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XIX. СЕДПИЦА 

ЗАКОНОДАВНОГ ОДБОРА 
ПЛГОДПЕ СКУПШТИНЕ 

КРЛЉЕВИПЕ 
СРБА, ХРВАТА И СЛОВЕНАЦА 

држана ло. новембра 1921. године у Бсограду. 

Председавао Цредседшп? Миша Трифуновић. 
С.крстл!) др.  Павле  Чубровић. 
Присутан референт Министарства Пољопри- 

вреде п Вода господин Благоје Тодоровић. 
(Почетак у 1б-з%0 часова.) 

1I|HM,(4;UIIII; Миша Трифуновић: ОгвараМ, го- 
снодо, 19. редовну седницу Законодавног Одбора. 
MO.IIIM. да чујвте ааш^сник  прошлр седнице 

С^кретар др. Павле Чубровић чита залисник 
is. редовне седнице Законодавног Одбора. 

ПредсеДник Миша Трифуновић: Има ди, го- 
слодо, ирп.мсдапп. на протокол? (Нема.) Примедаба 
иема. Објављујем, да je протокол примљен. 

Прелазимо, господо, на дневци ред. Ha днсв- 
пом je реду: продужење претреса извештаја l. сек- 
iiiijc'o уредбама, које се тичу пореске политике. 

Недељко Дивац: Мо.чим за реч пре npejiacjta 
im дневни ред. 

Председник Миша Трифуновић: Изврлите, 
KiciKvumc послаииче. 

Недељко Дивац: Ja бих вас умолио, rociio- 
дине ирвдседниче, да порадихе од своје стране, ди, 
се једанпут добије осветлење у рвој зградиј јер je 
овако апсолутно иемогуће радирЈ. Немогуће je ра- 
дити v секцијама, a ТЈакбђе и у Законодавпом Од- 
боруј нити je. могуће радити no клуиопима. Скуп- 
iiiTinii'i треба да Пудс im. чисто с TIIM: нма ли освс- 
тлења, НЈ >ма осветлења. -la бш вас Цолио, го- 
сподице предсејДниче, да поДејствујете код госпо- 
дина председника Скупштине, да се добије једаом 
осветљење у Скупштини. 

Председшгк Миша Трифуновић: Ja сам се 
интер^есобао задџтр je рво овако. Окупштинска 
;;i|i;i,4ii пс, дббија осветлење из Глаиис Централс 
београдске, него сс бво осветљење добија из дврр- 
(•i;c цсптра.н'. Како je м централа сада у ренови- 
рању, дошле су нрве мацшве, монтирају ое и п.и.ма 
замењују старе и урлед тога рво рвако Гтва. Стру- 
'IIIII еЛектричари мисле, да he то бити за неколико 
дана свршепо и да hmo оида имати лепо РсветЛ)е- 
II,('. Док се ово m' (зврши, гсхигодо, нема никакве 
IKlMdllll. 

Др. Халил бег Храсница. Молим i-.ar. овде се 
каже, да je Ha дневном реду извештај Т. секције o 
уредбама, које се тичу nopecite црлитике владе. Ja 
ono ne разумем. Требало je 08на'чити које су уредбе 
na дневном реду, јер се заиста ре мрже човер 
i'iiiiliii. 

ПреДсђднии Миша Трифуновић: Све Уредбе, 
крје će тичу црреске политике, све су те уреДбе 
иод пЈИјјсм иарочито штампане у »Службеним Но- 
итама ii поред сваке стоЈи п орој крја je уредба, 
Тргпа узетд те иовине и г.п/мти. Дакле како ви- 
дите, one се сае uajiaae у »Слулсбенцм Новинама«, 
a прред тога су (иптампапс п у »СлуЈкбенрм Листу« 
под бррјем. 

Председ- 
j[A мла- 

Војислав Лазић: Ja бих молио да 
nmiiTiio џредузме »-a сврје стралк1 iiciiiTO, 
noiai Законода^нога Одбора долазе редовније на 
седнице, друго би молио да оеј седниде одређују 
мало раније, него што je то до сада чињено. 

Продседник Миша Трифуновић: Што се тич)е 
редовног долажеи.а на седнице грсподе посланика, 
ja Tv немам никакове власти да их присилим. Fo- 
спода посланици су свесни своје дужности. Morio 
би бити, да раније почиаемо седнице, али ja 
иодпм рачуна o томе, јср клубови оваки дан има.ју 
седаице, у којима се господа посланицн замарају; 
Ев ;ада имате клуб, који ради н mije се ни на- 
дати да he тако брао доврпшти седницу* (Војислав 
Лазић: To cv приватнв клубске ствари; a нису др- 
жавне. — Љуба Јовановић: 11 то су државне!) 

Ирсдссдит; Миша Трифуновић: Прелазимо 
na трећи оделак, науредбу број 26 списка. А.ли да 
нс бисмо поново читали ову уредбу, ja hy н.апо- 
менути, да су уродбе овог iptilicr оделка раздатс 
johi пре месец иподана господп па^одпим посла- 
ипцима н да оу one биле неколико иута у Законо- 
даииом Одбору. Да нх ne бисмр чптали, прелазимо 
одмах na, геисралпу дебату. М.ма. рем ГОСПОДИН 
тиич-.тилац. 

Известилац др. Славко Шећеров: Оекција 
предлажвј да cv, број 2« списка уредба o порезу на 
иослотш обрт из иршфемеиог финан(ЗЈ!ј(Јког за- 
кона за 1920. н 1921. годппу узакони са ррком тра;- 
јаи.а од 26. бктббр.а 1920. — 30. септембра 1921. 
гоДине. 

Председник Миша Трифуновић: Ona je ствар 
r.eh орошла, оиа je свршена и ja питам, прима ли 
Закрнодавни Одбрр ову уредбу која има законску 
снагу? Има реч господин Ђоцовић. 

Јован Ђоновић: Молим Вас, господо, немрјмо 
један предмет радити no отр пута. Ове уредбе, koje 
су џресталр пажнти, мп ne можемо вшпе, псго 
просто да их укинемо. Можемо само констатрвати, 
да еу престале важнтп. Како мојксмо ствари, које 
су престале важити, сада! да узакоњујемо^ To je 
пслогпчпо. то je апсурдно, 

Иредседиик Миша Трифуновић: Стаил.ам иа 
гласање. Прима ли Законрдавша Одбор овр к зна- 
и.у? (Ilpmiai.) Оглашујем, да je то одбор прпмпо. 
Изводите чутн даље. 

Извесгнлац Др. Славко Шећеров: 
вредлаже, да се уредба бррј 29 списка, 
ЕжономскотФинансијсБога Крмитета број 
0. априла 1921, годнис ОДОбри И оаакоип њенр вре- 
ме трајаи.а, иошто je ona уредба у глаг.иом r.i'li 
постигла СВОЈ цил., a како je у пезп са порс^.ом na, 
пословнв рбрт, то je neli само no remi пресхала 
иажптп 10.. јула, 10-21. ГОДИНе, na, има, само да се 
одобрп n oaaiaaiii за време n.enor трајања. Ово ре- 
iiien.e салр/КЧ! ослобођеп.е nopeaa. na, П0СЛ0ВНИ рбрт 
за технички обрт и мапшн^ке дело1!е, када ре овв 
УВОЗС У пил.у oonone viipoiiainhene ппдустрпје. 

(1екција 
решење 
654. од 
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ГГредседник Миша Трифуновић : 'l.o je истп 
случај нндемнитета. ГГрима IIB Одбрр ово к знаџ>у^ 
(I1])IIM;I.) Нзволите 'INTII даље. 

Известилац др. Славко Шећеров: Одоек iipc- 
длагке, да се уредбама под бројевима 34, 35, 36, 87, 
:'.'.! да ;Јцачај сталнога закона за време и.ихшип' 
трајаља, дакле да се време њиховоп трајаља 
озакони. Ono су, господо, разне уредбе и, од- 
редбе 0 државној хрошаршш, b п^.мсиамп и до- 
itj'HaMa у |ф;м;11.тт;у за изврџшње одредаба p др- 
жавној трошарини, o привремеврм закоЈгу 6 кзмо 
нама ii допунама привременог закбна од ^б. X. 
1920, годиие п од 29. l. 1921. ro.unif. одјшснрвелп- 
чине такса за биосшпе и уредба o државној тро- 
шарини im ракију, <:г.(' i-y го ствари, које су имале 
привремсии законскл зтгачај » ceinpfja Шшо пре- 
длаже, да се коцстатујо њихова законитост; 

Председнш^ Миша Трифуновић: Грсподо, 
ero je nem рлучај, одбрр има само да констатујв 
закрнитос;г њиховрг грајаља. (Јован Ђонови{1 : 
HcMii. шта Рдбор т\ да крцстатује, јер НјЧхово ipa- 
Jilll.c ():;,ii;()ll,r||(>   |с.)   1I|I||M;I   .ili   ОДбор   K   :;il;ill.y  cr.i' 
ове уредбе? (Прнма.) 

Господр, сад арелазимо аа другу тачку днев- 
иога реда: Претрес нзвешт;аја V. ceiu^nje o враће- 
iiiiM уредбама Министарства ћолЈШфивреда и 
Вода. 

II;;i!rrTin;iu ,ф. Славко Шећеров: Првр имамо 
уредбу под број 8 описка: уредба o осиивању сре- 
ли,ii\ пбљопривредн!^ шкрла, која je враЈгена рд 
секу, да се попово редигују члштви 37. и 39. Од- 
сек je решио, да члану -'i?, да следећу редакцију 
(чита): 

Суллвдтрм средње пољопривредне ишоле 
MC'VK'I

1
 постати кандида.т, тоји je иолржир нспит 

• i"'i(MTii у средњој iiiKo.m mi\iiiči;;iijii ii.iii реалци) 
IMI1  ;;;ii;|imiiii   iicilMT  im. дрмаћој СриДЊОд  прљопри- 
вредној mi.n.iii pa одиичним успехрм и свршио вп- 
соку по.Ћоприирсдцу iiii.div n/m [гсјљопривредпв 
факултет у земљи нли на cvfpaira. 

('.vii.iniT. крји за иет годЈша не нрложи ripo 
фесррски    псипт.   отпушта   cs   из   наставпичке 
службе«^ 

Одсек je рвишо предложети Законодавном 
Одбрру, да M.i.'in 39. Pćraue крпромењен. бво je po- 
iJi.eno ради тога, mio овн хопОрарни наставници 
»редају само стручне iipe;^iieTe H за њих Ггаје rto- 
гребна квалнфикација као за супленте Средље 
ii вопривредне шкблеј »eh квалификација^, Есоја се 
1ражи за  иаставпике ćpe) tx  iimoiia, гиМназије 
iMii реалке. Грспбдо, ono ćv CBpuiene стппрп. &а,мо 
су цоједиВи 'i/miiomi враћени на лсфинитиг.пу ре- 

[акцију. lio oi;i;\ir CI.I.-I имамо ;m отђоримо сиеци- 
јалну расправу  »им члановима и одмах да ое 
tipelje n.i гласање o примању зако^а у делини. 

Председник Миша Трифуновић: ll\m реч ro- 
СПОДПН   ( 'T.ljllii, 

Др. Урош Стајић: У редакцијп, коју нам je 
иредложила секција, ite видим раздике нзмејју су- 
■Јлеиата за средае и ггаже поЈБоВривредие нгебле. 
Овуда по ородњим школама трајки be тмшт зре: 

лости n oiiin факултетска С11рема;'Д'6к з'а ličubonpii- 
11"' in i opiMii.r школ<! пг тр.г.кп !■(• iiciiiiT зрелРсти. 
Давде rvii.inn може оптп н без нсгШта зрелрсти 
1,1 .ir|,i "iifij. i:o.iii je CBpiiiiio ол.пгшо i;ojy iio.i.onpii- 
"Р(.'ДН^ тмму 11,111 (|i;ii;y,TrcT. foTOftp nore Ki'.ii.m- 
фтсације траже će код cy/fireliaTa за iiir,i,\- иољр- 
привредну mi;o,iy. Ja бнх iipivi.iow,iio. да će зо 6У- 

пленте средље пољоприврвдне школе тражи ма- 
T.vpii. a суплентн ниже пољопривредне школе могу 
omu и без .\тт\|11'. Ion je i'.oli то средња школа, 
онда нека б.уде у рангу осталих средњих школа, a 
не да се праве изузетци. 

Известилац др. Славко Шсћеров: Овде се 
ради o уредби o оснивању срвдњт пољопривре- 
.imiN школа п рве квадификације, крје сам про- 
читао. рдносе се na супленте средњих пољопри- 
вредних цјкрла. Није расправа овде o суцлентима 
iiir,i,iix прљопривредних игкрла. 

Др. Урош Стајић: Ja вучем наралелу изМеђу 
једних и других. 

Извеотилац др, Славко Шећеров: Ta je од- 
редба v другој уредби. 

Др. Урош Стајић: Ja овде предлажем, да се 
ip.r.Kii матураза сулленте средњих вРљопррвре- 
дних школа n ништа друго. 

ПрРДседник Миша Трифуновић : Овде се 
кажр, Одсек je решио рледећу редакцију члана 37. 
(чита): <'уи.нмггом средње пољопривредне школе 
може пРстати кандидат, крји je нрДожио испит 
арелости у средљој mi;o.iii. гимназији II.III реалки 
nm ;:aii|iiiiiiii iiciiiir im средњој пРљопривреднрј 
imai.iiiv. 

Др. Урош Стајић: To je oam ono. mro ja ne 
желим, што бих хтео, да се средње нољопривредне 
школе изједиаче ča гимназијама у погледу квали- 
фикација наставног особља. 

Председдик Миша Трифуновић: Пма реч гб- 
сподин ЈБуба Поповић. 

Др. Љуба Поповић : Ja МИСЛИМ, да би аа 
сјнмн.с пољопривредне школе било 6д миого веЉег 
нвтереса, Да њиховв професори буду свршени baun 
ма п средњих (шљрпривредних школа, јер onaj ко 
сврши матуру у гимназији илн реалци, он joiu 
с гиме mije лпоио никакву квалификацију, да no- 
oiam'- професрр im пол>опривредпој школи. 

Др. Урош Стајић: Код ime je, господо, nii.ia 
аракса, да људи, који су onpmn.in Нижу Пољо- 
привредну Школу a, потом какву средљу im пр. 
У Чешкој, у ЛибешуЈ TeuieH>y и др. олу na 
страну у Xa.ir ii.iii Лајпциг и тамо се уппшу као 
вацреДни ученицн по.попрпг.рслта' одсека na уцц- 
пгргптсту n врате се овамо после ća дипломом, т^ 
n\ рвде рматрају као ла су свршши I! у Пољо- 
привредву школу. To nnjr истина. lio моме мп- 
ш.Ћсц.у. господр, само onaj. који сврШН матуру 
a noToM какву вишу пољрпривррдиу mmnv. он 
може пматп праву мт.тму Вите ПољопривреДне 
Школе, ииаче другога мерила нема. C тога ja rpa'- 
жим за one ГГољопрнвреДи^ ЦЈколе у к-о.јпма има 
Да се пгредају у вишем степену ћољопривредне 
науке, иего mro je то рлучај у цижим пол>6при- 
ВреДНИМ тко.тма. ла TU људи пмају КВалифика- 
цп.ЈА  наставника РреДњих ишрла. 

lIpciriMinii; Миша Трифуновић: ('тапл.ам im 
r.iacaihc onaj nian 37. како je imiiinao нз одбора И 
секције. Koje за то, да ge onaj члаи 37. пјшмп нека 
изволи седети, a кр je прртив аека изволи устати. 
(Осам imi\ \-гтајс.) MoniTo псапам тачнб гдо je ве- 
i'iiim. то liy ртавити обратна питања. Ko je за то. 
да сс onaj 'i.ian ирпмп no предлогу господина (та- 
.inlia.    i,a  рупленти   ПОЉОПрИВреДИИХ  mmi.ia   морају 
пматп iiopiM, стручне школе n матуру, тп.... 

Известнлац др, Славко Шећеров: Ради Рбја- 
mii.iai.a, (Чу.јг се: Не може.) Г. (Tajni, није »оДнео 
|шрмен иредлрг n o иредлогу не може Ре г.пи-атп. 
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Љуба JoBaHOBMti: To je џт^ар Прсдседнчка, 
а ue niiiii.i. 

Председошк Миша Трифуновић: Пршто je 
црбдлог одборскн iiponao, то стављам iia гласашс 
предлог господина Огајића, коЈи je on формулисао. 

Известилац др. Славко Шећеров: On трсба 
да поднесе писмев [федлог. 

Љуба Јовановић: Молио бих, да мп кажетс, 
im коме члану Пословника ви то тражите, na ако 
га нађете, ja дајем реч, да hy дати оставку no 
иандат. 

Председншс Миша Трифуновић: Молим ro- 
сподипа Стајића, Да напаше свој предлрг. 

Др. Урош Стајић: По моме предлогу члав 37. 
гласио би овако: »Суплентом Средње Пољопривре- 
дне Школе може постати кандидат, који je по- 
ложио nninT зрелости у гимназијл нли реалци, a 
поред тога je свр > и  какву  limnv  Пољоприг 
продиу Школу«. 

Председник Миша Трифуновић: Овај писме 
mi првдло!1 господила Огајића ставићу нагласање; 
li'o je за овај предлог, како raje прочитао грсподиа 
Стајић, нгека изволв седети, ко je протвв пека 
нзволи устати, (Већина седи.) Објављујем, да je 
гфедлог r. Orajriia [фимџБен. Изволите чутв дал>е. 
Молпм i'. пијкчтпоц;!. ла, прочптп 'i.i. .'59. 

Известилац др! Славко Шећеров: M.i. 39. 
остајг непромењен. 

Председник Миша Трифуновић: Ставићу на 
[•ласање чл. 39. U'o je за то, да onaj члан 39, рстане 
иепромењен, како га je предложила оекција, нека 
нзволв редети, tto je против нека взволв устати. 
(Веђива CIMU.) Објављујем, да je члаи 39. примљев 
онако како je нзишао нз свкције. 

Иредседник Миша Трифуновић: Молим, m 
сподо, сад licMo изгласати дефинитивно ову 
уредбу o оснивању средњих пољопривредних 
школа. 

Секретар др. Љуба Поповић прозива nor m 
ггике да гласају. (После гласања.) 

Предоедник Миша Трифуновић: Господо, 
гласало je свега 16 посланика, CP.II су гласалв за! 
ГГрема гоме, ова je уредба дефинитивпо примљена. 
Молим г. взвестиоца да прочита уредбу бр. 9; 
списка. 

Известилац др. Славко Шећеров: Ради се o 
члану 1ч. који пп no прсд.тгу пм.-ци.јг трсбао да 
гласи; Оуплентом може постати лице, које je свр 
imi.io високу пољоврввредау школу у земљи ii.ni 
na страни, a предходно свртило гимназију илп 
реалку nm i;o,iii je предходпо положио завршнн 
iicimr na, средњој пољогфивредаој школн са од* 

.тчппм успехом. Други став друге гачке отпада. 
A као прелазно наређеље додаје сс: »Онл којв бу 
свршилв учитељску школу, a потом високу пољо- 
привредну школу и затбкли су се у службв као 
супленти ii.nt професори, i;a;i ова уредба стаје na 
снагу, остају И д.гл.с у civaa'm i;ao cviLicimi n/m 
професорв . 

ПродседвиЕ Миша Трифуновић: Ставићу, rb- 
СЛОДО, na r.iacan.c. Ko je за TO, да. će onaj M.I. IS.. 
овако како ra je прочитао r. известилац, примв 
нека изволв седети, ко ј«1 против нека изволв 
устати. (Већина седи.) Објављујем, да je овај члан 
примљен. Mo.iiiM. и ову ћемо уредбу дефииитивно 
изгласати. 

Секретар др. Љуба Поповић прозива посда- 
uma' да iviacaj.v. (Цосле (масап.а,) 

Ирсд^дппк Миша Трифуновић: РОСПОДО, 
маса.m je свега ic прславвка, сви су г.пп-а.ш за. 
Објављујем, да je ona уредба дефинитивно прим- 
.i.i'iia.   MO.IIIM г.   нзвестиоца,  да   уредбу   бр.   18. 
fiini-i.'a промита. 

Изввстилад др. Славко Шсћеров: УЈ)едба 
бр. 18. списка то je била уродба o уређењу др- 
жавнс клабце лутрије. Секција предлаз^е, да се ona 
урсдоа. примв као заков <» државиој клаевој .iy 
три.ји 3i гцбмагање народае привреде. Поједине 
таанове овога закона нмате у нзвештају. 

Војислав Лазић: i осподо. ja će не могу сло- 
a.-niii  ća   поједввим  одредбама у овој Уредбв o 
КлашЈОј  Лутрији,  у   колнко  n«  тпчу  pa eno/usne 
ирихода,  којв се од ње добнју. lio onoj  Уредбв 
•mM првходвма ne помагке се сељак онолико ко- 
лвко сс npr   цомагао.  To je једда   замерка,   [tojy 
имам да учвввм овој уредби. Друга je замерка та, 
mio će oiuiM закрвом, одврсво уредбом, предв^ају 
извесве таптпјсм!1 чвноввицима ове установе! lio 
овој уредби, ono je једџа установа, itoja je од др- 
жаве пбвлашћена и кад je m-h од државе повлат- 
IH'II.I. онда cee обзвром na ову гавгвјему и.сшг чв- 
НОВВВЦВ iiar|»al)\jy боље НОГО лп no другпм пад.И'- 
штппма. јер no друпш    n.i i.iriin глма   чппоппицп 
кеће  пматп тавгвјеме, a  свакоме  чиновнику  не 
иоже судбива   доделитв, да   постале  чиноввнк 
KVianic Лутрије. II;; овога разлога ja, тежећв томе 
ла nnnonniiinino у сппма државнвм устапог.ама na 
n у onoj уставови, коју ja убрајаи у д^жавну зато, 
mro je од државе пбвлашћева, буде подједнако 
награђево, протввав сам таитвјеми, која се пред* 
ввђа овом уредбом o Класвој ЈГутријв за њепе мп- 
[швнике. One сам, дакло, две замерке imao да учи- 
IIIIM свога у начелу a кад пређемо na дебату у no- 
једввостима, ja hy казатв шта нмам код поједипвх 
чланова, 

Павле Анђелић: Ппсам мислио, да говррим у 
na'HM.v. да \if г. Лазвћ {шјесвојим говором нзазвао, 
јер у пачглу p K'.iai noj .'l.vipnjn псма игга да со 
говрри, nero пма. да го прими као јгдпа корисна 
уставова. Ja се cehaii, јер caw се n деведесете ro- 
nim', кад je устаћбвљева [Охасва Лутрвја, бавво 

im.inTiii:o\i. да јо овдашња илада раДвкаЛва влада 
у свбм ovjnoM тмсту нстакла у свој програм n 
извела Класву Лутрију, воја je досада доиела 
зелике рорвртв народвој прввредв у гранипама 
старе Крал.евине Срблје. Рачувајућв да he ona 
\mliii n у будућс даватв корвсне резултате за на- 
родну прввреду, ja радоспо поздрављам освивап.е 
Класчге Лутрије. Ko хоће да će коцка, мора ia 
iiiarn дркави. 

Ilpi'lciViniii; Миша Трифуновић: ('Tannh.v na, 
гласање ову Уредбу у пачсЈу. потто се нико no 
Јавља г. е за реч у пачг.итм цротросу. Ko je за 
то ia се ona уредба o Класвој Лутрвјв прлми у 
пачелном претресу иека извола седети, a ко je npo- 
тдв нека нзвола устати. (Omi седе.) Свв аеде, зато 
оглашујем, да je ona уредба у пачелу примЈБена. 

За специјалау дебату има лв ко да се jami 
за реч, код нојединвх чланова? 

Војислав Лазић: Ja hy говоритв код чл   10 
n 11. 

ГГредседввв Миша Трифуновић: Попего сс 
НИКО  laiiih'  im jamna, да   ronopn  до  |о.     члапа.  ja 
стављам na рлалање члаиове од i. дб п. Kp je за 
TO, да će члап I. 4). one уродоо прпмс ог.акокако 
ГУ i'iMiironanii у оДсеку иека иаволи ссдети, a ко 
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asi; Стсногр. белсшке 

Je иротЈП! iicKa ji;ir,().iir ус.татп. (Сви седе.) Оглашу- 
јсм, да су ирвпх девет члацова овс у.редОе ирим- 
.ч.enи једногласно. 

Војислав Лазић: бвде се ,v чл. ld. каже: »Од 
чиотог ii|)iixo;i,ii самог Кола срећака, који се до- 
бпја no чл. i), oiioni закона, дотира. св 10%' (десет 
од' гто) |IC;!('|II;IIOM (^оиду JI,pvi;ai(iio l>'.iaoiii! Лу- 
тријс, i;ojii служи аа покриће и.сиих евентуалних 
iiiT('Ta.. 11;', oi-.ora фрнда иоже će изу^етн потребна 
сдма. за подџзање цове зграде за Државну KViacnv 
Лутрију, за дозиђиваи.е њене садапт.с зграде^. 
Овде псмам тта да кажем. А.т се даље каже; »в 
;ia додрање зграде за станове особља Мивистар- 
(тиа. ЦоЈБопрцвреде и државне Класне Лутрије«, 
Ла сам ii у секцији ono противаи овбме додатку.да 
сс уиоси ова одредба, да се ti3 тога фоида, подигке 
зур^да за становб чиновника Министарства Цољо- 
привреде. Ja сматрам и те дрравие чиновннке kao 
n чиновнике оста.чпх надпештава, п оида зашто 
да. сс omi првлашћују на тај начин што би се ПО- 
дпг.ш iiapo'iiiTii станови за и.их? Да Класна Лу- 
трија подиже сврје зградеј то je сасвим при- 
родпо n npoTiir, тога пс.мам итпта. A.ni сам проти- 
иаи овомр, да će ггрдиже и зграДа за станове за чи- 
иовнико, те да се тако служе том појвластицом чи- 
иор.ппцп једнога Мипистарбтва, јер he онда то 
(■тиарати злу крв код чинрвника других Мини- 
старстар.а, те he и ог.и траЈКИти пута u иамппа за 
оваквр поВлашћивање. 

Јован Ђоновић: Слажем се са г, Лазиђем. Ja 
не могу опти задовољан са »»пим аредлогр^, да се 
M('iy из прихода Kp, Лугрије зидати зграде за чи- 
новнике Министарства Пољриривроде п Класне 
Лутрије. r>ii сте раније ималн један случај, где се 
приликом iipiTpcca једие уредбе Министарства Тр- 
roiunic иојаиио цредлрг за оснивање Фонда из ко: 

jer on се подизале зграде за чиновнике Мшшртар- 
стиа, ^Јсрвине. 0 томо смо тада [)асцравл>али и ре- 
mii.iii, да сс ие могу осипг.ати такг.и специални 
фбндови, јер смо na m. i и, да Држава греба да зида 
зграде само за надлештва, a да после има да се 
(■та|)а другим путсм да иотпома^кч' зидаље станрва 
38 Mimoiiiim.-c. AKO бисмо примп.ш у пЈтнцип.У, 
да се у ог.акг.ој јсдној устапоип дргкавцој могу зи- 
дати ртанрви за чиновнике, ja незнам онда докле 
on сс дош.и). Јер on'онда дош.чп чинрвници Миии- 
стаЈи-тпа 'l'iiiianciija. Управе Фрџдрва И ЧИНОВНИЦИ 
других над.кмптг.а да стварају специјалне фон- 
дрве, m којпх би свакс надлештво градило зграду 
дЏ ciaiioiic ■ли enojo, 'iimor.iiiii.'o II онда ми. свакако, 
исмамо јединствц у дриеавној финансијској iiom- 
тпци и у полцтици подизања државних зграда. -Ta 
мислим да се у овакррм пптап.у без одоброн.а и 
припита Мшшстра Фииаиспја сјвар не може ро- 
iiniTir. Ja сам у принцицу противав овоме, али 
iinai; молим, да o Рвоме члану ввчерас ne решава- 
мо. док no чујомо po'i b. Министра, Финаисија. Мо- 
лим, да сс одложи решење no овоме питању. 

Љуба Јовановић: Mu мра^емо, ако r. Ђоновић 
imoiioiiipa иа, томо, да одложимо овај члан, али jfv 
мпслим, да дам једно ооаиоппгн.о, да. неће dinu 
пртребно ono одлагање. Овде je реч, господо, ne o 
ирлходу K'.iaciic Лутрије, него b резеррном фонду, 
који оо оснива ради подмире^а штета, коју може 
пматн Клаопа ЛЗ^ГрИЈа ускм п.оппх случајопа: било 
што he бш и продаја омаи.опа. било што lie премије 
и згодитци иадатп згодно n срећно! no купцеј a 
IIITOTIIO no l.\iaciiy Лутрију, Троба иродг.пдоти мо- 

r.viinocT. да лп у TOMO случају Класна Лутрија од- 
гог.ара обавезаМа према оиојпм муштеријама. :,)ii 
TQ оо оснива ог.ај р^зервни фбнд. Питање je онда 
у тта lio оо улагати тај попац. ЛогИЧНО јв, да СС 
on но треба да чува безплодаЈг, него да će on 
уложи у штогод корисно и оидо je предвиђено, дд 
се Јодан доо тога. фоида може уложитн у зграду 
Класне ДуЈрије, jep je то оол.о. nero да Класна Лу- 
трија iN:ialia кирију. a, тако пото и у играду за ста- 
нове чиновника Мш.шстарства Прљопрввреде као 
и минооппка l(\iaoiio Лутрије. Ра^умо се, да. dn то 
особље плаћало те станове као што бн плаћадр и 
сваки други схал. Орде je пптап.о p кррисвости 
пласирања јеДнрга дела резервног фрнда, који je 
потребан. Ja сам, госпрдо, пмпровизирал ирвесги- 
лац. али сам imai; сматрао за потребно да дам ово 
odaiioiiiToii.o. 

Војислав Лазић: Ja се no могу сложити са г. 
Љубом ЈРвановићем зато, што се овде 1?аже: »,И за 
подизање зграде :5a, ставове особља Министарстба 
Иол.оирииродо и Миипотаротоа. Класне лутрије«. 
Овде оо no говррн пшпта o условима, под којима би 
оо Tii становн даг.а.ш n Kao nn 0 томо, да lio оо опи 
у oiiniTo давати под кирију. Овакр би могли да се 
десе noMii.in o.i.viajonii, као што омоту имали де- 
давнр приливе no таквом јсдпом олучају. Mu 
омо пмалп овде једиу интерпелацију због злоулог 
Tpoda na тоџчид^рскрј (ЧЈопомпјп. гдо се оацпла 
једна доота незгодна одговорност на јоднога др- 
'/i.'aimoi'a oprana, који je том економвјом руковао. 
Такво олпчпо злоупотребе мргле би да се десе и 
ог.до. 

Љуба Јовановић: Грсподо, n то je једна врло 
проста ствар, Има прописа у вакону o државноме 
рачуноводству, i.'ojn гласи, да ho моћи бесплатне 
ота,11()г,о у држаипој зградн п.матп onn ЧИПОВНИЦИ, 
за ко.јо je у 'закону наррчито предвиђено, да нмају 
бесџлатан стаи n (чш omi други, ако би ш нд ка- 
квог pa;woi'a становали у државној згради, 6Hhe 
ДУЖЦЧ iNTaJia-ni тај отап. Тако on dn.io n овдо, no- 
niTo нема нигде рдређено, да чиновници класне 
лутрије n Министарства.Прљопривреде ne n/iahajv 
стап. 11 omi би мора.тп плаћати тај отап. 

Јован Ђоновић: Ja разумем разлоге, којс г. 
Јрвановић ианоси и ja nx осећам^ Ja знам, да je 
реч o фонду n o томо na, који lio оо пачпп пласн- 
рати иовац. којп ho dinu подлога кларној лутрији 
у олучају њоппх гуГштака. Ллп. гооподо, dam раа- 
лози, којр je изнво г. Јовановић, иени се чини, да 
no dn могли да остану. Jop. акр класна лутрија 
пмадпо [убитака у опомо раду, опда може да се 
деси, да оо од то ;(градо, коју класпа лутрија буде 
иодпгла. наплате мушторпјо класне лутрије. Сва- 
какр, не може да се примв то. да се допусти да 
зграда Мпппотаротва Прљопривреде иде na добош. 
Незгодно dn било да се, у таквом једном момопту. 
држава ставп у дилему; или даЈ исплати муште- 
р^је Ешасне лутрије нли да зграда Једног њеног 
министарства иде na дрбош. Л.тп. ja бих ипак, бно 
38 то. да мп ono ппта.п.о no poniiiMO докло no му- 
Јомо мптл.оп.о r. Мпппотра, ФинЈаисија 0 тој 
oTiiapn. 

Цредседник Миша Трифуновић: Ja li.v ста,- 
niiTii na iviaoaino ЧЛ. 10. Ko je за TO, да Св члап 10. 
upiiMii како je изишао из секције, нека изволи се- 
дети, a кр je против нека устане. (Behiraa седи.) 
11:!.јавл.у,јом. да je ЧЛ.   10. прИМЉеп. 

Господиц Лјвш^ пма примедбу КОД члапа  II, 
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Војислав Лазић: Госпбдо, код чл. и. закопа 
o Iv'.inciioJ Лутрији iiMiiM да учиним једну приг 
медбу, Према овом члаиу n. узете су -/.■; за поди- 
заве зграде Министарства Пољопривреде од цело- 
купнога прихода '/.■■.0',1 целокушгога крихода остаје 
да сс употреби иа осталепољопривредне циљевв. Ja 
MIIC.III'M, да би било боље да, буде обратно. Трђбало 
je напослетку, ако je пбЈребно, да се припомо^не 
из-ирихода Кл. Лутрије за подизање зграде Mmm- 
старства Пољопривреде, онда да се на то даде 
само ''■; ирихода Класне Лутрије за ту сврху a 
-/.. да cd употреби за подизан.е дривреде. Јер, го- 
сподо, ja се бојим, ако остане овака сразмера, да 
со -/.. прихода употррбе ва зграду Министарства 
Пољопривредс a само l/a прихода за привредне 
циљеве, да he то бити мала aokoh за поЉрћри- 
вреду ii да he лако га ^ала noMoii и пресувшти. To 
je једно. 

Друго, гоопбдо, у ранијој редакцијн овога 
закона Класне Лутрије отојало je, да ће се један 
извесап део прихрда дати земљ,Ррадничк6м кре- 
диту, односнб дати ономе за^оду, ко.ји буде уста- 
цовљен за земЉорјЛДбичкн крбдит, и хо je о?ом 
цршшком нзостављено no преддогу секције. 11 ona 
'/a целокупног дрихода Класне Лутрије намењена 
na привредне Јџгљеве подељена je тако, да -U)'/; 
пма да сс даде за уналређење ратарства и сточар- 
ства n осталота што спада у привредне рране, за- 
TiiM 2,0%' нај укааивање помоћи аемљорадничким 
задругама, однооно п.ихог.ом савезу и прзвопри- 
вреДном удружењу у циљу интензивнога рада na 
извођење њихових задатака, a зо'/ дато je на по- 
зајмице занатлијама и скпгној индустрији a na- 
рочито кућевнрј. 

Ja бих овде предложио тако, да ое даје 40% 
na давање помоћи земљррадничким задругама в 
п.нхог.пм савезу a 207; нв унапрбђенл рмарства 
и (точарстг.а у земљи. To правдам п tcao разлог на- 
ВОДИМ   onu:   Ai;o   ИСКренО   ЖвЛИМО,   да    помогпсмо 
земљораднички свет, ов се једино може аомоћв 
јефтиним кредитом, који може добити преко зРм- 
л>орадничких задруга. Мв номамо других уртанрвп 
др једнно ^смл.орадппчкч' з1адругв, Roje могу 
земљорадницима помоћв кредитом. II према томе 
ако on дали више на унапређење ратарства 
n сточарства, оџда he ипак том сумом бити прмо- 
III\TII u iiMvlimiJii. богатијв л.удп a често n nicK.v- 
.laiiTii. који се поррд ове цшекулације баве lio m4- 
niTo ма.10 u ратарбтном и сточарством, може се да- 
кле датп noMoh и овим л»удима, који ради mora 
удобнијег живота п.ш ради спо^Уга пма.ЈА добре 
коње n.iii добре тркаче, добре пастуве и зато мопу 
бити џаграђенв из овога [фвдита. Ja дакле желим. 
да већа сума одс тамо где he битв помогнут сиро- 
машав свет, који нема кравицв, који нема плуга, 
који нема свега онога што je најнужввје за рдр- 
жавање његовога земљорадничкога рада, a томоже 
добити једино преко својих земл1орадничких за- 
друга. 

Te две стиари хтео сам да предложим, a rip- 
ред тога да. рстане сума за земљораднички кре- 
дпт. ако тај заков буде дошао na ред. 

Председник Миша Трифуновић: Има реч г. 
рефереат Благоје Тодоровић. 

Рефере^т Министарства Благоје Тодоровић: 
Onaj 'i.ian 11. закрна o Класној Лутрији потекдо 
je од стране Министарскога Савета, 22. фебруард 
on. год. MiiniicTapi-Kii Савет донео je решење, да 
сс од стране Класне Лутрије Министарству Пол.о- 

привредо ради подплаи.а оград*! истога Миипста]!- 
ства стави na распоЛожење -/.■•, прихода. који on 
[Сдаспа Лутрија постппа, у прп.с трп годппс и то 
повремено у посебвши ратама. Ово je решење било 
у rii;i;iii u na Рснову њега су изра^ечн плаћови, ка- 
l)rii je n n.ian,. Koju je Према nojnoj акадсмпји n 
сад пма да се ариступи аодизању зградв. Ja бих 
Вас молпо. господо. imiirro je ово време од грн гР- 
дине врло кратко, a иреДрачунска сума нзноси 
око девет милијона, да примите ову редакцкју, 
i;ojy je секција изнела вама na peluefee. 

Illn) се тиче опога продента b комс je говбрио 
г. JlaaHh, ja могу да ia уверим, да je у правилима 
предвиђеио, поред овога процбнта Рд 20%', којв се 
даје пољопривреди и задругама да се увелр, fla се 
n;; процента, који ое даје na ратаррхвр и сточар- 
CTI'.O. дајг iK'.iiccna сума na помагап.с рааКИХ npo- 
ii:;i;()l)ii'iKiix.    iiprpal)iina'iKiix  n    продајппх   ВбМЉО- 
радничких задруга, млекарских, виноградарских, 
вРћарских, стбчарских, пчеларских, уљароких, ри- 
барских и т. д. Иојсдппа одслои.а 4iiiiiih(L предлоге 
прсма сумама са којпма OHC pacMio.nr.K'.v, да се aft- 
Друге one n опакипх врста помажу. Дакле процо- 
пат нзгледа, да je сразмерав врема гравама, које 
обухватају no.!.ci;y пољопривреду, нагледа да су 
потпупо праведни. 

Павле Анђелић: Ако on раВЛОЗМ r. -lonano- 
inilia КОД 'i.iana lO. 011,111 опраг.дапи. да ce ono пгго 
je on.'io поменуто да д^жађна клабна лутрија овој 
ре.зервви фонд улалее у зграде, a.m ариходв 
ГСласве Лутрије tipeiMa бноме како jfe ona устапоп,- 
љрна join  upnu пут. као mro оам  мало  npo иомс- 
пуо. iinc.v за то, да će Родижу зграде у Беовраду, 
n ne могу оптп опрапдапп јвр то ce ne МОЖС na- 
звати помагањем народ11е привреде, него ce то зове 
ciipcMainc IHTO itnnif средотава зо лашци живот 
овде у Веорраду. Међууив; ако he ce Законрм 
Класие Лутрије употребити приходв на тр, опда 
оставимр n закоп n лутрију n све. K'.iacna. Лутрија 
јеустанова, као штр сам и ма.т пре поменуо,'уста- 
новљена само за то, да помаже народоју привреду, a 
ог.ди ce хоће са две грећипе прихрда да зида зграде 
у Београду. To није пародна привреда. Оставимо 
učna ce резерваи фонд употреби за то, a пели npn- 
ходп пека ce дају као што c.v ce дапалп Мпппгтар- 
ству Привреде n иека комаже привреду онако, 
како je n секција предложила n пека na тај пачпп 
увапређује n усавршава пољрпривреду у свима 
ii.cniiM грапама. којг гу у пепрсредвој вези са no- 
л>оприврвдом. 

Лр. Урош CTajHti: Овв разлози, к.оје je по- 
ценуо r. реферевт n што je мој-д|»уг Лазић тра- 
жио, да Ki'/ иде Јземљорадничким падругама, a 
20% да ce употргГш па no'i'iioMaran.c сточарства и 
ратарства, ono треба примити. ja знам, господо, 
из искуства, да onu којп су најпотребвији, они 
којп najiuiinc оскудевају, a то су ситни земљорад- 
НИЦИ, 0 п.пма ce пајмашс В0ДИ upnia n onn c.v naj- 
мање niKuvm фајде од прихода Класне Лутрије. 
li •иходи Класне  Лутрије иису  даватв за   пома- 
i'an.c пол.опрппрсдг. no као што ce сећате из тих 
11рихода добијали 6у noMoh na име подизања мле- 
карнвка, вчеларвика n угледних пмап.а људи 
iiM.vlinn. Ij то je, господо, ове дато с тим, да ce то 
lipt'MtMioM пратп. а.тп то lilije nn ДО дапас враћено 
n nm he ce вратити n све je отишло у мутну Ма- 
рицу. Стога ja верујем, да je мвого боље, да ce ти 
гтриходи дају задругама n савезима земљораднич- 
кпх падруга као n оппма. који треба у истини да 
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буду lioMciriivTii. Ja зато цомажвм предлог мога 
друга Лазића и тражим, да се И", издаје 9аве- 
зима ii задружним установама, a 20^ да се упо- 
треби на iioTiioM.ii-jm.c осталих пољопривредпих 
грдна, јер рвде се аоџчжу свв пољоприврсдне 
грапо, кад гс да.јс гавезима и задру^ма, a тамо се 
ггомажу појсдипни и богатн [гбљопривредници, као 
iiiTd je .iciid казао мој друг Лазић, којн могу да 
одгаједобра коња за трку, да произведу и дададу 
и боље вбће n боље гролфе н све друго негр ситни 
пољопривредници. Ja бих, дашге, остао гфи томе н 
молио бих одбор, да прими овај предлог брата Ла- 
:ililia. 

Председнш; Миша Трифунови^: Има pci P. 
Дрофеник. 

Јосип Дрофеник: Јаз морам припорочати, да 
сс спрејмв стилизација, какор јо јо предложида 
секција. Кајти с тем, да скрбимо за урадагаштао, 
скрбимо туди за продукцијо в држаг.и. грреј тудн 
за пољеделство. Главна ствар в.држави je добра 
управа; Управа na зависи од добрега урадништва. 
Зато морамо сторити все, да омогочимо оридаему 
урадшпитиу Сишап.с it Белграду. Mu жаллбог ona- 
жамо; да одхајајо иајбољшн   урадники из   Беп- 
града, кер ту це добијо cn laaa, озиррма се ва 
становање захтевајо гако високе цене, да јих тудн 
урадппки na пајтппих мсс/гих, чо имајо ррдбино, 
lic мпрсјо ;;Mar()i;;iTii. Ta исг ИЗ Бслграда сем UMO.I 
прилико oiia-.or.aiii туди ири ураднлких аољедел- 
civ-cra мппистрпna. Зато просик, да се спрејме 
предложена стилизација. Кајти с тем се устварнјо 
предпогоји, да морсјо yp,i,umi;ii с тем вечјо впето 
СТЈО ВрШИТИ CBOJO TClllKO na.iord. 

Иредседшп; Миша Трифуновић: 11ма рбч ГОО- 
ПОДИН 'RoilOBIlh. 

Јован Ђоновић: Ja će слаЈкем ca г. АнђеЛн- 
hoM, да сс од иистог пр^нхбда Класне Лутрије нс 
иоже датп im пет napa ;:а лпдап.с аграда. Баш за 
ове прве три године, за које се предвш)а, да се даје 
iidMdli за нодизање зграда, троба потпомоћн пољо 
приирсду. a за време no нстеку прв^ три године 
морли бисмо сс jojn и ра^лог.арати. За ове прве три 
годире мора се нптензивно помоћп бемљорадња и 
у опипс iid/i.ci.a привреда, lnopa се ћбдићв про- 
дукција бела.  Дакле, за те  ripBei ipii   годино   ne 
■Ipcnil   lili   ll;i   lirid ДруГО упОТребИТИ   ПрПХоД  li'.'iacilc 
ЈГутрије, neiro за помагањс земљорадњс n сточар- 
ства. Толико сам имао да кажем. 

ПреДСеднш; Миша Трифуновић: Ja li.v ста- 
iuiTii на r.iacaii.c првр прсдлог како je нзашао из 
Секдијвј na hy онда стављати na глабање редом 
предлоге гг. Anljcmlia. ЛазиНа  и Отајића. Став- 

л.ам, дакле, прво na гласање предлог o члану п., 
KiiKo je изишао нз Секције. Ko je за го, да се 
прпмп члан м.. овако како га je редиговала Сек- 
unja. изволиће седети, a ко jć пвотив тога изво- 
липе устати. (Већина седи;) Већина je седела, 
Оглашујем, да je чл. li. прпмљен no редакцији 
ОекциЈе. 

Код осталих чланова; госпрдо, није се нико 
ј.ишо за реч n ja hy сад ставити све ге чланове на 
гласање. [Трима ли Законодавнн Одбор остале чла- 
нове овога закона? (Прпма.) Објап.пујсм, ди je oiuij 
закол o Класној Лутрији примл.сп n у cncunja inoj 
дебатИ, Прелазимо na дефииитивно гласан.в. Мо- 
лим г. секретара, да извршн прозивку. 

Секретар др. Љуба Поповић прозива чланове 
да гдасају и онн су гласали  овако: Бујичић за, 
,l;i;;|lh   проШГ,.  Др.   (hajllli    ПрОТИВ,    ^ОфеНИК    3a, 
Храсница за, •BbHOBHh против, Љуба Јовановић 
за, Омеровић з'а, Рајчевип за, МиладиновИћ na, 
Anli.Miiii iipoTiiu. Дулибик против, Љуба Поповић 
:;ii. Билдер з.а, и Трифуновии за, 

(После гласаља.) 
ПредседцШЈ Миша Трифуновић: Господо, 

гласало je свега .1Гј господе чланова ii то 10 за, a 
5 против. Оглашујем, да je ова уредба o [{ласној 
/Ктрпји ;ic(|iiiiinTiir.ii() npiiM.i.cna. Сада би дошла, 
na рсд ;',. тачка дневнога реда. Уредбе o заштити 
n (iciiiy]iaii..v радппка и инспекције рада. 

Господа, која се јакб шггересују опим шгга- 
n.c.M. ппсу могла због болестп присуствовати овој 
ci iiinnn n молилн су lipo кчдшнтт.о да се пре- 
трес одложи ;ia сутра, Ja вас молим. да то ирпмите 
n да данашњу седницу закључимо, a за идућу 
осд i.v предлажем продужење данашњега днев- 
нога реда, само као прву тачку мећем коиачпо 
npiiM.in.c у целооти нзвеС1ШХ уродаба Мииис-тар- 
ства Шума в Руда, ctoje m тпчу ('лорлчтјс Да- 
нашњу седџкпу закључујем, a идућу заказујем pa 
сутра у 10 часова пре подне. (Вујичић: Господо, 
сутра npe подие нмају сви одбори седшше.) Ако 
je тако, како je сутра nocke подне сжуппгаинска 
седница, a она hie бИтн кЈттка, јер je na дневном 
реду само утврђивање дневнога реда, онда бисмо 
моглп сутра нза скушптицске бедниде да се са- 
(-lancMd. (Гласови: Можемо.) 

Данашњу седницу за^учујем, a ндућу за- 
казујем за сутра у 17 часова са дневпим редом; 
продужеље дапашп.сг дтчпкаа рсда. с, тпме да као 
npi'a тачка дође lanianno примање у целости из- 
i;(-mi\ уредаба Мшшстарства Шумв п Руда, које 
се тпчу (Јловенијб. 

(('сдппца јо :',а1;л.уч(Ч1а у, ls часова.) 




