
XX. селннца — 1. дсцембра 1921. B8;i 

XX. СЕДНИЦА 

ЗАКОНОДАБНОГ ОДБОРА 
НАРОДНЕ СКУШиТИНЕ 

КРАЉЕВИНЕ 
СРБА, ХРВАТА 11 СЛОВЕИАЦА 

држала i. децвмбра 1921. год. у Београду. 

Председавао Председник Миша Трифуновић. 
Секретар др, Љуба Поповић. 

(Почеток ,v 5 ii зо часова.) 
Председник Миша Трифуновић: Господо, 

отварам 20. састанак Законодавног Одбора; алн ja 
иидим да иема Довољно посланика, a чекали смо 
толпко. Господа су у клубовима. У демократском 
клубу  има   важна   седпида,   муслимански   i; Vvn 

исто тако има седницу, и господа су ме молила да 
всчерашњу седнжцу одложим. II господа нз ради- 
калиог клуба п.мају r.ir,i;iia гЈци^товања, a и друге 
секцијв раде, тс Вас молим, да рву седницу одло- 
жимо и да другу закажемо за сутра у 9-н i - чи- 
сова пре подие. (Прима се.) Ja оиу седницу ааЈКљу: 

чујсм. n идућу заказујем за сутра у !» it yL. часова 
пре подне. 

ii едница je заклЈучепа у и 35 часова.) 

XXI. СЕДНИЦА 

ЗАК0Н0ДА1Ш0Г ОДВОГА 
НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ 

КРАЉЕВИНЕ 
GPBA, ХРВАТА U СЛОВЕВАЦА 

држана 2. децембра 1921. год. у Београду. 

Прсдседаиао Председник Миша Трифуновић. 
рекретар др. Павле Чубровић. 
Ирисупш г. Министар   за социјалну   поли- 

гику др. Вјекослав Куковец и господа референти 
Мштстарс/гиа. ;!а Соцпја.шу Политику, Матијашић 
и др. Лотрич. 

(Почетак у 10 часова, пре аодне.) 
Председник Миша Трифуновић: Охварам 

XXI. содипцу Законодавног Одбора. МОлим, да 
чујете записцик препфошлог састанка. 

Оекретар др. Павле Чубровић чита записник 
претпрошлог J ii. састанка. 

Председник   Миша   Трифуновић:    Има   ли 
ирпмсдое иа, иротогсолУ (Нема.) Протокол je прим- 
л.ен. Мрлим, да мујетс, иротојЈол ирош.ки' -JO. са- 
станка. 

Секретар др. Павле Чубровић чпта записник 
ирошлог саста mca. 

Председник Миша Трифуновић: Има ли npir- 
медбс на иротокол, господо? (Нема.) Оглашујем, 
да je и овај лротокол ирилгљеи. Молпм, да чујете 
молбе и жалбе, које су приспеде одбору. 

Сскретар др. Павле Чубровић чита; 
j. Представку трговачко-обртаичке коморе 

из Сплита за иимепу уредбе o сузбпјап.у (4;yii(ilii\ 
(Улућено Ш. секцији); 

2. Молбу врхоипог водства коалираппх же- 
лезничких организација, да се правилпо рггу- 
лшпу плате и додацн железничарима (Упућеио j. 
секцији); 

3. Молбу врачарског одбора ситних сопстве- 
пика зграда, да се стаибеио иитаи.о p(4im што 
правичније (упућено III. секцији)/ 

Председнш; Миша Трифуновић: Г. Јовап 
ТЗоновив писмено ме je известисг, да не може npi'- 
суствовати седницама одбора због болести и да hc 
га замењивати за време трајања болести г. Крста 
llrjoiuili. народнн  iiDciamii;. 

Сада предазимо на дневнн ред, господо. Ha 
дневном je реДу као i. гачКа: Пријем у цслости 
уредаба Министаротва Шума и Рудника под бр. 
12. и ii. списка. Једиа се уредба TIPK; ловачких 
карата, a друга je да се шумски чувари уврсте у 
категорију државпдх чиноввика. 

Павле Анђелић: Ja caiw имао да ставим једно 
пптап.с г. Председшрк'. У (■(чш.ији je сиртсп ■■.■лиоп 
d Државној Хипотекарној Банци! Међутим on je 
понова нз одбора враћен да г. Мшшстар Трговине 
односно Управа Фондоба оштампа тај закон, јер 
га niii.n од ii.n- није могао добити mi набавити, да 
бисмо npii решавању његовом већ билн упознати 
с ii.ii.M. Ja питам. да ли je Уврава Фондова спре- 
мпла тај заков и кадаће бити раздат да би се ста- 
i'.iio na дневни род. 

Председник Миша ТрифуновиК: Ta ствар 
• ■Kiju оиако. Управа <1>011дова уаела je na себс да 
пдттамиа тај ;!a,i;oir у ■l'j иримерка,' колико пма 
члаиова Закоподавиог Одбора. Ja сам шг.спгпч! од 
управе Фондова, да je тај закои нзрађен на писа- 
lioj Maniiiiiii у 12 ii|)iiMcpai;a. алп мп ra, jom цпсу 
порлали. Они су ми казали само, да je готов ii 
према томо можемо га joui данас добити и ставити 
na дневни ред када Законодавин Одбор нађе за 
сходно. 

Павле Анђелић: Бар за 
жемо добптл. 

II|)r;u4vumK Миша Трифуновић: Ja. мислим 
да ћемо га добити данао, ja сам већ усмено разго^ 
варао a T])a',Kiiliy га и телефоном. 

пет дапа да ra  мо 
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Сад IIOMO ириступити ii|)i«),i тачки дпсг.иога 
реда: Пријбм v целости уредаба Миниотарствб 
Шума ii Рудника иод бр. 12, и 11, списка. За прву 
уребу, која, се хиче ловачких карата гласаћемо 
itoiiMcmi-mo: аа и протии. Мо.шм г. Cci^icTapa, да 
iipjicTvini гласању. 

Оекретар др. Павле Чубровић прозива чла- 
нове из гккоподаипог Одбора.. да гласају и они су 
гласали овао: 

Павле Aiilitvmli за, Милош Московллвић за, 
Дрофеник за, Храоница за, др. ЈГа;за Ma|>i;oi;iili 
за, ■1(!])('.\III1) за, Михајло Живковиђ за, Јоваи Ma- 
roii'ii'Hiili ;ia,: др. Жерјав за, ЈБуба Јовановић за, 
У]К)111 (JTajnli за, Хохњец против, др. С. Шећеров 
за, Чубровић за, Трифуновић за, Светислав Попо: 
вић за. 

(Послв гласања.) 
Председнш; Миша Трифуновић: Господо, 

гласало je свега Kl иосланнка. Гласало je 15 30 н 
једаи протпв. Према томе, овај je заков примљењ 
Сад hcMo ариступити iviacan.v p овој другој 
шумској уредби, која сада добија силу закона, 
заков којим се увршћују котарскч чувари шум- 
окнх управа у категорију државних службеншт; 
Односи ое на Оловенију и Далмацију. Молим вас, 
да чујете прозивку. 

Секретар др. Павле Чубровић арозива чла- 
iioBc Законодавног Одбора. да гласају и oma су 
гласалн овако: 

Др. Оветислав Попрвић за, Павле Анђелић 
'■и\. Московљевић ;'.а. Дрофенив за, Јеремић за, 
Храсница за, др- Л. Марковић за, Михајло Жив- 
ковнћ за, MaroBMi'iuili за. /Ivcpjan ita, Љубп, Јоваио- 
Biili за, др. Уррш Стајић за, Шећрров na, Мубро- 
mili за, Трлфуновић за. 

(Посл(! гласаља.) 
ПредседниБ Миша Трифуновић: Господо, 

гласало je свега 16 прсланика и сви су рласалн за. 
lljtcMa гоме рглашујвм, да je и овај закон прим- 
љен. 

Прелазимо, господо, на другу тачку дневпог 
ррда: Прегрес извештаја lll. овкције o уредбн o 
рсигурању радиика. 

ГорподОј mi отс добвли уредбу и ja мислим, 
да није потребно, да je г. нзвестилац чпта. Да не 
губимо време, можемо одмах прп^тупити начел- 
иом пркгресу л ja молим господу; која имају да 
гаворе у начелном претресу, да се јаве за реч. 

Господо; uoiiiTo je ово повеликв закон, има 
доста чланова, то ћу се држати сасвшј строго По- 
словпика. Ja liv вам прочитати чл. li. Послов- 
ппка. да видите како тај члав глаои. Taj члаи 
гласи onaia): »0 иакоискпм врод.гозима у смислу 
чл. i. a) 11 б) води се у Законодавпсћ) Одбору па- 
чслии прстрос, где he говорити најпре од сваке 
групе у вмо- њезино ио једак говорник највише сат 
н no, a затим иојодпиачии говориици највише 
пола сата. Говориицп свих груиа нмају да се јаве 
НредсбдаШку одмаХ почетком претреса. Чим omi 
сврше, одбор lio peniiiTii, колико Ini се још говор- 
иика оставити да говори. 0 томе со гласа ka пред- 

Vior Г) члапова одмах без протреса. Кад je дебата 
na тај начии закључена, има да говорв још no је- 
даи I4)HO])IIIIK изабрав; од тфијављених говорвика 
За   II   lipOTUB.«  liliBIIIIIITC,  ГОСПОДО,   IHTO TO  IIOMim.CM. 
Ja h.v ce строго држатв Пословивка. jep he оиа 

дебата битв ошпприа. Говорвици ce морају у no- 
четиу Ja lili гп ;;а рсч и ja, вас (ншмии.ем na TO, jep 
после 'iifli.v давати викоме реч. (Др. Лаза Марко- 
вић: Ja бих имао да учшшм једно претходво пи- 
тање.) Има. рг,ч r. др. JI. Марковић^ 

Др. Лаза Марковић: 1'осиодо, ja иалазим, да 
je 11 оиај заков као и други аакопи толико важаи. 
да бих зкелео да чујем једву врсту експозеа било 
од v. Мивистра за Социјалиу Полптику, било од 
оних његових колега, крјн су ове постојвће уредбе 
тако пропшрилн и створили једав велики иов, 
уједначен заков ва цвлу Крал>еввну. Ja мислим, 
да je тај експозе аотребан, jep onaj нзвештај, који 
je подвела секција, тако je штур, у њему нема ни- 
шта тако, да ов може да послужи као озбиљва 
подлога за примање рвако нових и крупних 
стаарн, 

Предоедник Миша Трифуновић: Реч има г. 
Министар Куковец. 

Мићистар за Социјалну Политику др. Вје- 
кослав Куковец: Мсии je врло МИЛО, што госиодни 
Лаза МарковпЈ) жепи да начелно говрримо o 
како on каже - - крупним законским предлозима- 
II ja бих у мало речи иокушао да ту истаквем 
гледШпте, no [сојем су изједааченн досадашњв ла- 
Koiiii. досада nocmjciic уредбе и за којпм смо ЦИ- 
љем мп иошли, кад смо у мом министарству кар 
IHTO 11 касније у содијалном одсеку овде изра- 
дилв raj елаборат. 

Трп оу ту пацрта, три групе, која овака за 
себе има, опет већи број разних предмета, којп су 
овда покупљени и као једав нарочити предлог 
законскд предложени. Ту je 1. осигурање јрадника, 
2. заштита радника и 3. одвојено ивспекција 
рада. 

Осигурање радника није.вешта саовим нова 
,v iiamoj држави. iin знатв, да je заКон o радња- 
ма. крји ради ратова mije могао бити проведен, 
начелно одредио, да треба у Орбији завести осигу- 
рање радника и то морамо сматрати i-.eh као неку 
законску 6aisy, na ce иора pehn, да постоји у те- 
риторији Старе Србије институција осигураља 
радника, Ако то и није било оасвим прбведено 
прије рата, покушалв смо то сада у хоку задње 
године, одкако сам ja Министар социјалне иоли- 
тике, да no оппм принципима, који су билв уоби- 
чајеии у другим крајевима наше целокуппе др- 
жаве, као и у другим земљам1а, да покушамо 
остваритн n ,v Србији институцију осигурања рад- 
пика. Прије месец дана отворила ce у Београду 
прва благајна за рсигурање/радника, која je оа- 
стављена у споразуму са свнм оривредним кор- 
аорацијама и тргрвачшм и обртаичким Есоморама, 
радничким и ивдустријскии Есоморама; ona већ n 
раДВ ii ja ce падам, да he добро фуикциописати. 
У друшм крајевима нашр државе вмамо осћгу- 
paii>e pa;i,iim;a Beh у пуном току. To mije у неким 
iiamiiM крајеппма! нпкакг.а nona ипституција. У 
Војводинв je пмамо Joni no nocTojehHM заковвма 
у иуиом току, имамо ооигурање радника за слу- 
чај болести и незгода. По пстом прппцппу пмамо 
веп одавва заведено осигураввв радника n у Хр- 
ватској. II за териториј Босне имамо осигурање 
радниа за случај болебти, незгода или како сб 
каже, за несретве случајеве, што још mije било 
постојало до сада у Борни. За териториј Оловс- 
Ешчке n Далмације, које су имале за ту ствар na- 
рочито закоподавство, jep су биле заступљене у 
Вечу у царевинском mijcli.v. опет je то законита 
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база за осигураље радника. Тамо нмо болссннчкшс 
благајна и осшуравајЈ^шх ннсхитуција, itoje сусе 
основале — одвојењем од својих бивших седишта 
у Грацу u Трсту. који i-v luni oTiiJi.iii - одмах ао- 
сло слома, .v Љубљани у пеисионатима осигурања 
нриватиих намештепика, у оои1урањима радника 
за случај болести a несрећа a [шрочито у осигу- 
раљу желозничара. Болесничке благајне постојале 
су још више п цеитрализоване су за подручје Сло- 
верачке у ЈБубљани, Ми све те ннституције оси- 
гурап.а радника eeh нмамо и моја je тенденција 
била и морам рећи, да сам car. свој рад! a енер- 
гпју уложио у то. да у гову ове године и no дана, 
што caw радио у Мшшстарству за Социјалну По- 
литику, радио na ј^дном раду, који није био 
видљив прома ваии, али којп je тожио за тим, да 
мп добијемо у том погледу једнообразне институ- 
ције. 

Уредба од 17, јула ова родине o осигурању 
радника nam je бшта рвзултат свега тога, да смо 
iioK.viiiii.iii да доведемо у једну јединствену везу 
осигурање радника у разним деловима наше др- 
жаве'. Ja сам усвојио систем, I.DJH je ваЈКИо за нај- 
lu'lin део namc садање територије:  за   Војводану, 
Х|)иатс1;у n Оловенију, јер je тај систем изгледао, 
да je модерав п да je више конзервативан него 
што je онај, што je био у Оловенији и Далмацији, 
јер тамо су ималн радници -/.•; У управи, a једпу 
грепину cv нмалн   поблодавци,   У   Хрватској   и 
■ 'ојиодини важио je паритет. Ja сам усвојио овај 
други прппции и то у споразуму са привредним 
представницима из радничке коморе, које и овде 
у Београду и Загребу  изјасниле.' су се o томе и 
вдјо су ио моме мишљењу са пупим правом ука- 
зивале на то, да паша земља није joui толико ари- 
предко развијена, Rsazo би се могло радничко осиг 
гурање дати управо уј  рук§  самс   заступницимп 
радника, негр треба да буде та управа паритетна, 
jep onaj који ii.iaha то je послодавац, (m греба да 
пма једпака права у p\i;oi;aii.y ковцем за осигу- 
рање радника у случају болести и Eiecpohe. Дакле 
тај прппцпп усвојеи je у споразуму са (ижзерва- 
тивним  привредиим  круговима  n iraje, 1:ако бих 
рекао, социјалисгички  п  модсраи. да  све  право 
даје радппцима. Није то против радника уперено, 
Јвр радпици MOIT iiMHTii од тога само КОрИСТИ, jep 
aito хоће да се отклони свака сумља, да се v бо- 
лесничким  благајнама  и  другим  обигуравајуким 
институциЈама води пекЈ литика, да какем со- 
uiiJiMiicniMi;.-! политика-, како се често изговара 

W> ли са правом м.ш не, Eiehy да к&тш али 
како ре m би иогло то у будуће рећи, како би се 
o;u;/ioim.ia сиака бојааан да се ту радн партиаан- 
ски, ja сам усвојио, како ре^х, [финцип паритета 
и Miic.TiiM. да у нашој земљи ако he се name за- 
натлије и наши индустријалди својим правом слу- 
и.тпи u одашиљати у управу своје заступни^е, 

i нда нма права п она друга страна раднички за- 
стугашци п гада то he бити једна институција, која 
he одговарата свима стварним потребама ових 
класа, na паравно и земље. lio томе принципу из- 
рађен je тај нацрт осигурања радника. 

3e право би требало осигураЈМ радника да 
буде једна аутопомва институција, и аутономна и 
јесте. A.in то raje no томс (тацрту. Дргкава не 
треба пишта да се боји од тога закопа. Ona пије т\ 
обаввзпа да шпта плати, jep повац, којим радни- 
lliTiio трсиа д.ч с,.   осјцура,   TO JQ   noiiau'   ftOJH   OHp 

само ii.niliJi. II најбољо fm било, m се дрЈка^а и ne 
Mrma у тај посао, него да тр осгави р^адничкој 
i;.ia<-ii. iiiipo'iiiTo ондо гдо je na вшпом степену, 
пего у nauioj држа,ви, Оно нетражи 6д државе ии- 
шта. oiKi бдбија иешање др1жавне властн у осигу- 
рап.с радиика, Али, господо, заступницн радЈгика 
као n другп npiii'.pc.mii кругови даћо мени за 
право, да мп ниомо још данас толш«) развијепи у 
iiamoj  продукцији  и   оргаппаацпји.   Да   би   моглп 
очекивати, да се једиа институција, која je у јсд- 
ио.м делу земље иова и уређена у разним крајеви- 
ма no pajBHHM системима, да би она могла бити 
корисна, да би сс цбгле те ннститудије међусобпо 
потпомагати ко.тико треба, да бн и nam привредни 
живот могао да напредује, у колико држава ту ne 
ип узела у своје руке организацију тих институ- 
ција oam у оио време државне иаасти. Радн тога, 
и no овом нацрту, држава, нарочито Минисгарство 
Срцијалне Политике, предложило je, да држава до- 
('mjii свега онолико утицаја есолико сматра да би 
('II.K. кориспо ii радничкој класн n UITQI би било 
згодно за татав развој name народне привреде у 
целој земљи. A ако Гт се ова органвзација једал- 
пуг спровела ttao што треба, бш1е остављено опет 
представницима народа n организацијама раднич- 
i;ii\ n привредних кругова, да omi ту оргапиза- 
цпЈу нзмене тако, како he најбоље одговарати та- 
дањим потребама. За сада, мислим, да je потребна 
једна исптри.ша nncTiiT.vuiija за целу државу у 
разним прапцпма n то je бајп у овом закону и 
предвиђено. 

-Ta, MIICIIIM. да мп можемо мпрпс савести оза- 
конити овај ттрт. i.-ojn сада eeh важи као закои. 
Ja Eie iipamni пиЈсакво питаље од тбга, ако грспода 
мисле да у љему треба пггогод нзменити, a.in рас 
Mo.iiiM. да ne сматрате да ову ствар, зато што je 
крупна, ne треба сада решавати. Ja сам у једном 
угледном листу,   мпс.шм у   »Самбупрари«, читао 
ових дапа, како решавање o једној другој ннститу- 
nnjn. o заштити радника n инспекцији рада, ne 
би било згодно сала  п^етресатн у Законодавном 
Одбору за,то, nno je го крудна сгвар, коју треба 
како се тамо кажв, расправитн дирекпш у  пле 
пуму Скупштине. Ja ne знам, да ли je то no npo- 
гшсима Устава могуће, a.in држим, да то iie би 
смело omu. ц,, одредбама Устава треба све уредбс 
свих iMnniKTiipcT.iMii, поднети  na цретрес Законо- 
давном Одбору n ja сам го учинио и гледе ових 
уредаба, које tioce потпис Краља и Владе и које 
cv постојале у ono  време  вад су донесене,  Ова 
УРедба сада важи n била je претресана v Одсеку 
1 оцијалног Законодавбтва. Тамо су биле заступ- 
■■|,,'||<' све странке n тамо смо се сложили у иацрту 
ivaKaB пам je овдс ii])(vi,iO/!v'oii. Протсгтоиао je за- 
ступвик радничкн г. Дивац n одвојио je своје ми- 
шљеље. Али ja мислим, да то што смо тамо, у Од- 
секу, усврјили, апачи   толики   напред^к  за рад- 
ГШЧКу кмасу у namoj асмлт. да TO могу с.чободпо 
u ааступппцп радничке класе да приме; a будућ- 
noći he пам дати MoryhHocTH да то још више no- 
бољшамр. A.in ja бих иолио и заступнике соција- 
листичкс luiace, да не пнсистирају na томе, да се 
чине крупније из^ене у ономе UJTO смо у секцији 
прпмп.ш. Jep ja сам уверен,  да   свс  то  одговара 
стварним (Јнтересима раденцка у neimari иери   \ 
осталу господу молио бих, да остаиу консшсвентнл 
као n есод друпд уредаба. Кад смо m seh ^обили 
од ( купштипе иџперативно паређење   вд све што 
nomojn у форми уредбд претресемо у Законодав- 
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иом Одбору, i;iij;o бл добилр законску снат^ u im- 
даљв, ja MiKuiiiM. да не треба од тога л<1 бежимо, 
јер би то значило да бежимр од своје дужности. II 
ja MiiciiiM. да Немо решавајући ове уредбе учи- 
miTii велнки носао који he битн кориотап за дуго. 
AKO MU чекимо, да се све ово цретресе у плеиуму 
Закоиодавне ('i.vmirniiK'. rn знате какву би то 
(лдппиу могло имати: све то, што сада већ постоји, 
могло бн доћн у питање. Ако бн се хтело да се то 
ппступпо развија рд године до године, онда бибва 
заштита провала и у и.мпој земљи могла бн се ко- 
ристити само Ј)еакција, a то неби било никоме од 
корисиг. Ja аделујем на вас, да то rie учините mi 
v ком случају. AKO Закбнодавни Одбор не бл же- 
лео да претреса и примв ту уредбу, дофдашње 
стање tie би се изменило у гом смислу, како 
уводни чланак »Самоуправе« мисли; да онда на- 
отане iri'i.n вакуум, иегоја мислим, Да би та уредба 
валаша no чл. 130. Устава, који каже, да све 
уредбе, rtoje не би Законодавни Одбор одобрио a 
iipiiMiio. важе као закони. Am' ja мислим, да he 
све 'iv ннституције нмати мцого већи ауторитет и 
сиагу. ако Законодавпн Одбор види да Народпа 
t'i.viiiimiiiii ову Уредбу прими, да je усвоји, ма 
да се може у љој иешто нзменити, 0 чему можвмо 
слободно разговарати, само да целу институцију 
Eie доводимо у питање. Ja иислим, да he то бити 
довољан одговор v. говорнику који je желео, To 
je, господо, што се гиче осигураЈБа раденика. 

A друга фупа законских нацрта', који су ту 
предложеии ha прв^рес, гиче се заштите раденика 
ii ту i'.v onvNiiiiliciic iicia; ииститудијо како и i\ го- 
ворник каже. Није ту само једна материја, него нх 
има IICT. Т\' су кондентрисане уредбе, које су по- 
ртојале до сада, у једну уредбу, јер су исте мате 
piiji' и згодио je, изгледај да tiania земља; добије 
једап пиклус тих уредаба н закоиа гако^ да паш 
свет којн mije. обавештел добије све то уједдо, да 
 гражи једну или другу уред^у у »СЈ^жбеним 
Новипама«, да та материја буде у једном закону 
озакоњеДа. Ta уредба o заштити раденика гиче се, 
\ првом реду, раднога времена п у томе погледу 
било je нред јавност изнесено мгашење, како je 
mrmii.c радпога времена у кризи, као тто je п у 
лругпм земљама, да осмочасовнб радно време ne 
греба Да се задрн^и. У напису je речено, да смо ми 
мг^дц.чр^дио liciiiuiir да се држимо осмочасовног 
радноп времепа no Вашинггонској Конференцијп, 
Frero смо мп много конзервативнији у томс по- 
гледу, јер се орде говрри са гледишшраденика. 
ПозЈшто je тгподц. која су радила у тој оекцији, 
До je за занатлнје, који раде c.'i ii(vr радних снага 
иачињен изузетак, јер за1натлија нма от;о 75%' у 
namoj licM.Mi од свих раденлка укупно, како 'у го- 
ворио заступник комуниста, кад смо o обзнани 
дебатрвали. Њша ]v дато ивузетно гфаво да раде 
десет часова без ограничења, али да omr могу у 
случају потребе m тражење код инспекторц ра- 
дпти Tpn иута у годшпг. a највише за један месец 
.umu. да раде и 1треко тш десет часова дпоглго. Да- 
кле, ipn месРца у грд i дапа те мале запатлије 
могу радити преко десет чабова дневпо. Господо, 
ja MiiciiiM. ако третирамо питање радне снаге, да 
nehere MOIUI pclur, да je десет часова мало, jop се 
мп наттазимо у изупетним приликама, у којима 
живимо, кад треба да се nama привр!еда обпови. 
-!ат(> jn потребпо, да се ro десеточасовно радно 
време ирпми. Само у вслик^м прсду^^шмп фа- 
"1)||'||;||м и у рудницимјз   придржаир je poaw   ча 

совно радно време, где то одговара иртинским по- 
требама наше [фивреде, Кад то Beh постоји у ру- 
дарским и фабричким пргдуасНпма. да се одржава 
осам часовно радно вроме извојевано солидар- 
ii(iiiiliy радпика, који су у већини организовани и 
кад Beh до сада пма резултата да се го радио 
време до сада одржава; овда ие тргпа, у то стање 
дирати. Aico дајемо, као што рекох, малим занат- 
љијама, 'inju су услови телш, дссет чаоова раднр 
време, то не треба примити за фабричке " руд- 
ничке раднике, Алн заступници радника ниоу 
пристали na десет часовно радпо време за мале 
занатлије него су поднеле одвојено мишљење, да 
остане код свију занатлија осш часовно радно 
вре^е. AKO TO усвојимо, то je средњи пут. који 
може да, остане и ja мислим, да би неугодно дпр- 
II,\MII \ предмет радне класе n код ртања ваше 
привреде, које иије повољно, ако бн jy ишлн jom 
дал.с у конзервативном правцу и одступили од 
сваког уређева и од сваке организације у том цо- 
гледу. Ja мислим, да свака tuiaca a нарочито рад- 
ничка греба да има своја правд, греба да има своју 
заштиту у in'KiiM уредбама, н>ој држава мора да 
изађе na сусрет a то и радна снага тражи. To je, 
господо, предвиђенр у инотитуцији закона o рад- 
мом времену. У времену сезоне рада учињени су 
пекн изузеци, који рдговарају преким потребама 
оезоне рада, o чему не желим да говорим да ие гу- 
бИМО  lipi'Mi'. 

Друга пистптуција. која обухвата заков o 
заштити радника, то Je радничка комора. У Ср- 
бији смо затекли ту институцију радничке ко,- 
море и прртеглн смо ту институцију на друге кра- 
јеве name државе. Дали смо. другим крајевима 
ono; што je Србија имала, која je иајпре дала рад- 
iiipii.'.v комору и сад смо*раднич1су комору Дали 
Загребу, IloiioM Оаду, Љубљапи, Срему, Оплиту и 
те су радпдчке Есоморе пре неколико дапа ооно- 
вапе п треба да почну своЈе функЈцгје. Росцодо, ja/ 
MiiciiiM. да je то сасппм у реду и да неће нико 
приговррити mro смо тај прогрер учшшли у 
земљи. Kao год штр je Србија дала нецто, MITO je 
код ње било иаироднијс; друшм крајевима, тако 
je опет Србија добила другу ипсттудију осту- 
рап.а раднпка. тто je било као напредније у Хр- 
ватској, Оловенлји, Војводипи и Босни. Ha тај 
иачпп изједначили смо те институције у овима 
крајевима наше државе, тто на свакв пачин na- 
moj привреди nehe бити од штете. 

Ипдустрија радничких повереника могло би 
пзгледати некој господи да je Jom преурањена и да 
je оувише модерна. Ja ту ne правим никако пи- 
тап.г. ако се објаснимо међусобно, да ли треба та 
кнституција радничких повереника да се примепи 
као mro jo предложено", шш да ce учине иеЕс мале 
n-'Mcnc A.in радп тога no бп смели друго доловс 
TI Јфедбе толико взменити, да та уредба протрпи 
штету, a нарочито уредба o радничким коморама 
Предложена институција, у колико ce тиче Берзе 
Рада, посредовава за рад опима, који оу без по- 
сла, одговара шитптуцијп каква постоји у свимц 
земљама, a какви јо карочпто постојала до сада у 
подручју Оловеначке и Хрватске, a која je посто- 
ja.ia n v Београду; самојета институцијау колико 
je могуће модернизирана и унифицирана, као um> je 
предполсепо овде у овом пацрту. Оем тога. овде ce 
предвиђају и извеспи организациони послотг. 
noju маторпја.то-праппо пптта no зпаче и ja МИ- 
слим, да у 1Ч)м погледу нећ? oirrji послаган.а. To 
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су, гооподо. ,v  већини  инсти^гције,  које су  обу- 
хваћеие под заштлтом радиика 

Tpeha материја обрађбна je иод натписом 
Инспекција Рада. Инспекција рада има цп.ч>, да 
чува раднике, к,ако не бн били искрришћавани про 
тивно ршрмама, itoje су ту постављене ради рад- 
noi' времвна; како би се регулисало радио време; 
даље, оиа има да регулише рад жена, деце н ^ла- 
дежи, крји се мора др^кати у иеким границама п. 
најзац, iiMii .i,ii рехултце недел>ни одмор, који je 
уобичајен у свима земл,ама. У другом роду. го- 
сподо, инопектори рада имају да раде на томе, 
како не Пи само гледе радног времеаа радник био 
заштићен, пего да потпомалгу и послодавце. Ви 
знате, госиодо, да привреда a нарочито индустрија 
у lumioj земљи, која Je била ратом толико руини- 
рана, треба! да иде путем, који може б^ти једино 
здрав! п практпчаи за нашу привреду и у инте- 
ресу и послодаваца и pa,niiin;a само тако, ако im- 
спектори рада гледају и воде рачуна o томе, да 
послодавци предвиде све инртитудије и све мере, 
којс су ii()Tp"n!i(' за безбедност живота и радне 
снаге радника, 

По нзвештајуј i.'ojn je Ииспекција Рада п--.- 
дала у једној каизи, рађено je у томе правцу 
миого више иего ли се уопште код иас зна. Било 
je у задњој години прегледано пота-нко више хи- 
л.ада предузећа и приближили смо с.е већ onoj гра 
iiimii. која je уобичајена у модерним земљама, да 
сс сг.ако иидустријско и занатско предузеће у 
земљв са стране орглва Инспекције Рада прегледа 
бар два иута годишње у потпуности, како би се 
Moiviii u послодавци користити саветима стручних 
инслектора рада и како би, na другој страпи, могли 
радници изнети своје жеље и потребе тим бвојим 
инспекторима. -Ta. сам на конферепдијв инспектора 
рада из целе помл.п. која je одржана у Олавонском 
Броду у месецу аргусту, чуо врло значајне изјаве 
иеких инспектрра рада, који су уамо бплп. Они су 
Mii рекли, како су и државна предузећа, која до 
сада нису имала инспекторе рада, сама тражила 
код оних инспектора, који су предвиђени за ттри- 
ватна арвдузећа, да би omr утицалн na. поволјНо 
регулисање прилика, којс оу у неким државним 
продулоУшма биле врло несређене. Дакле cawa та 
ппстптуцп.ја задобила je толшпг угледј да се .же- 
к.io. да рад те ипституције буде и тамо видљив, 

гдо ona no закону није пи била заведена и где je 
требало да држава сама у тим својим предузећима 
ради v томс правцу. 

Mnom су у nainoj јавности рђаво обаве- 
ипспп у томп цогледу тт приговарају Ипспек- 
цији рада и говоре, како je у тој установи 
расуло лсп.плук и како неки јинспектори рада умо- 
CTO да унапређују и потпомажу привреду, omr 
cnpo'ianaiv рад n радипко и сметају слободи рада 
п т. д. Господо, ja мпслим. да je то врло непра- 
ведно. Може бити да би се могло што ir пригово- 
ррти, jop се у иово заведеним установама може и 
грешитиг, алп против целе институције, ако je cxfca: 

тпмо i;a.o што треба п ako буде усавршена у томе 
• степену како треба, ми можемо да очекујемђ у naj- 
већој морп прогрес целогнашег привредног жхгврта. 
Ha тај ттачнп не требаириговарати тој ипституцији, 
јер ja мислим, да Je рна донела мпого Дрброга и 
мислим, да ће прказати све више добра TI користи 
na moj ЗВШБИ. 

Ja MIKMIIM ради тога. да   ппптптуцију рада, 
како je предлржилб секција, можете примити, a 

, ако MIHMMTC, да су iici.c нзмепе сотребне, вама јо 
то слободно да N'iimnTC. Овом вас приликом, го- 
сподо, молпм. да не приступате ономе комотшш 
гледипЈту, да ако je отвар крупнија, да због тога je 
ne треба расправљати. Господо. n i;])yiiniijc ствари 
ja мнслим, да Законодагаш Одбор може да решава, 
јер nuje ограничев никаЈсвим везама n спонама, 
да не може да расправља ову иатерију, која je обу- 
хваћена у овс тра урсдбо и ja MIKMIIM напротив-, да 
he то бити једна од најљепших урвдаба у цвклусу, 
којо je Законодавни Одбор пмао да сврши. -Ta, вас 
сад MoiiiM. да прпступимо послу и да све три 
уредбе озакопимо, a разуме се, да ja очекујем зго- 
дне предлоге, којима hy изићи na. оусрет, при- 
мити их TI учшштп измене, које су кориснв и 
згодне! 

Председник Миша Трифуновић ; Јавили су 
се, да говоре у начеЛу o onoj ствари госдрда ITo- 
дељко Дивац, Лаза МарковхШ, Милош Мооковље- 
i-.nli. др. Јапко UliiMpai: и Јосшт Дрофоивк. 

Пма реч господин НеДељко Дппа.ц. 
Недељко Дивац: Господр, ja hy će задржати 

само na закону o осигурању радвника, задржава- 
j.vlin npano да гопорпм o пат;опу o гтатптттти радс- 
ника, кад он буда стављев na. дневни ред. Питањв 
o осцгурању раденика јесте ствар новијега датума. 
To питање постављено je и почело je да ое расправ- 
ља тек у дрУгој прловини арошлога века. Ono сс 
прио ЈавилР у omiM земљама, сасвин прпродтго, у 
којтша со npi'.o jar,.!.a ралппмка |;ласа у всћем 
проју. када сс јапл.а радништво у већем Проју т^ако 
запатбкр, тако n иидустриЈско. Једна од земаља, 
м ija. je била na челу n која je пвтање o осигурању 
прва реигала, то je била Н1вмачка. Ona je seh седам- 

(есотих грдина створила n пошма да стпара закон 
o Рсигурању радсппка и једав од главних мотива 
било je: сузбијање социјализма. To опет наррчито 
напомињем из Рвих разлога, што још пре но што 
je отвореда ona начелна дебата tip рвоме предлогу, 
пале су извеснв примедбе, да та установа оспгу- 
јмп.а раденика служи у првом реду ка.о агита- 
niiono оредство социјалног покрета. 

Kao IHTO видите. господо, осигурање раденика 
историјска Je појава. Дакле мотив je за прву no- 
јапу закова d рсигурању раденика био чисто апттт- 
сбцијални. П то сс појатшло пајприо у 1Тома.чк'ој. 
(Др. Лаза Марковић: Лржаипо-соипјалпп.) Би- 
змарк стбјећи пред радпичксш класом, која je 
opojno cv.c r.nnic n liiinio. расла n Miiji' če je револу- 
i'noiia|)i!o располбжеље све јаче осећало у Нема- 
'n-oj. иарочито после фрЖнцуско-прускбг рата, да 
on рол.ико TO.IIIKO парирао утицај социјалистич- 
кога покрета, прибегао Je доцошењу закона o рад- 
IITIMKOM оспгурап.у. II изрично у мотивацији за- 
кона o осигураљу раденика, којигје подиесек мс- 
сеца ar.r.vina. 1478. године у Рајхстагу, стојп, да 
питање Рсигурања раденика није само стпар хума- 
miTiT'a. Beji n државде полцтике, a TO'UC poliir, да' 

<■(• тпм законским мерама p осдгурању раденика 
греба да блажи п.тп парира антидржавна тежЉа 
радничке класс 

TT:; рврга ће се, госпрдр, најбоље видети, да 
пптап.с oc.nr,vi)an,a раДецика nnjo чпото једна со- 
дијалистичка-ствар, ntvć n јодпа држатша, ствар, 
ii такр га n ja посматрам. Чосто пута. оспгурањо ра- 
деника tie самр да не иде na руку срцида^истцчирм 
ггокрету, r,nli рбрагнр. Алп ujni св!ему; томе ja ни- 
када ne бих могар да гласам протдв рсигурањја ра- 
депика из једцога простога разлога, без обзира на 
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то. да .m hOfTO сметати социјалистичкоЈ организа- 
цији, IHTO Mii je стало др тога, да раденици буду 
заиста осигурани и да не пуду нздожени слопом 
сдучају арилика ирн данашњи*) несрећним одио- 
ciiM.i. II гледајућн такр аа/то питање, ja сматрам, 
да MU треба са аадовољстаом да поздравимо ово 
подношвше закона o осигураљу раденика, кадад хо 
предлаЖе гббподин ^илистар за ('оцпји.тпу По- 
литику. Господо, 6 тога ja начелно сасвим гфихва- 
гам тај ;ai;()ii. m да се у многим пбЈедииостима 
с IMIMC llcliy мрћи слозкити. 

Сада, господо, да видимо у чему je битност и 
niTJi. je nimio у овоме закону 6 осигурању раде- 
liiiKn. Mn смо iiMiiTii прво једну уредбу, која ie до- 
IK'IIKMI;! пред само нзгласаваље Устава. У roj 
уредби само су предвиђена била два случаја оси- 
гурања. To je осигурањз у случају болест;и и у ио- 
cpcluiiiM случајевима. Оада je овај закои ono про- 
тиргп према члаиу Bi. Устава и обухвата још в 
осшурање у случају песпособности, старрсти н 
смрти. P.iinijr MU у Краљевини Србији нисмо 
iiMn.m никаква р|4дничког осигурања Ono je било 
цредвиђено у једној тако нејасцој и неодређеној 
формп у immcM закону o р'адв>ама, али дбизвођења 
те одрбдбе, једне једине у закоиу o радн^ма, иије 
i;п дошло услед догађаја, који су приликом доно- 
iiicii.ii гога заЈСОна наступили. Осигурање радеиика 
у крајевима под Аустријом постојало je, али само 
за ова два случаја; за случај болесШ и смрти. 
ОсА1урање раденика у случајевима несџбсобности, 
старос^и n cMpTii није прстојало ни у једноме делу 
nniiii' данаптње земље, нзузев само једнога реда 
раденичког, a тосу приватпи намештениод п.ш 
'imiominiin. за којс je nocjojii.io т. зв. пепзиопо 
ооигураае. 

Оад може да се прставв питање, да ли je onaj 
;iai;on гребао да се ограничи само на ono што je по- 
гтојало. ii.in га je требало проширити овако како јо 
тр .v'iimno г. Мииистар Социјалне Политике. По 
MOMI

1
 мтп.псп.у n Мпинистар Социјалне Пол^тикс 

учинио je само JIMII.V добру ствар, кад je тр осигу- 
рање радепика nponnipno на све потребнеслучајеве. 
A eno због чсга je добро. Добро je због тога, mro 
ni'.Ma готрво im јбдпе цивилизоване земљеу Европи, 
у којој то осигурање раделип^ tie би пострјалр. a у 
томо noivici.v Немачка показује савршенство. У Не- 
иачкој иајмање свака трећа особа роигурана je 
тако; да na Немачку популацију. од преко 60 мили- 
јона по.ма pito 30 Miniijona осигураиих особа и то 
су готог.о искључиво пајампи раденици. Од го- 
дине 1885. ца др i!)-20. око 120 милијона рсоба до- 
nn.io je осигураље и na то je нздато преко 18 ми- 
лијарди марака. Ta установа осигураља, која je 
централистичка, то јест обухвата IUMV земљу1 и 
ооухвата све ове случајвве, који су обухваћбни тг 
орим uainiiM аррјектом закона o осигурању, тауста- 
тгова тгород oiiora oiiimnor осигурања у случајевима 
ГккII'CTII. несрећшш случајевима, неспособности, 
старроти n бмрти, ona je такође развила једну неве- 
ропатпо широку област друге врсте помоћи, коју je 
указивала радничкој класи тако, да je та установа 
оспгурап.а у Немачкој подпг.та низ санаторијума 
:ia ЈЈечење туберкулозпих радсппка. Дџгле, то су 
у.стацрве, icpje сууД9,нас толико потребне не само 
з.а радепичку класу, него у/ оптто за целокупно 
name друштпо. за све rpanc цатега друштва без 
inni.Tiiia'. 1,'iiaa со пма na у.му. да пома болести.крјр 
ripiiinniijc i;ocn ii пустоши name дјнчптпо. a na, 
дбсеб nam народ због несрећнЈЦ xiiriij(Mici;nx, ма- 

теријалиих и осталих прилика, онда се може ми- 
слити, колику бп велпку услугу у опште Друштву 
учпппла једпа такиа установа овде. 

Ja h.v напоменути само ono. да у Немачкој 
данас та установа осигурања раденшса има ona 
сама (око 71 санаторијум за лечење туберкулозних 
раде ;а. Моглп су да утроте око &75 милијонп 
марака за подизање радничких атанова и за убла- 
жавање кризе, која влада и у Немачкој a не само 
код nac. у становима. Када се све то пма na уму, 
господо, онда ми je тешко замислипг, да би било 
пскога. којп on мого учппптп, да се стварање оси- 
гурања радника одгоди ма и за једав мппут. У 
To.iiiKo би тај поступак био 11еразул>ивији, када та 
установа! државу готово ништа не кошта, плп je 
кошта савршено једџу багатеоЈу, na жалост. To ,]<■ 
установа, коју самн раденицн o своме круху и 
руху подижу. Они je подижу na поДлозн рвојих 
улога n поред свега тога држава узима n.vno уде- 
,ia n ако ne узима удела у подношењу материјал- 
IIIIN трошкова готово пикако илн у веома малој 
мс.рп. Ona узима уЧешће у организовању ге инсти- 
туције n контроли рада na често пута и на једав 
начин, за који се не може рећи, да je добар, |ер je 
бирократскн начин. C тога. гРсподо, ja рачунам, 
да иема пикаквога разлрга који би могар опреде^ 
.umi пскога. да омета доношење овога закона o 
осигурању раденика. Он je неопходно потребав в 
треба желети, да се што пре донесе. 

Господпп Марковић, чиии ми се, иапомбнуо 
je, да бц доношење и рвога заЈфна као и неких 
другах прелазило границе надлежнооти, које има 
Законодавни рдбор; Росподо, то je спорно [гатање 
такође. По члану 130. Прелазних Наређења оврга 
устава ми уред^ можемо 'да мењамо, молгемо их 
примати какве су поднешене a можемо их и мс- 
татп. Onaj заков o оспгурап.у pa;(cnni;a. on je 
великим делом својим већ постојао и сада je, ова- 
i.an какав je поднешен Закопрдавном Одбору, до- 
ауњен. И мп пмамо право те допуне да вршимо.Te 
су допуне noniTo већих размера, иора се признати, 
али поред свега тога, госпрдо, нема nn једнога pa- 
злога, који on ono за то, да се ипак решавање овог 
пптапи!. o;ual)a. Држава се tie излаже иикаквим 
трошковима иатеријалиим у томе погледу. To би 
можда ono najjaliii једав разЛог, јер изгледа, да je 
то једав аајјаћи разлог, Есада се овде решава o за- 
конима. Другр, господо, то je једно питање, које не 

. мо/К'г да се одлажв. Лко бв се хте^то да се тај за- 
кои рсшава na начин, кбји бп био урбВчајев npo 
рата. опда би се MOIVIO десити, да мп тај заков не 
решимо, не само у току ono оесије, него и у току 
идуће серије, може бити и joni једне. A шта, бв то 
значило за наше иначе тако несрећне и несређене 
прилике, што се TIPK; радничке кдасе у опште? To 
on значило остапитп радпичку класу на мнлост и 
псмилоет безкрајно неуреЗЈених друштвених однРса 
n прп.шка. II   ja мпслп.м да nni.'ora Квма ОВДе, ЈСОЈИ 
ноле жели добра onoj нашој земљи, да иде наруку 
јодпом таквом отању. Господо, зашто се чиновник 
осигурава, зјцвто му се даје перзија? Чиновник се 
(кчиурапа. даје! му се иензија, да може да буде 
Miipiin душевпо n да може да радп. Ово осигурање 
раденика пма иств смер и циљ, да раденика успо- 
i;ojii. умпрп. да оиога часа, када. му се десима који 
малер, да не може даради, кадагаиздаспособнрст 
за рад, a то je једино његово добро, да he тога часа 
liiiai; пматп ослопца у животу, a то je оспгураи.с. 
КОје ма  како да je СЛабО у Уставу п да  m;  Moa.'n 
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тако брзо AOIIII. ако се закон одмах прими, јер да 
6и се ово у пракси спровело трсоа иајмап.о иско- 
дико година, да протекне. Господо, ако би ce одло- 
жило решаваље тога аитања, онда бисмо за татав 
низ година ставили радиичку [сласу у један поло- 
шај, који on je Егемиповно гонио на onaj пут, који 
je [ф&шручивао комунистички noitper. A када сте 
икали разлогаЈ, да потегаете no Јсомунистичком 
нокрету као no антидржавном покрету, онда EIC- 
мојте niiii na, руку стварању једнога новог покрета. 
II онај, KOJU би (мучајпо ма из каквих разлога опре- 
делио ep против овога закопа o осигурању рад- 
иика, on nii иеминовно ишао самим тим na руку 
а.птидрл^апппм елементима и антидржавним по- 
кретима. Јер радпич!«! класа није шака људи ,\ 
нас, цего јвдап свет, који броји стотинама хиљада 
л.удп. који треба да ce збрхгае a држава, када не 
може да помогае са своје стране, ке треба да смета 
једноме аредузећу, којо je тасто љихове прпродо. 

Ja бих хтео даље да учиним једну примедбу 
у iia.'ic.i.v IHTO ce TIPK! самога закона. Закон o оси- 
гурањуј раденика je бирократскрг карактера no 
моме мишљењу. Ja сам против паритета у управн. 
Ja сам против тога, да у управи буду у подједна- 
I.OM броју заступљени послодааци и радници иа 
разлога, mro сматрам, да je то чисто установа рад- 
ника, да има да ocm^pa радника н да у њима 
треба да раде сами радници. 

Треће, ja сам за го, да би самоуправни дух 
у тнм установама требало да буде више заступљен 
него mro je то предвиђеш овим законом, јср су све 
могуће контропе и све мбхуће врсте Есочница и кон- 
троле предвиђепе унутра гако, да ce готоводу Ми- 
[Јистар Социјалне Политике јавља као човек, који 
држи све у (т.ојим рукама и да цела аутономија 
ii.iii самоупрапа тс устапоис! иостаје сасвим iiiy- 
зорна п сасвлм привидпа. 

To су начелне оримедбе, које бих ja учинио 
na onaj предлог закона o осигурању радбника, и 
поред свега тога у начелу ja hy гласати за н>егово 
нрихватање. 

Председпик Миша Трифуновић: Пма реч го- 
сподпн др. Лаза Маркопп!.. 

Др. Лаза Марковић: ГоСподо, ja hy бити сло- 
бодаи да го^орим тако исто само o овоме предлогу 
o осшурап.у радника, задржавајући себи право да 
o другим предлозима, кад буду na, претресању, ка- 
жем такрђе своју рвч. 

Госиодо, морам да изјавим одмах у почетку 
свога roi'.opa. да странка, којој ja пмам част припа- 
дати, join осамдеоетих] година онда, Есад je ства- 
pana. iiaiviacii.ia, je вао једну од главиих тачака 
свога пртграма: остварење економских и социјал- 
нпх рефорама. У ирто време странка je истаклакао 
прву n najnpoiniiiij.v потребу прибављањр пароду 
Оних његових основних грађанских н по.штпчкпх 
ирава, која, су му потребна, да би сам узео у руке 
своју оудбину. II кад je радикална счранка после 
дуге борбе успела да остварн у земљи једаНјИстип- 
скн нарбдиипардамеитарни режим и кадјеједнрм 
памстиом пацијоналном појштиком доживела ту 
срећу, да данас може да прошири своју активност 
na целу уједтвену Краљевину n да, најзад, при- 
ступи оствароњу тпх социјалних n економских ре- 
форама, које су увек биле једиа од главних тачака 
швнога програма, та странка, господо, и данас са 
iiajiicliiiM слободоумљвм, са највећим соштоћањем 

л симиатијама ирема социјално слцбијии приоту- 
пиће претресању овога ;!;ц<оиског предлога. 

Господо, после ове начелпе напомене могу 
одмах да кажем, да he ррупа, ikojoj ја(имам част 
припадати, гласати у пачелу за рвај закопски пре- 
д.тог. A.ni. господо, пма пупо nirran.a, која мп овде 
т|)('па ;[i\ ;io;uij)nrM(). да осмотрпмо, ai;o жеЛИМО, да 
у пстппп постигнемо ono, што je n господии Mn- 
иистар Ооцијалне Пблитике иагласио као циљ /io- 
садашље његове активнооти, a што je n nam друг, 
господип Дивац, сада пртакао као једну корисиу 
n потребну меру државне прлитике.ј 

llirnnu! je, господо, npno чисто формално и 
ja мо])ам да га истакнем бојећв ce, да ие створимо 
iipccivian. Mu морамо да видимо, да ли je сасвим 
no Уставу, да, ,iii сб оваквим поступком, где сам 
Законодавнл Одбор решава, може једав овакав 
закон изгласати, п.ш пак за овај законскн цредлог 
треба примгппти onaj други поступак, гако исто 
кратак, алн који поступак траЈКИ одлуку Наррдне 
Окупштине, прп чему Вародна Скупштипа нма да 
ce изјасни са да или не. 

Господо, видите, мп смо од Устапа добили 
једно овлашћење, да, размотримо аостојеће уредбе, 
да у п.пма чииимо ii;;.\!ciu' у опом. mro су om; пред- 
видиле ii да својом одлуром коначно решимо; да 
ли ћо то уредбе даље бити закрнима или no. A. m 
ако je у пптату нзједначвн.е заЈмжодавства, ако je 
у питан.у да ce ствара imima nor.a за целу ;;ом.т.у. 
бнда je n ту Устав помргао n [Гобдвидео једав kpa- 
hii поступак. за i.'ojn ce ja радујом кад видим, да га 
госпрдин Дпоац гако цопп n ако je on раније био 
противав таквоме поступку. Ja бих молио, да нера- 
laiciio од nanio оцопо у материјалном иог.тоду ра- 
злпгслимо, да ли he бити потребно, да ми onaj за- 
конски оредлог, када га примимо, пошаљемо jdm 
Народној Скупштини, да га она — иислим у сми- 
слу члана 133. Устава - одобри. To je прва прп- 
медба, коју гам имао да учпппм у формалном 
погледу. 

Друга прпмодоа тиче ce материјалпе садр- 
жине рвога закРнског предлога. lio мбм схпатаи.у. 
a u no Miim.T.oii.v мојпх другова, onaj закоискв npo- 
д.1ог jo јодап од најкултурнијих n најсоцијалнијих 
законсшЈх предлога, који ce уопште могу зами- 
i'.'iirni. I! збиља, нема бољег пута да ce заштите no- 
тппскп ннтереси радничхсе i;.iaco, негоупутити cako 
радништво да n ono једним делом мисли na своју 
будућност n na. своје евентуално тешке даке и na 
случај болести, mi случај несреће n Егаслучај изне- 
моглоотп. Само го(Ч1одпп Дивац je ту отг.ар' прод- 
ставио na јодаппут рекавши, да je ono предлог 
јод.тп.-који ce тпчо само радппка. МС^утпм TO nujo 
тачно. Сви торгт i ог.ом заЈЕсонском [федлогу нду 
у полрвину код тако званих послодаваца, a за оси- 
r.vpamo na о.тучај иосрсће, за ово ооигурање eno 
суме, све ггремије n све улоге подноси сам посло- 
давац. Mu морамо да довољно размисл^мо, да лн 
овако како je овде предвиђено и у оваКо краисом 
року (Ч1о ове Рблике рсцгураља (Иожемо n требамо 
сада да. нзведемо. Ja сам безусловно, да оие облшго 
0(4i!'ypama мп сада примлмо, LOJU су n до сада tio- 
сгојали, a то jo осигурање за случај болеоти и nn 
случај несрећеу раду, Шта ce пак тичервих нових 
облика осигураља, који су знатно гежи, који 
предоостављају далеко веће нздатке n који протпо- 
стављају велчке герете n ведику организацију, a 
то су ocni'.vpama na о.тучај нзнемоглости, na случај 
старооти n na случај смрти, тп облици осигурања 
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тако су значајнм и иравр да вам кагкем ja знам, 
да то JI мрј друг гогиодпи Димц увиђа, да 6,у то- 
лико судбопоспи, да лх мн овако једним кратким 
HOTCiiOM лс liOMo Mohii ncTiiiipiiTii. U с.чм оаконскп 
иредлог кадке, да cfi ово осигураи.с, има извести дО 
Јула 1925. године. Дакло рставља с^.извршење Mn- 
нистру Социјалне Политике за пуиих пет година. 
'. !ар, господо, mije боље, да ми организујемо добро 
и сблидно ono осигурање, које je најпрошније, a то 
je на случај несрећа и болестиЈ.а one другс облике 
осигураља да проведемо цостевепо Есад створимо 
једау иод.погу. na [tojoj he се мсЈћн a та друга оси- 
гурап.а, ycneiniio развцјати. 

Ова трн оспгурап.а ла. случа.ј crapoirni, (^мртл 
л болести niic.v до сада предвиђени, то je једиа 
хфупна noiuma. због које бисмо мрралв иди пред 
Иародпу Скупштину. To je, госиодо. нештр сасвим 
лово, врло велш«), врло зћачајво и ja палазим, да 
ми исмамо компетеццију да то сами долосемо. A 
у цнтересу je самога лосла, као mro je госнодли 
Дивац приметио, да се то неће моћи, бали л ако 
лостале закон, одмах извести. У ннтересу je прсла, 
кад ;тамо како имамо мало тлх организовапих 
спо.собцости, да црво орга,шг8ујемо бве обллке ocn- 
i'.vpaii.a, којл су iiajiipeiimiijn, да iiaix добро opra- 
иизуЈемо л кад у истину једпога радника тако за- 
штлтлмо, да ои у случају болести буде лотлупо 
обезбеђен, у случају иесреће, које му се дешавају 
без Ц>?г6ве кривице ллп чак n^eroBOM кршшцом, да 
гатако лсто обезбедимо, онда смо ми, господо, учи- 
шши једал крупап л алачајаи корак у nainoj 
аемл.л, која није чисто нндустријска землЈа, алн у 
Kojoj лостојл снажна, добро оргатшзовала. рад- 
пичка ^ласа, за коју je оВај законнеопхбднр по- 
требап. 

To су дво начеллс примедбе које сам ja имао 
да кажем; у детаљима говорићу o иоједиплм чда-, 
ловлма л изнећу где налазим можда да треба no 
леку измену учпнлтл. 

('амо joni да кажем односн^ треће начелне 
лрлмодбе господила Длвца. да on иКје ;!а ларитет 
у тнм организацијалЈа осигуравајућим између пб- 
слодаваца n радшша, јер вели: то су чисто радни- 
чке ствари; ja корам да ое вратим л да кажем, да 
то пије тачло, јер терсте сносе no пола и посло- 
давци л радппцл л послОДавцц треба да оуду ;;а- 
стушшш и да виде, да ли če го осигурање оства- 
рујо. н извршује онако i;ai;o je то предвиђено у 
отазутима. To су, како рекох, начелне примбдбр, n 
ja нећу дуже да говорим, a у ггоједипостима 6iiliy 
слободан да учпллм још напомена. 

Милош Московљевић: Гооподо, својим лацр- 
том Устава л радом у Уставотворлом Одбору зе- 
мљорадничкб логлапичкл клуи показао je кблико 
му на срцу леЈК(! (nia, гоцпЈалпо-екопомека пптап.а. 
И у томе смислу ja не бкх имао много лгга да го- 
ворлм, али wu je далп цсшодп прва лаломсчга го- 
споднла Лазс Марковића p томе, да бн o овим рад- 
ничаим! закоиЈша требало да решава пленхм За- 
конодавне Скушптине; Госиодо, радничко законо- 
давство; није по^гребно то да истичем, то je једно од 
најђажнијих лптап.а. која бисмо требдли да ре- 
miiMo. Ono треба да буде један ступ, једап од naj- 
чвртћих ступова ове naine младе државе; n да je 
радппчко законодавћтво бвло код џас онакво itaKo 
би требало, да у једиој доста великој п напредној 
дрЈкави, да je рад био осццур^н, да су односи из- 
Melj.v радника и послодаваца, бпли правилно регу- 
лисани и уз то да je напга државна управа била 

боља.-ми бисмо уштедели навдој аемл.в млого тр- 
завица, кроз које je прошла и ne би сб дсшавало 
иенормалне појаве у лашем државћом животу, 
какве лмамо сада. II зато, да би се томе стало na 
пут, да блсмо једанпут пошли здравим путем, o 
TiiM крупним пптапшма. треоало би да решава цела 
Скупштииа. Требало би.да o њима решавају пред- 
ставници тога рада, представиици радника, јер 
овде, у onoM пленуму ми имамо свега једлог n.n- 
ховрг. пр^дставника. Али, господо, MU живимо у 
сасвим нзузетним прп.пп.ама. Aln живимо у доба 
лажног парламептаризма л уставности. Народ 
таље своје представнике овде у Скупштину, алп 
л поредтих представникаоп нема Скушптипе. Beh 
су три годипо прошле како ми живимд у пашој 
НОВОЈ ДржаВИ iiap.iaMcniapniiM ЖИВОТОМ, алл овај 
nam парламептарШкЈМ imje лам донео НИПГГа друго 
до једап ј,.11Л() несрећав Устав. 11 ако ми будемо 
одлагали ono ллтал.о, да o њсму у Скушптини ро- 
niiiniiMo. бојати са, да ono ллкад л ne дође na род, 
i:ao л мпогп други закошг, као и миога друга ва- 
жна плтап.а. За TO ja млелпм, да мп томе паллтм 
питању морамо npiicT.vjniTii одмах сада; теда ипак 
нркористимо ono. niTo лам УстаВ даје, na било да 
искористимо члап 130. било члав 133., јер овај 
иосао молсе да се подведе л под једав и под други 
параграф. Овде се говори o уредбама, које су Beh 
упућене Законода,вном Одбору, али се овде у псто 
време радл л o изједначењу законодавств^ за целу 
земљу л стога и no једпом л no другом оспову ог.ај 
rtpcao лма доћи лред Законодабни Одбор, само лјто 
у једпом случају' o њему има да гласа п Скул- 
mnina. a у другом ne. Али то je еамо једна фор- 
малност. Кад je Окупштна лишепа BCII тога права, 
да o њвму свестрано говори и да га свестраио npe-, 
треса, опда ми трсба да примслимо овде овај члап. 
na Да ову етвар овде прстрессмо. A ако мислимо, 
да због ваилЈостл саме ствари треба да je изнесемо 
лред Закоиодавлу Скупштиву, моглл блсмо л то 
даучпплмо. само бојати се, да ona Окупштина ne 
lic cTiihij ne са.мо да o и,ој решава него лл да глаоа. 
Зато ja ематрам, да OBBLj врло важан заков !греба 
лрсугрестл сада овде у ЗаконодаЈвном Одбору, ма 
даовденема толико радничких представника, a ja 
могу pehu у име својих другова, као представника! 
друге прето радлшЈа.. да he\io лотломагатл (кчпу- 
рање радника u штитити њихов интерес и аато hy 
у пачелу гласати за овај з^конски предлог. 

Др. Јанко Шимрак: После онога, што су ita- 
зали гоћподив Дивав; и гбсподир Мллпотар за Со- 
пијалну Иолитнку, мени je част рећи само ово. 
Гоглодлл доктор MapKoinili ji; излагао, како се ра- 
дикалла стралка вазда борлла за соцлјаллу лрав- 
ду. Ja мпс.пјм, да je ои ту имао иред собом Свсто- 
зара Марковића, који je у својим деллма иисао, 
да никако није задовољан самим лационалшш 
ослобођељем Срба, Хрвата и Словенаца, члтавог 
нашег југословепског народа, да то ослобођел.е 
ле би било потпуио, кад сс њиме no бп ис- 
пунила л социјална и економска правда. II 
on je у своје време ОЈлтро лаладао иа све олс људо, 
i.d.jii су ишли само за народним ослобођељем. До- 
зволите мл. да вам овом прлллком ]i то пагласпм, 
да je велики политичар Слетоаар Марковић гово- 
рло, да| dn ое Jiaiua Југословблска држава могла 
уредптл еамо ла, једлој федералистичкој оелови. 
Он je ову тезу браппо, пгго со тиче саме Босле и 
ХерцегоппЈЈО са опим пстлм аргумептнма, са ico- 
јлма ју je бранио л Југрславенскц Клуб. Алл пу- 
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стимо ту.ствар, ]ер je она вхџис по.ттпчкс нарави, 
Ja сам хтео само то да нагласим, да je Светозар 
Mnpi.-omili, који je сматраи аочетником радика.иис 
странке, цсиио социјално-екопомско ослобо\рње 
више рд националнога ослобођења; Затр мене 
веома весели, што je те исте мисли изнко и госп. 
др. Лаза МарковИћ, To значи, да ои мисли, да 
треба поћн истим путем, којим je пошао и Свето- 
аар MapKORiili. 

Господни др. Лаза MapitoBBh je казао, штр се 
тиче формалне наравв onom закона, да му се 
чшш, да со ои неби могао примџти као и остале 
.\редбе у Закоиодаглгом Одбору, псго да би морао 
цоћи прец Заколодавну Скулштину. Ja мнслим, 
;ia та ствар иијс потпуно докаиа.иа.. Осшураше pa- 
дника, дотичио радне снаге начешго je »eh у урел 
on i\Iiiii]icTap(;i;oJ ријешено n сад ono осшурање 
раденика je само донекле пррширено na она три 
олучајсва нли брље рећи допуњено. Према Уставу, 
ЗаЈсонодавни Одбор има црава да у уредби нешто 
промени, то јест нешто падопушг. Истина jt;, да 
ои не мо,же једиу начел^о крупну ствар, нову 
ствар узаконити. lio моме мишљењу Законодавни 
Одбрр сам no себи no би могао донетн једну 
уредбу, у којој би се начелно решило пптаи.с осц- 
r.vpair.a. Лли кад je udi Министар за Социјо1лну 
Политику прихватио начелно осигурање раденкхса, 
Рнда мислим, да може Законодавнв Одбор про- 
ширитв осигурање раденика тим више, што оио 
прохцирено no доноси никакве финансијске издат- 
ке, него je чисто аутономна радничка ствар. Др- 
жим, дакле, да ми можсмо o овоме закону реша- 
вати ('амо овде у Законрдавном Одбору. Страх мс 
je, кад бп се прихватцла теза господина дра. Ла- 
iio Марковића, која се IU; MOVKC доказати са ста- 
новишта Устава, страх ме je, да onaj закон не би 
дошао иа време na дневни ред у Законрдавну 
©кушптину. Кад би се могло дати гарантије, да he 
on бар тако 6p;io дрћи, као што je дошал онај фа- 
мозни Заков o раду и реду a да Ке он бити са рво- 
лико елана и енергије прихваћен, онда бих ja при- 
стао na предлог грсподина дра. Лазе Марковида. 
Зато, пгго сматрам да on не би брзо дошао, желш, 
да (;е o том закону решава. Ja мислим, да, ову 
ствар можемо сви лако n мирнр рспшти. u да не 
c'n требалр узрујаваља са стране владиних стра- 
пака. 

IIITO се тиче облика' радничког рсигурања, 
ja cft ие бих могао слоигпти со овим, што je казао 
господпп др. Лаза Mapnomili, јер iie можемо остати 
иристаром памппу остураља. Нема ииваквога ра- 
злога, зашто бисмо остали само код два облпка 
радничкрг осихураља и зашто не би уметнулв 
могл три облика радничког осигурања.1 Iln сте*ви- 
дели, господо, да се у самом Уставу форсира, да 
će морају унети одредбе o (•оцпјалпо-екопомскнм 
питањима. У тпм оДредбама je јасно казано, да 6е 
пма провести осш^раље na овоме темел.у. на коџе 
je предлржено у овом законском nanjn-.v и ja ne 
впдим никаквога разлога, зашто би ми то рдба- 
uiMn. Ja опетујем, да ова ствар не иде na леђа 
name државе. Госпбдин др. Лаза Марковић вели, 
да će то технички не he моћи провести. Кад je Mn- 
ггастарство за Соцпјалпу Полптику ову ствар npe'- 
длолгило; оида. je ono имало у виду и техничка 
средства, да ise onaj закон спрРведе. Министарство 
за Социјалну Политику нагласилр je у законском 
пројекту, да he се све то спрбвести 1925, годипе, 
дакле мора се поступно решавати. Ако овај закон- 

скн предлог сада одбаццмо и дође 1925, годива, 
( нда lic Мшшстар за Социјалну Политику казати, 
да lift ftft овај ;iai;oii ftiipoiiftCTii  (930, ГОДИПе, 

Ja мислим, господо, да iieheie рво, што hy 
тал.с, казати, сматрати као негцте стравачкога, него 
као жељу и захтев, да се унесе у Рсигураље рад: 

ничко noTii.viio соцпјалпа правда; Заков o рбду n 
раду je донее у иашим радипчкпм редовима једап 
велики полом. Предузимачи, послбдавци и капи- 
та.шсте схватили су тај закоВ, да МОгу иоступати 
n са ра.дппдпма Eie као са .ч.удима IHTO као са ОТР- 
i;o\i. Пма, приоужби радппка, свакв дак,'Фабри- 
itanTB мирле, да могу ириоилнти раднике саме no 
сврјрј врљв iia десет чаћоввр n дваваест часовво 
радво време. Omi отвугатају на ctt)THBq n стотш1с 
радника из слуЈЦбе, пшкаиирају пх na све Moryhe 
Егачинс, давајући пм плате такр imcite, да ие МРгу 
издрлшти nn гами себе a камо лн да издржавају n 
себе n своју породицу, Међутим, господо, миогпма 
je прбвато, да су ови фабрпкапти и дослодавци 
прлајвише ивоземв.и, који су вазда радили врртив 
iiaiiift државе и ти л>удв скривају се за namv др- 
дгавву силу, да могу гњавћти ешшсг домјПкт чо- 
i;fti;a,. namer (Jponna, наше!* Хрпата, иатср Оло- 
псцца. Ja сам тчсолпко прпмера na eno je очп видео 
м ja iiftii.v Tft примере овде спомпн.ати, пегр hy пх 
донетв у Мгашстарствр за Социјалну Политику, 
да <•(■ види, шта сс ради са вашим радвицима, Овс 
све ј&оказује, да je ова.ј закрв потребав, да се овај 
заков мРра IHTO ii])ft примитн гако, да naum рад- 
ппцп виде, да дрЏква. nama уз иациовалве ррлр- 
бођење noiiiT.vjft тако псто n екоцрмско осЛобрђење 
pa;i,iini;a. jt;]) бс;! екопомског ослобо^сп.а. псма mi 
пацпопалпог рслоббђења. Ono je ослобођвње за 
сада аа пеколшсо људн и богатаита озго a није осло- 
бођење читавога радпога парода. Ja изјављујем у 
nMft Југословепскога Клуба, да h.v гласати за onaj 
закоВ, a доцппје обазрети се код поједшшх та- 
чака n узетн у расматрање неке његове ствари, 

Јосип Дрофеник: Тудп јаз прздрављам за- 
крнски предлог o заВаровању делавцев. Вевдар trn 
морам npn тсм закРвскем предлогу грајатп, да 
i; п.см mi miTii беседице o тистем ставу, катерому 
се имамо вајвеч захвалити за aanie освсибрјење: да 
в закраскем предлогу mi говора o завароваљу ма- 
лега самостојвега кмета im [шетскега делавда. Јаз 
предлагам, да се та закеп ркзвљри тудп на кмет- 
скн стан. Же об прплпкп дебате o уставп сем на- 
глаШал npn гозадеввих §§:уставвега пачрта, да će 
бојим, да сс бо дотлчпо беседило толмачпло тако, 
да бодо од долочб o зашчити делавве мочи имели 
корист само ивдустријски делавци, ие na тудв 
кметски делап.цп. Ta бојазен G§ je исказала кот 
оправичева, да со MU такрат говоршиш из владних 
странк наглашали, да je мој страх веоправичев, 

В осталем na морам поздравити дејство. да 
се допесе та закон, ин иаша страпка бо сторила 
всв, да сс та заков спрсјме. 

He било бп na прап. че бв пополпома презрли 
чисто логпчиа извајања г, др. Лазе Марковића, ки 
jft Рмевил, да те ствари mi могрче прелоЈШти npeiio 
колена nn да тега за^срна mi могоче такој увести 
в тако ширркем рбсегу, какор тб долоча заковскп 
пачрт. Зато бн -.i.'ft.Kvi н пптересу дслапстп.а. naj (v 
изведе najnpej лнсти дел закона, i;ii говрри o за- 
варовању за случај болбзвн mi дезгоде. Ta дел за- 
крна naj (т торсј iimuvic najnpej. Другп дел !>,а- 
конскега предаога, кп говори o завароваљу за слу- 
чај смрти im p <талпом nanaponamv делавца naj čq 
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одложи в холико, да ne бо овирал онега дела за- 
варовања, I;II j« наднујнејши: заваровања зд олучај 
болезнн mi иезгоде. Ko бо то извршено, нај се гре 
стопњема даље im naj ое изведејо гуда друге 
врсте заваровања, 

llpnriiM. дл (■(■ та мојц извајања ne сматрајо 
itOT i.'iiKii совражност ироти делавству. Jaij се само 
радујем, да со дола.вци досеглн своје завароваље, 
im желим само, да се то разтегне гуди на кметски 
стан, в први врстн на јсметске делавце! 

Председник Миша Трифуновић: Има рсч r. 
др, Хохњвц. 

Др; Јосип Хохњец: Росподје иосланци! Закон 
o зашчити ин saBapoBiaj&jf делавцев, кн je седај 
i; разцрави, оматрам кот ствар социалне пра- 
Dii'iiiocTii. Че се iiHHiip.vje делавец за случћј, да 
iniMii. дела, да јо болаи али стар, се му 0 тем ue 
изЈсаже никака мцлост, амиак само правица: да се 
му то, кар му i-pc. Мислиц, да би в случају; че би 
се то заваровање оматрало иот некака доброта ин 
мплост, всак делавоц то отклошш, ки се заввда 
важности cBojera cTiuiii. лн ста.пиича. Делавед ноче 
милости; ои иахтеиа само цравицо, ои аахтсиа то, 
кар му грс. Че да делаисц сиојему ближњему, ва- 
родисму господарстру, дрЈрави али чловешки 
дружби својо телесно ин делавно сило, потем т.уди 
заслужи, да се му бодочиост оспгура. Кајти дел.а: 

вец ннма својо отре^е, ае својега становања, он 
miMii. прихрањенега дсиарја, да бн лахко иа старе 
дни од Tem. живелј оато јо потргпио im социална 
правичност захтева, да се дрлавец заварује. 

Зато иоударјам, да сматрам га аакок, ки je 
u разправи, ејлт HOI&KO Јтицпатир.о. I;OT зачетер 
социалнвга законодчЈства, катерега наши држави 
ше мап.ка.. Moj товарппг др. Шимрак- je прав добро 
нагласпл, како пмамо же разис закопе ии наредбеј 
I;II i{|)iii]ij() коптроло вад делавством mi скрбно па- 
зијо, да нима деладвц в глаии слабих. ореврагних 
идеј. Тода, госдодјв, с тсм ис бодоте делавце задо- 
вол.n/m. амдак caMo оаловол.и.ти. Ако со идеје, 
катерим со дилавци вдаии, криве, потем јих не 
ррегањајте с пушко, з бајоистом али с топом, ам- 
пак с пдс.јами. l.'a.jTif идсја се ие побпје с пушко, 
aMiiai; само a идеј<). Лко бо д&чавсц СПОЗНал, да je 
вдеја, Есатери слудаи, крива, бо хо пдејо пустил. Че 
na мислите, да бодете прогна.чи из делавства евеп- 
туелнр прввратцр мишл.сн.е с теи, да прегасБате 
делавство, кв гртовом господом im no вољи, се 
худо иотите. 

ll|»ii гем морам поударнти, да се данданес 
под кринко боја иротп номупнаму ирегаи.ајо тудп 
iicK'oMviiiicTii'iuc. доливске организацнје. Ваведем 
оамо ен случлј, ки се je згодил в Осијев.у, кјер 
имајо велик млпп. Там захтева мож, ки im Орб, 
Хрват али Словеиед, ампак Јкидовскега покољења, 
од дславцгвта т(!М(;л.у закона o зашчихи државе, 
да морајо дслати no осем, десет, дваиајст ур шг ше 
воч na даи, инс^дер цротн1Исти пдачв кавор преј, 
ко со дедали no 8 ур дневно. Че се делавци бра- 
imji). се na речб: »Ти сн комунист!« За делавце 
в OMI'II.IMU'M прдјетју се je. завзела Југословавска 
i трокопиа aiicaa  ио cBOJii ociijciinni  RpajeBHB орга- 
[шзајшји. Тода полнција je.то оргализацијр Есратко 
мало разпуохила, чеш, да je комунистична. 

AKO cr тореј моче вс« в нстп донец: комуни- 
::r.\i какор туди iicaKO делавско оргашшацијско гл- 
riaii.c за досего делавоких правпц, потем  ое  ne 

омемо чудити, да влада мод делавством диспози- 
цпја. ки ии бат угодиа. 

Могочники в naum држави нисо први, кн 
iKicKvmajo г.одити бој проти идејам з пасиљем. 
Туди Бисмарк je бил зачел з нзјемними законн 
настопатнј проти свободв ввре im вести в својем 
боју проти католишкн церквв (»КуЈиуркамдф«), 
тода je пропадел. Бисмарв je настопш] туди a нз- 
jcMiiiiMU законн npOTii ООЦИалнв демокрацијп. Ilir 
успех? Социална демокрација je порасхла im по- 
стала морочсп фактор, мочнејши него uoupej. 

Зато би јаз обрнил данес, ко говоримо o зава- 
ровању делавства, позорност одговорних 'шните- 
љев na то. да naj пренехајо с шиканирањем делав- 
ства im з одвземањем свободе коалицијо. Че гово- 
римо o заваровању делавцев, ne смемо позабити, 
да je трсба аавароиати дславцу ДСЛО im заслужек, 
na, тудп политично iin коалицијско сврбоДо. Ha- 
глашам го ради тега, кер се та глас из других врст 
nn чул To.iiiKo. КОЛИКОр on Се бп.т Mojia.i. 

Гледе закона самега сем мнења, да naj та ,u- 
кон pcnin законодајни одбор сам. Че je решил же 
толико стварп, ки со биле манлие важности, нај 
решн тудп то. nn je рес зелр помембпа, Че чакамо 
na законодајно дело пародне скупшчипе, c'e то 
npauii од.толлгги cTiiap ad Oalendas Graecas. Кдај 
na бодо iipnin.ic. ге Oalendae СГгаесае, го ве сам 
I )0Г. 

Даље сем мнења, иај ep то заваровање раз- 
тегне туди на кметске делавце. Не вем, ссакега мп- 
шл.сња. оо тозаДевно товариши из Земљораднич"- 
кега клуба. Сталишче наше странке ј«1, да се мо- 
ра.јо завароватв тудикметски делавци. Кајти кмет- 
ски делавец je в пекем рзиру me па сдабшем него 
индустријски. Зањ će ne води брига голико какор 
за индустријскега im on тудп шша таке ррганк- 
зацијв. 

Te. стг.арп CCM хотсл патасити в начелни де- 
бати, На, пекатере прсамезнрсти се 6рм па озрл no- 
знеје ii|tii пбдробнн дебаги. 

Председник Миша Трифуновић: Реч пма jom 
i-. Mimiic/rap за (Јоцпјалпу по.тптпку n г. павости- 
лац. Реч пма сада r. Министар др. Куковец. 

Министар аа Срцијалну Политику др. Вјеко- 
слав Куковец: Господо, ja сам сасвшЈ задовољав 
успсхпм начелног претреса ове дебате, јер ja im- 
дпм. господо, да смо <■<' у голикрм рпсегу ови слр- 
жили да то, IHTO je у пајман»ем рпсегу од свих 
npana признатр и усврјенр, да то воК гарантује 
успех целрме пашем песлу. Јер, аке jo примимр, 
што су госпрда нстакла n која су пристала na иај- 
Mainn onćer у уређењу овога пптап.а n то je мпого. 
A.in ja Miic.TiiM. да у целој ствари, као што je по- 
штовани г. Jh.voa, Јоваповић од почетра радау За- 
коподЈишом Одбору пстакао, Да je питање факта и 
колико се Закбнодавни Одбор служи својим npa'- 
иом no чл. 130. Устава. да уредбе постојеће, код 
претресања, и мења n допуњује. Ha име начелно 
je допуштено и сшурно je, да Законодавнв Одбор, 
ако on нађе да нека ствар пде предалеко, он he то 
одбити, ако on гматра no своме (|iai;Ty да може 
усвојити n више допустити, он je легитцмиран да 
n то учтт. гако baw ja чуо од г. Јовановића n ja 
ову реч n го гледиште г. Јрвапрвића пртпунр цри- 
мам. II ради трга баш ja сам упртребир ту реч n 
упсо у on.v уредбу допупе, које су no моме мп- 
тљељу биле кориспе, a na Закоподавном ,ј(ч Од- 
бору. да цени, да Ли сам nuiao предалеко, те према 
својој увиђавности оцени у каквОм опсегу може 
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поједине ствари примити. Ja од хога lie прав11м 
никакво нитање и ако мојс допуно не би биле 
iipiiM.i.ciic данас приликом ггретреса, ja пристајем 
na гЈЈедиште г. Лазе Марковића, да треба one ии- 
rniTvnnjt'. које су ту предвиђене, да укратко речем, 
шгеалидскр осшурање, да те одреДбе издаојимо иа 
нацрта, tiojH оам ja предлбжио и нсте одложимо a 
да no томе поступимо онако, како je г. Маркови!! 
казао no члану 133. Устава, да ноиме ми ту нзра- 
димо мишљење и да нзгласамо го резол^цијом, na 
да ту ствар peuis пленум Законодавпе Скупштине. 
Ja у потпуности то примам ti то je лако изврд- 
љиво. Јер, господо, ono што je првобитно било у 
уродби ii што Законодавнв Одбор мора да пре- 
тресе, то, no моме мишл>ен>у, није у пита&у, јер м' 
уредба ту. онај ман>и опсег уредбе штампан je гу, 
п мп знамо шта je у њему. A ono друго што je 
уисто o ннвалидском| осигурању, сасвим je лако 
техничкв издвојити, јер je то придодато onoj штам- 
паној уредби код претреса у Одсеку. Дакле, ако 
MU то оситурање ннвалидско нздвојимо и Законо- 
давнн Одбор пађе, да o томе треба да гласа још н 
скупштинрки пленум, џ примам ту ствар. Ja то 
iipn.M.iM n у опом случају. ако би већина господе 
чланова ЗаконоДавног Одбора били за моје прво- 
oimio гледиште, јер ja сматрам, да je ово једна у 
истинн крупна ствар п ако се сви не бисмо сло- 
жили, да ту ствар трвба na овај начив овде дефи- 
иитивно рошити, ja ne бих желео да оћутим при- 
говор: ;i.i смо мп лакомислено оешавали o једнрј 
круппој H важној ствари и где бисмо мог.ш погре- 
imiTii. ако оисмо радили сувише na брзу руку. 
(Нсдељко Дивац: HeMd ту шшакве погрешке, г. 
Мшшстре!) Ja бих желео, да се ми у томе сложимо 
n ja мислим, да пџје nciUBy<ieno, да би сва господа, 
око размЛсле o тој ствари, могла пристати na тај 
ii;i4iiii. За случај, господо, да то ne би било; ja 
осећам превелику одговорносТ) кад бих судбиру 
целе те стварн везао са судбином оних допуна, 
које \iriiii нзгледају да су корисне, али ric;', којих 
MOVK'C постојати институвија. каква je предвиђена 
у првобитлој уредби од 27. јуна о. r. 

AKO пачелно репгате, да пређемо na претрес 
Уредбе каква je, ja инсистирам na томе, да се боо 
одлагања прими, уа пзмепе, разуме се. које here 
ви iiiilni да су згодне, Уредба од 'ii. јупа о. г., која 
обухвата само оно, што фактички у пашој земљи 
постоји. Јер, гооподо, .ii;o бисмо ми то одбили. ia 
ne зиам како бих онда могао то карактерисати. ЛТи 
писмо тимс одбили ono. IHTO i- im постојећем aa- 
i.oiiv neh ту: jep ми имамр за Војводииу мађарскн 
закон o осигурању радпика, за Хрватску имамо 
иаротати закон o томе, за Словенију и Далшцију 
нмамо бечки закон, a за Босву нарочити закон. 
Дакле. ти закони важе и сада п кад бисмо im то 
одбили. то би био неки ударћц у воду, гако да ка- 
/K'CM. a ja мис.тим. да пико ге памере нема, jep би- 
гмо Nin TIIMI' vMimiiTH једну несумјвиву грешку. 
Наиме, MU бисмо тиме VMIIIIII.TII јепну грешку rfpo- 
тпм наше аемље, кад биомо укипули ту ипститу- 
чију, icOja aeh постоЈи п то 6ahi одавде, na срца 
паше државе. у БеограДу, где би се тек no трј 
уродоп имало завесТи, na бази пачелног решеља 
аакона o радњама, фактичпо осипшање радника, 
гГ<1ј imm поступак никаво ne би могли оправдати и 
опростптп čini omi. којима je стало до тога. да со 
под једнаким принципима живн у нашој државв и 
да наша прив^еда уђе у један колосек v нашој за- 
једПИЧКОЈ   vjciiiii.ciioj   држаВИј   -Ta    CftM    ii(i|)04HTO 

пнсистврао, да Je до ге уредбе дошло н већину 
свога посла вао Министар Социјалне Политш^е по- 
светио сам томе noc.i.v, jop сам сматрао, да од ив- 
једне ствари ne ирже да буде ништа, ако ne na- 
ђемо пачело, које he важити за целу државу, У тој 
уредби je миппмум трга mro no постојбћим прили- 
кама мора да важв у целој држави. Ja молим, да 
се na свакв начив ona прими, a у негативном слу- 
чају. ако се ne усвоји цбла ургдпа. да če усвоји 
уредба од 'i?, јула. 

Мо.тнм. а.ко гматратс да допутк1.. којс сам унео 
гледе инвалнда, ne опадају првд onaj форум, да се 
бар o п.нма, позабави Законодавнв Одбор и да до- 
nooi1 ])(',iiicn)0 у;; предчог. да ту новелу изгласа jom 
n H.ioii.vM Законодавне Скушптинв. 

Ja Miic.THM. да сам na raj начив    - том со.ту- 
niijoM — лошао у сусрет ciiiiNia u држим, да се нај- 
више ради још o времену, да лн ho сада 0ити де 
финитивно princna ona ствар у потпуности, плн у 
јг.тпом делу ма.то касније. 

Ja бих jom господу, која су цстакла своју бо- 
јазаи гледе земљорадника и казала, да се na њих 
пије мислилО, упозорио да то није оасвим тачно. 
У тачци S, мога предпога стоји: за сада no овоме 
закопу nehe се Обавезно ооигуравати следећа лица: 
пољопривредни радницн и слуге у пољопривред- 
мом раду и т. ,т.. а.тн у 1\г. a.inncjn стоји: Министар 
Социјалне Политике прописаће .\r споразуму са за- 
ннтересованим Министрима посебтш стаоутом на- 
'iim o устројству осигурања лица наведених у овом 
параграфу. Дакле могуЈшост je дата, да се и они 
осигурају, али he ие г, Дрофвник разумети, да ja 
нисам израдио целу институцију без његовог Ми- 
пистра, нашега приј&теља Министра Пољопри- 
преде; али je мору^погт дата, да израдимо criopa 
зумно статут осигуран>а пољопривредних радника. 
■Ta MiicTiiM. да je iinai;. НбШТО .vpabmio. ако смо na- 
'ic.ino унели пачпп осигурања. 

•Ta caм све допупс хтсо да базирам  na opra 
низацијама, које већ постоје. Ta организап^иЈа imjc 
jom тако pammjcna. да би и радншга, na које г. 
Дрофеник мис.ти. моглн ући. али ai;o on naljc на- 
'uma за то. ja пристајем, да се "педба проширн у 
ТОМС   CMIIC.IV. 

•Ta MO.IIIM. да се приступи решаваљу ове 
уредбе У CMIIC.IV мојих предлога. 

n])iMcc,iiini; Миша Трифуновић: Реч има г. 
известилац. 

Известилац др, Павле Чубровић: Трзћа сек- 
ција, кад je узела у разматраЈБе поднете уредбе, 
које je трвбала да кодифивира n na из тих урс- 
даба створи једну пову законск^ копцепцију, ona 
je нмала у виду дг.с ствари. Имала je у .виду 
на прио.м мГесту, да омо ми ndi n до сада такву 
врсту колификација проводили у секцијама, im- 
носили пред Законодавнв Одбор, тамо их претое- 
ca.in и у одбору ковачно узаконили. C друго. 
стране. сходно чл. 31. Устава, проргарен je један 
дсо. i;ojir се односн na ocairvpan.a радпика у сту- 
чају no.iccTii. смрти и у nccpcliiiiiM случајввима. a 
тпмс IHTO смо хтс.ш. да у иото време овакав пови 
рсд стпарц. v колико ое, разуме се, извесие тачкс 
допуњују. nciic im ма.то таигпрати правни ред 
ствари. пнтп нашу досадању праксу. 

У појсдиппм питањима, опецијално што ое 
тиче нрпмсдаоа. које je нстакао г. др. Лаза Мар- 
i.'onnli. за осигурање у случају болести, неореће и 
староти n т. д.. да су то питата. која не спадају v 
надледкнррт Закоподавпог Одбора, морам да речем, 
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да ствар тако не стоји. Под појмом осигурања не 
;;iiii4ii ociir.vpiiTii радиикп у једноме делу, него 
!шачи осшурати радниКа у једном читавом низу и 
премену и саготему појава. II ге промене, icoje je и 
Устап предвидео, стварно и шАају raj смисао: 
Ипаче, aito оне no би 1шале тлј омисао, онда се и 
ne nii могло говорити o променама. 

У Уставу смисао чл. 130., где се говори спе- 
ппјалио o промењеним уредбама, шта значи? Шта 
значн npoMcmmi кешто? Значи допуиити, .numu 
га избацити сасвим в чим ви пешто доиуиитс. 
макар било једном речјуј или чим ви вешто изба- 
ците, na ма и најмањи став, ви оте тиме псшто 
EioBO унели ii онда чим нешто ново унесете, онда 
тиме ствар мењате и донос^те неки нов закон. У 
I.'OJOM he се обиму тај нрви закон или та нова про- 
мена проширити, природна je creapi, да то зависи 
од саме материје уредбе која се мен>а. 

Трећа секдија имајући у виду важност овога 
закона, имајући у виду важност уопште овога дела 
радничког осигурања, као једног необично важног 
аитања Кашега друштва и као DITO оу нека господа 
врло лепо истакла. да наше национално ослобо- 
ђењс! ii уједињење без економскрг ослобођењб — a 
ja ћу дод.тги ii уједињења - значило би ослобо- 
Ijcii.c, сувише слабо и аовршно.) Кореннтб ослобр^ 
ђење има да će бпроведе нанајдубљим економским 
реформама и кајдубљПм савременим потребама, 
rraa да ббухвати данашње савремене закопе и да 
све слојеве нашега друготва no могућству задо- 
врљи, IM'IKO би će у нашој држапп свн могли збиља 
осећати CKOHOMCIJII као и политичкл равпоправни 
II  cprlillll. 

Што <•(■ тиче imi; појединих примедаба, a тс 
o.v примедбс пало у погледу улога, изгледа ми, да 
je то у iioKo.iiii.-o баш и иаведенр шз разлог »тап- 
гпра у интересе послодаваца«; међутим у целом 
Mcii'Pno.M свету допас иогтоји једаа општа Пдеја, 
која тамо није иикако иоиа. него je ona у томо nd- 
гледу од неколико деценија и рације, a код нас 
може се рећв да je од најпови]е,г? датума, дахше 
постоји идеја да се модерне државе TI иароди ста- 
рају. да радничко иитаи.с особито пролетаријат са 
iMjoiioMCTJo. страш' тто бол.о. осигурају и према 
економским прилнкама што боље омогућо за жи- 
1!от. јер ако će то IK^ уради то се видело у свк- 
ма иодерним државама, a то CQ сракако.мбра и код 
rrac видети - - ако се то ne уради каже» и ако се 
im предузму оспгурап.а радничке класе у томо 
гмпслу. оида, свакојаво да друштво ос/гајс na сла- 
бим основама и де може да се одјши, негр се 
сталпо отреса; ломи će, или ако се ne ломи оно се 
пепрестано угиба да се сломије и na тај начин у са- 
временом друштву цепрестано се рометп утицај тиз 
важних еконбмских питања радннчке класе. ТТ да 
бисмр мн, гооподо, у namoj уједињеној држаБИ 
овакн такав случај еконРмских потреса избегли, 
неопходно je потрббдо, да ми у томе правву учи- 
ппмп оиолтл) колико no Уставу можемо да учи- 
иимо за сада и колико првма цриликама можемо 
за сада учинити. Ha пр. што се тиче тих улога по- 
(модапаца. то су господо минимални улози, Узима 
сс, у случају бблести 3 и Уј7<'- У несрећи узима се 
■2'','. a у старости узима се i и %%'. R ha; госиодо, 
доз'воЛићете да послодавцв имају великог инте- 
pecei, да се нормајшб ради и да je дрбра продук- 
цпја и онда у овоме случају одтвихове страве чини 
се.једпа мала жртва, јер he мање бити штрајкова и 

беспослиде, a вшпе пррдадшдје и природног бла- 
гостања у целој зсмл.и. Оуштина целог овога за- 
копа, je у томе. да. радници као класе сами себс 
осигурају п цео je систем у томе, што ов само 
спрог.пдп Пдеју раднВчког оспгураи.а иа, боци- 
јално- економској подлози раднпчће Euiace ca врло 
мало иЈртава, које имају да поднесу в послодаВци, 
јер се овде спроводи једав систем и један читав 
јтод иојаиа. у коц се иитерссују и послодавци и др- 
жава u првродна je онда ствар, да onaj. ко хоће да 
се интересује, ту нма и да плати за ту своју интер- 
вондију. Jop ако IICKO отпори ариватну радњу и 
ради за свој рачун, ми ne можемо имати права 
днтервеиције код његове кућевне економије. Лли 
ако je то неко друштво, у коме ми хоћемо да, ин- 
тервенишемо; ми онда иорамо у томе друштву да 
MiiiiiiMo u вршимо један улог. na да можемо ту 
нЈЈтервенцију Вршиит. Kao што впдимо у том по- 
гледу ja држим, да овде нема бојазни, да омо ми 
ово питање схватилв у секцији као плтање, које 
не сПада у надлежПост Законодавног Одбора већ 
je фактички ту надлежности Законодавног Одбора 
и мп се ту нсмамо чегабојати. C друго стране, уко- 
лпко бв ово тангирало поглодавце. мп ту немамо 
такође чега да се бојимо rsaro, што су улози мали 
п mro се ту постиже циљ a то je увођеае нормал- 
нога развитка у целом нашем друштвеном животу. 
Поједине примедбе су пале односно тога. у колпко 
ре ne проншрује овај заков иа зомл.оралничко за- 
конодавстВо. Г. Миниотар je иапоменуо једну од- 
редбу која и то предвиђа; Л.ш овдв je ствар специ- 
јалне природб. Предмет je такав, да мп ne можемо 
у овоме истоме обиму обухватити и земл^ррадничко 
законодавство зат?о, што je и.*природа зсмљорад- 
пичког закоподавства друкчвја и начцн извођења 
нстог друкчији, зато што je цо,о сиотем спрово- 
ђења тога законрдавсхва no својој природи так&в, 
да ne одговара природв ове врсте законодавства. 
On му дрнекле no своме цил.у одговара, али се онн 
no методи нзвођења потпудо разликују. Ради тога, 
ja и aico сам присталица земљорадничког закоио- 
давства и aito се борим na то законодавотвр; a за 
њега li.v се ja и даље борпти, налазим. да за сада 
у обиму овога законрдавства no треба унооитв и 
зомљорадничко за^онодавство, јер то питање греба 
посебио да регулишемо TI решшо и да цронађемо 
методе, које 1то највише одговаратл земљораднич- 
ким иптересима погледом na земљорадасцчки ста- 
лел« п na ino. земљорадничке прилике у земљи. 

Слутајући и^весне говоро ja сам сс радовао 
и радујем се, што се je; схватила дујкпост овога за- 
i.oiia TI iioniTO су се сва господа тфсдговорпицп у 
иачслу оло/кили, да сл\ овај ттацрт закрна у начелу 
iipiiMii. ja номам ттотребо даље да говорим. Молнм 
само г. Председника, да нацрт закова у начелу 
стави na гласаље. 

Председник Миша Трифуновић: Господо 
iipin-ninilicMn гдасању у начелу. Молим г. секре- 
тара. да поименично прозвсва посланике. (Чује ое: 
Може се гласати и седењем и устајањем.) Го- 
сподо. оида мозкемо гласати тг седењем и устаја- 
н>см. Kp је.за то, да се овај закон у начелу прими 
neica изволи седети, a ко je ттротив нска устане. 

Недељко Дивац: Молим вас, ja предлажем, да 
се iviaca поименичпо, јер сматрам, да je тфсдметод 
такве важно&га, да треба попмопичтто гласати iia- 
рочпто сада после овако слабог држања г. Мини- 
стра за Социјалну Политику. 




