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XVII. СЕДЏИЦА 

ЗАКОНОДАВНОГ ОДБОРА 
НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ 

КРАЉЕВИНЕ 
СРБА, ХРВАТА U СЛОВЕНАЦА 

држана 29. новембра 1921. године у Београду. 

Председавао Председцик Миша Трифуновић. 
Замепик секретара Др. Славко Шећеров. 
llpnc.VTim госиодии Министар Финавсија др. 

Коста Кумануди и рефереат Миаистарстиа Финап- 
ciija господаш др. Никола Коњевић. 

(Почетак v И^часрва.) 
Предоедник Миша Трифуновић: Онтарам, ro- 

сподо, 17. редовну седиицу Законодавног Одбора 
РГародве Окупштиве. Молим, да чујете записник 
прошлс седвице. 

Замевик секретара др. Славко Шећеров чита 
паписаик 16. седниде Заководаввог Одбора. 

Председвик Миша Трифуновић: Има ли, го- 
сподо, лрлмсдаба ira протокол? (Пема.) Објакљу- 
јсм, да je иротокол примљев. Прелазимо, господо, 
na Дневви ред. Ha диевпом je реду i. тачка: Пријем 
у целости закова o оргавизацији државнрг добра 
Беље. Имамо да изгласамо тај заков, пошто je свр- 
шен и у начелу и у специјапвој дебата, a гласаће 
сс као li до сада аа и против. 

Замевик секретара др. Славко Шећеров про- 
сива члаћове Завоводаввог Одбора да гласају. 

(После гласања.) 
Председник Миша Трифуновић: Гласало je 

свега 19, 15 за, a 4 иротнв. Ирема томе проглашу- 
јем, да je закон o организацбји државног добра 
Беље коиачпо ирим.ч.еи. Ирелазимо na '2. талку 
диевпог реда. Претрес нзвештаја I. секције o бу- 
џетсквм дваиаестииама за јуви' до децембра 1921. 
године. Молим да чујете гооподина известиоца. 

Известнлац др. Грегор Жерјав: Господо, стп- 
цајем политичких прилика имали смо до Устава 
буџеггску годину од i. јуиа.до 31. маја сваке го- 
двве. Закбн o ДржаВвом рачуноводству, који je 
био пре Устава проширев na целу земљу, од сада 
предвиђа соларпу годиву као буџетску гоДину. 
Прс свега требало je за доба између старе буџетске 
годиве, дакле од јуна вове буџетске грдине пред- 
видети једаи провизоријум. Па и из других ра- 
злога, било je то иотребпо, јер je Уетав биоконампо 
примљен n'j.vna месеца изгласав, a било je прзца- 
то, да iro Уставу неНемо моћв до пред пову годппу 
ивгдасати нови буџет. Ради гога je влада jom пре 
Устава издала Уредбу као привремеди заков o 
буџетским дванабстинама за месец јупи до де- 

цембра 1921. годиие. Попгго се оипм иакоиом омо- 
гућава редовпв ток држаинпх иослова, пред.ча-.к-е.м 
у имс Одсска. да овај ириЈфемепп заков' Заково- 
давни Одбор оонажи, a у спецпјалвом hy иретресу 
доћл оа предлоаима за измену прјединих чланова. 

ПредсвДанк Миша Трифуновић: Госиодо, 
отварам пачслии претрес. Жечи ли ко да говорн? 
(Јавл.а ое В. Лазић.) Изволите, господиве Jlanihv. 

Војислав Лазић: Ja сам противан продужењу 
o пакпадпим кредитима, којп су иредвиђепи у 
члапу 11. ('ei:ii,iija je во тражењу Мвивстра Финан- 
сија изменила члав 11. овога закона у буџетскш 
двалаестивама тако, што je лоред суме од 50Q 
милијона динара на име дневница чиноввицима 
за скупоћу вотирала jom 160 милијона динара. Ja 
пала^пм, да ово иије иут, којим je решење овога 
лвтав.а улућсно. Ja лалазли, да се овде тражи 
један накпадш! кредит, којп je био ранлје воти- 
раи, али који jej бло недовољан н сад се ^ражи 
један Jioii крејдит. Taj лови кредит ле може одо- 
брлти Законодавни Одбор, него raj ловл кредит, 
мислим, може ло Уставу одобрлти само Народаа 
Скушитива. Заколодавпп Одбор ло члалу 130. 
Устава лије ладлсжал да Уредбама Meita поједине 
члалоле, којл отежавају финавсијско сталг.е др- 
жавно л Еојп задиру у интересе државних финан- 
елја. Ово je ллтал.е, гослодо, које као лово иокре- 
нутсј има, да реши Народна Скуиштива. Ja сма- 
трам, да je лрсдлог Владив o томе новом иакла- 
дном |;рсд11ту требало упутлтл 
скупштинском одбору, који бп га 
Пародиој Скуиштпип. 

Даље,. гооподо, да видимо шта je изазвалр по- 
трсбу ла тражење овога кредлта i'i због чега je 
бпла недовољна сума, коју je овај привремени 
заксш o буџетсклм дванаестинама бно лредвтгдео. 
Блла je недовбљна зато, BITO je Крал.евска влада, 
користећи! се химе, лгто ова уредба одлосло ова,] 
иаков цродужује за оввх седам месецл л финансиј- 
ски заков за годину 1920.—1921., ловлслла Днев- 
нице чиноввицима na скупоћу беа одобрев.а било 
Законодавног Одбора бвло Народне Скупштвле. 
;!ат(), ГОСПОДО, отуда се л лојавл.ује, да ввје бвло 
довол.ло oiro тто je равлјо било предвиђево. Ио 
гоме решеау 1'ладплом повишеве су днеВвице на 
скупопу iia|)04iiTo BBinnM чиновцшџша, који су ва 
iniiiiiiM иоложајлма, којл лмају већу плату, в.лма 

фцнансиЈскок] 
равло унутло 
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iv дате дневницв много веће иего лп ннжим чи- 
цовницима. Изгледа icao да ти вишв чпиоштци 
'Јреба umne да, једу, као да je њихов стомак јвећи 
псго CTOMUK нижих чиновника. Ja Ку узети за TI])II- 
мер овога пута ГОСПОДУ Мниистрс. Господа Miuiir- 
стри овога пута су повисили самл себн свој(! до- 
датке иа скупоћу за 45%' вите иего тто ру pa- 
mije имапи и ако су равије (шли добро иаграђсии. 
Овда излази то, да један Мниистар има дневно 
•lio Ainiajia додапса сем своје Мшшстарске алате, 
290 динара na скупоћу n 120 динара дисвио icao 
иародпп iiocianiiK што чппи свсга 410 дпиара 
дцевЕО без влате. Kao тто се иа овога види госпо- 
да Мнпистри убројали су н себе у обичне чпиои- 
1шке и кад су повећавалв додатке вшкпм чинов- 
ивцима, којп су збиља били у оскудвди, сматрали 
оу датреба да повећају и ссби и ако су билв добро 
iiarpaljcnn и ако нс с.падају у категорију чииои- 
ипка, icojii će iiaia;!!1 у оскудици према давапт.ој 
скупоћи. 

Ja мислим. господо. да ови којн доносе од- 
лукс o др/кавплм да'/1сб11иама треба штедн.у прво 
ва себи да врвмјбне, na he тск опда MOIUI да заводе 
штедњу и na другпма. Код нас се тако не ради, 
исчито се прпча o ттодњн. акводе ое кнтензивне 
мбре пресма слановпиттву иротнв скупоће вешш 
[Шсменим уЈ)(;дбама, na иапвру, a мођут]1м ове што 
се ради делом, радл се тако да се омогућаиа овима 
ii свакомв, да сб скупоћа повећова, a не да се 
свижава. 

Господо, пма оиде у овој урсдби и у првдло- 
r.v (■(чгцпјс jom неких одредаба са којима сеја не 
M(;i'y сложпти n то liy каиати, кад будс претрес у 
иоједипостима. A сад са ошгх разлога, којо сам 
овде иипсо. ja сам лротив прсдлога овога, који je 
секдија поднела и гласаћу против њедог извештаја, 

Министар Фипанснја др. Коста Кумануди: 
Господо, изнеВађује ме. што je господив Лазић 
проТив oitoia, iionciian.a. Истииа, ou je то прећутао 
у своме говору да наглаои, да сеовај издатак 
тражи због тора, mro je потребно инвалидима нс- 
платити пппачпду. Ов je говорио само o повећа- 
и.пма, чпиовпичких додатака. Међутим, јаспо je 
иазначено, да у onaj кредит уЛази и та сума за 
инвалиде, пошто им jom нијо испла11е1га ii ja то 
подвлачим. Што се тиче повећаља чиновничких 
додата,ка. нетачно je, да je влада те додатке пове- 
lia.ia, без одобрења скушптинв. Онв су поввћани no 
једној уредби, која je no Уставу постала закоп. 
Ja сс не слажем са тумачељем члава 130., које je 
дао господпи Лазић. Овде je у питању једаа 
уредба, која je Скушптинн као n све друге урвдбе 
иодшгга. у смпелу члапа jao. Устава. По томе чла- 
iiomi Законодавиог Одбо])а могу у еваку уредбу 
уносити измене в додуне. Ове mro се сад тражи, 
то je иостојало ва освову фивапсијског закона, 
KOJU mije иитта друго nero продужелпе je/Uioia 
стања, које je створепо буџетом за 1920./21. ги- 
ДИну. Taj je буџет и само Продужен дваваествнама 
n rej диапасстипс повукле су за собом п проду- 
жење фишшсијског закоиа, a фииансијски заков 
востао je заковом ва основу Уотава it iipeMa томе 
on долази у категорнју закопа, који cv предвиђени 
у члапу 130. 

I UTO се тпче повећан>а мвиистарскнх дода- 
така na скупоћу, o којима je говорио господин 
• la:iiili, на то имам само то да пзјавим, да госиода 
мпшктрп пипгга ие добијају, него оио исто попе- 
ћаље, које су добили и остали чнновииди. Кад cv 

том уредбом повећанв додади овима чиновпицима 
. n када Министри no iianicM закову <• чиновншшма 
нису ништа друго него чппоттци, TO иислим, m 
je сасвим ораво било повећање в њихових дода- 
така. 

Јован Ђоновић: Ja, гбсподб, нвћу да говорим 
о оиој ствари, a;ui хоћу да исправиш једау нетач- 
ност из грвора господина Министра Финаадија; 
Ilnje господин Министар Фивансија повисио дО- 
датке иинистарске na освову уредбе o чиновни- 
цима. ГГ() ne стоји. Ja сам имао у рукамб ваше ре- 
шењс, a пмам ra. и сад. Ih и.ега се види, да сте ви 
то аовећање министрима учинилн na основу члана 
201. финансвјског закона и io je било после изгла- 
савац>а Устава, господине Министре! (Мшшстар 
Финансија др. Коста Кумануди: Ilnjc) Дакле, пове- 
han.r niicTc учппплп na omouv уредбе 0 чиповни- 
ппма. Ту сам  пгтачпогт имао да. исправим. 

Мшгнотар Финаснија др. Коста Кумануди: 
Пема плкакие штачпости у моме ТВрђењу, НО 
једипа je разлика у томе, што том урсдбом nin-v 
jioiieliann додаци министара једновремено, кад су 
аовећани додацп осталим чпповппцпма, кад им je 
повећан дод.тгак са 4^%. Ha оонову те уредбе, ио 
којој je повећање учив>ено n друтм мшкЈглтцпма, 
TO je повећање дато и министрима. (Јован Ђоно- 
вић: Ilnje, тако!) Тако стоји стиар. госпОдине no- 
слапиче. 

Председник Миша Трифуновић; Господо, 
прећв Бемо бад на гласање у начелу овога закова. 
noniTo 6е нико не јавља за реч. Ko je за то, да се 
овај привремевв закон o буџетским дванаести: 
пама. лрпми iici.a изволћ гласатп за, a Ko je протав 
iviaeahe протпи. (Мује св; Ilnje потребво поВме- 
нично гласање.) Поштр сте ваљви, да се o рвом 
закопу ne гласа поимевде, го овда ja стављам пи-, 
тап.е. ко je за TO, да ее у пачелу ii|)iiMii onaj прн- 
i!peM(4iii иакоп o буџетскпм .inaimen пнама. иека 
взволв ('едети, a ко je против нека изволи устати. 
(lleliiina   еедп.)  Гоеиодо.   Beluina   je  седела,   lipeM.i 
томе објављујем, да je onaj прввремеви закон o 
буџетекпм дваВаестинама пгрвмљев. 

Изиестплац, д[). Грегор Жерјав : Одсек Има 
предлог за измеду тбк у члаву 11. Зато молим ro- 
сћодвва Предоеднвка, да завита господу ч^авове, 
да ли ко жели гошрптп o претходнВм члановима. 

Председппк Миша Трифуновић: Молпм roeuo- 
ду, да се јаве код кога члада желе говорити. (Го- 
спода члавовв се јаил.ају за реч.)Имареч гоеподпп 
Јован Ђоноввћ, да говори o члаву 2. 

Јован Ђоновић: Господо, ja еам хтео само да 
прочптам једап отав im onom члапа. na опда да o 
њему говорим. У члану 2. мјже се; »За време од i. 
јуна до 31. децембра 1921. године валсиће све од- 
редбе фивансвјског закрва за  1920./21. годину«. 

Према томе. гроподо, сви члавовв финансиј- 
ског закона остају у свазв в оснажавају се овом 
урвдбом. Ja бнх хтео, госиодо, да учивим једав 
оредлог: да испадвв из овог закона члап 2oi'. фи- 
naneiijcKor закоаа за 1920./21. годину, a оета/ш 
ова да важе. По члаву 201. Влада je задржала 
npaiio. да може повеНавата додатве државним чи- 
попппцпма,! кад ona хоће и до мере до које ona 
xohe. Ona. бв могла no лпчпом дахођењу, прелта 
npoMeineniiM] ековбмским приликама, да одрбрава 
величиву тих додатака и даЉе, да не би непла- 
ћевв чиновници остављалн државну службу. Али, 
како je ЈЗлада подвела буџет државвих прихода п 
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расхода, који he се скоро решавати, ja ti? бих био 
-„■i хо, да joj се тако овлашћехБо ti даље даје. Ja 
бих био арртив тога адана још и за то, што су го- 
спода иинистри тај члаи протумачилм тако, ia 
су omi. па ооновЈ ii.tior.dM повећали себи дневни^е. 
(Министар Финансија др. Коста Кумануди: He на 
оснрву гога члана, него ва основу S 37. закона o 
чиновницима фађанског реда) Вн сте члав 20i. 
протумачили, да сте и ви, вао Министри, државни 
Mimo'mimui и да имате право и себн аовећа,ти 
дневнице за !■">',. као што су раније биле иовећане 
и државним гановнИцима. Ja мислим, господо, да 
се ви сг.и. сећата уотавве дискусије, кад jd било 
речн o мивистрима. Они, мивистри, бранилн су се 
ногама ti рукама, [& они вксу то што државнн чп- 
иовници и да ^а њих не може бити утврђена она 
одговорност, soja важл за државне чиновнике. Они • 
су ха ta гврдили, да оу високи државни функдио- 
иери, ii да аису државнл чиновници. A после 
месец дана од тога тврђења, они су себе прогла- 
(ii.m задржавне тановнике и аналогао ономе tuio 
су цре месец, два дана повећане дневниде држав- 
miM чиновници^а за 4595 ■ онв су и себи повисилн 
за толико исто дневнице! To je једна бесмислица, 
je i,:ii  сено. To иоже да се догоди овој влади, 
алн ja вас молим, господо, да у интересу јавпог 
морала, ако хоћете, нвбаците овај члав. 

Mimiiii,i|. ФЉаноија   др.   Коста   Кумануди : 
Нредлог гооподина 'Воновић!  аримал. Штр се 
тичс овога imT;m..i. да лн су министрн државни 
чиновницн lim нису, упућујем га n.-i S 37. закона 
n аидовницима rpaJbancicora реда«. 

Јован Ђоновић: A ja Вас на дискусију, која 
je овде вођена o Уставу. 

Известилац др. Грегор Жерјав: Ja мислим, 
да треба датВ Владв ово овлашдење. Влада стојв 
ući,! иарламевтарном Есонтролом и иарламенат 
може оваког момента сруиштн владу. Овај be 
заков важнти још пет иедеља и ииолим, да ради 
тога неће доћл до ваквих иепрџлика. C друре 
cipaae, може ареко ноћв доћм таква ситуација, 
ta)jy Влада морај иоментано да среди. Стога ми- 
r.iiiM. да треба примити члав 2, рвако како je 
прелдожвн. 

Павле Анђелић : Ja \"li,v. ГОСПОДО, самп да 
констатујем, да се оваквом одредбом члана -.. вако 
je предложева, tipenoce и даље све оне погрешке, 
које су биле у фш1ансијском заколу за 1920. го- 
дину. Сада се опет продужава укупво. Овом од- 
редбом продужује се п ова зла одрвдба, tcoja се ол- 
 и mi Улраву фовдова, где je Управн Фондова 
дага јеДна повластица мимо аакои 6 продужешу 
мораторног стања. Када се eeh нашло за цогребно, 
ла ое и оно што je заребно решено сумарно проду- 
.I,;II.,;L 8 mij,. се хтело да детаљише, хоћу да конста- 
тујем, да решавамо o питањима, која омо ввћ je- 
данпут решили. 

Предоедник Миша Трифуновић: Ja иислим, 
да господив Aiilir.inli иије добро ирочитао овај 
■i.-iaii. У iioc.iivui.ci алинејн назнамено je тачно; да 
сс onaj закои ме№а. Према томе он важи у толико, 
у колико нвје ,\ самом њему нли на друго>Ј цесту 
измењен. Овај опвгги принцип морао je да дођо 
иато, што je и оам буџет пррдужеи до ■">i. децембра. 
11 у колико je сам буџет измењен, у толико he сен 
измена ,\ финансијском закону воистатовати. To 
je нстн финаискјоки заЕон, којв je важир др l. 
Јуна. Према гоме n љегове одредбе, у (чрлико киру 
ii.;MfiM'iif. Mi.|i,ii\   г.ажити. 

Председнш; Миша Трифуновић: Ja hy ста- 
I;HTII   иа   r.iacan.i'   ЧЛ^НОВе   ОД   1.     10.   ;;ai. i.\'ino. 
Иовнх примедаба нема> a ове примедбе, које су 
IM te, госпо imi Миннстар идје примпо. (Господа, 
la.ja су за то, да се чланови од i.---io. закључно 
ириме, нека изволе оедети, a господд, која су цро- 
TIM: нека изволе устати. (Већина седи.) Објављу- 
јем, да су чланрвн од i.   10. завључнр 1фимљеди. 

Реч има код члана  11. Светислав Прповцћ. 
Др. Светислав Поповић: Beh у начелнрј рас- 

nparii интао jo господин Лазић, да .ni je Закопо- 
давни Одбор надлежав да преиначн члав 11. арема 
пре i lor.v секције. Ja сам очекивао, да he господив 
Лазић изнетн приЛворе финансијокој полихици, 
коју во m господин Мжнистар Финансија в могу 
да" констатујем, да није имао никакве замерке 
фииансијс1сој no.inTiiun данашње Владе, Он je у 
начелној расправи нстакао пита^е, које спада у 
снецијадлу расправу и затр hy ja казати зашто 
јреба да гласамр за члав Li. онакр, како га tipe- 
,i, 1,1,1,'с сгкци.ја. Привре^еив финансијскв закон, 
којп je нздан 27. јуна 1,921. годиае, држар će прсле- 
дн,ега финансијскога закона рдноснр последњрга 
буџета, којн je дод^тен пре изгласања Устава, D 
TO Je буџет од 21. аг.густа 1920. године. ГГосле тога 
будета нздацесу разн^уредбе, између остаЛух нз- 
дане су уредбе, крје регулишу иивалидско пита- 
ii.r, питање додата,ка чиновницима на скупоћу и 
питање додаткка пензионерит на скупоћу. Ове 
iv уре ii'ir. како онај иривременл заков од 21. авгу- 
ста 1920. годнне тако и Рве уредбе no инвалид- 
r\,n\\ mnaii.v u уредбе no пптап.у додатака na сиу- 
nohy Уставртворна Окуиштина je оаакопша. Me- 
ђутим je влада вероватно кзрадила овај прцвр«?- 
Mcmi заЈсои, tie знајући jom аа дефинитивву и ко 
пачпу редакднју прелазних паређе&а устава в 
mije могла здати, да he угтаг.тг.орац поверџти 
ЗаконоДавном Одбору, да ona та пнтања a ono то 
привремене законе нспита n no њима донесе дефи- 
niniinii.v n коначну редакцију. Због тога у при- 
временом заврцу o Пуџогскпм дванаестинаиа, који 

Cc сада расправља, своте, које су предвиђене за 
додатак tia скупоћу и у закону за потпору, рне 
ппгу предбиђене у onoj висини, у којој оу се мо- 
рале предвиђетн према оним уредбама, којв су 
биле равије иадаве и којг je Уставотворна Окуп- 
miima иозаконила. Сада држћм, да за иас као 
Закрводавнн Одборј кар зедан opran Вародн« 
Скупштинв, који je цостао no Уставотворнрј Скуи- 
iiiTimn. иастаје апсолутна нужда да воднмо ра- 
чуна o omiM Држ^внша дуговима, да водвмо ра- 
чуна i> iMiiiM државвии падацпма, који niio.v цре- 
ii\inT('nii дискреционалној власти, него крји су 
осцовапв na закону n да га уврстимо у овај цри- 
временн закои ошмо како ов no томо. закову 
нзноси. lldiiiTo та дуговања државе за ono 7 p 
сеци ne nauoce пола мил>арде noro 660 иилијона 
лппара. то сматрам да je Заколодавнн Одбор m4 

само i влашћвн, него да je дужав управо да оие 
свотб, које пису довољно 11рвдвиђене зја те дуговв: 
повећа na 060 милијона динара; Због гога hy рла- 
сати за предлог секције онако како je поднесен. 

Председник Миша Трифуновић : Грсподб, 
ставићу na гласање чланове почев са чланом и. 
до 21. зак вучно. Никакве приметбе нема Молим, 
ко je за то. да се onu ови члановв прпмо saiub^iHO 
ni'l.a ИЗВОЛВ СОДвТИ, a Ko jo npoTim ncKa ИЗВОЛВ 
V lam. illcliima седи.) ОбјашвуЈем, да CV oiai чаа- 
nor.ii nohmioM рлаРОВа npiiMiiOiin. 

4Т 



:!7() Сте.ногр. белешке 

Госпрдин Поповић ii.Mii ^змену код члана 22. 
Др. Свстислав Поповић: ilcMiiM цредлог, што 

mM хтсо опј.-тт.пг,;!. Хтсо сам да молпм господина 
Мипистрп за ббјашњење, зашто с,4, у члану 22; 
приирсмспор ijiiKoim иредвиђа, да <•<■ укида наре- 
1јење S 13, законског чланка ic. од 1883. године, 
према цоме се од oriher доходаринског прирејза на 
имобилни посед одбија 10^ камате од хипоте- 
карно оспгурштх зајмбва. Momi mije та (■типр 
jama. До сада je правнл пролис ono такав, да се 
im абрез, KO'JH (■;■ n.ialia, mi рса.пггст ii иа i;ojii сс 
irnalia у;; ni'M.-i.apimv и i;yliapiiiia. да ce иа, тај 
пореа плаћају и ошити доходаринскв прирези, од 
којих су oii.iii изузети они ариходи, који су ое ио- 
кривалв са једним процентом каматпих или укњи- 
жених дугова. 

Председник Миша Трифуновић : Чему то 
укидаље? Нека рстане статус кво. 

Мшшстар Финансија др. Коста Кумануди: 
Ja ii.v дати мало после објашњење. 

ПреДседник Мишз Трифуновић: Дакло. го- 
сподо, изузев члана 22., o коме he дати накнадна 
обавештења господив Миаиотар Финансија, ста- 
вљам иа гласање све чланове до члана 30. закљу: 
мио. lio je за то. да ce ти члановн пркме нека 
нзволА седети, a ко je цротив нека изволи устатв. 
(Већина седи.) Објављујем, да оу свн чланови до 
30. изузев 'iian 22. закључно примљени. 

Господшј Прповић има реч код члана 31. 
Др. Светислзв Поповић: M.ian 31. регулише 

иорез, ксјп плаћају јавнв намештеници од својих 
прихола. Како je у нрвим крајевима onaj порез 
висок, a под Tii\i пррезом долази не само плаћа 
trero п додатак на скупоћу, пошто. je подлога зо 
прорачунавање тога [jopesa не динарска валута; 
rcoja постоји тамо. него крунска валута^ која! rio- 
стојн no закопу алн не постоји тамо, то члан 3i! 
предвиђа. i.a ce за подлогу прорачунавања пореза 
ne улпмају целокупнн нзноси, i.'ojc примају поје- 
дини чиновницн у нме плате п додатка него само 
нзвесап постотак гога износа. Међутим ce предви- 
дело, да ce тр не може однрсити само на државне 
тановнике, него на све јавне службенике. Исто 
тако чиновници градских п оеоских ошптина и у 
oimiTO i;oMyiia.-|iiii Miiimiaiiinii. КОЈИ врше ДУЖНОСТИ 
као п држајвни чиновницн и који пмају ućte теш- 
Kohe као н државни чиновници, јер врше јавне 
функције tcao државни мппог.ппци. ^жим, да 
ИМају iipann ма nerc погодности, којб имају др- 
жАвни чиновншџг; Због тога бих предложио, да 
ce raj 'мам 31. ИЗМ0Ш1. да ce m- Tipoica.v само na 
one MimoiuniKc. :ia којс вреди 'i.ian [5. нарвдбе Ми- 
ниотарског Савета од is. јуна 1919. годинеД^.Бр. 
63.515, noro n na остале janno комхпа.шо чи- 
новнике. 

Председник Миша Трифуновић: Има реч го- 
riKviiin Министар Финансија. 

Мииистар 'biiiianciija ,ip. Коста Кумануди : 
Госнодо, ja nii.\ пристао само у толпко. да ce члав 
31, ту.мачп стриктно n да; важи n na одштинске 
чппопппко. 

;lp. Светислав Поповић: Господо, тециварине 
[V. разреда убирају ce н сада од јавних комунал- 
nnx чииовника и док државни чиновник, који na 
чр. пма принаддежности од 45.000 круна плаћа 
државн: порез од no',;   то своте, дотле, Један фа 
nailCBB  чпшмацп;, i;ojii  npnin НСТв фунВЦИЈв, KOJU 

вршв јсдпу јавпу службу као и државни чппопшп; 
само га no поставља влада noro га бира дбтично 
комунално толо, тај чиновник мора да плаћа ту 
тоцпиарппу iv. разреда 6д целокупне принадле- 
жности. Држим, да то nujo правилно и држим, 
да ono чиновнике треба изјеДначити са државним. 

Мпппстар Финансија др. Коста Кумануди: 
Ja прпмам пату допупу у колико je у оквиру 
ччапа 31. 

Извеотилац др. Грегор Жерјав: Ja иислим, 
да lii'li иоотоји. да no само државни чиновницв 
пмају та.ј iii)iinii.iopnj тч-о.п аутопомпп чппоп- 
ппцп, ппачс ce мора нзрично вазати, да ое-ово npo- 
стире n na аутономне чиновнике. 

Министар Финансија др. Коста Кумануди: 
li само колшсо члав 31. преодиђа. 

Продсодпт; Миша Трифуновић : Господо, 
ставићу na глаоап.о чланрве 1104(4! са чланом 31. 
до члана 44. закључно; члав 31. са овом изменом 
I;.II:O je господин Мтист&р нагласио. Ko je за то, 
да оо тп члаиови прнмо до члапа 11. завључно 
нека п:!г,ол11 содотп. ко je против нека изцрли 
устатп. (Ilchnna содп.) Ппј.пмујом, да оу тп чла- 
iiomi примљени. 

Код   члапа,  45.   пма-  роч   ГОСПОДИВ   Мплорад 
Ij.vjipinli. 

Милорад Вујичић: ГОСПОДО, К.ОД ОВОга члапа 
говорв оо o државвоМ' курсу na студевте. Према 
(•rn.iiniaiinjn члана 45., Еоојв јвпред вама и којн nn 
пиато, Minin изгледа, да ce; овде даје право само 
na раамопу дрл;аш10г курса студонтима, којп -ar.p- 
тавају студије у току ове године, т. ј. до i. јула 
1922. годппо. iMclj.vTiiM. ja мполим, да. ће ce овде 
учппптп Јодпа неправда према другим отудоптпма, 
нарочито прома студентима медециварима. Мн 
пмамо. госпоДо, отудопата медецинара, којн су 
свршили матуру 1914.'годинеј na су онда отишли 
у лојску и ратовали за ову отаџбину 3 годппо. Ilpn 
крају 1918. године, миолпм око средиве 18./19. 
годппо плада. je рвшила, да ce ти студевта отпусте 
ИЗ појоко n продулсо (чи)ј(' отудпјо. Onu су морали 
oTiiliir na от]>апо, факултете. Omi су отпшлп махом 
у Фрапцуску н omi су оо тамо уппоалп na (|iai;y4- 
тот n ови су давасу '-i. n 4. годиви. Према onoj сти- 
лизацији, M(4iii ce чини, да они не би имали правр 
na размеву no државном курсу n држим, да би то 
била једва неправда n да бн ce огрешили ие бамо 
o п.пх п(ч'о n o државу, jop na moj државв требају 
игколовани људи. Радитога има пптомаца seoje др- 
жава шкрлује самр за то. да добијо спремне n 
стручне minonmiKo a пај^чито лекаре. C тта ja 
мпслпм. да би тробало, да додамр после речи 
хотудпјо«: »и за мсдицтгаро. крји су no ослобо- 
liom.v ступили na. стране иедицинске факултете и 
KOJU буду уреднс no.iara.ii! пррписне испите . јер 
рцима, Koja no буду то. сврје испите полагалв 
уреднр, не треба еш mi давати Tai;i!o бенефиције, 
a na npoTiiii omi. који pe рвдрвнр шкрлују n желе 
да onojoM спремрм  помогпу рврме наррду, хаким 
(■туД(Ч1Т11ма.   ne   nn   трспало   РДузИМатИ, 

Министар Финансијб др. Коста Кумануди; 
Ja 11|>пмам преДЛРГ гогподппа ВујИЧИћа само са 
PBPM nanoMonoM. да. ona отп.птацпја ne Пудс, тума- 
чева рвако, ках«) мржда nn рв no жели. -Ta, мислим, 
дакле, да цела рва редакција рстане самс да ce 
дода ;.i;ojii nanpmanaj.v 1923. ГРД«. C друге страве 
пмам једву дрдуну крд рврга члана. До сада су 
no Д1)жав110м куроу прпмалп стипевдије само др- 
жавнл   пптомпп.  MOIIVTIIM  пма   n   цптомаца самр- 
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улравцих јединида. Самоуправне јединице морале 
су куповати страну валуту на берзи и ja због тога 
додајем, да та одредба важи и за one отуденте, 
који су питомци Самоуправних јединица. 

Павле Анђелић: Ja бих хтео да предложим, 
да će ii студентима, који су цитомци самоуправ- 
них јединица, размењује новац no државном 
i-vpcv. Ja бих додао само ono, да се не мења raj 
цовац on HM ртуДентима, који не полажу enojo ис- 
пите уредно. Tajco истр да се не мења опп.м студен- 
TIIMII. чији су родитељи богатн људи, него да ое o 
томс Правилником предвиди, те да опи људи, који 
(.v бргати школују своју деиу и без тот a не да их 
држава помаже и да тиме штети. 

Војислав Лазић: Ja помажем предлог focno- 
дпп;! Павла Анђелића и налазим, да је.тај предлог 
оправдаи с гога, mro има студспатп. који иду na 
сграпу ,I,II уче мп.-о iy. n да се проводе, атај њихов 
провод мора да пада на терет државној васи. 

Председник Миша Трифуновић: Господо, 
ставићу на гласаље члав 45. Господин Министар 
he прочнтатп редокцију прома овим примедбама, 
које су пале. 

Мпппстар Финансија др. Коста Кумануди 
(чита 'i.ian 45,): »Изузетно може Миниотар Финан- 
сија ародужити промену no држа,вном курсу за 
студенте, који уредно полажу нспите n заврша- 
вају своје последње године студија вајдаље до 
краја јула 1922, г.. односно медецинари до краја 
јула 1923- године. Овај рок ке важи за студенте, 
који су пптомцп самоуправннх теЛа као ни за др- 
жавне«. 

Војислав Лазић: Ja пмам да умпппм једну 
цримедбу код бвога члана и ona се рдноси на над- 
лежносЈ' Законодавног Одбора. Ja видим, да m 
овде дајемо права неким чинрвниццма, који су до 
сада могли бити само пписп чиновници, дајемо им 
права да могу постатл вишим. Тимс мп мењамо је- 
дав позитиван зажол o чиновницима уопште, ме- 
и.алк) n закоја o уређењу љихове отруке, a ja нала- 
зим, да сс na, тај пачпп ne MO/i;c јсдап мап^пја, lan 
аакоп мсп.атп урсдоом. коју мп сад проглашавамо 
за закои n тиме одузимати надлежност Окуп- 
штини. Мени се мппп. да таквим својим радом ми 
нзлазимо из надлежности чл. tSO. Усцава. Ако се 
raj ч.чаи 130. Устава тумачи како трсоа. мени из- 
глвда, да \m пмамо само прана да ono уредбе како 
су иа.м од владе иоднете санционишемо, да их 
променимо n/m уншптимо. a не и да прои1ирујем6 
своје право и да узимамо na себе власт Народне 
Скупштине na. да, претварајућн ге уредбе у закон, 
мењамо до сада поетојеће материјалне и пози- 
Timnc законе. Ja налаз^м, да мп то не 1реба да 
'HiniiMo npno с те формалне стране, a друго-и са 
тога разлога, што ми у свима миВиотарствима 
имамо lifh толико кагрмиланих пскп.ч директора, 
поддирсктора и наЛдиректора, икспектора, подин- 
(Јиектора и иадмпспоктора, тако да 1;ад човек узме 
да. прочпта и.пхои описаж не MOVKC простр да сс 
onaljc шта снето значи, TI ми иорид свбга тога непрб- 
отано и даље вдемо с постављањем тпх чиновника 
a ппмачо ne MiicjiiiMo. да, he ИЗДаци na п.пх nann 
на тервт. државне касе, што ona неће моћи да под- 
нере. Овај Законодавни Одбор досадањим својим 
радом доказао ^ не само да није пол.ап да спречн 
владу у таквом њеном раду, пего еам иде још n 
даље no mro плада. жели да. иде у том оптерећењу 
лародпом. ;>а,то сам ja прбтив опога ччапа 46. 

Павле Анђелић: Ja се He слажем са госиодн- 
по.м Лазићем. Ja не налазим, да чиновника чини 
спрсобшш ihcrona. диплома. Због тога н сматрам, 
да je добро учињено, што je доџуштено да могу 
конкурисатн и они, који немају диплрме. Ми смо 
до сада често пута нмалн искуства, да нам многи 
од тих људи са диплрЛама випхе налесу штете у 
(•.iy,ia'iii noro ,iii onn, којп су ушлп у службу бвз 
дш1л:оме. 

Председник Миша Трифуновић: Огаппам na 
гласање чл. 46. Ko je за то, да се onaj члаи примн 
онако, [сако je нзашао из ('скцијс, нека изволн се- 
дети, a ко je прбтив нека устане; (Већина седи.) 
Већина je седела, према томе je oiuij члав прим- 
.'i.i'ii. Прелазимо даље на чл. 47. 

Др. Анте Дулибић: Допустнте ми да кажем 
нешто код овога члана. Ja се не противим лрвом 
ставу рвога члана у есолико се даје права чииов- 
ппцпма иа Србије n Црнв Горе, којн су актшшо 
суделовали у рату, да п.м се свака година урачуна 
у две, али сам противап оппм дпома падопупама, 
у другом n трсКем ставу, i'ep мп се чини да су те 

1две допуне неоправдапо. Ако сс упмс да оу H'OIIII 
чиновниди, крји ниоу активно суделовали у рату 
трпили и страдалп, мора се прпапатп, да су та- 
кође n чиновници из нових крајева такође грпили 
л страдали за време рата'. Бар су трпсли у oq>oM- 
noj сврјој licliiinii n m чппошшди из пречанскћх 
крајева, били су осумп.ткмт n угп.стапапп од 
n.iacTiK a IHTO

1
 су моралпо триели, ja мис.шм. да 

можда Ешсу мап.о грпелн од многих n многих чи- 
новншса иа Србије и Црае Горе, који ппсу били у 
рату него који су остали на дужиости у грађан- 
скоме звању. Ha не само морално пего су трпелп и 
иагеријално та,т;о, да ме дапас нико неће утерати 
У лаж n pelin, да су TU чппопппцп поотали скоро 
просјацима.'Ja сам дакле противу овим двема иа- 
допупама. У арвбј падопупп прианајо се 6 месеци 
втде na сваку ратну годиду активдим државшш 
указним   службеницима n   учитељимћ  Орбије   в 
Црне Горе,  кој !у  билн на војној дужности 
дакле који нису суделовали у рату. A у другој па- 
допупп npniiiiaj.v сс pa;ino погодпостп (;туд(Ч1тнма 
л ђацима резервним официрима као и другим ре- 
зервним официрима Орбије n Црне Горе, који су 
били у рату, јер чим ступе у службу рачуиају им 
се те ратне године слуЈкГн; као да су n глумлмп. 
Ja оредлажем, да се ona. неправедна мера, која се 
чппп нзмеђу np(!4aii(4;n\- n србијанских чинов- 
[шка, ублажи. Ви знате, да незбдовбљствр које 
постоји у држави највише аРтиче од тога, што no- 
стоје дае мере, једна мера за Србију n Црну Рору, 
a друга иера за пречанске краЈеве. To видимо на 
onai;oM кораку господарскога ■а.чтота, n готопо у 
сваком питаи.у. Господо, са тиме бн требало јсдпом 
свршитД, јер ja видим, да се иначе све горс по- 
оштрава стање и ствара све већн jan. У иптеросу 
je државе n задовољства пучанства, да се учинн 
крај таквој једној двојакој мери и конкретно ja 
предлржем; да ове дВе надопуне прва. и друга у 
чл. 47. вреде n за пречанскс чппоптп.-с, дак'л(! na 
цолу државу. Али ако (■(• Законодавни Одбор 
с тпм не слржи, онда предлажем, да се ове две sa- 
допуне yiMiii,v, jop мпглпм, да je TO v интересу до- 
брих одношаја и задовол.ства које треба да влада 
у no.'ioj држави, да се зва јсдаппут да смо ie- 
днаки. '' 

Др. Светислав Поповић: Предлог секдије са- 
држи знатне измене. Мене pan.ionn. које je секција 

* 
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n.ini'.iii aa образложење овога аредлога, иису мо- 
, r/m viicpirni v то, да je Законодавни Одбор надле- 

yi;;iii ди усвоји предлог свкције, даље да je пред- 
,ior (ччсцијс оирлг.дпп п најзад да ,'ич потребно 
Mimo penteise ове ствари. Првобитаи садржај 
уредбе i'.i;ii-ii(i je, да се свииа активиии државним 
yi;;i;iiiiiM чпиотшцпм;! Орбије н Црпг Горе n.Miij.v 
годанб службе на војној дуллки-ти урачунати ду- 
ило за nciiriijv. Секција je изменила хај члан и 
дала то араво и свим пенононерима и активним 
,i|)'/i,-;M!iiiiM службенш^ма. Дакле пема више да сђ 
каже, да то важн за активне државне указне чн- 
iioi'.iiiiKc. učio riiiiMn. Mciin je редакција секције 
иејасна зато, што ne зна^, хоће ли то право иматп 
пеноионери државни, којн су били кензиониса^и 
upe овога p.iT.i. Даље има додатака, a тр Qy став 
•-i. u 3., односно i. и 2. нлдопупс. no коме се свима 
:II;TIII;IIIIM ДржавНИМ   ВДЦОВВИЦИМа   II ,\4inv.MiM;i   п 
оаудентима, ђацима n резервним официрима, ако 
отупе у државну службу, дају иарочита чинов- 
nii'ii;;! права. ll)iiN(ii!() iipjiiu) на псисију се пове- 
кава тиме, што пм се на годину дана рачуиа jom 
пола године. Ja држим, да Законодавнн Одбор 
IIIIJ(! надлежан да то питање реши због грга, шхо 
то питање регулише правни одношај чинрвника, 
a iiain задатак није тај, јер he CG TO регулисати кад 
будемр ])('py.iiicii.iii ]i MiiiKnuiiriiai питаље п дрцо- 
rii/iii чиновничку прагматпк)-. Ja нстина не знам, 
да .ni li.v и оида MOIUI r.iacaiii за ог.акаг. цредлог. 
Ja бих могао разуметв тај предлог за чиновнике, 
који су осталн у аемљи било због тога што су од 
иладс (vipcljciiii да. оста.иу у асм.ч.и. uii.io IHTO сТИ- 
цајсм прилика иису могm да оду из земље ii који 
су збдг Tora цретрпелл неџријател>ску окупацију, 
кеди су под гаквим цриликама као врђе народа 
бплп Взлбжвнн iia.jiiciiiiM иукама п патљама n мо- 
pa.iniiM и иатеријалним. За те тановнике ja бкх 
jom могао разумдТИ, a m пс знам, да ли je то npaiiii 
пут II начпп KOJU сс предлаже овим законом. Ja то 
m' могу никако да, разумем aa чиновнике, K'OJII су 
CMHrpiipa.iii. Onu су у cMnrpaiuijn i'.pmn.iii службу 
и били су плаћени, нли нису били плаћвни. Ако 
iiin-v on/m плаћбни, платимо их. вко су били пла- 
licim. omi немају iipana да граже joui иекакве по- 
годности. Ja, господо. говорим o додатку. Овде се 
каже^ Свима акгивним државним указним служ- 
беницима n учитељима фбије n \[\т- Pope, крји 
ćy укаапо звање добилн до 31, двјцембра 1915. год. 
одпосцо до тога времена постали учитељн и крји 
i-,\ rtab такви били у рапшм годипама im-j. до 
1020. год. a ииоу uii.in nji liojiioj дужности«. За 

<а;ај Другн део 4iiiior,iii!i;a. КОЈИ су бИЛИ вМВГри- 
pa.m. J;OJII оу oii/m нзишлн из земље и употреб- 
л.сни иа државне функ1Џ1је, ј§р je др^ава тада 
функционисала, ja то концедарам. To |е била њи- 
xoi?a дужност као чиновника и ja no мбгу да ви- 
дпм paa.ior да због тои стичу неко право, да не 
мррају цело оврје радно време провести ,\ дрисав- 
ној служби. Ту će ради o томе, да ч (вници који 
Пк ппачс требали да елуже 35 грдина na да стекну 
пенсију, крји Пи oTiiin.in у пеноију са 60 година, 
ако бп почели са 25 годином, могу за неколико m- 
дипа pannjc oTuim у пенсију. Ja пс видим, да je 
ГО опрамдапо n не пидпм ту хитпу потрсоу p'c- 
шеша овога гШтања. To се питање може решити 
кад се буде регулисао одношај чиновшша и ка i 
буде Донбшена чиновничка прагаатика. Међутим, 
У колико бн се.то џитање решидоу onoj мфи, коју 
предлаже секп^ја, ja држим, да je то апсолутно no- 

ipciiiiio n морам оптп npoTiii; тога. nai; прпмспптп 
те благоДетв само na чиновнике, који оу no својој 
(муи.оп у Србији n Ирио.ј Грри. Ja могу да разу- 
мем, да се фавориаирају они чиновници, који су 
својим радом актшшо судсловаии na стварању 
one државе, laijn (•> on.in као no.jnnnn као n онл 
'innoiainnn. laijn су пптглгктуа.шо потпомагалп 
стварање ове држав^. Али аашто да се то огранИ- 
чапа само na чиновншсе у Србији n Црној Poph n 
aaniTo да CG TO ne да naniiiM ЧИНОВНИЦИМа, којп 
су служили у пречанским крајевима a којв су 
такође потцомагала na стварању ове државе; Ова- 
i;i;a рбдазсција', каКва je предлржонЈа, нма у виду 
само чиновнике п службенике са јвднс територије. 
За Mene као rpaljaiinna ове државе, којн неће да 
ana за разДике покраји^ске, који xoh€ да мн сви 
будемо једноЈ не може бити разлике нзмвђу чинов- 
iini;a    na   ма. na   којој   теритррИЈИ   onu   служили. 
Mo/ia' ('HITU разлике no споообнрстлма ит. д.-а.ш ne 
може OIITII разлике no томе, да лл служи оа ове 
n.m ca one стране Оаве, Дрине нлн Дупаг.а. Због 
тога не бих могао да iviacav aa ове ДОпуне како n.\ 
Je (•(•Kunja предложи^а, али h,y гласати за предлог 
секције за сада у очекивању, да he се у пајкра- 
IICM прсмспу паЈсдпачптп n onu чткнатпп. који 
су олужилн у српској војсцн као добровољци, а.ЧИ 
ниеу служвли na терихорији Србије n Црне Грре, 
оа чткчатппма. i.ojn оу служили i;ao дРбр6вол>ЦИ 
a служили na територији Србије и Црпс Горе. 

Предбедник Миша Трифуновић:  Мма  реч r. 
Ii'ypfi(4'()niili. 

Фехим Курбеговић: Господо, усвајајући све 
oin' разлоге; које су нзнели гг., Анте Дулибиф a 
<'ni'Tnc.ian lloiioiiiih. морам да пајавпм у име сво- 
Јих друг(а;а. да cko MH протпп оппх надопуна Koje 
оу предложбне Законрдавно1|| Одбору да пх оримв. 
Гопорп се увек o јединству |цржавнбм, o јединству 
пационалном, али, кад то државно јединство из- 
рађујомо, онда правимо двојотвр. He oailro да će то 
ДвоЈство прави у овом случају, него ре то двојство 
npai.ii n у ОВИМа прп.шка.ма. Лко су патп.ш onu. 
Koju гу on. in у ('poliju, ако су onu допрппс.т aa. 
пацпопа.то ослобођење n поднели жргве за њега, 
on.-«) je чиновника n студената иа другВх крајева, 
КОЈИ-су патп.ш. KOJH су on.in i'aii.ann  n  nponianir. 
Рооподо, ja. апам ђтудента, који су on.in овде 15, 
године n oTimi.in у Француоку, доЛазе рвамо n сад. 
кад су овршили   niiai,i\-.   признају  пм се  године 
СЛ.ужбе n   тако   стичу   прапо   im   пвНЗИЈу,   Дочпм 
други студенти, који су прогањани били и к-ојшч- 
TpiM'.in више пего онв први, немају права na то, 
неро прчгаву слулшти као овршенн студент. Ja 
пмам мпого колега судија, који ćy од Ауотријоке 
власта on.in терани na фронт, да би били упп- 
штени у рату n кад су се вратили, морали оу no- 
FIOBO да пмају npaKcv, да пбложе испите n тек np- 
СЛе s годппа да ДОђу у 9. чшкаатчкп разред. Ако 
хоћемо, гоопрдо, да ггризцамо оне потешкеЉе, које 
оу пма.ш чппоипипп. студвНТИ n учптспц у рату, 
морамо уастп у обвир те потеошоће не оамо^ва Gp- 
бију n јужне крајеве него и за one друге ррајвве; 
иначе значи стварчаги једноотрадо решење n знача 
даг.атп привилегаје јвдним прша другим. Ja знам 
чак чиновника, који оу у Аустрији служилн вао 
чппоиппцп. који су билн иацијрнално нсправнн и 
који су тек дош.чп у 7. чиновнички разред a били 
on у стању да оуду свеучилишнн професори. Ja v 
Панчеву знам једног судију, који raje положио 
ии судијски нопит и нмонован je у ;. чиновничкв 
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разред. To je неправда. Ja, гооподо, никако не 
могу уовојити измене и аримити ове вадопуне код 
овога-члана 47.. нвго.ја предлажем, да се ове надо- 
iivne избаце и да се o тоМе онда решава, вад се 
П\'дс доиосио пакоп o 'ишовницима грађанскога 
реда, те да се предвиде ове околности и поступци. 
Ja 6ii\ дакле молио, да ое и онима, којн су из 
прека иа нових крајева, признају иота права као 
n oniiMii иа Србијс и јуданик ^рајева 

Председнт« Миша Трифуновић: Има  реч r'. 
.\lll)C.lllll. 

Павле Анђелић: Ja ое чудпм. aaillTO г. Попо- 
r.iih v ciiOMc грвору каже, да [ie прима ове доруно 
џредложене од стране секдије у чл; 47. у голико 
upe. mro и ако су OH€ испотпупс. могао je цреДЛО- 
■,I,IITII. да (■»■ оне joiu допуне оним у чсму се слаже 
са г. Курбеговићем: да се и пречанскн студенти за- 
niTHTe и да им се цризнају арава, jqp рами зрамо 
из искусхва да су и omi [цопатили n чппи.т што 
се могло за иародпо уједшвеЈве. Тако нсто трспа 
npinii.rm права u i м- који су пребеглн и вгу- 
iiii.iii у iiimi.v војску као добровољци, и зато чуеба 
да остане ова цела допуна код чл. 4'7„ како je фи- 
цансијсца секЗДја предЛаже, само са том напоме- 
iioM. да je нејасан onaj erar, ipehir, у Есоме се каЈке: 
»сврма ('туд/чггима и ђацима резервндм официри- 
ма«. To значи да су cm ђацн и сви схуденти ооа- 
liciiin. да буду резервни официри. Међупш мени 
je познато, да су учитсл.и обавезни, да буду ре- 
зврввш чоднаредници. II према гоме похребцо je, 
да се оио дода: п-.пма (ггудситпма и |}ацима као и 
хчптс.ј.пма и ђадима учитељских школа«, " онда 
ono остало да остапс. -lcp. ако na onaj пачпи не 
уметаемо ово: »учитеље и bane учнтељске школе«, 
МВ ln'Mo се грдпо oppcmiiTii ирс.ма, учитс.пима. Ja 
знам, да у Одбору за молбе и жалбе аостоји једаа 
молба од"37 потписа тлх младпх учитгл.а. којп су 
учгсгпог.а.ш у рату и добшга чипог.с. и ако остане 
овако, iionMsiiiiio бн се могло да рб.зу>1е, да ови 
ђацп и студоити морају опти офиццри. Ja сматрам. 
да je довол  да je један студент био у рату и 
одгоиарао својој дужностн како заков прописује 
ir да му се призна ираг.о као и осталима. -la бш 
предлоадо, да се ona отвар ке рдарже за доцније, 
m i'o да сс ирати у секцију и ;u> ''« према примсд- 
бама, којо je учииио р. Црповић п г. Курбеговић 
и са oniiM MojiiM предлогом понова отилизује и из- 
nccc npiM -lai,diio,|ar,iiii Одбор. 

Председник Миша Трифуновић: Пма роч r. 
др. Жарко Миладиновић. 

Др. Жарко Миладиновић: Ja оам паумпо да 
стапим предлог, да ое ог.ај чл. i:, прати еевцнји, 
јер ВИДЦШ разна миш.псп.а npii.iiiKoM дсоатс. Ja се 
ио могу сложити оа господином Поповићвм, који 
i;a',K-o како трсба сматрати све Rao јсдпу Државу 0 
да no треба npaiiiiTii разлине изм^ју аојединш чи- 
новнпка. To мозке бмти и гдегод иогуће, алв овде 
се хоћо да паградс људи, којн су радилн у корист 
јгдшктиа ДРЗШШНОГ 0  Н0ЈИ 6у патшп ;;а то јсдпи- 
'cTno. Заиота треба да будомо сви јсдпаки n да не 
буде pa;;.iiii;a. ain ja  ne могу битп  na то, да  будг 
награђен и onaj чиновник, којп се сав жртвовао 
na аустриЈоки рмким: ту бпх устао и no. бпх npii- 
стао да ccTaKan nnnoniiiii; паградп. (Др. Светислав 
Поповић: Свн би усталп!) -la. nrli.v. да кала-м да 
no Ви тако миолили. (Др. Светислав Поповић: 
Мпсам  тако  рскао  као  што   lin   ИЗНООИТв!)  Добро, 
ако l]ii друкчије охватате, ja го прпхпатам. 

ono je праведно (дто je lamao господин 1>'уј»- 
богоппј]. Г0СП0ДИН Anhr.inli a п господин др. Ио- 
iioinili. да трсба и друге ђако, доброо.ол.цо И вој- 
IIIIKO, који су учествог.алп у on.oj борби, којп су no- 
магалн идеју народнога оолободења и цароднога 
јединоова, паградптп n ту псма сумп.с ja се o.ia- 
жем, да то ,vl)t' у onaj члан, да ови bann n муденхи 
имају npana i;ao n оста.ш. 

Mciin je мало iiojaoiio'. каква je разлика из- 
Mcinv студвната n hana. Код nac пома. у томо pan- 
дике. 1»од нас je ђак и студент и универзИтетљија 
n занатљија. Цвакбјако билр бн пртребно да се 
овај члаи вратв у секцију n да ое прома аримед- 
бама које су пале дотвра. 

Др. Светислав Поповић: Гогподпп Жарко 
Mn.ia/uiiionnli ТВРДИО je v гг.омг гог.ору ono што ja 
miciiM mi рекао im Miic.ino. Ja ппоам [фотиваи ди 
сс нарраде чиновшши, који имају заслуга за пашу 
земљу n за њено ослобођење n уједин.в5>е n за 
остварвње ono дрл^аве, алн ja, сам протпг.ап јшчно 
n изринно оом казао, да cć араво заслуге чинов- 
ника разликује на територија^шој аоддОзи.Ја iiohv 
да се повлачи разлика no томе рде je он олужио, 
ii(4'o хоћу да се прави no томе разлика како je on 
служио,  M ja  сам  ИзриЧНО капао да сам na TO, да 
се хонорцрају и ликвидирају заслуге свих чинов- 
iim.a. којп ćy заслуЖБИ na nain.v земљу n 38 n.nio 
oc.io6ol)cn.c n уједињење, a нећу да хрнорирам и 
ваградпм само ono чиновнике, којп су били у Ор- 
бијп и U|)iioj Гори, noro хбћу ла сс протегне то на 
целу Држа^у. Али хоћу тако нсто да онн чинрв- 
НВЦИ у ОрбијИ 0 Црпој Горп. којп помају ппка- 
квих засЛуга за mune народно о6лоб6ђен>е и ује- 
дињење 0 KQJH може битн греба да пбтпадну под 
§. 85., да nab.v ono благодотп као и они чиповвпцп. 
KOJU су се пплагалв највећш опаоностима за ства- 
pan.o. ове државе и којп су били добровоЈпци. Ja 
oaw го хврдцо n кад ?. МпладииовиК оврди, да сам 
ja вазао нешто што ja иибам тврдпо, онда нема 
npnnn.r до MiMio. noro до г. Мпладивовпћа. 

ПЈидссдтп; Миша Трифуновић: Мо.шм nac 
Г0СП0Д0, да лична објаиш.ои.а буду што i;paha. iep 
ja no поглопиику могу да вх u no доиуотпм. 11ма 
реч r. др. Жарко МиладиноввЉ ради личног обаве- 
штсп.а. 

Др. Жарко Миладиновић: Ja xoiiy да Конста- 
тујгм. да onoT nn i)04ii гогподппа llonon.iilia nn.ianai 
то. да on u оад тражп. a граЖИО je TO n npo, да до- 
бропопцп. noju су послужили iianioj пдојп буду 
nariialjciiii. a то јо топдопцпја n оамога OBOra члапа. 
(Др. Светислав Поповић: 11 ujo. Овде С€ гопори o 
покрајппама.) Нома опд(ч Дообо na покрајиво, no оо 
овде каже, да добровољци, i;ojii ру послужн^в у 
крајевииа ('рбпјо n Црне Горе. (Др. Светислав 
Поповић: To no nnnio овде.) Добровол.цп mio.v nn 
Moivin слуЈКПтп за nanio ујодпв.оп.о na nainoj тс- 
риторији, no су послужилн na To]>iiTo|)iijii Орбије 
n Upin' Горе. Таква je судбина била. Tai;o јо оуд- 
бнн.а донела, a што ое тпчо чннов са, којп еу из- 
папрсдпу  i;ai;ny   олужбу   чппп.чп   nainoj   дра^аг.п. 
noTii.vno'je оправдапо n треба пх све натрадити. 

Милорад Вујичић: -Ta. ГОСПОДО, држпм, да 
одродба n.iana 17. опаква. какпа. јо. бп.та, бп допста 
iiciipaiiovuni прома ВвЛИКОМ броју патпх чппоп,- 
iini;a. КОЈИМа оо n.ao.ivra na ОСЛОбОђвње n ујодп- 
n.rii.c name државе мора пртшати. Ja то анам 
из иакуства. Ja пмам шеолсвих другова оа ко- 
јима O;IM аајодпо (a'.pmiio inian.v, зајеДДО бп.т 
чппоттцп и ponopnmi (»{»пцпри, али пато тто оу 
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отишли omi пре мше у iieii;!iijy, ми смо свв оти- 
iii.iii у рат, a кад смо со вратили, нама активним 
чвновницима као резервшш официрима аризнате 
су те годиис у дупле, a овим мрјим друговима 
пензионервма Ешсу вризнате; To je очита не- 
правда. Таквих веправда има више, a међу које 
спадају наши учитељи, којв су се храбро и од- 
личво борлли ]i многв своје другове погубилн на 
бојном jio.ir>y. 'Го iiiiTJin.r треба, пошто je врло 
важво, a и у самој дискусији се компликрвало, 
проштудирати н обухватити ове ове случајеве, да 
сс оии расправе! бнако како je право. Ja се сла- 
жем са ми1пл>ењем г. Поповића, да ово остане за 
заков o чиновницима rpaljaBCKor рбда и то у rb- 
лико upe, што 6е овде говори o правима на неи- 
зију дотичних чвновника, a го je питање в право 
које расправља заков 6 чиновницима гра})авског 
реда. Кад будемо то питање решавали, онда треба 
д;| и.мамо иа уму ruo IHTO je овде истакиуто и да 
дамо свима задовољење и право, које му припада. 
Стога сам ja na. to, да ово остане за заков o чивов- 
пинпма грађаноког реда. 

Мшшстар Фивансија др. Коста Кумануди: 
Ja прпмам предлог г. Вујичића, да eh допуца, коју 
Je предаожила секција, остави за onaj момеват, 
Ј;а,д сс буд(! дискутоиало o ;ia.i;oiiy o чшкшвицима 
грађадског реда. Исто тако прпмам предлог и r. 
Еурбеговића, да текст члаиа 47. остане овакав ка- 
кав je и да онима, зсоји су иоштрно служилв као 
и 'птоттцима, који су бпли na, иојиој дужности, 
признамо те годинв, само треба да учинимо једџу 
ма.чу измену, која ие мвња суштину ствари. Овде 
се говррв o државшш указним чииовшшпма. Ja 
мнслнм, да у том погледу ае бв требало правити 
разлику између указних и аеуказних', јср бв онда 
према, рвој одредбв испало, да учвтељл, којв 
niKv указви чнповницн, али који се но разликују 
од укааипх чиноввика no своме положају. не бв 
добили то право. Даклс, ja вас молим, да се ова 
[»ci »указви« Јшосташг, na да onaj члап iviacn: 
»Овима државним чвноввидима Србије и Црве 
Горе билв aKTiiiiiin шш пеизиоперн« џризна право, 
na даље да остане како je у Рамом предлогу^назва- 
чено. 

Војислав Лазић: Пошто je ncli nao предпог 
који сам ja желео учпинтп, в пошто га je г. Mnnn- 
стар примио, ja Рдустајем одречи. 

Председпвк Миша Трифуновић: Да прасту- 
пвмо. господо, решењу чл. 47; Kao што вкдите, г. 
Министар Финансија прима onaj предлог, да onaj 
M.iaii 47. ротаве овакав катсав je преддожев у 
Уредби, само са овом допуном: »Овима државввм 
чиноввицима Србије п Црне Горс, актввввм и у 
пензији«. У том смнолу, дакле, on прнма чл. 47., 
a све осталс допуне отпадају. У таквом смислу, 
како га je иримио г. Министар н катсо сам га ja 
сада формулнсао, ставићу na raacaae чл. 47. Kp je 
за то, да со чл. 47., као такав прими, изволићс се- 
дети, a ко jo против тога изволнће устатн. (Behiina 
седи.) Објављујем, да je чл. 47. тако .примље^- 

Код чл. 48. a) има реч г. Светислав Поповић. 
Др. Светислав Поповић: Секција je додала 

Tion чл. 48. a), који гласн овако: »Овлашћује се Ми- 
нистар Фпнапсија, да на терпторпји Срема молге 
устаповпти окружш1 п срсско ({)ивансвјске управе, 
саобразно закову o уређењу главног државвог ра- 
[i.\ поиодотва и осталих фпиапсијскпх уирава од, 5. 
маја 1921. године, које lm ући у састав обласне 

фиџансиЈСкр дшшЈвцијву Новом Саду. Број окруж- 
imx u среских.фивавсијсках управа, KAO и њвхов 
делокруг рада n седиште, одредвће Миниотар Фи- 
вавсија«. 

Hamu осЛобрђење и уједвн>ење затскло je др- 
жаву са разлинитим врреским заковвма, различ- 
niiM пбреским поступцпма n различвом органвза- 
дпјом пореских власти. У Србијп иостојп; инсти- 
туција др/iv'aniior рачуаоводства и окружних и 
среских фипапопјокпх улрава л та je лпгтлтудпја 
збиља локазала врло добре резултате. Ja држвм, 
да можемо желетв само то, да та ивствтуцвја буде 
IHTO npd лротешута na тервторвју целе ваше др- 
жапо. Међутлм питан.с je: да лл je добро ове 
окрулгле л среокс фппалсијске улравс, лсзавлсло 
од реорганлзацпјс. целокуллс mune адмиввстра- 
цвје уводлтп у прједиве крајеве наше државе. 
Срем дапао свада адмиввстратввво у Рбласт Хр- 
ватске л Славовије a влада се no законвма, којв 
оу тамо затсчелл. Ja овај лредлог могу да схватам 
само тако, да je састављач тога, аредлога MUCI no. 
као BITO лзгледа нз дал.ог разлагаља у лзвелпају, 
да Срем чили саставли део Војводлпс, што међу- 
тлм1 плје. Срем са Војводллом лома адмиввстра- 
тивво викакве везе. Цела поллцлска власт a цела 
оргаввзација адмиввстратввввх властв у Орему 
оргаплзовапа je прома, закоппма. којв востоје у 
ХрватскРј n Славовијв и дрвде док ве буде взгра- 
ђев Устав a ае буде аотвуво стувво у жввот, све 
дотле покрајавска рлад^, одвосво ловсреллцл лрл 
покрајввској владн у Загребу јесу omi. која apaie 
фувкцвју ваше молбе вад фулкцлолисал.ем обла- 
ств у Срему. Због тога држвм, да je везгрдво аз- 
двајатл фввавсијску адмвввстрацвју од остале 
адмлплстрацлјо л фввавсвјску адмппистрацлју 
уредити ла другн лачлл, вего што je уређева 
остала адмввастрацвја у Срему. Сама ta ствар 
увођења окружвах a среских фввавсијсквх увра- 
i'.a ловлачл за собом далекосежве взмеве. Мл вл- 
двмо"у аравремевом закову којв ралправљамо, да 
je г. Млллотар Фававсвја у ту уредбу увео вз- 
весве ставове, којл тек омотућавају фувкцвови- 
сање окружнкх л сресквх фававсвјсквх уврава у 
Војводппл. Ту су ва врамер порескв одбори за пр- 
miriinaini! тецвварвве трећега разреда, ратле до-. 
ходарвве, амрвввске аорезе аа ратве добвтв 
a т. д. Дакло члтап нвз мера, којо су сасвам ло- 
требве, јер арема давашњем праввом отал.у по- 
стојг у Срему као n у Хрватској beis властв, које 
врше све те кРмлетенврје. 

Према прсдчогу прорачупа, за 1922. г. аред- 
ввђеви су персовалви нздаци за Војводиву код 
Фивансијске Уцравв са нешто преко 6 мшшјона 
дввара, дочим су иерсовални вздацв за це&окуаву 
Хрватску в Славоллју предвиЈЈева само са 36 ми- 
лпјопа крува, одвосво i) миллјола дплара. Прсма 
размерн огавоввихвтва мррала бв фаваноијска 
уврава у Хрватској a Олаврввјв прећв 2 вута то- 
ллко, колико je цредввђевб у Војводвви, кад би 
бала бргавизовава na једвак начвв. Ta сразмерво 
већа потреба je само зато, што je свотем у Хрват-. 
ci;oj л Олаврввји счачмпл. IKM-O што je то случај у 
Срему. 

Ja држвм, да Маввстар Фававсаја ве бл Mo- 
rao у јсдлом кратком року nir провестп тај заков 
далас лрл оваквој песталллцп сталова il ледо- 
статку зграда у целој зом.пп. On бп могао увестл 
cpecise фиваловјске увраве само овде, где бв амао 
зграда. Код олнх ррезова, где дааас лома зграда и 
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пореских звања, у тпм месшма ие би Министар 
Фшпшопја био у могућнооги да и\ тако брзо 
лгведе. 

Онда има jom једпа ствар. Пред нама се, од- 
iiociio пред Пародпом Скушптином расправ.ша за- 
K'OII o обласпој подоли земље и као што знатс и тај 
закон o иоделп земље на области предвиђа, да се 
Срем има иоделити и припасти на више области. 
Ja држнм, да je подела како je предвиђа тај закои- 
скн продлог тако несретна, да 6е неће моћн спро- 
вести. A.in je вероватно, да he арн подели херито- 
рија Срема морати пиак да се дслп. И ако дођо, до 
тога, вороватио je, да he јсдаи дсо Срома припасти 
осечкбј области. Кад би ое данас no целоме Срвму 
увод1о. фииаиспјгке среске уираво н кад би се on 
оида прикључио јодној области, у којој ипсу jom 
уведене финаноијске среске управе, било бп. mm 
je природно, тешкоћа административних. C друге 
с.транс, када се дацас уводи у једном делу Срема, 
који неће припасти славонској области, a да се у 
другом no уводп. то би опет била једна админи- 
стративна потепгвоћа. 

Закоп o адаинистративној подели земље мо- 
\)-л. бити poincir ио Уотаву најдаље у року од пола 
годиће, односно сада 5 месоцп. Ja мпслим, кад je 
ово стаље у земл.л n у Срему могло да чека до да- 
нас; да се можемо да претрпимо jom и дотле, док 
буде проведена подола земље на области и да, онда 
можемо   овај   закон   b   среској   и   финансијској 
управи! поступио уводити у живот. Ja бих хтео, 
господо, да поставим jom јеДно питање, a то je, да 
ли смо no чл. ino. Устава овлашћени на то, да ме- 
њамо организацију.вла<5ти, које постоје a које иро- 
иене вшсу предвиђвне ии у којој од досадаш&их 
уродаба. По пл.  130. Устава можемо да мењамо 
уредбе, које су предло^еие онако како за добро 
нађемо. AKO je једна уредба третирала једно мате- 
ријално питање na га je решила no нашвм  ми- 
m.'hoii.v n/m  криво или  непотпуно,  онда  пма-мо 
компетенцију да дадемо једпо решење исправнијс 
ii.iii потпуније. A.in ако једна уредба, као што ј(ч 
овај привремени закол o буџетским дванаес№на- 
ма. rinje у опште додирнула то питаље, да ли се 
могу   no  закопу  оргализоване  власти у  једноме 
крају земље  заменита  властима   другим^ пррме- 
нити закон у опште o коме није било речи у једној 
уредби, опда   држим,  да бп  Законодавни  Одбор 
прешао границе своје компетенције, ако би прешао 
на то становиште, да нзменама једногч финансиј- 
ског зажона мењамо one закопе, које финансијсКл 
закок није спржињао. Јер ако хоћемо тако, онда 
може некоме од нас, мени na np., парти на памет, 
да предложим, да се у вези са овим финалсијским 
законом измени ма који другн закон, који врвди у 
неким пок-рајииама.  да се промеви на  tip,   нека 
одредба грађапског закопа илп ветеринарског за- 
кона илп тако што. Ja држим, гооподо, да Зако- 
нрдавни Одбор ако би се упуштао у такве одлуке, 
да би оп прешао сраниде своје компетеиције и ono 
mro бп докоо no би било закон пр уставу. 

Председник Миша Трифунозић: Господо, 
има jom хфијављених говорника. Ja бих предло- 
жио, да данашњу'седницу-зажључимо, али пре 
негО mm 6ii\ лакључтго дапапт.у седнццу, ja Вас 

молим, да со вратимо na чл. 22. да би г. извести- 
лац дао onjiiimi.mi.a o ономе, штО je тражио г. По- 
noiaili. 

Реферет; Миниотарства Финансија др. Ни- 
нола Коњевић: Ово je укидање, o комс je гражио 
објаппБвња г. нар4. пбсланик Светислав Поповић, 
учпн.сно збрг тохничких тешкоћа, које проузро- 
КУЈУ одбитак пороза na аајмово, што пх неки по- 
рески обвезници уживају на темељу старог фи- 
нансијског закона. У Хрватској, ЈОлавонији и "Пој- 
водини постоји oTiiirni доходарински прирез, који 
се алаћа на јразне пореске облике и на земљарину 
u na куНарину. Мађарока јо влада 1883. год. оипм 
поседиоцима земље и сопственицима кућа, који су 
ое задужили 1:од хипотекарних зајмова, дозво- 
лила да се 10%' од интереса, који пмају да плаћају 
■mM банкама, могу одбити од њихрвог порескрг д.\- 
говап.а. To омо укпиули зато, што то није уисдепо 
ма целој територији. У Србији тога нема, где сваки 
ii.iaha .")'; имао дуга или ne. У другпм крајсвима 
mimo земље, изузев Хрватске, Олавоније п Војво- 
дине тога нема, a то би задавало више посла op- 
ra ппма него nrro би доисло корпоти појсдтпшм по- 
роекпм обвезницима, којн уживају благодети тога 
закона. гГо јо лаљске годипо у буџетски закои 
vm.io n тако CMQ TO проиоли n у буџетске /џзапај- 
стине. 

Др. Светислав Поповић: Зашто сте то унели 
n сада када сте лане укипули. 

Рефереит Министарства др. Никола Коњевић: 
To није било укинуто, имамо то штампано, имамо 
зјшиснике штампане o томе. 

Лр. Светислав Поповић: Кад je У лањском 
финансијском закону то укинуто, зашто сте га 
рада упели? 

Референт Мшшотарства др. Никола Коњевић: 
Ово je било уктгуто само за једну годину, ово je 
било укинуто за 1921, год. само. 

Др. Светислав Поповић: Г, Рофорспг нема 
права.. Кад бп се радило na новоме буџету) г. ре- 
ферент би имао права. ДГи oko примилд све од- 
редбе бившег финансијског закона и ja no видим 
разлог, зашто г. референт уносн једну ствар, која 
je била .vininvia. (Референт Министарства др. Ни- 
кола Коњевић: llnjo укппута та одредба, vin.ia je, 
Укинута je бшга оамо за 1921, год.). Ga чланом 22, 
преузет je цео фи^ансијски заков од 21, авхуста 
(920, г. n ono одредбе, које се тпчу тога укидаља, 
оотају у снази за 7 месеци; огтају дакле у снази 
све одредбе онога финансијског ппкопа.. na n onaj 
члав финансијсвог закона, којп глаоп потпуно са- 
гласно са чл  ?? 

Мппистар Финансија др. Коста Кумануди: 
On се понавља, пошто се продужује ирти sajton, 

Првдседпик Миша Триф"новић: Гооподо, 
стављам чл, 22. на гласање, како je у уредби и 
како га je г, Министар разумео, Ko je за то, тај he 
седети, ко je против тај he устати, (Bolinna. седи,) 
Објављујем, да je члан 22. пршљен, 

Дапатп.у седницу закључујем, a заказујем 
наредну за вечерас у 6 сати пбсле подне са проду- 
жешем дапашњег дневпог реда, 

(Седнпца Je закључепа ,\r 12 n ir> часбваЛ 




