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Председ. Миша Трифуновић: Добро, онда IK'- 
мо i'.'iiiciiTJi иоимеиичио. И^.иолите 'ivin прозивку. 

Секретар др. Љуба Поповић арозива посла- 
нике да гласају. 

(После гласања.) 
Председник Миша Трифуновић: Изволите 

госиодо чути резултат raacaiiiii. Гласја^о je свога 
18 посланика и сви су гласали за. 

Гошодо. дозволите да данашњу оедницу за- 
I.M.V'IUM. За идућу седницу пр^длажем продужење 
данашљег дневиог реда,'а идућу седницу паказу- 
јем за данас после поднс у i п \и сата, јер je по- 
са роман, a времв je кратко, тако да-морамо др- 
зкат}) седнице и пре n после подне. 

(Седпица, je трајаЛа до 12 и '/i сата.) 

XXII. СЕДНИЦА 

ЗАК0Н0ДАВНОГ ОДБОРА 
НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ 

КРАЉЕВИНЕ 
СРБА, ХРВАТА 11 ОЛОВЕНАЦА 

држана 2. децембра 1921. године у Београду. 

Председавао Председник Миша Трифуновић. 
CSelcperap др. Павле Чубровић. 
Ирисутпи Министар за Сбцијалну политику 

господии /ф. Вјекоолав 1>'укоисц и ])о(ј)сроит Ми- 
илстарства за Содијалиу Политику господин 
Мати.јатпћ. 

(Почегак у 17 часова.) 
Председник Миша Трифуновић: Отварам, го- 

сподо, ХхП. оедницу Законодавног Одбора. Мо- 
лим, да чујете записник прошле седнице. 

Секретар др. Павле Чубровић 'iirm luiiinciim; 
ирошле седнице. 

Председаик Миша Трифуновић: Има лн при- 
медбе na прртокол? (Нема.) Објављујем, да je про 
токол прпмл.еи. 

Дошао мн jo нзвештај из Ili. секције оуредби 
o становима. Ona he ••o уредба ставити на дневни 
ред онда чим буде могуће. 

Прслалимо на дневни род, господо. Ha днев- 
IIOM je реду као што 3HaTei: претрес извештаја ITT. 
секци^е o уредби o осихурању раденика. Ово je 
гисцијалан аретрес. 

Дозволите ми, господо, да напоменем поводом 
ОВОга нретрсса члап 12. иосл^г.пш.-а ^.ai.oiKiiamior 
Одбора (чита); 

»Претрес у појединостима вј)ши се у Одбору 
no члапор.нма. зак-онсквх продлога ирема пропиоу 
члана II. f тнм, да говориици група н нојсдпиачпм 
говорници имају да говорс највише рола сата. Ако 
се ради o опширним законскЕи предлозима, који 
су пре њихова подношева били предмет дискусије 
у стручипм комисијама, претрес у појединостима 
'BPIIIH'CO IIO главама закоискнх предлога a тако се 
ио њима и гласа, ако Продседпик не сматра за по- 
требно да сб гласа o сваком члану посебице пли то 
ne затрала; Г. члаиоиа Одбора« 

■Ta. мпслим. даје у интересу бржега рада, по- 
што onaj закои има. 2 1 главе, a рвака глава no 100 
члаиова, да ве гласамо no члаиовима него да гла- 
само по главама.; Зато молим и аредлажем ради 
бржег рада, да вршимо претрес rio главама и тако 
IH'.MO II радпти. IIOIIITO Вам je овај закрн позцат 
on се сад неће читатп. Ja вам, господо, првдлажем 
код изгласавања I. главе, воја нма два члапа, да 
се ona госиода, која желе да говоре код Т. главе, 
акч) пма. котод да, гоиори. јаис, за реч. 

Милош Московљсвић: Молим за реч. 
Председник Миша Трифуновић: 0 коме члану 

хоћете да говбрите? 
Милош МосковљевиЦ: Ja мислим да говорим 

d члану i. 
Предоедник Миша Трифуновић: Извблитв. 
Милош Московљевић: У првом члапу ix)i!opii 

сс o врстама осигурања раднтш, којих пма ipu, 
TO јест говори се o осигурању у случају болестн, 
затим у случају изнемоглости, старости н омрти 
n o осигураљу иа случај несрвће. Kao што знате, 
onaj друти случај нов je и као поиуиоди се у уред- 
бу o осигурању радника у случају изнемоглости, 
старости п смрти. Mu смо чулн предпрг гооподина 
Лазе MapKomilia. да се ng овој ствари сада не рс- 
inai'.a н тај je предлог у иеколпко иримио и ГОСПО- 
лии Мпппстар за Социјалну Политику. (Министар 
за Социјалну Политику др. В. Куковец: To je било 
свеитуалио. сада je начелно оримљено.) Лко je 
гако, онда'то отпада. Ja сам хтео да иотакием, кад 
се ronopii o осигурап.у радника. да je иотребно, да 
то осигурање буде потпуно. Ако je тако прпмл.еио, 
онда je врло добро. 

Предоедник Миша: Трифуновић: ГбспоДо, ja 
caw дужајн пре но mro ставим прву главу на гла- 
сање, да видим, да ли има довољан] број посла- 
iiiiK"a. a Mciin изгледа да нма доиол.аи број посла- 
пика, (Прозивком je гсонстатовано, да je присутан 
довољан број посланика за решаваше.) 

Господо, има довол.ап п|)ој цослаиика. Ста- 
вљам прву главу на гласаае. Ko je за то, да се при- 
мп Tipna глава. пека изволн седети, ко je против 
иека ИЗВбЛВ устати. (ПеТита седч.) Отатујем, да 
je прва глава примл>ена. 

Молп.м. ц. глава je na. претреоу. Молвшг, ко 
• ' i господе -i.'i'.in. да ое јави за реч? - Господин 
Дрофеник има реч. 

Јосип Дрофеник: Предлагам, да се в члену 
6. до.точп. да се морајо завароватн туди стални 
пољеделски делавци. Дотично бесодило naj сс гла- 
си; »Отални пол1рпривреднл радницв u службв- 
iiiiun iiMajv подлежати na иоти иачпп обавезном 
осигурању ir псто тако подлежу обавезном зајед- 
iiii'iK-dM орга,пизовању. Мшшстар Социјалне Поли- 
тике нма да у року од једне године ово изводе«. 

Председник Миша Трифуновић: Има реч го- 
гподпп Министар за Социјалну Политику. 
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Мипистар за Социјалну Политику др. Вје- 
кослав Куковец: Код члала 4. морам да лстакпом, 
да смо мн seli у Олсек.у разматралн то питање и 
дошли до резултата, да никако није могуће ту ста- 
рост оДредити пидее, IHTO што je одређећа овде, 
јер материјћлне могућности не би било, да се свим 
овим људима до ове tpaumje старостн даде рента-; 
Осигурање биће у одвиснрсти од улога појединца, 
које he cim улагатц. Лко ми пр^двидимо у овој ос- 
no'mi права иојединца, која џису иорчанб обезбе- 
ђена, онда смо радили нешто, што je немргуће из- 
вршкш. AKO би се то rteitaKo утврдило a ако бв 
постојала некакрва животна потреба народа, да се 
i.i граница старорти овако одреди, ако би се 1и»Ј 

казало, да су те ннстЈЈтуције довољно јаке и иов- 
Miino. вегроватцо he се то моћи калније у смислу 
предлога гоРподЉа говориика проширити, али je 
вероватно, да сУ кроз гЛ ^одина im у једној др- 
жави то неће изменити. ла треба дапас примитн 
ту ствар онако,'како je гу. јер je боље, да мн оз- 
биљно осигурамо помоћ онима, којима можемо цо- 
Mdhii. a ne да обећавамо пешто, пто не мозкемо обдр- 
жати. Тсхппчки иемшгемо" више обдржати, na за 
fo Mo.niM. да ее то одбије и иримн онако, као што 
je ceiamja предложила, a гледе другога предлога 
господина Дрофеника, да се одреди један рок, у 
ком би требало издатв статут no хоме тражењу. 
(Јосип Дрофеник: Рок оД једне годиие.) -Trp pa је- 
ланпут ne бр то мргло ua сипгу ступити., na да 
имамо одређене циљеве, ja примам faj рок, Ja при- 
иам ;iiii.Mc предлог господина Дрофе ^ у члану 
о.. како га je предложио, уз то да будд утврђев 
ppi; од једпе године; у крме греба Мгагастар Срци- 
јалне Политике да пзрад1| правилпик нлн статут 
no трме предмету. 

Председннк Миша Трифуновић : Господив 
Дрофшшк, молим :"i iiiicMt'im предлог; да бих га 
могао стагитп na гласање; Госпрдип извертилац, 
примате ли предлог гооподина Дрофеншса? 

Известилад др. Павле Чубровић: Овај други 
део иоже се примити, и ja немам ититл против 
tera предлога, 

ПреДсодник Миша Трифуновић: Сада ћрмо 
icnimi тај предлог, na ћемр видети K&RO гласи, 

Грсподо, отавл>ам друуу ivmii.v na гласање оа 
дрпуном господина Дрофеника no члану (i. Госпр- 
„iiiii Дррфеиш? je прочитао тр и подпоси писмени 
предлог; господив Министар и грсподип рзвести- 
лац примају. Другу гла^у (,;i том допуном ста- 
вљам na гласање. Ko je за то, да сс прими иска ■ 
нзволн седети, ко je против нека изволи устати. 
Оглашујем. да je ова друга глава са допуном ro- 
бподина Дрофеника примљена, 

Ha реду je трећа глава: пријава и одјава оси- 
гурања. Жели ли, господо, tto да говори? 

Милош Московљевић: Ja бих молио само за 
једно "објашњењв. 'У члапу 9. каже се; »Свакл 
пРслодавац, који запослује у своме цослу (радњиЈ 
предузећу) Обично више од 5 и тако даље ... ду- 
жав je пријавитн свој посао«. 

Ja  бих молио, да   ии  се објаспи, јер нисам 
могао да видим, EMIKO he се пријавити за осигу- 

. рање ралнџци оних предузеНа где их  има  мање 
ОД FV. 

\]iiiiiicT;ip за Социјалпу Политику др. Вјеко- 
слав Куковец: Ja могу упозорити господина посла- 
mii;.!. да he У м.пшу  lO.iiiilui оПјатп.ги.с. јер се Tii- 

мо upaiai разлика између пријаве раденика и при- 
јаве предузећа. 

[Тредседник Миша Трифуновић: llomro rv 
uma) ne јавља за реч, стављам ua гласање главу 
III.: ко je зато, да ое глава lll. примн овако [сако 
je изишла нз секције нека изволи оедети, a ^оје 
против нека изволи устати. (Већина седи.) 06ja- 
вљујем, да je глава Ili. примљена. 

Ha претресу je глава l\r. Пошто се нико ne 
јавља за i>;ui ставља^ na гласање ову главу [V.: 
ко je зато, да се прими овако како je изашла из 
секције изволхЉе седети, a ко je противаи из^олиће 
vciaTii. (Свн оеде.) Објављујем, да je глава IN'. 
примљена. 

Ha претреоу je глава V, Молим, жели ли i;o- 
год д^ говори? Пошто се нико ne јавља за реч, 
стављам na гласање плаву V.; ко je ^а то, да се ова 
глава npiiMii овако како je изашла нз с^екције из- 
волиће седети, a ко je противаа изволиће устати. 
(Сви седе;) Објављујем, да je глава V. примљена. 

11a реду je глава VI. He јавља се нико за реч. 
Cto'ra стављам na гласање главу \-1. Ko jo аа то, 
ди ое глава VI, прими овако I«IKO je редигована у 
секцији пска изволи седеиг, a EM) je противав нем 
пкволн устатп. (Свн седе,) Глава VI. je примљена. 

Ha претреру je рлава VII. 
Недељко Дивац: Код овог члапа 34., који гр- 

вори o управним трошковима, ja стојим na рле- 
дишту, да TU грошковч траба Да падну na терет 
државе. Остурање се изводи na основицн коју 
npiiie радници и послоДавци. Ако су посЛодавци, 
no гласу овога закона дужнн да пЛаћају за осигу- 
рање раденика исту толику суму толику и радви- 
i'ii. рнда he цело осигураље рво нћи на рачун ра- 
деншш, јер he послодавци свој део плаћати из ne- 
плаћеног вишка вредности радницима. Држава, 
која onaj nocao обавезнр организује, треба ма у 
којој форми да узме активво учешће у њсму. Ha 
други начив онаби то геже могла да учини и онда 
бинајбоље било, да би држава примила na себе ис- 
пла/гу п.чп подмирење рвих управних трошкова. 
To ј(; бпо n мој npivi.ior n vin. Секцији a ii сада 
he oinii. 

Председагак Миша Трифуновић: ll.Mii реч го- 
споднв Москрвшевић. 

Милош Московљевић: Mciin je ишр, што се 
у том предмету ne "могу сложити са мојпм другом 
и пријатељем Дивцем. Ми бисмо учивили једну 
погрешку, ако бисмо у данашњим прИлЈшама до- 
ii.cm такву одЛуку, да држава подноси one тро- 
шкове око адмвивстрацијо. Поред оволиког огром,- 
ПОГ броја чипоглппптг.а. чпсто лпчппх и^.датака, 
мм биомо ударили пс.тики тс^рот na државну касу 
тп.м тридесет четвртим члааом, јер ако то ne би 
плаћалн рама радници, била би опасност, да би се 
у тпм уредима за осигурање нагокилало и сувише 
чиновништва, Плате би њихове a и други трошкови 
биле велике, a кад би сами имали да то плаћају. 
omi би мпого вшие штедили. Нарочито у овој 
namoj гешкој финапсијској ситуацији то ne треба 
да упоспмо. a касппјо Ои ое већ лакше то унело, 

Нредседник Миша Трифуновић: Има реч го- 
сподин Miiinic/rap. 

Министар за Сбцијалву Политику лр. Вјеко- 
слав Куковец: Ja бих госпрдипу Московљевићу и 
госдодииу Дивцу напоменуо ово; предмет који je 
т\ у пптању финансијске je природс Мм не мо- 
ЖСМО piananaTii оидс Kai;o бирмр мп хТбЛИ. Ове, што 
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je v том закону рађено, било je предметом дуготрај- 
iiiix претресања миниотарских ссонференција. И 
без обзира на то, није ни опортуно баш из разлога, 
који je био ту често пута истакнут, a и даиас у 
начелној д^бати, какр не греба да се држава су- 
више меша v то питање оћшурања. Има ту и 
разлог, да се онда не предбаци једној класи, да сс 
издржава im герет друге класе. Баш радничке ор- 
ганизације у свим земљама  приступџле су томе 
гледишту v свом ннтересу, какр не би биле сув е 
под ипгеренцијом власти, Оасвим je згодно, да 
останемо иа гледишту аутономије у трј стварв ва- 
рочито ако се узме у обзир тачка 13G. овога гтцрта, 
где je предвиђено колико he уложити држава у 
Ti)oii'iiv,()i!(' ii оснивања и оргааизовања ових инсти- 
туција. Ja не бих могао да примим аредлог госпо- 
динаДивца него молим, да се примн тај члан рна- 
кав какав је-у стилизацији. 

Председаик Миша Трифуновић: Главу VII. 
стаи.ч.им na гласање оЈвако како je изапша нз Сек- 
ције. Ko je за fo, да се она примл овако редпго- 
ujiiia нека изволи седети, a ко je против нека из- 
i'.o.in устати. (Седи већина.) Објављујем, да je 
глава VII. примл>ена. 

Цч претресу je глава \'lll. Иико се ne јавл.а, 
■за реч. Стављам ji1 na гласање. Ko je за то, да се 
глава VIII. прими овако гшко je изапЈлаиз секције 
нека изволи седети, a ко je против иека изволи 
устати. Објављујем, да je глава VIII. примл.пш. 

Главу IX. стављам na гласањс. Ипјјо če ве 
јавља за реч. Ko je за,то, да ое глава 1Х. прими 
овако редигована нека нзволи седети, a ко je прог 
Timaii нека изволи устати. - - Објављујем, да je 
глава ix. iipiiM.hcna. 

Ha претресу je, господо, глава X. СтавЉам на 
гласање рлаву X. Ko je за то, да се глава X. 
прими овако, како je редигована у оекцији, нека 
цзволи седети, a ко ji1 аротив нека изволи устати. 
(ilm;(> ne устаје.) Објављујем, да je глава X. 
нримљена. 

Ha протресу je глава XI. Нико се не јавља за 
реч. Стављам na гласаље. Ko je за то, да се глава 
XI. npiiMii овако како je из секције изашла; иека 
изволи седети, a ко ie против нека изволи уотати. 
(Нико не устаје.) Објављујем, да je глаг.а XI. 
примљена. 

Ha реду je глава XII. Ншсо се не јавља за 
реч. Стављам na гласаље. Ko jo за то, да се глава 
ХП. прпми (сако je нзав1ла из секције нека изволи 
седети, a tto je против нека нзволн устати. (Ниво 
ш; устаје.) Глава XII. je пршивена. 

Ha реду je глава XIII. Стављам je на гла- 
сање. Ko je за то, да се глава XIII.. како je реди- 
гована у Одбору, овако прими нека нзволи сеДети, 
ко je против нека кзводн устати. (Сви оеде.) 06- 
јављујем, да je глава хш. примљена. 

Ha претресу je глава XIV. Стављам на гла- 
caii.t'. Ko je за то, Да се оиа XIV. глава овако реди- 
гована прими кека изволи седети, ко je против, 
нека изволв устати. (Сви седе.)'Објављујем, да je 
глава Xl\'. примљена. 

Даље глава XV. Нико се tie Jan.i.a. за реч. 
Стављам na рласање. Ko je за то, да п1 глар.а XV. 
врими овако редигована, кавр je; раздата госпрди 
посланицима, нека изволв седети, a ко je против 
иека изволи устати. Објављујем, да je глава XV. 
прпмл.гпа. 

Ha претресу je, госиодо, глава XVI. Жели лв 
ко да говори? Изволите господив Дивац. 

Недељко Дивац: Дакле, у члану  125   i'oi'.opu 
сс  o ynpi OM   ОДбору   радниЧКОГ  (илц-урап.а.  Taj 
'i.ian гласа (чита одвоснн млап). 

Дакле, господо. ja сам јутрос приликом на- 
Mciiio дебате ставио бвоју примедбу na onaj пара- 
граф 125, .Moje je мишљење, госпрдо, да би у упра- 
lam.M одборима хребало да буду искључиво рад- 
ипци. Ai;o сс, то неће, у оваком случају треба при- 
мита да буде две трећине радппка п једна трећина 
послодавада; 

[Пто се тиче надзора, ту може бити друкчије. 
Ту on сс мбгао триети иарптет раднижа в иослода- 
ваца, јер je Управа осигурања једва чиота рад- 
иичка установа и onaj паритет? у Уиравн радника 
n послодаваца може битн само једна сметња ttpa,- 
ВИЛНОМ |MMiiai!an,y. Уврава радничког оспгурап.а 
оастављена из једнаког броја радника и послода- 
ваца ибже у међусобном раду долазити до сукоОа 
a то hc кочити целокупав рад осигурава. Због тога 
.^'npannii Одбор трепа препустптп радппцима илн 
искључвво радвицима илв у цретежном броју рад- 
пицпма. Да би če n задовољила и друга погфеба, 
потреба надзора, да ли Управни Одбор ради пра- 
lanno. да лп радп како закон прописује, ту he 
бити вгадзорни одбор, у коме ое може налазитн то- 
,IIII;O послодава,ца кр^ико н радника. Ha ако хо- 
Кете може у надзораом одбору бвтв 2/а послода- 
ваца, a 1/3 ра'дника. Отога бих ja гласао,'господо, 
да се цео овај члав изменв у томе бмислу, тто he 
овај M.iair i/iaciiTii. да ое Управвн Одбор сахзтоји 
из 2/з радника n l/a послодаваца. 

Председник Миша Трифуновић: ll\ia реч го- 
сподив Московљерић. 

Милош Московљевић: Госводо, члав 124.велИ: 
»Средишнв уред за осигурање радника ј(> na на- 
'иму самоупрапс засвовапа janiia устаиое.а. Ње- 
poiiii су caMoViipaium opraim: глаипа скуПШТИна, 
равнатељство и [гадзорни одбор«. Значи, да je ова 
установа Једно самоуправнб тело н пршто се тиче 
осигурања радника, то ona треба да буде радничко 
самоувравво тело. Међутим, прома алапу 125, ова 
установа није самбуправно гело. •N' њој су no рола 
застувљени и радвиди и послодавци. To се 1шсв 
са 'i.ianoM (24. Кад бп сс ono осигурање одаосилр 
n na. пбслодавце, ja бих допустир тај паритет у 
управном одбору. Алп овде послодавци дају по- 
довиву улога, a само осигурање њих се не тпчс. 
A како he прслодавци ову половипу улога- дати 
(ј)ормалво, a отварно урачувати радницима, ja се 
придружујем господошу Дивцу n предлажем,'да.. 
ona сразмера у Главном Одбору буде друкчија, то 
јест да послодавци у Главвом Одбрру пмају 1/3 
члаиопа a радаици 2/s, ау наДзоршм одбору може 
бптп паритет. 

Председник Миша Трифуновић: Има реч го- 
сподин др. Шимрак. 

Др. Јанко Шимрак: Ja ре слалкем са предло- 
гом господина Дивца n мислвм, да je ов потпуно 
оправдан. Ајсо буде паритет у Главвом Одбору из- 
MCIJ.V послодазаца и раднихад, онда je само no себи 
jai-no, Да he послодапцп пматп чптаг, утицај у OBO 
јпм рукама. A TO радп тога, mro [ТОСЛОДавцН пмају 
na своје радпша'хтпцаја n то реалвог утпцаја. тто 
цоту раднике охрустити из слуЈКбе и na разне на- 
чине i ;aiiiipaTii. У  Аустрпјп било je закона o 
радвичком рсигурању за случај болесГи и према 
томе закону послодавцн by били заступлбени у 
Главном Одбору са l/:. a радници ca "/... Зато ja 
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мпслим, да, сс овај предлог гослодиип Дивца треба 
да усиојп. Ja мислим, да господан Мшшотар за 
Социјалну Политику неће имати нитта цротив 
тога. Послодавцлми не треба дати парптет ,v .Nr]i|ia- 
mioM Одбору стога, игто oim ове урачунају кад 
дају iiojiOBini.v ociir,ypaii)a. omi то не дају иа cbora 
i.iciia., иош од рада радника. To mije њихова имог 
liiuia исго дају од радничке имовиже. 0 тога се ja 
иотиуио сла',1,'('м ca овим иридлогом гослодпиа 
Диица, jop je oir потпупо опраддаи. 

Председник Миша Трифуновић: Има реч го- 
сподин Министар за Ооцијалну Политику. 

Министар за Социјалну Пооштику др. Вјеко- 
слав Куковец: Господо, никако MU mije, могућо 
ирпотати na Ј|р(!Д.101' госиодипа Диица n oria.ic, ro- 
čno;^ иа ства,рнога разлога. Читава ова micriiTv- 
ција израђена je na бази паритета између послода- 
ваца) и раднпка. Ai.o (и-пог.ица, i;oja je, ту. neon 
бнла ii])ii\i'.aliciia, иала би ц<'ла урсдба. Ha oeno- 
вжцн кажо предааже гослодин Дпг.ац, господив 
HhiMpai; n госиодпи iMocK-on/hcmili, где бп у уирав- 
ном одбрру радници нмалн у Главнрм Одбору -/:. 
a послодавцн 1/.л, на тој основицв не би могли 
очскпвати, да та ипстптуцпја оспрурап.а радничког 
успвшно ради. Jop Mcmi je бпло TCMivbiio начело 
ј;од овога вацрта, да ре постигне сиора^ум нзмеђу 
ове две заинтересоване групе вослодаваца ]i рад- 
miK'a. Код nac irncy прилпке таквс, да би MOIMII 
исроиати, да, би могла успешно ова ииституцпја ра- 
дити како предлаже госјходив Дивац. Пл у дело- 
вимд, iianu! државе, i;ojii су били под Аустријом, 
није било онако лако иредставлл н изводи rot'iio- 
дшг Шимрак. Јесте истина, како on каке, ja му 
ту дајсм за право, да je код радничких болесни- 
чких благајни бирање улраве гакво, Да je једна 
трећина заступљена са стране иослодаваца, a двс 
трИлше ca страие радиика. Али у благајнама ■v.i 
несрећне случајеве mije било усвојено то начело. 
Тамо je 611,1a. VJ, ca стране радаика, '/, ca стране 
предузетаика л '/з са стране државе. Али без об- 
зира na то. господо, прилике су сада овакве; да ми 
не бисмо MOIMII iipiiMiiTii iipiinnnn. који аредлажу 
госиода, ввћ мп морамо да ирпмпмо Егринцив na 
ритета код установа како je то предвиђело. Оспо- 
јшо начело, ло воме рвдо треба да се одре^ује улог 
за осшур; ■ радпика, јесте то да се утврди и обез- 
беди падппца. a у томе пмају послодавцн толико 
крупних ннтвреса, да мп не можемо датн једној 
crpamr дарешава o томе пајкрушшјем [гатању, јер 
п плаћање улога вависи од г.псппс 11аднице,.а вв 
here, мп датв за право, да послодавци морају да 
имају ту у подјсдпакој мгрп pci. када со, гог.орп n 
решава o тако крувноме Литању као год и рад- 
ници. Послодавац морадазна, да се неће аротиву 
његовв ВОЉе n ocu п.сга дтир^пватл улог ;ia ослгу- 
рал.с, јер (п\ со ллачс. MOIMO десити, да то рсшава 
јсдпа, грула без питап.а друго груле, a олда бл мо- 
гло доћл до трзавица у целој ллстлтуцлјл тако, да 
бл моглодоћл л до пропастн самог.радничког осигу- 
раи.а. .Mu то. горподо, nclicMo. мВ хоКсмо да та ин- 
ституција буде здрава, да се развија свс јаче л 
боље у iiaimiM приликама, Есоје ј( гаоу толико 
(•pcljcnc коллко бисмо MU ■.KciiMii. Једино je могуће, 
да се остало na, постпгпутомс ciiopaiiVM.v'. да будс 
ларлтет, да буде меродавна реч n послодавца и 
радлика,у једвакој мери, то се пмдвлђа v члкау 

'■i->. оиога, пацрта. Ла млсллм, да je баш за радничку 
класу дапас корпспо. да се ова.ј iipiinmni \сиојл, 
jep he оида у лсто времо отиастп то инкримина- 

цпјс, крје су биле до сада падалс, како се инсти- 
туцпја оспгурања упбтребљава у нарочите сврхе, 
ако се усвоји овај пршгциц, онда ће свако видети 
да се ради no лравди, лепрпстраио n непартијскл, 
a то he бптл вајбол.е јемство, да lie ова ллстлту- 
n.nja лматл добру будућност. 

1'адл тога, ГОСПОДО, ja вас моллм, да ле дл- 
ратс темс.мш прлпцпл л лачело овога закола, 
псго да лрлмлте члал 125. какав je и да лмате у 
ввду, да je овај нацрт резултат спорааума група, 
које су ту ааплтсрссовапе, даи.те л послодаваца л 
радпика, л да je влада могла баш с обзлром ла те 
прпллке лрпстатл ла рснивање OĐB впстлтудпје 
каква je овдо. Ja вас моллм, гослодо, да прлмлте 
ова,ј члал Г2Г). лакав je овдс л како ra je лзрадлла 
већива одсека Уаколодавпог Одбора. 

Председник Миша Трифуновић: Има реч го- 
ссподив 11;!вестллац. 

Извествлац др. Павле Чубровић: Ово tnro je 
нашшенуо гослодпп Министар потпуло je тачло п 

,у интереоу свега овога колабората, јсојл CMO вам 
изнели, ja вас моллм, да усвојлте ово овако као 
игго je (Јскцлја лредлолл1ла. Ja лсмам времеиа 
дуже да говорпм, jep ћемб ускоро остатл беа осве- 
ТЉел.а u ;:б()г тога мпра.м бпти кратак. Овде пмамо 
дие гачкс. два разлога, којл лмлератлвио захте- 
i;ajy. Да се ово овако усвојл, као што je Гекција 
прсд.тл.чма. Upnu je разлог тај л то je, 110 моме 
мшлл.спу. пајиаисллјл разлог, што je уолште овај 
( истс.м uciirvpaii.a радт|];а код нас лов л док се 
не буде na, вракси показало његово дсјство, мл лс- 
иамо разлога, да долослмо другу какву редакцлју. 
(Ј друге страие, лрема улозлма, којл се дају у тај 
•Јмшд. свакако je рсзол, да л лослодавцл буду ту 
м« туппспп. За то вас моллм, да гласате за ову ре- 
дакцпју, i;ojy вам лрсдлаже (Јекцлја. 

Недељко Дивац: Хоћу само да учлллм јсдлу 
псправку. Ja сам код члала 125. ставло прлмедбу, 
да се то одпосл на иарлтет у Скулштллл, a члал 
127. овог закона говори o улравлои одбору л o ва- 
рлтету у њему. Према томе, моја прлмедба вааеи и 
за ч lan 125., a такође и за члан 127., који говори o 
1 .H гаку управнрг одбора.. To сам лмао да лсправлм. 

Председник Миша Трифуновић: Огавићу, го- 
гподо. na. гласал.е главу ХУ1. овако како je реди- 
говава у Секцији, na ако та редакција ne би била 
ПЈтм.ч.спа. опда li.v стаиптп na. гласање првДДОГ 
ГОСПОДИНа ДИвца.   Моллм   господпп,!  Дпица.   nci,;a 
спремв micMcii предлог. Дакле, господо. ко je за 
то. да će глава XVI. прима овако како je изишла 
na (VKUIIJC шч.-а. пипп.ш ссд|'тп. a ко je протлв тога 
кека нзволи устатл. (Већина седл.) Већина, ro- 
оподо, седи. Објављујем, да je глава XVI. прим- 
љена овако како je изипгла из Сскцлје. 

Госпрдо, извештен сам, да морамо прекивути 
p...!, jep he лестатл елелтрлчиог осветљелЈа услед 
плсталацлје ловлх машлла. 

За ндућу седллцу предлажем вам, господо, 
као прву тачку длевиог реда: дефинвтивно изгла- 
савање Указа 6 важноств поступка с ешовином 
ивлријатељских поданвка. Kao другу тачку пре- 
длажем вам: дефпллтлвпо лзгласаиап.с уредбе o 
i-aiiiTiiTii iiim,vcTj)iij(4;c својпле и даље: продужење 
данаппвег дневвог реда. Прима лв Одбор onaj 
дневнв ред? (Прима.) 

Давашњу сбдгацу закл>учујем, a следећу 
оедалцу заказујем за сутра, у 9 n no часова upe 
подпе. 

(Седница je завључбна у is часова.) 




