспја др. Коста Кумануди: 
Ja примам овај предлог г. 'Лпђелпји!, a остављам 
то питаве за целокуппу лпквпдацпју. 

Председник Миша Трифуновић; Господб, ми 
смо свршили ову гачку дпевпога реда. Ja предла- 
жем, да ову седницу прекинемо, (Прима се.) Пре 
пего IHTO предлбжтг дневни ред за ндућу седппцу, 
ja молим, да изберемо два члапа за оверавање 
уредбе o псел.енпцима. п уредбе o поштаиско-че- 
ковнрм промету. Ja предлажем господпиа Жерјава 
n гос-подппа PajncBiilia. (Прима ее.) 

За пду11у седниду [гредлаЈкем  овај дневни 
ред: 

i. Дефинитивно примаље овога закона o др- 
/i;a,iiiioM пмап.у IHMI.C. 

2. Претрес 'извештаја I. ОеЈсције o привреме- 
иом закопу o буџетским дванајстпиама од 27. 2. 
1921. год., 

;i. Продужење претреса извештаја I. Секције 
o уредбама које сетичу пореско полптике, 




