
XXIII. седннца — 3. децембра 1921, Ш> 

ХХШ. СЕДНИЦА 

ЗАКОНОДАВНОГ ОДБОРА 
НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ 

КРАЉЕВИНЕ 
СРБА, ХРВАТА 11 СЛОВЕЦАЦА 

држана 3. децембра  и>21. г. у, Београду. 

Председавао председник Миша Трифуновић. 
Заменик Сскрстара Јован Маговчевић. 
IIpiic,yTai[ Министар ва социјалну политику 

rocii. др. Вјекослав Куковец. 
(Почетаку io в '/i часова.) 

Председник Миша Трифуновић: Гослодо. 
отварам 23, седнвду Законодавног Одбора. Молим, 
да чујете протокол 22. седннце. 

Замбник секретара Јован Маговчевић чита 
записник 22. седкице. 

Председник Миша Трифуновић: Господо, 
нма .in прпмодаба па протокол? (Нема.) Дротокол 
je, господо, примљен. 

Прела^имо на дневни ред. Sa дневном реду 
je i. галка; пријем у целости закона, који се рас- 
ијкхтире иа дел.у TcpiiTopiiJv Срба, Хрвата н бло- 
пспаца. o поступку са IIMOI'.IIIIOM ii(i;uiiiiiKa држава, 
које су у испрлјатсљстиу са (Јрбијом^ Гласаће сз, 
господо, поименично. 

Заменик секретара Јован Маговчевић про- 
зива M.ianonf Законодавног Одбора да гласају. 

(После гласаи.а.) 
Председник   Миша   Трифуновић:   Господо. 

гласало je свега 11 таанова Законодавног Одбора. 
Сви су, госиодо, гласали за; Према тојме, овај je 
;iai;()i[ лрнмлЈОП. 

Прелазимо na другу тачку дневног рсда: ivia- 
caibe o закону o залиити нндустријске својине. 
MD.UIM изволите 'I.VTII арозивку. 

^амсник секретара Јован Маговчевић upo- 
: ima чланове Законодавног Одбора да гласају. 

(Пооле гласања.) 
ПреДседпик Миша Трифуновић: Гласало je 

опет свега м чланова Законодаввог Одбора и сви 
су гласали за. 

Прелазимо на ipehy гачку диевног реда: upo- 
дУ/Кси^ј сиоцијалпе расиЈјивс o мацрту закона оси- 
гурања радника. Дбшли смодо XVII; Рлаве. Жаии 
.m ко да учпни какву аримедбу? (Нико се ne ja- 
wi>a.) Огављам на гласаве главу XVII. Ko je за то, 
да се глава XVII. примв овако како je реј^иговада 
у секцији нека изволи седеггиЈ a ко je против аека 
илиолп устапг. (Ci'.n седо.) 

Прсдссдиик Миша Трифуновић: Обја,вљујем, 
господо, да je глаг.а XVII. примљена. 

Ha реду je глава XVI11. Нико се ue јавља за 
реч. Ставићу je иа гласање. Ko je против ове гааве 
нека нзволи дшш pyi^. (Нико ведиже руку.) Огла- 
шавам, господо, да je глава .\viil. примљена. 

Ha реду je глава XIX. Иаволите господине 
Московљевићу. 

Милош Московљевић: Ja бих хтео једно об- 
jamiM'iho поводом параграфа 172. Тамо се говори 
o Врхошшм суду. Оматра ли се го као државни 
оуд? Хоће либити те судије државвл зиновници? 
To значи, постојп један специјалан суд, равав Ka- 

(•ациоиом суду. To п« може битн no Уставу. Ол 
може бити само једно оделење Касационог оуда 
,■! као специјалан суд no Уставу не би могао бити. 
Дакле, молим вас орочитајте, господо, овај nn- 
раграф. 

Председник Миша ТрифуновиЦ: Има реч го- 
СПОДИВ  др.   MapKor.nli. 

Др. Лаза Марковић: -la. господОј не желим, 
да i;i'.apiiM овај оистем, који je овде првдвиђев у 
целом oiiOM завону, али ниоам у опште уверен o 
потреби специјалних судова, јер такви споровн 
мору да се појављују нзмеђу осигураничких каса 
п између иослодаваца, п радника. Ako су TU од- 
иоги регулисанв законом, онда raj спор иде ндм 
Управном оуду, акр je повређен јодав пропио, који 
je чисто управне природв, ати су судови организо 
вапи. ми гмо ]ix предвидели; n.in спор вде нпак 
редовнОм суду. Memi плје јасна, цела потреба] ових 
специјалних оудОва, где се говорп o судијама и o 
поротншџша, ге се ие зна, да ли се судв no закону 
лли no уверењу поротника. Ja бих молио, да се 
ог.ај одељак 0ДЛ0ЖИ. Ja нисам знао. да сс onaijo 
брЗО ii КИЛОМетарски решавају глаис оиога, сакоиа. 
Ja сам.имао примедбе за ргшије главО, зато молим, 
да со оио одложи бар за после подне. 

Нредседнив Миша Трифуновић: Има реч го- 
i im,um Шећеров. 

Дј). Славко Шећсров: Ja ое придружујем 
мишљењу господина NfapKOBHha: да специјални 
судови нису потребни'. Mu имамо окружних су- 
дова, Алелациони n Касационн суд, и зашто ства- 
ратн специјалне судовв за расправљање спорова 
око радничког осигурања. To нијо погребно тим 
upe mro .vMiioa.'aiia.Mo зиновништво; бирократија 
побтаје већа, a ми увек нзјављује^о иамеру да би- 
рократију греба смањити. Овшј ce законом ства- 
рају нова аадлештва, која Ешсу потребна. 

Председник Миша Трифуновић: Има реч го- 
сиодин Министар за Социјалну Нолитику. 

Мииистар ;ia (Јоцпјалпу [Јолитику др. Вјеко- 
слав Куковец: Господо, ja мпслпм. да требада оста- 
не Etao IHTO je предложено. To није случајно уне- 
сено, noro ca. обзиром na значај и карактер целе 
ипституцпјг o којој со оиде ради. (-uopOBH, i.ojn ce 
воде no тпм иредмстлма. (чшдлјаллс су нарави. У 
л|)вом степену o овлм слоровлма iii>oc\i)yjy поротлн 
судовл, којл су јо.длакл слстему пороте. Ова ллстл- 
туција, како смо ce јуче сагласиЛи, треба да буде 
MITO више аутономиа. ппгтлтуција. У IIOI;IIM држа- 
вама у OIIIIITC држава ce не меша у TI; ствари; A 
у неким државама сама држава ne плаћа пишта 
за ту ]iiirTHT.vmijy радошчког остурања, јер ce ту 
ради само o ннтересима послодаваца п радника. 
Да je овде 1 !лада узела ствар у своје руке и продло- 
жила пеку организацију^ то би била друга созар, 
a.m држава другог јаког ауторитета нема, којим 
би ce могао овај isaKoir сировостл. У свлма држа- 
вама постоје специјални судовн no тпм стварима. 
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Предмета, који долазе у обзир код ових специјал- 
IIII\ судова, JiMii, огроман број a већ ради бржега 
рада TiiN ннстшуција аотребно je, ако радник нли 
послоданациијопадонол.пп прко.м ипстапцијом CN д- 
ском, да ствар дође штр пре до решења код друге 
шштанције. СпвцијаЈШн he судови, око je ртвар 
ироста н лака, o тим специјалним [гатањима брже 
доноситиодлЈОсе и .laijiiic lic со онаћи у тим пред- 
метима иего ли онн Касационн судови. Taj суд' 
UMU истина значај Касационог суда, да, каоира и 
поништава решеља, која су противзазеднита, алп 
imai; су специјални предмегги o Есојима онн реша- 
i'.aj.v ii i.-ao прва и као друга инстанција, Ja ми- 
слим, да мп по бисмо ушнилв Епшакву услугу др- 
жавној управи, ако joj дамо joai и тај првдмет, 
Зато вас молнм, да лримитс го овако како je овде. 

Председник Миша Трифуновић: 11ма реч г. 
др. Лаза MapK-diiiih. 

Др. Лаза Марковић: Ja сам већ јуче нагласио 
гледшите, с којега посматрам ову ствар и морам 
приметити, да ми ово стаа])11 изводимо na једаВ 
цачин, којп се не м.оже одобрити, јер мн аемамо ни 
најма&в осигурања; наши су односи још iiecpe- 
ђени, ИЕДустрија je у зачетку и ми стварамо овде 
пет врста осирураи.а, обухватајућн чак и ono оси- 
г.урањо. које im земље индустријски много јауе 
развијене још иису увеле. II сад целокудни тај 
тако тежак и значајан посао хоћемо да изведемд 
једним потслом пера и да копирамр из једне луде 
болвсти за кошфаљем да копира-мо организам, 
који постоји у земљама, које имају социјалао за- 
конодавство више од 40 година. Тако емо и ми код 
нас кошфали овај иачпп pcinypaiBa. (Mimn- 
стар др. Куковец: Лоотоји код нас већ дуго. већ 50 
годипа у iioiuiM до.кжима државе.) llc. mi ero јуче 
споменули, кад ие већ тако изазивате, морам да 
вам кажем, да оте споменули, да je у Орбијн tfo- 
стојала инспекција рада, a у Србији су постојале 
дос' прпг.родио ипсцгкцијс.   (МиНИОТар   Др.    Куко- 
вец:   Извините, ja сам   рекао  радничка   (сомора.) 
Иардоп. ja оам MIIC.IIIO. да сте рокми ннспекција 
рада. 

Ja iia.ia;aiM, да оваква једпа оргавизација 
специјалних судова која пма, смисда У земља\1а са 
једном развијеном индустријом, где могу бити m 
(■порпп предмети многобројнв и где би збиља то 
био јодаи велики терет за редовне судове] тамо 
има смисла, али код нас, који тек нмамо да ства- 
рамо тако |)oliii индустрију, да стварако радни- 
IIITI',0 n да га заштитимо, где имате у једвом округу 
тек једну факрику п сада ви хоћете да стварате 
таква осшурања, господо, то изгледа парадоксно. 
Таква осигурања иорају се код иас нзвестн тек 
постепено, дајмо мв те ствари родотшм судовима; 
na ai;o оо покаже немогућноот у пракси, ако нма 
велики број ciiopoiia, онда ништа не смеха да сс 
уведу и ти судони. Предајмо те отиари котарским 
судовима, то су в онако нисто приватноправни 
ciiopoBii. Оидо ('o ради o праиу стеченом no једном 
факту, пгго je јодап радипк \viarao толпко и то- 
лико премијв, и опда стекао право na осигурање 
na, случај болести, na. случај несреће или na слу- 
чај старосш. Оад, молим вас, ради се b томе ко 
нма то право, on n његовв најблилси сродници n 
нојави оо спор: да ли je on уплатио премије, да ли 
■raj п.огои сродник, којп истиче го право, има баш 
npana да повлачи то осигурање, Ko ne расправити 
тај cuoi), исго редован суд. ПТта пма. ту порота д i 
ради? Ту je отвар попптпвања. факата. Ja TO no ра- 

иумсм. зашто у OBOJ пашој земљи итварати Једаи 
овако гломазап апарат. Нетачно je тто ое гврдн, 
да то ништа ноће Државу да кошта. To ho. мало 
no иало, ппак државу да кошта, јер аослодавди 
неће Mohn то да плаћају, a такође mi радници и 
опда lio држава бити та, која he то цлаћати. 

Ja сам, господо, за то, да ep ono одЛојки бар 
до noo.io подпо. jop ja желим да o овоме говорим 
са мало више мудије. Ово говорим <-ада прилично 
noi'.pnmo. то n оам признајем, јер je ова ствар 
дошла веома брзо. Ja, дакле, ne тражим, да се то 
одбије, jop се бојим, да у томе ne погрешим, a m 
Mo.niM вас, да оо 'io пптап.с ОДЛржИ до noćio 
подие, n.iii .lo сутра, да бисмо ое o томе пптап.у 
моглн договортп п расправити га де^аљпије м 
онако као што треба. 

Известилац др, Павле Чубровић: Господо, 
ова идеја г. Марковића: да се укине овај овако 
уотројоп суд, могла бв се можда примити, кад бп 
dn.ia тачна његрва претпоставка, да редовни су- 
довп MOI'.V решавати и те спорове. Кад би редовнп 
судови, KOJU су дапао оћтерећеин веома великим 
iioc.ioM n који ho увек nimi оптерећеии, могли 
узетн na оебе n овај терет, онда би се решаваљп n 
ових спорОва мог.к) npi'iioni na редовпе судове, са- 
свим природио, јер спорови оу спорови, пресуде су 
пресуде. Оно mro je нас у III. Секцији рјчсоводило, 
да начинимо овакву ковцепцију, овакве одредбе, 
то оу OBU разлози. (Др, Л. Марковић: Нисте ви nn- 
inra. пачинили, noro сте просто превелн оно mro 
ПОСТОЈИ у Иомачкој!) 

Ha npiioM месту, радпиштво крд nar nujo у 
тоЛиком обиму мало, као mro замишља r. Лаза 
Марковић, IIIITII су 'm спорови тако мали, nimi ће 
Гттп тако мали, i.'ao mro on замишља. Радништво 
je 1;од нас у много већем ороју. оеобитр у OBaito 
проширеној nanioj држави, a исто тако биће 6д 
великог обима n спорови, којп he се јављати пз- 
међу послодавада n радника с једне стране, a 
o друге стране између поједшшх управвих ии- 
станција и појединих улагача у погледу тога оси- 
гурања. MOI)\TIIM. тп су спорови питање свакидаш- 
n,cr хлеба, пптатс сг.ак-пдапт.пх ЖИВОГВИХ no- 
треба; то су пптап.а свакидашње земаљске продук- 
ције у najmniK'M смислу те рочи. II ако мп будемр 
пренели na редовне судовс ретаваЈве uman.a 6 
јсдпом v.iorv o;i, 2%, које пптап,!' na npmi поглед 
изгледа ситно, онда у трм случају, ти редрвнн оу- 
довп често n.vra nehe завршити nn распралити та- 
кву једну ствар nn за пола године, im за годину 
даиа, a MoljvTiiM успоравање брзог pomni,a тога пи- 
таша имаће своје реверкусије na целокупап nam 
привредпн живот. II, да би оо, господо, то откло- 
нило, мп смо у III. Секцији усвојили onaj предлог 
Тшистарства за Ооциј^лну Прлитику н пренели 
решавање ових рпорована ову врсту поротних ćy- 
дова. који lio пматп да решавају оваква питања у 
јодпом брзом процесу n брзом процедуром. Л као 
једва upora, контроле пад тим поротним судом, пад 
организацијом те пороте, долази стварно један др- 
жавнн судија, који има да спррводи делокупну 
продедуру у томо питању. Према томе са фор- 
ма.шо стране пооматрано, задоволЈеп je разлог r, 
Марковића, јер тамо постоји једап званичан Рр- 
ган, a задовбљеи je n ca практичне отранв, погла- 
вито зато lino пмамо тамо једну вроту пороте. II ja 
бих иао ftao нзвестилац ooinuijo молио, да ово гш- 
тап.с no одлажемо. јер ;ia се n одложВ, мп га umu; 
na други пампп нећемр решавати \ioliii. C тога вас 
молпм. да ставите na гласањс. 
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Председник Миша Трифуновић: l'ci piti г. 
Московљевић. 

Милош Московљевић: Овај rv.i,, како je »ред- 
виђен, n.m једрасавни суд, или нијо државни суд. 
Ако једржавни суд, онда on tio Уставу не можс да 
оудс. и. .-п.о iiiijc. државни суд, онДа се овако кат«) 
je предвиђен токође не може допустити, Ево за- 
iiiTo. Tu оудови имају да решавају нстина само o 
једној врсти приватно-правпих одиоса a овај je за- 
i,(ui државни закои и ja мислим, да се ne мрже до- 
пустити, да некакви приватни судовн решавају o 
(TcnpiiMii. које су предвиђене једцим државним за- 
коном. 

Ja MiiciiiM. да ови судови греба да буду оде- 
љеља редовних судова I;OT;IPCI;IIX. окружних, 
апелационих и касацхгоних судова. To je чини ми 
се у урвдби d уређењу осигурања радпика у M.I. 
160. предвиђено где се каЈке: »Председничко место 
може ое npeka потреби установити и као посебпо 
судијоко место, које he бити у саставу (статусу) 
Краљевскога суда, којн će налази у седишту суда 
раднич^ог осшурања«. To jo већ друга ствар, Пре- 
M;t томе могли бтг се ови судови тако и оргашшо- 
пати, да ве буду гтосебнн судовн него одељења ps- 
довних судова. (Известилац др. Чубровип: Фор- 
мално ir јесу.) Нису! Ово у- осигураље под крптро- 
лом Мииистра Социјалне ПРолитике и врховни су: 
ли.ја налази се под контролом Мидистра 5а Соци- 
јалпу Полихику. 

Председвик Миша Трифпновић: Реч има г. 
Мниистар за Социјалну Политику. 

Министар за Социјалпу Политику лр, Вјоко- 
слав Куковец: Ja попово упозоравам, да то није 
тачио. да je то иекакав произвол>ни суд м који 
Министар Социјалне Политике (ша VTiniaia. Taj je 
оуд сасвим самосталан и институција Министар- 
ства Правде и ја,внога судства није TV никагсо mi 
повређена, јер се у M.I. IGG. каЈке: Поедоедника 
као ii ггрема потребн једногл и више његових за: 
меника гогенује Министар Правде између судија 
Првостепених нли виших судова. који делују усе- 
дитту суда радничког рсигурања. 

Tu судови имају поред звллиужог сулије 
правника још и стручњака. to je no приволи 
отварв саме згодније. Cio. Л. Мгркоеић: To fmc.v 
стручњацв вего поротнитти. Радниди решавају o 
правничким ЛитањимаЛ Ми имамо o многим мате- 
ријалвим стварима изабване судове увелепе. И 
кад утаквим судовима имамо и судију Првог.тепе- 
гтог Оуда, опда какве би jom гаратгције твебало? 
Ja вас молпм. да примите ттак ствар овако ка- 
гсва јо. 

Предсвдпик Миша Трифуковић: Реч има др. 
Л. Mapi;omili. 

Др. Лаза Марковић: Ja бих молио. господо; 
да примпто мо1 предлог. да ово одложимо до после 
подне. i"P ia hy вам подветв локазе. да ово не 
ваља. Донећу доказе пјто TU судови пма да рас- 
прављају и видећете. ла лв je боље ла расправЛа 
тО једав правник n.ni раденнк. Иначе ia немам пи- 
гата против тога. да сповове pouiaBaiv оквужни 
гоедв за осигураље радпика a да се жалбе подносе 
Средишном Уреду, 

Чл. 150. говорп ко ho да р^сврпвља спорове 
iniMchv једнога рсигуран^иса или [ђоговвх npa6iio: 

овлашћених сродпвка с једве стране н СредиипБег 
Урода односио окружпрг уоеда за осигураше рад- 
iim;a с друге стране TV пемају места mi ггосло- 
иавци mi радници. To jo јодва |IIIOTQ npagiia стиар 

II ту мо не MovKo r. 4yf)poiaili да убеди, да je добро 
ог.о. кад je просто позвата ствар, да правнитпса пи- 
таља најбоље могу да реше правници, 

Предоедит; Миша Трифуновић: Приступи- 
IICMO гласању o глави Г9. оврга предлога законског 
односио уредбе. Постоје два предпога; једав r. др. 
Лазе Mapi.-oiailia,. да се решавање o главв XIX. 
одложи до после подае и друти предлог г. Mmni- 
стра Ооцијалие Политт{е, да се 6 onoj глави одмах 
решава,. 

Мипистар за Социјалну ГТолитику др. Вјено- 
слав Куковец: Најзад, ja пристајем, да će peiiia- 
вање o главв XIX. одложа за после поддв, али 
с тим да се наставв решаваље o r.iaiui XX. и дал.е. 

ГТредседник Миша Трифунови11: Јесу лв сви 
чланрви lio.'i.mi. да cć ова глава одложв за носле 
подне, IIOIIITO je na, то и г. Мидистар пристао? (Од 
бор  пристаје.)  Господо,  решавање o главн   XIX. 
према томо одложено je за no подне. 

Прелазнмо na претрес главе XX. Има рвч v. 
Јеремија Јеремић. 

Јеремија Јеремић: Ja се no слажем са тачком 
Л^угом члана 181., која грвори, Да Мрнистар иоже 
шрпцатп повчаие казнедо 600 дипара противу oл,- 
говорнвх лица самруправних opranu, која не n;i- 
вршују закове п.ш прописе нзд9.не na оснрву 
овога закона. Овде се, господо. ne види мштмум 
као што '•(' видв максимум, јер мозке наступитв 
'■л\м;|ј. да одговорна лпца. буду пачелнв прија- 
тељв г. Mnnnnpn п да г. ^инистар одаоворпрм 
лицу изрече једав ишгамум казне од једног дв- 
irapa, a то, господо, no џрже да исплата mi сам 
vTpnnicnn матсрпјал. Молим вас, господб, Да због 
ким изволите употп једав одређенв минимум за 
казну, реиимо од 200-000 дипара. како бн одго- 
ворво лпцо збиља осетило ма n пајман>у гсазну; 
Држим да je ово врло умеснр и да бв требалр npp- 
ма томе n уистп. 

Председник Миша Трифуновић: Реч нма r. 
извостилап;. 

Известилац др. Павлс Чубровић: Господо, 
кад }о одређеи максивдум, онда ј" самвм тпм одрс- 
ћев n MnniiMVM. on 00 подразумева. Узмитс да je 
једпо рдговорно лице заслужило једпу сасвим MII- 
nn\iii.in\- казву, na да судија због рвог одређеног 
VIIIIHMVM;!. рецимо од ^оп динара. колвко тражв г. 
Јеремвћ. мооа. да га казнв са рвбликр са кблико 
га no својој савеств иначе ne би качнио. Да no би- 
смо довели сулију v положај. да издаје пвесуде. 
које бв се косиле са п.^г6в6м сав.агаћу. мв смо због 
тога одведили само максимум. 

Мипистар за роцијалву Полтвтвкл' пр. Вјеко- 
глгв KvKOBeu: Ja мпстпм. господо. ако бисмо Beh 
vcTnv.in \ninn\i\-M. ia бв to било врло пслико. рлн 
ja no VOIIIDIM потребу ла ce on уопптте метне. ЛТи 
смо v увмби o пузбијаљу скупоће виделв. да je 
najBobv no-ivniK-oJiv праввло to. од ко1их cv попгле 
оке kovmie кплне poje cv комхгормвтовале педу 
ппстптх nnjv. Алп ja ne правим гптање ол тога. 

Јеормија Јеремић; Ja n;i.ia'n\i. тспо.то. л.ч nii 
OP nii тај пачип. ако бв ce оставила ова урадба без 
итгамумо, оставттло ррганцма да раде mta xoho, 

Дв. Лаза Маркови^: Ja IIM.-IM примедбу код 
члапа i si., првв став, ГГ;1Ј члан гласи: »Против 
оцоодаба. зак^вучака, рдлу1;а n пресуда Мшшстоа 
Сопвјалне Шлипгер. умтмчтх односво цтрече- 
miv v дрлокругу олређстгом му рвим saitOHOM, ne 
молсе сс даље штуи«. Ja иислш, да ce ово ne 
ИОЖО OBaiČp прпмптп  n прслл;г,к-ом oi;;ii;i;y ДОПупу! 
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»Прогив рдредаба закључјала, одлука и цресуда 
Миниотра Ооцијалне Политнко. учињених од- 
iiocno изречвних у делркругу одр^еном .м,\ овим 
иаконом може со iispelin жалба врховном уиравном 
суду овм у случају кад није у питаљу повреда 
закрна«. 

Другим речима да објасним овај свој цред- 
лог. UMU извесних односа где Мшшотар ао закону 
задржава оеби дискрецијонално право и којн će 
одноои тичу радника неке врсте совдалне поли- 
тике. У таком случ.чју. ако je остављено Мицистру 
да у пбследњој инстанцији одлучи, овда [вегова 
одлука ne аодлежи разматрању врховног надлеж- 
fior оуда. Aira ако je у питању примена позитив- 
пих закона мора се no закону и та ордука под- 
врчи, TQ јест дати могућности да ииирит ревизију 
одлуве врховног управног суда, a TO je Државни 
Оавет. Овако стилизовав § IM. даје могућност је- 
дноме Министру да повреди закон и да ип једна 
судска инстанција не може његову одлуку да ис- 
питује. Ja предлаж^м, да се прави разлика између 
оних одлука, при којима није остављена Министру 
дискрецијонатша власт., да ои сам оллумк и oma 
одлука где Министар примењује једеш позитивни 
.чакопски Tiponiic Лг;о Мтгистар примењује један 
[тозитивнн законски пропис онда разматрање те 
одлуке мора да буде резервисано у Kpaiaoj ин- 
станцији тфхолиом ујфавном оуду a то je Државни 
Сазет. -Ta бих истакао ово као изузетаи пример, да 
нема места даље жалби', ако ]•' питање Министру 
оставило самрм законом дискредијоналну власт, 
да ou caw реши. To jo један приндшг, т;оји се no: 
иавља и mijn спепијалан само за ono предлоге, 
који вреде за сва Мшшстарства и било би нело- 
гично да ое on овде не усврји. 

Министар na Ооцијалну ТТолитш.у лр. Вјеко- 
слав Куковец: Ja делим шппљеље г. Марковића. 
AKO мисли г. Марковић, да та допуна трејЗа, ja je 
примам. Оамо се no себи разуме. да ио може im 
једао Миипотарство да бУде изузетпо од онога 
чему подлеже ова друга иадлештва. 

Прелседник Миша Трифуновић: OraBuhv на 
ivincair.o. ТТма две примедбе код члапа 184. г. Јере-. 
Miilia. коју г. Министар но прима тт г, Марко- 
вића, коју р. Мшгасгар прима. Отавићу ва гла- 
оап.о nm- главу 2п. оа овом примедбом г. Марко- 
Tiiilia т;ол члана 184, Ko jo за то. ла оо ona глава 
ОВаКО ПрИМИ HeKfl ИЗВОЛИ оолотп   i:o jo ПРОТИВ 1Т07;а 
изроли устати. fBehmra седиО Већина голи. глава 
јо XX. пршљена онако. itaito je редиговапа v с^к- 
iinjii ca примедбом г. Марковића код §-а 184. 

ТТа, ролу јо глава ХХТ. Пошто оо јшко no 
јавља за ввч. стабљам на гласаље: ко je за то. да оо 
глава ХХТ. прими овако како je оедигована у оек- 
mijir тгока оелзг. a кб je ггоотив цека vcrane. (Т>о- 
liinra седи.) Објављујем, да ie глава ХХТ. црим- 
љена. овако т;ат;о je ио, ooKimio ттзавтла. 

ТТа npoipocv je глава ХХП. Отављам на гла- 
пање ову глпг.у. пошто се нико ne јавља за рвч: i;o 
i« за то. да оо ова глава. овако велиговала каква, 
io ирол вама iipiiMii. нека изполи седети, a ко je 
imoTiii; иека изволр vrr.-iTn. ГВећина седи.) Објав- 
л.ујем ла je глава ХХ.ТТ. пвкмллна. 

ТТа пртрооу je глава ХХТТТ. 
Недељко Дивац: Ja xohy да нстакнем. ла 

сам u олдо пвотиван tfomnmnv квалитета. стога 
оматрам. да § 2оо. греба изменити у смислт. у 
коме сам раније предлагао. кад еам потицао ne- 
згоде од пршпита квалитета. 

Мннистар за Ооцијалну Цолитику др. Вјеко- 
слав Куковец: Иитап.о je noii пало.шо решено ра- 
иијо ]i стога се гамо аостављени принцип no можс 
сада MO!I,;ITII. 

[Гр^дседник Миша Трифуновић: Прима лп 
Одбор глапу ХХТП. како je предложена од сек- 
цијо'.' (Прнма..) Објапл.ујолг, да je глава XXIII. 
примљша. 

Прелазимо иа глаиу XXIV. За рвч се nujo 
npnjaiiiio ешко. Ирпма ли Одбор предлог секцијв'о 
onoj глапп?  (Прима.)  Објављујем, да je предлог 
оокцпјо у пог.ку^у one главо, 11])1'|МЛ>0П. 

Оад прелазино na следећу тачку дпввнога 
реда. 

Милош Московљевић: Ja бих хтоо да пред- 
ложпм. да се у овоме закопском предлогу исправи 
језик npo него што се да у тта.мпу. (Гласови; IIpn- 
ма оо.) 

Др. Лаза Марковић: Mu смо за прсле иодлс 
<"T;IIIII.III јодцу главу овога закопа ir онда ћемо 
гласати за предлог у целипи пошто завршимо 
дискусију. -Ta, бих желео, да приступимо реша- 
ваау опог питаља, које сам јуче споменуо, a ro je: 
да лп ћемб мн моћи, tiao Законодавни Одбор, да 
дамо (сопачпу закопску снагу једном сасвим Iro- 
пом закопском продлогу. којв представља унифи- 
кацију једног предлога пашег радничког законо- 
давства, или ћемо оматрати. да овде функциопи- 
шомо na оснрву члана 133. Устава, да пршлмо из- 
једначење законодавства n да пашу одлуку има 
да одобри Народна Окупштина no ј^дном кратком 
IIOCT.VIII;V. предвиђеном једшш чланом Устава. По- 
IIITO jo Одбор j.vio убвојио onaj одол.ак. који ГО- 
вори o оопрурању раденика за гахучај изнемогло- 
сти, (■Недељко Дивац: Боље рећи: »Неспособно- 
сти«) за случај песпособпости. старости, и смрти, 
то je niMo цоо пакотг добио једну далеко ширу под- 
логу и дредставља со као првенствен прпмор соци- 
јалног законодавстаа, за које onaj Закоподавпи 
Одбор no MOMO уверељу nujo надлежан. Ja бих да- 
кле молпо. да ono питање прбвентилирамо, jon ако 
оо донесе одлука, да дпг оамп имамо ла прогласимо 
onaj закон потпуппм и копачпим законским Лред- 
логом, опда би nac то ставило у немогућпост. ми 
no бисмо гласалн протпп овога пводлога, али ja ne 
nifx гласао шг »за« тг увдржао бих оо од гласаља 
плп no бих nn дотпао. Ja. гооподо. лто смвм да npn- 
мим одговорност пред клубом. ,Tia овакћу једпу 
крупш? ствар самп ми решавамо! 

ТТТто оо тиче практпчиог резултата, ja ми- 
слим, да nn господин АГтпготар. im господа, која 
тпрло да пмају mnno ппторооа na. овај поодлог noro 
лругп. пвмају пикакве бојазнн од tora. што lio ТТа- 
родпа Окулштина једппм глалањем оа »да,« шш 
»ne« да донесе своју оллуку. Ja сам увереп; ла he 
ona одлука бптп позитивпа n да he Народпа Окуп- 
шттпга onaj закопски првдлог ла прпмп. a увереп 
сам Tai;o1)0 n na. onoj клуб и пбог тога смем то да 
кажем. Г! друго ртрапе лоЈалпост захтева. ла мтг 
onaj продлог поднесемо својим лпуоппма потов, ла 
бисмо зпали зашто IIOMO гласати. Нома бојазпи да 
he то битп л\л-о. jop кад буде готоп. опдп имамода 
упутпмо ТТродоодпику ТТаролпо Окугаптипе овај 
nai;onoKii ироллог оа молбом. да оо стави na дпопип 
ред јодпоод n;iv1in\' оолпппа. a т;ад оо oir стави иа 
дневни рол које оодпппо скуппггипске. онда Скуп- 
иттина има да гласа са »да« плп »no«. У тгао сваке 
групе може no једав представник да изнесе своје 
гледиште n с тога ja мислим, да јо ono потребно и 
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апвлујем на госиодинаШнисгра, да o овоме диску- 
тујемо и иарочито мојпш г. Министра, да прихваги 
ове MOJI' иапомене, јер н i иема никаквих раз- 
лога, да једну овакву крупну, значајну ртвар од- 
лажо, да бежи од Народне Скупш^не, јер, грспо- 
до, ако Народна Скупштшш иеће овај законски 
иредлог, овда га m можемо мање сами да при- 
мимо. A ако НЈа-родна Скулштина хоће рвај закон- 
ски предлог, као што сам уверен, онда налазим, да 
II(!MJI iiiii;ai;i!iix |)ii;!.!i()rii да U'-I^IIMO од Иародш; 
Скушитине и тако рећн кришом од њених леђа да 
то радимо. Ja из тпх разлога валазим, да то сада 
дискутујемо, ажо се ви слажете с тим, пошто смо 
ово сврпшли, a ако не, онда да одложимо за после 
подне n.iii за једну конференцију п иолим Вас, да 
o томс водитерачупп. јср rr тпмс тпита ствар не 
мења. 

Председник Миша Трифуновић: Ja бих b 
гоме питању за сада ово рекао. Г. Марковић по- 
креће једно питаље, stoje се тиче делокруга рада 
Законодавног Одбора. To je једно старо питаље ме- 
ђу пама. Једнн гледају na делокруг рада Затдано- 
давног Одбора на једаи начин ужк, a другн na је- 
дан nmpii иалпи. To je Једпо [титање спорно међ.у 
нама. бе;) разлта- na партпјс A.in ja ИИСЛИМ, Г. 
Марковићу, да после подне не бисмо моглв диску- 
говатв o овој стватзи, док се клубови ne би чули p 
томе. Ono je једао важно питање. -Ta бих за после 
цодпе ставио само ову главу, na што je н г. Мини- 
cfap пристао, даје после подне нзгласдмо и дефи- 
питивно свршимо у Законодавном Одбору. 

ТПто се тичс доуге ствари, хоћемо ли овај за- 
icoH упутпти Народној Скупштини no 133. S Устава 
iMii ћемо га рматрати да je дефивитивно свршеп у 
Законодавном Одббру, ja мислим, да га обтавимо 
за два дана, док не чујемо мишљење Еслубова. ГГ<) 
je генерално питаље делокруга рада Закоиодавног 
Одбора, то je niiTait.c претресано и раније, једнл <,.\ 
заузималн једно гледиште a другн друго и зато 
Ппх молио, ако пристаје г. Мгашста;р, да ову ствар 
одложимо за два дана. 

Мшшстар за Социјалну Цолитшсу др, Вјеко- 
плав Куковец: Јуче je била начелна дебата и г. 
Трифуновиђ je казао, да се ту радв o једноме na- 
челу. Huje било предлога у томе смислу, какав je 
сада постављен, неро je једцогласно примљено, да 
ое iipiicT.vnir гласању o уредби i.aiai je ту. -Ta сам 
јуче .vMimno једну кондеоију г. Маоковићу, која 
клспијг није била потроПпа. јер нвје бчо аостав- 
л.сп предлог no том захтеву. како га je ов вдп&о у 
своме говбру. Ja мислпм. господо. да се противи 
уставу и досадагањој пракси, да Mir постојеће 
уредбе. кбјв су биле на претреоу пред Законодав- 
ппм Одбором, изнооимо цред пленум Окупштине, 
IHTO je бпло већ путем уредбе предвиђено, jeo no 
нзртгПом захтеву Устава тоеба да се све уреибе 
поднесу Зажонодавном Одбору и пије предвнђев 
никакав flpvra посптак no тпм vw>n6m&. какве 
ov биле. него да пх Законодавни Одбор прими, од- 
бади; ii.-m пзмени. Уредба од 27. јуна о. r.. која 
ради o ocnrvpan.v радника за случај болести, за 
случај necpehe. мислим, да мора на сваки начин 
барем.у колико се опоега уредбе тиче дефинитивпо 
бити penjena овде. Тако се радпло o свима другим 
уредбама n im једап нзузетак гшје био прављеи. 
јербо Законодавнв одбор нма могућности, да 
vp-'.idv. око мисли, да imjo сгодио да je прими, да 
je одбаци и ja. остављам господи, да реше v гоме 
поглоду, да ли имају иогућносж, да  одбаце ту 

уредбу, a. i n ипкако нбмогу пристати na то. да со 
уредба у ономе опсегу, како je била обнарбдована 
у »CpncKiiN Новинама« 6д 27. јула о. г. n шво 
ју je цео свет познао и како се примењује.о којој 
mije nn.io !ipiiroi!(!])a у (чч;цпјп Законодавног Од- 
бора, где су све странке сарађивале, аа и странка 
г. Марковића, да се овде прими, да се ona, износи 
пред скупштински плепум. 

IIITO be тиче онога матвријала, који je ту као 
допупа упешев код осигурања радиика за случај 
старости,  нзпемоглостн и  гмртп. јгдппо  o томо 
lipe |.101'У  ИОГЛО on пптп  реЧИ,  МОГЛО бИ бИТИ   1)0411 
ii upe;'ioi-y како га je отавио г. Марковић, али су 
мп јуче i'. Дивац n г. Шимрак приговорили, да то 
не ипх гребал да чиннм ir јуче caw пристао na то, 
да та два предмета нздвојимо и нико mije поста- 
вио предлог, да сс то учини, него се гласало o 
предлогу какав je ту и решено je no моме ии- 
iiui.(Mi,y дефинитивно o томе питаљу; кар и o свима 
другим пптап.пма. A.in ja пачелно n правно сма- 
трам, да гледе опоца д&иа закопског предлога, који 
се тиче осигурања за случај старости и болеош, 
да je гледиште у неколико друкчије nerc у уредби, 
noja je била у иелшт обнародовапа n ако мисли 
Законодавни Одбор, да у томе погледу треба да се 
учини неки другп поступак, ja мислнмј да би то 
било педоследно, jop смо јуче веђ ствар изгласалп 
дефшгативно. Али ja признајем, да je ту друга ма- 
герија noro ona прва и од прве правим питање, јер 
мислим, да je примљена дефипвтивно и ne знам, 
како тропа то квалификовати, да једпу ствар, коју 
омо j.vio примили, сала одбацујемо, a ситуоција се 
TiiMo no. MiMi.a птпта. Mcnn иије иознато, nni;o nnjo 
нзнео разлог, зашто бн требало друкчпјо посту- 
патп. јер оо ту pa.'in o стварима, које нису нове 
noro. n ja оам већ јуче ка;;ао. ;i:i  важећв  IKICTOJOIIII 
заков регулише та питања рааумесеу разним кра- 
јевтаа наше државе у неколико друкчије, a у 
ствари једнако, a у пеким крајевима nnjo специ- 
јално било joni израђепо то осигурање. Али и ту 
како се зна, у Србијв у Београду. имамо сада Beli 
ooiir\|)an,o заведено. И намера j'1 биЛа мода и свију 
nao. који смо na томе радили, како ппомо дошли 
na. осигурање радника, у ршпте радцичког зако- 
подавства до онога принципа, којв пршшип одо- 
брава већина у Скулштинв;, na пмг упификације 
да nolio oirni различитог живота пи политичког 
mi пациопалпог na im привредпог у разпим дело- 
вима nanio O.OM.'M'. noro да живимо под једпаким 
законима n под једнагаш условима. Ради тога ja 
мислим, да господив Маркови}| треба да одустапе 
од свога предлога. 

7Ip. Лаза Марковић: Росподо, ja мислим, да 
je mino nm Мпццгтар у јо.тпој ааблуди, јвр je го- 
сподин Миниртар сам npe шожирј да се ове уредбе 
скупе у једап закон u on je тај закоп пама подпео 
n na рснову тога закона радила je секција. Тиме je 
извритепо ono. mro се зове изједначењв законодав- 
ства. Сада господин Министар каже: na ja сам јучо 
био сагласан с тим, да се издвоји ono што mije 
билр n|)o imilioiin. Ai;o jo росподин Мпнистар био 
сагласав с тимв, онда ne греба да пам предлаже 
цоо овај закон, a on je предложио цео закон и ове 
ono одредбе, које су постојале у пој.единим краје- 
вима. Оад ми паилазимо na тешкоће. јер имамо 
потпуно noTio отвари. o којима пашл клубови ne- 
vajv појма n мн T|i!r,i,-iiMo. да се тај закон ако будв 
мрпмл.оп одштампа n гтаг.п na диевнВ род скуп- 
nmme. да га ona iiporniM паоањ-м примл n.in од- 
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баци. Ja Miic.niM. да аргументи, које изиосн госпо- 
дин Мииистар, не MOI^ да издри^е критику. 

IIITO je било јуче на седници, то je споредна 
ствар. Овде je у пита^у пропис Устава и питање 
односа Законбдавпог Одбора према и.ниуму скуЛ- 
штинском, у miTiiii.v je наш мандат, да ли мп мо- 
жемо овде само нове стварн да аримамо. Ja се ис- 
кљуадво нозивам na npoirac Устава, који каже, да 
IIM.'I, две врсте џослова које радн Законодавнв Од- 
dop. .IC.III.I je врста ивједаачење законодавства и 
то краћнм поступком и у то.м случају гражи со. од- 
лука Скупштине, a друга je врста преггресање по- 
отојећих уредаба. Господии Министар je повредиб 
то друго n iiii.jr (годнео постојеће уредбе иа претре- 
сање, него je израдио нешто сасвим егово, II ми смо 
v жељн да остваримо радничко законодаВство 
с погледом Eia изје сначење и хрћемо да примимо 
то, али сада долази друга ствар да то Окугаптина 
санкционише. Ja не разумем, кад се већ пошло тим 
правцем што се не иде даље њиме и не разумем, 
зашто Да се не да Скупштшш, да 6iia своје пуно 
право врши како joj то припада. 

Гбсподо, ii иначе иемамо на дневном реду 
ci.'.viimTinif ништа п ово he бити једна лепа ствар, 
да се liii.ui ;i.i Јг Законодавни Од^ор урадио tieurro 
п изнео пред Скупштипу, Mu имамо потов леп n;1.- 
рађев предлог, који je iinmi.i много копиран, али 
који je добар предлог, na ггека реонда тако гтокуша 
i.i ради. Можда he то бити добрр, a за то нема ии- 
какве бојазни, јер у Скупштини нема дискусије. 
Свака група преко свога предбтавнцка има само 
I.I учини нзјаву и ja опда не разумем зашто ово 
да се не нзнесе прсл Скупитшу. Mu смо овде из- 
јбдначилј) 20 разних уредаба n закона! Bfio погле- 
дајте; (Чује će: Каквих 20!) 

Потпредсбдник   др.   Светислав   Поповић:  Ja 
пам дуЈКан да устанрвим факт, Да je Министар за 
Ооцијалну lln.mriiL.v (f),ii;Tii4i;ir поднео на претрес 
Законодавцом  Одбору  ггостбјеће уредбе и те су 
уреДбе уступљене секцији и ми смо добили из1ве- 
im.ij из секците, који je раздат прсланицима и у 
коме се првдв^а један јединртвенн закон. 

Има реч господин Чубровић. 
Известилац др. Павле Чубровић; Молим Вас, 

господо, господии ,ip. Лаза Маркови11 изгледа мн 
да није прочитао првв став реферата; у кбме je ци- 
тирано све, mro je раћепо o овом закону o рад- 
mi'ii.-oM осигурању, кбје су уредбе унете у овај 
пакоп n крје су измене у и.ому учтввне. Јер у rrp- 
BOW ставу иаветтаја се каже; господв^в Мипистар 
Соштјалне Политико предЛожио ]*> у пгогледу оси- 
гурања радника иа узакољетђе свега 7 краљевских 
уредаба, б баиских нарелабЛ TI две раредбе пове- 
реништва за Соци^јалну Цолитику у Спрпјеву. Ци- 
тиратга су тачно датумл кад су све те уредбе и ил- 
рејхбе доћете. ТТ у рвом закоиу o радничком осипу- 
рању унете су извесне новеле, које су практо- 
кбваие у свима уредбама, које оу у пленуму За- 
конбдавнбг Од(5ора претресане; -Тл се морам задр- 
желЋ ira (ђормалном гледишту. Прећи hy на нека 
факта, која he имати да демопстративво ггока^ку, 
да je ivio.'iiniiTi' господагаа дра. Лазе MapKOBHha m1- 
тачно. 

M и смб јучо претресалп закон o радничком 
осигураау в господив др, Лааа Марковић имао je 
прилтсе да уочн недостатае овога зокона и кад će 
l■l■■|,■;l■|,| sa заков o ра^дничком оеигурању у начелу 
и поједивосгима. он je пласао за изузев главе 
xix.. за коју je решено да долази после подве m 

])('m;i!!;iii)C ибог оправдаилх примсдапа тс-иодима 
дра. Маркоиића, које сам ja као известилац акцеп- 
тирао. нначе цео заков усвојев je без великих при- 
ие lai'i.i п замерака. Према TOMU. господо, са чисто 
форма.тс, стране било ба незгодно, да једну ствар, 
која јелоднета Законодавнрм Одбору и коју je За- 
конодавнв Одбор усвојво у начелу и у поједино- 
стима; да једну такву ствар сузбијемо и да je 
износимо 11.1снум\' Народне Скупштине! на реша- 
вање, a не у смислу члана 130. Устава, да се га 
ствар реши дефивитивво у Законодаввом Одбору. 
Ja iiaiioMiiii.cM да специјално овде у закову o рад- 
ничком осигурању унете су мање новеле, мање су 
промене учип.спс. мање материјалне промеве, иего 
• ni пгго су учпи.спс прм нретресању закона o 
.\iipai!ii фондова, којасб претвара у државву хипо- 
текарну банку. -Ta. господо, напомнњем, да су у 
томс закбну o државној хипотекарној банци, која 
постаје завод no само за штедљу ешго и за кредит 
под другим погодбама itoja се проширује na HC.I.V 
територију, дајући томе закову друге услове и 
друге погодбе, то новине биле од много већег зва- 
'icii.a. него ли mro je ова новива коју смо унелв 
у onaj закон o радничком освгурању. И кад госпо- 
;IIIII Mana MapKOBBh Ешје код закона o државвој 
хипотекарној naumi nainao. да je то суввше круппа 
ствар, ia пршаша ЕЈадлежпост Законодавног Од- 
бора, ja гс чулпм. зашто му ова новина код закона 
o радаичком бстурању изгледа тако крупна, a 
она тако ситна. -Ta, напомињем, да смо и код свију 
других уредаба, које смо решавали, дискутовали o 
граипцама ir компетенајијв Законодавлог Одбора. 
Ja конотатујем, господо, са овога гледишта једну 
ствар, да нигде те границе и компетеиције Змшнб- 
давног Одбора у Уставу Егасу предвв^ене, него се 
само ronopn o нзменама ур^даба, a докле he те 
ЕЈзмене nliir. то je ствар Закоподавног Одбора. 

Према томе кад je до сада учињен једав си- 
стем рада. који je пролазио кроз ЗажонодаввиОд- 
riop n i.a.i смо тај систем рада начелно усвојцли и 
спровели, Monn je нејасно да специјајгао код овога 
закона усвојвмо нвко лјуго гледиште, јер нема 
матсјшјалиог разлога за то. вема разлога mr фор- 
малнога нн битно материјалнога. Ja сам синоћ по- 
менуо, да сс суштина закона радничкога осигу- 
раља састоји у томе, што пацницв m основу својих 
улога, OCTI гу pa na j v себе. (Др. Лаза Марковић: Ци- 
TiipaJTO тачпо: полошту улажу ПОСЛОДавцИ; a Tio- 
ловину ралпттпЛ Дозволите, да вам објасним:. У 
болести послодавци дају салго 2 :'.'.;. v несрећи 
само 29?. a у старости 'W..r/f. СДр. Лаза Марновић: 
To mije тачпоЛ To je тачно. Специјално ja сам, ro'- 
сподо, II синоћ Етапоменуо: чим послодавци, чим 
држава налази за ттотроПпо да интервенише у upe- 
,i\;i'liTiMa приватвих лшта била ona економсже 
природе, била ма какве друге прнроде, онда треба 
послодавци да гглате ту тцервешџгју, јер ако no- 
глодаптит хо1)0 да peiyjnnpy то своје односе према 
радшпптву, да знају тачно једну базу, no којој 
имају да раде, онда, разуме се, имају да уложс 
једап проценат за осигураае, тјојтг пм омогућава 
тптторпоптцтју. 

Цотпрвдседник др. Светислав Поповић : Ja 
молим да господин известготац има у птгду питаае, 
т;ојо je покренур господин Лаза Марковић, да лп 
onaj заков треба да иде прел Наоохшу Окупштину. 

Известилац др Павле Чубровић: Ja сам 6д- 
говорио гостгодину Marsu Матжовићу односно ма- 
торијала o комв смо синоћ даскутовалв и иачелво 
сврпгали, Иа опих разлога, коЈе сам аавво n раа« 
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лога, да су Досад тањеин преседапв много кр.у- 
пније Јгоироде решавајући разне уредбе и наредбс 
и кодификујући iicTc, a у исто време узимајућн у 
обзир jiomnic, које су унете при кодификацији ове 
уредбе О оспрурап.у радпик^. ,и ми.шм. ди, liaKono- 
да miи Одбор стане нато гледиште, које смо до сада 
подржавали, да овај закон o радничком осигура- 
II,V нде  м путем, којим су ншле п досадашње 
уредбе п љихове кодификацбје кроз Закоподавпи 
'()дбор. 

Потнрвдоедшш Д|». Светислав Поповић: Пма 
pe'l господин др. Марковић ради личног o6jaiii- 
њења. 

Др. Лаза Марковић: КОД 'i.iaua 35. бвог аре- 
длога каже се овако: »Од износа осигурања за слу- 
чајеве болести, зас случајеве изнемоглости, старо 
стп п смрти иада, по.кшппа оспгурап.а. na теретпо- 
слодаваца, a половина на терет намештеника« и 
чудно je, да господин нзвестилац то незна. 

Пртпредседник др. Светислав Поповић: 11ма 
реч господин известилац ради личног објашЈвења. 

Известилац др. Павле Чубровић: Ja коиста- 
тујсм, да ое гооподив Лаза Марковић мало на- 
љутио л нећу да му на ono одговајрам.   Mu  смо 
lii'iiiic гОВОрИЛИ 0 пптапл' СПОрноМ, a lio O тпм стиа- 
рша. 

ПотпредседнЦК др. Светислав Поповић: Има 
реч господив Нинчић. 

Др. Момчило Нинчић: Свакакб, na основу 
Устава, може се бранити ono друго гледиште. Ja 
MiHviiiM, да господин Марковић има право mro 
предлаже, да овај закон радничкога бсигурања, 
као јсдап врло вал«ан предмет, треба да нде пред 
шгенум Скупштине. Ja разумем бојазан, господо, 
JUTO со вели да te се ствар одуговлачити. To за- 
виси од нас сампх да ли he тај предмет доћи upe 
или после пред Наррдну Скупштину. Ja арихва- 
там продлог грсподина Лазе Марковића и ja мп- 
олим, да можјвмо редовним путсм то постићи! Ja 
сам пмтпупо за радиичко осИгурање п од прилике 
на овој основи како <■<! овде предвиђа. Нисам имао 
времена да проучим u;eo onaj закон, a.m колико 
сам чуо im дискусије, ja видим, да je узета оп& ос,- 
лоиа, за радничко осигурање која je у Немачтгој.. 
Mu видимо, да je то једна основа према оној у Не- 
мачкој. Лсдио морам да сс појпм код тог предаога, 
јер MU у начелу нисмо за овакво осигурање, него 
греба да смо заонај редовни пут. Мпм cg показалр, 
да то идс пред п.чспум, ja сам био и ja бих био за 
то. да, идс пред ii.iciivM. a.m с гиме да се сви обаве- 
жемо, да. ona, допста л дође врло брзо пред [шенум. 
Кад бих ja знао, да ова ствар ие може да буде из- 
гласапа у пленуму, ja бпх онда одмах од тога 
одуста«. • 

Само једно обавештење ja бих хтео да доби- 
јем, да ли постоји једна извесна рачунскв (зснова 
то јсст да ли се на основи оипх приноса рачунскл 
може да докаже, да сс све one услуге, сва ona оси- 
гураља и ио.моћи, које се предипђају овим законом, 
MOPV доиста да дају. Држава не доносл птпта. ме- 
i)\TiiM колико се сећам према овоме држава ипак 
подпосп ове грошкове режије, a ги су велики. Она 
ima, да уидржаје цоитра.пи; o|)raiiii:iaiui.i<'. a, иорсд 
свега тога неко други независад од државе упра- 
вља том организацијом. У Војводини су комуни- 
сти иод фпрмом социјалиста управљали с гим бол- 
ничким фомдом и тако je компромитована ona на- 
мјена, којој треба да служи тај оо.шпчки фопд. Ja, 
господо, не могу да допустим, да дође у питање 

[lornbpa радннка ,\ случају болести. Kao што сам 
обавбштен Мвдистар за Социјалну Политику пре 
дузима мс|)с. да се злоупотребама и изигравању 
радничког обезбеђења стане na пут. Jop како то 
сада иде то су сартијске оргаиизације, a на рад- 
Fimca ci; мора .MIICIIITU независио од тога, којој on 
партијн припада л не сме ре долустити, да се једиа 
иартијска оргадизадрја прихвати тих фондова. 
Ha жалост то нлје тако у р^овенији, a наро^ито у 
Војводини, гдо се може рећи, да je осигураље рад- 
iini;a за случај болебти пропало, јер партиЈскв 
председници појединих странака докопали су се 
тог положаја, да тиме уирављају. (Настаје цриго- 
варање.) Јест, господо, држава he подиети тај каоо. 
na. he се стање иоправити, a.m иека тај каос трај*' 
;> месеца, то Ке р^дници, који he битв бблесни .г;а 
то време, морати умрстп. Ако господин Министар 
за, (Јоцијалну Политику »ије цодносио ту рачун- 
ску основуц ja опх вас молио, да се обавеотим o 
TOMe. 

ћотпредседник др. Светислав Поповић : Ja 
опх Mo.ino гогподу говорнике, да не враћају ствар 
у начелну дискусију, јер jq овај закои аримљен da 
подлогу специјалне расправе n ми никад нећемб 
Пптп готови ако будемо гако радили. Дахше, ja ии 
iMiiM, да имамо сад само да расправимо o ореддогу 
господина Лазе Марковића, a o његовом предлогу 
моћи he со гласатп. ако Одбор усвоји овај закон- 
ски предлог н na. трећем читању. 

Министар за Социјалиу Политику др. Вје- 
кослав Куковец: Ja сам хтео само, ако мп госпо- 
дпп председник допусти, да грворим o ртварнш*! 
пптап.пма. n нзпесем рачунскс податке n базу, na 
којој се onaj заков оснива 

Др. Момчило Нинчић: Бројеви су најважнија 
ствар у оио.ме закрнском предлогу n ja мислим, да 
mi na'io.ina ;mci;yciija nuje Tpcna.ia ,i,a ce завршн, 
до|; то Пројгш^ nuje. n.vvia. 

Потпредседник др. Светкслав Поповић: Го- 
спода чланови Законодавиог Одбора могли су до- 
оптп информације o тим бројтшма и извав седницс 
Законодавног Одбора n да према томе не треба сад 
гопорптп lija пргдпостаг.л.ам. ;i,a, су гОСПРда СТбКЛЛ 
ту ннформацију, прсма том;' o томе нетреба im да 
дискутујемо. Има реч господин Недед.ко Дивац. 

Недељко Дивац: Ja, сматрам camro за потребно 
да демалтујем једно тврђење, које je na.io од 
стране господина Нинчића, a то je, да у Војводшги 
n осталим крајевима болничке благајне служе и 
као оруђе кшунистичкој или социјал-дембкрат- 
ској странци. To je апсолутнр неосновано. (Чује ce: 
To je тачпо.) Господо, ja нсто толико то катего- 
рички побијам, i.ao што ви то категорички тврдитс 
i! вад dn оп.то потребно Да ce o томе овде диску- 
тује, ja мпслпм. да би могао обеснажитн то ваше 
TiipljdM'. 

У Војводини са тпм болничким благајнама 
ствар стоји овако. Te болничке благајне биле су у 
рукама Маџара као n све друге установе. Да ли 
cfo nn. господо, Moivm жел>езнич1сн саобраћај, који 
je таЈсођер бир у рукама Маџара, расчиститл n уре: 

дити? Нисте, iep није било физичке могућности да 
то учините. Kao што je у кеколико расчишћено ,, 
саобраћвеју, тако je n умпп.спо и у овим устано 
вама. У ог.п.м установама у п|и;пм реду валазе ce 
социјал-демократн п.тп крмунисте, према томе који 
je покрет преовојио. To није ппшта, необичио, алл 
ce no врше злоупотребеу тпм установама, јер тамо 
јетачно прописано који раденик има права n зло- 
употребе ce не мргу вригати. ARO пма злоупотреба, 
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има нх само у толико, колико их ima у свима 
установама у нашем државном животу, ау колико 
IIX UMU. то ое греба сузбнјати, али ако je радени- 
чкн покрет социјалистички илн крмунистички, 
природно je, да Ке носити обележјо своје партије, 
као iiiTO једна банка де^ократска EIOCH обележје 
домократско и као mro би Један завод Луке 'Еело- 
luiha, ii|)ii осигурању носио обележје његрве пар- 
Tiijc (Дј). Лаза Марковић: Ми уступамо целоима- 
li.c Луке Ђеловића социјалистичкој партији.) 

Др. Илија Шуменковић: Ja liv доиустити,- го- 
слодр, да je мишљење господина НинчјЉз тачно 
то јест да .111 je орема Уставу спорно, да оваква 
једна уредба потпада аод§ 130. и.т § (33. Устава. 
гГо je спорно. A.iii има иешто што je неспорно, a то 
je да смо ми сви да je Законодавни Одбор 
primio ту уредбу не арема члану 133. Устава, него 
пре.ма, члану 130. Устава. А.ко се хоће такио миг 
шљење, ono je дато раније. Кад 6е ова ствар yiiy: 
тлла. нама, ona се није унутила као акт изједна- 
чења закоиа, него као уредба tio члану 130. II ми 
смо ту ствар тако и рошаиа.чи. Ми смо орејудици- 
рали iiaiiic ретење". Решавајући већ нрколиво 
дана мп смо тим оматрали, да ова уредба иодпада 
иод члан 130. Устава и за то што потиада. под 
члан 130. Устава, ми смо га. овако решили. Ko зна 
какво fm било pciiKMi.c. да je господин Марковић 
покренуо унапред то питање, да ова урвдба пот- 
пада, под M.iaii 133. (Др. Јанко Шимрак: On je no- 
кренуо, алн нпјс. прихваћено.) Mn смо га реши.лв 
тако, као да потпада под ч.ман [30. и немОгуће je 
сад r.piiiiiiTii сс и ово питаље решавати no члаиу 
133. Устава. 

Др. Лаза Марковић: Госцодив Шуменковић 
има право да смо се мп задржали иа ономе, што 
иам je послало Шнистарство Социјалне Полит^це 
у року предвиђеном Уставом. Mu смо почели да 
прсг.к-дамо те уредбе кар Зако110давни Од(к>р, a.m 
у срсдтш нашега рада наступ&ло je иешто друго. 
Господип Министар СрциЈалне Политике приватно 
иам je дао готог. законски предлог n мп смо у cpfi- 
динп рада. II;IIIIII,III u;; падлежностн члана 130. 
Устава и npcm.in у ону другу надлежиост члана 
133; У томо je стаар. 

Др. Илија Шуменковић: Mcnii je у мојој сек- 
цпји господип Мпнигтар Цравде подаосио сасвим 
нове ствари и ми смо то примили. 

Потпредоедник др. Светислав Поповић: Mu 
не знаЈЈО, господо, хоће ли onaj загаднски предлог 
оити примљеа и на трећем чптаи.у и теккад Задсо- 
нодавни Одбор дође у полржај да доноси одлуку 
по томс колико ствар није решена, ми ћемо ондау 
Закрнодаввом Одбору да донесемо одлуку o томе, 
да лн he се овај законски предлог упутптп оекцији 
iMii не. Ja \iiic.iiiM. д,|, пређемо na 0љу тачку 
дневнога .реда, ато je на прзтр^с извештаја секције 
o закрну o инспекцији рада. Отвара се начелни 
npi'T|)(!c. Пма p 'осподив Лаза Марковић. 

Др. Лаза Марковић: ГоспоДО, ja сам у na- 
чслу против овога законског предлога, као и у из- 
весним стварима и у појединостима. Ja налазим, 
да цео onaj посао око надзора пад нзвршењем 
одредаба зајкона озаштити радника,датај цсо noćno 
треба предатн редовнвш упратшм властима, a ne 
стварати некакве посебне ннспекције. Ллп иорам 
да учиним још'јвдву примедбу. Изгледа мп чудно- 
вато, да мп прво рвшавамо шкое O инспекцији 
рада, a нисмо рвпшлн онај претходни закбн o за- 
niTiiTu раденика, јер иоже се   (есити, да мп онај 

заков o заштити раденика не прцмимо, аусвојвдо 
ог.ај закои o инспекдији рада. Стога ja мислим, да 
on требали да дневни ред преокренемо. 

Потпредседник др. Светислав Поповић: [^ако 
сам n ja стекао уверење да je мишљен>е господина 
Марковића правилно, то ja сматрам, да би Закоцо- 
давнв Одбрр требао да промени свој дцевни ред, 
како je то господив i\lapi;oi!iili предложио. (Прима 
(•o.) Онда, господо, Законодавни Одбор je с тим 
споразуман, да за сад;! оДлојкимО расправу закон- 
ског предлога o инспекцији рада n да пррђемо na 
расправу првог законског предлога o заштитн ра- 
деиика. Отг.арам пачг.ппп претрес o гоме закрн- 
ском предлогу. Жели ли ко од госпрде посланика 
да узме реч у начелном претресу? Господине Мар- 
i.'oniihv. хоћете лп roiiopiiTii? 

Др. Лаза Марковић: Хоћу, али нрво nci;a сс 
јаво гопорппцп, којп on пре мене говорили. 

ПотпредсвДНИЕ др. Светислав Поповић : 3fl 
реч oe није никр пријавио. Има реч господив Мар- 
Komili. 

Др. Лаза Марковић: Господо, onaj законски 
предлог o заштити раденика има пуно Добрих од- 
редаба и ja hy у цачелу гласати за њега. Ja ми- 
глпм. да Ке n мојп другОви, ма да немам овладгће- 
ir.a, да гог.орпм у њихово лмг. такођер оптп да се 
овај заковски предлогу начелу прими. Али, у по- 
јединости ог.ај зажовскВ предлог садржи пуно од- 
редаба, o којима греба добро промислити, да лп пх 
треба npuMiiTii овакве какве су овде предложене, 
iMii пх треба изменити, плп пак неке ствари рста- 
вити нерегулисане овако једнил Гфинудним путсм 
n остаиптп ii\ слободном уговараау нзмеђу радр- 
mii,ii n послодаваца. Једно од главних питања na 
које овде мислим, то je питање o принудном одре- 
ђивању макоималног радпог времена. 

Господо, у оном моменту кад се европскн рат 
(ajpinno, oniiM сломом неколикрвеликих рила n кад 
je после тих гешких искушења', која су ратне не- 
no.i.c ратпп терегги донели свима, a, понајвише, 
мрже се palili, радошчкој (сласи, у момепту кад je 
радогичка класа ослобођена онеотеге војних закона, 
под којом je стегом морала да ради за све време 
рата. у томе гренутку дошла je  napo.ia. ca  свих 
страна за уврђеље што краћег радног времона, за 
увођсп.с осмочасђвног обавезног рада; na je један 
идеалист, бившв преДседвик републике Сједиње- 
пИх Североамеричких Држава, Вилсон, чак успео 
да то унесе у &>роаљски уговрр o миру n да то на- 
метне свима потписвицима тога уговора као једну 
међунаррдну обвезу. У томе гренутку кад се par 
сврптвао,   постојало je  цаивно уверење,  да  he 
одмах процватити cpeha и благостање; вестало je 
рата n сада he ови људи бити срећни n задо- 
вољни. Такво наивво проматрање прилика, које су 
нмале наступити после рата, довело je до тога, да 

<■!' nnjc подшго рачупа o најпреппшјој иотреби еко^ 
номскрг развитка. Пет година се рушило, nca- го- 
дина непродуктивног рада, пет година oe тропгило 
пск-л.ушво na рат, na муиицпју и за ратпу спрему, 
ншпта се nnjc производило, у многим земљама 
била je n na, времо 1)ата, вслнка бода n та се беда 
послс рата jonr увећала, a nnjc oe, j;a.o што рекох. 
мислило na. то. да lic бити пртребав рад, рад n тто 
ncliii n IHTO интензивниш рад, него се мислило и 
ллтсло у уверењу, да he послв рата  наступитн 
одмор. И као резудтат тога увврења дошло je npn- 
маи.с осмочасовног рада, дошао je осмочаоовни! na 
чак n мпn.n рад, јер ми имамо у пракси овде у 
Београду извесних радника у извеоним струкам£ц 
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који неће ла радв више од шест сати, Л, господо, 
признаЉе иерокатно н мој друг Дивац, вао пред- 
ставник радничке класе, да иити je радничка 
класа као таква, иити je друштво, ниш je држава 
mirni, учипила, да тим радницима, ако раде осам 
часова, пружн друго какво занимањв, ii.ni одмор, 
ii.ui пгго бшш, за оннх других шестнаест часова 
с једне ртране, a с другс страис иародиа iipiiii|)c;ui 
nujo TaivO оспособљсиа, да би могла ]i у нормал- 
иим приликама са осмочасовним радом за све 
врств послова да постигне оно тто греба да по- 
гтпгпс: да, исхраип чопсчапстио да га, оспособи 
■ ;;i да.ч.и куЈпурни рад. a камо .m сада после ових 
ратиих катаотрофа. 

Господо, нсвуство које се имало са DBHM 
(M-Mo'iai'omiHM радом ;ш iicnviic гри годиис, то je 
пс.куство иокааало. да осмочасоинп обавсзнн рад 
производи више [птете него крристи, Чак се и не 
зна, господо, које су то користи, које je on пр"- 
извео. Te користи позитивие нису моглв бити утвр- 
ђене n ja hy се радовати, ако ме господин Дашц, 
ii.in ако мо гослодии Мшшстар Социјалне Поли- 
ткв може уверити и ако може показати, које су то 
позитивне корпсти биле од увођења оваквог оба- 
везног осмочасовног рада. 

Господо, земље које су индустријски далерсо 
развијшије него што je наша Краљевина, те земље' 
данас напуштају осмочасовни рад. To су земље, 
које мање имају потребе да сс економски подигну 
noro M", na, се те звмње iniau ие занбсе никаквшј 
илузијама, иего имају снаге и имају одлучности 
да ]i сампм раднлцпма кажу, да je n у њихбвом 
интересу да вшпе раде. Данас je, господо, живот 
веома окуп н данас трсба радити. Дапас јо ско- 
помска копкуреиција тако тошка Љог несређене 
иалутс у свима земљама н дапас се само јаком про- 
взводњом може да издржи та конкурвнција. Hama 
земља, као првенствено агрикуЈргурна земља, у KO- 
JOJ тежак ради ne одмер^вајући часове, — у i[>oj — 
благодарећв само сељаку и таковом п.сгоиом раду, 
у случају кад nac na зпшсисри природа n.in Бог, 
MU лмамо ДОбру жетву. (Др. Урош Стајић : Ha 
imai; му ништа ио дају.) 

Hama ппдустрпја мора да ПОМОГНб Твжака n 
земљорадника. НаШе занатство n nama, друга про- 
изводња, која je допуна земљорадњи, jc'p сс од 
самог земљорадјв se шшв живеги, та друга врста 
привреднога рада мора битн тажође оопособљена, 
да .MO/I;O производитн доста u да на raj начин 
може Koni.'vpncaTii. Зато npn расирави овагших 
лредлога трсба наравно лматл у виду n ннтересе 
радника, алн не треба губптп из вида и ннтересе 
пародт'лрииргд'. даклоопо niToJi'у везн л са nn- 
тер^сима радника. Јер, ако je народна [фиврвда 
лолглја, ако je у народној привреди паступпо де- 
флцлт лли слом, то лрво осећају најсвроиашнијв 
сталсвкл, радплдп. na, сиојој кожи u лмЈИма. Они 
дакле вемају Ешкаква ннтереса, да народна при- 
вреда, чији оу састаили део n чији су n onu по- 
гроп^ачи, рамље n да se може успешно да рада. 

Када се посматра екопомско стаље иаше у 
19., 20; л 21. грдини, опажа се извесан напредак 
л. то иде mimc, стицајем прилика a ие благодарећи 
некој nainoj шшети. Ja то овде отворено npimna- 
јем n морам да, кажвм, да би nama привреда била 
Miioro боља, да ое одоздо држава мање у ту npn- 
вреду мешала. Оа тога гледиигга ja бих желео, да 
npn оцелл овога предлога имамо у виду, парочпто 
прп оцспп оппх тсгоплх одредаба, које говоре o 

обавезном раду n o Есонгроли тога рада, да ne спу- 
таиамо народну привреду Д0 мере, noja бН nora 
ђала n ту .привреду n радничкн ред као n ешс 
лруго n да гледамо да заштићујућн једновремено 
радника од npm.'oMcpnc. експлоатације a ja сам 
npr.n, који he бпгл за то -- да не идемо у дрдча 
крајност, na. да учишшо seuiio што ke се рветитн 
n раднику. Неморално je, a то he признати и upe- 
ставници радничке класе, да се забраљујо оним 
радницима, којн желе да раде n да нсхрањују 
себе, 9 n io сати рада, a mi$ se грагве осмочасовни 
рад. 'lVniKo je разумети каква je социјална рг- 
форма, да једнрга здравога радншса хоћете да 
опречите и да арисцлите да лети напусти рад у 5 
сати, ако се oceha спрсобав и ако хоће да ради п 
jom једаи сат. II. господо, када би радешп! радио 
jnin јвдаи сат. то би n за пародпг привреду било 
мпого. 

To je у начелу што бих хтсо да кал^ем p 
оиом шнтању, se говоррћи o другим одредбама, na- 
рочито o комррама л т. д., ^амо морам да признаиг, 
да je пројекат прилично разблалсев у погледу ооа- 
везног увођења бсмочасовног рада. lio моме схва- 
мп.у. го je добро niTo je тако у beno. To je врло 
добро. Постављена je једна извесна еласгичност и 

. дата je Moi'.vhnooT, да се води рачуна o оним no- 
уребама, које сам ja мало tipe опоменур. A/m. го- 
рлодо, ja оам да, се то jom вшпе разблажи где год 
je m поггребно оматрајући, да то не бн угролсавало 
легитимне ннтереое радничке класе. Ja сам увереп, 
да то може jom да се разфшки. 

Ha другом месту, односно овога иадзора и 
|),T.v.incaiian.a, оспгурања, ja бих бло за то, да ое 
унрон mro матг одредаба, јер mro се вииЈе иешају 
са стране, било представници Министаротва Соци- 
јалне Пблитике, било инспектори рада, држим, да 
бл тпмс народна привреда ишла иного горе. Даклс 
■m мтпап.с са.странс трсба да будс што ма.тс a 
с друге отране, Eiao што рекох, греба да се остшљ 
3 omiM разумним границама, крје су n за заштитз 
раденика погребне, a које неће спутавати раавој 
целокулне наше привредве депатности. Ja звам, 
да л господа то добро знају, a мпогп међу нама в 
боље, да пама предстоји једав цериод економског 
подизаља, период напете ггродукције. Mn. господо, 
не можемо достићи mi paBBOi^tv у буџету, нити 
пак урпште равнотежу у прицреди, ако ве произ- 
подпмо n ако 'iv ороизводе ne пласирамо наметпо 
тамр, где се ваЈбоље могу пласират^. За пас je 
овде један позитивав пррблем, који je у вбзи са 
произврдњом. Немојте да будемб демагози, v.vU 
нмајмо снаге n радницима казатИј да je у њихо- 
иом ннтерееу да раде вшпе, алн да им ое од гога 
вишка рада о(5езбвди n вишак користи за п.пх. 

■ Тосам лмао да кажем у начелу, авјављујући 
да сам говорло оамо у своје име, јер Ешсам пмао 
овлашћеЈње од мога влуба да у њихово нме ro- 
ворим. 

Недељко Дивац: Господо, закрв o заштитв 
радника стоји у.једној гесној ррганскрј вези са ва- 
I.'OIIOM o o(4iry|)amy n у свина земл>ама прво ое no- 
чиње са законом o заштигв радннка na онда оа ва- 
коном o осигурању радаика. II квд смо се слржили 
у томвј да je потребно взвести осшурање радника 
опда у 'ro.inmi се оре MopaMd сложити у гоме, да je 
иотребно извести заштиту најамвих радника, Јер 
mui  omi ОДНОСИ се локл.учују  ;;а   к.пигу  најамНИХ 
радника, то не греба заборавити. To je једав варо- 
читп ред друштвени, који нс располаже nn једним 



-114 Стеногр. белешке 

другим r|HVMvn<().\i за живот изуаев швгову фи- 
•мчку радну ciiiu\y JUHI ^уховну. To je један капи- 
тал, од кога он живи, једно средство, на које je он 
упућен ii кад га то средство нзда он другога нема. 
II треба iipai'.iiTii разлику између те класе дру- 
штвене и свију друглх класа па чак и земљорад- 
Ешка, i.djn нма једно златно средство v својим ру- 
Есама, a го je његова земља. 0 капиталисгима већ 
ii да ne говоримо. Оошурање се сматра Etao допуна 
заштити радника, Прома томе питање o заштити 
радника je прлмарилј«; n од ваЈклије вредноств 
иего питање o осигурању. 

Два су разлрга, која, нас бпредељују да да- 
Eiac решимо питање o заштити и ооигурању рад- 
niii.a: једно je хумано a друго социјадне приро ie. 
Једав  Бисмарк ка.д je расправљао питање o ša- 
iiiTHTJi радника ii o ооигура^у, ов je аолазио ca 
социјалне тачке гледихцта, в>ега. je хо шмштачкн 
интересовало a iic хумано, a ми се оада кшрамо ру- 
ководити и једним и другим обзиром u .хумаиим и 
социјалним.  Хуманпм  да овај  мпогобројии  свет 
радпичко класе заштипшо од гешких послвдица 
рада на јодлој стралл, a лото тако л од преведике 
несшурности за живот. 11 на другој страни, го- 
сподо; морају да нас руководе социјални раздози, 
да тој класи ставимо један такав положај, да сс л , 
она осећа као саставнв оргааски део овога дру- 
лггла, којл ми 'шилмо л да je готова увек да со ;ia 
п. жртвује, Г. Дрофеник нарочито капомиње не- 
мачку радничку класу и каже: Кад смо се угле- 
далл на Немачку ирлллком доношења закона u 
ОСИгурању   радплка,   олда   углсдајмо   ct;   na   lir.- 
мачку л кад jo у питању иакои o зашшти радника 
и каже, да ,у Нвмачкој радјшцв раде више од u* 
сатл, a ja вас улераиам, да je Псмачка илла лрва, 
која je донела закон o осмочасолиом  раднрм  вре- 
MCIIV.  У   порлс^  радилчког  законодавства Не- 
мачка je блла ислред o]siix друглх земаља. 11 у ко- 
лнко je ona у Ји)Ј11Ш1чком погледу бпла рђав лрл- 
мер у сввту, у толцко je у содпја.шом аогледу слу- 
жила счшту као лајлслтл ПЈШнер. Једино сс ише 
n да. објаснити ona. noja na., ла, коју je указао г. 
Дрофеник; да су немачки радвници патриоти, Опл 
су латрлотл, јер ллгдс у iMipojin радсппл није ono 
боље оспгурал него лл у Немачкој, вигде питање o 
заштИТН  радсплка nnjc, oii.;io OO.I.I; СПроведено UH 
upe лл после рата него лл у Немачкој. Huje, го- 
сподо, тачпо оло mro je малочас речено, да je не- 
мачка релубллка извршцда продужење радног 
времена од 8 ла iu часова, иего су сами немачкн 
радници дотмп одпуку, да хо време продуже на 
10 час.опа, да бл еа та два сата дужега рада o.iau- 
ina.in тежак положај, у који je запала њихова др- 
■.каг.а, услсд pijane поллтлке пре;|,|»атпе Немачке. li. 
господо, кад се већ говори o патрлотламу лемачкпх 
радвника, опда треба цотражитв разлога тој no- 
јави, a њев je разлог у томе, што пл у једној дру- 
roj земл.п im лре лп поеле рата no,;iOji;aj радпшпа' 
класе ллје бло тако повол.ло регулисав као у Не- 
мачкој. Ii кад ja далас тражим, да заштитно рад- 
ничко законодавство буде што боље спроведено 
no ралвнике, онда je и го ј€дан од мотпва. којн ме 
у томе тражењу руководи. Ja знам, да ое то не 
може одмах спровести у праксн. Зато he бити 
цужно да iip(we4t' ]една na и две године, алв мп 
можемо сада допетл закон, који he учппптп да се 
код name радппчке класе развије љубав према 
земљи n према народу.. To на други начин ne може 
се постићи. To je дакле један патриотскв разлог, 

да се радшшчкој (сласв што je могућс вишс [Јзиђс 
na. оусрет. 

Сад пмам дардговорим г. Марковићу, иоји je 
учпппо пеколлко арВмедаба против овог законског 
предлога, napo'Mino у погледу дуЈКИне раднога вре- 
мева, тралгсћи пеограничавање na s сати. Ja морам 
покушатн да обвснажим ono грајкење г.  Мавко- 
nnlia. Најважнији његов разлог je у томе што ов 
сматра, да бв ограничавалве радног времена ua 8 
сатн за најадшо радништво било велшга смстња 
nanicM приврвдном развоју. Ов  пде тако далеко, 
да у том тражењу долази л до апсурдума.да гражн 
пув либерализам, да трааш, да се осгаве одрешоне 
руке раду n капиталу, na i;ai;o се onu погоде. To 
je рледшпте владало у току прошлога века и ми- 
CIIIM. да. се  звало  манчестарскн  систем.  Оно je 
имало вредлостп онда,  |;ад су у  свету  владали 
феудалнв односи. Оцо je онда било на овоме ме- 
(•т\. кад če свет пмао да ослобођава од личпе за- 
висности, алл ее то  време  преживело и   мв  смо 
сада. у фазв других друттпсппх односа] где тај 
либерализам није више добар, гдв није слободо- 
у.мап   него  папротпп   r.p.io   рсакцпопарап.   Ja   МИ- 
слим, да. je г. MapKonnh ову примедбу сасвим слу- 
чајпо казао, јер je ово Евегово тражење данас са- 
свим неусвојиво. 

Дал>е. on je учинио примедбу, да je n радии- 
цима потребно да раде n да их у гоме не греба 
спречавати. lla. je овда учињена примедба, да he 
данашња држава донети закон, којим he |ia,i,nii- 
цима забранити Дуже раднр BifeMe од 8 сатв:. 111та 
he радшт; радптп у слободном времену од ic 
сатп. кој€ му остаје na расположвње? Сасвим je 
логлчпо. да му je од тог слободног времеиа 8 сатв 
најмање потребно да спава, a 8 му сатп остаје na 
расположењу. Сада да видимо како стојп ствар. 
Ilpno. п.ма једна врло важна ојсолност, o којој r. 
.MapKdnnli nuji' ВОДИО рамупа. na nn г. ДрофбНИК, 
за најамничко радништво ne само код nac него и 
у свима капиталистичким земљама, a хо je беспо- 
слица, i.'oja дави радпичку класу Etao мора n која 

fi;ao Дамоклов мач цеЛе ЕЧ)дине висв над главама 
радшта. (Дрофеник: Нека иду na. оела.) Немојте 
причатв гако! У свима области^а namera рада л у 
области индустријског рада n заиатскрг рада код 
nac n ако nama. земља nnjc индустријска земља 
пего претежно аграрна, свудау области рада влада 
перма^ентна бебпослица. Увек има na пиацв више 
раденика пего епто има прсла, a свв желе, да će 
дужина радпога. времена огравичи. Ona je вели- 
ким делом Ехотекла отуда, EUTO се ^кели, да се 
створн lEOoao Tii.M радницима. Јер услед ге Емжку- 
ренције, кад je дуго време, увек имате за време 
рада ла лладл лоловппу a у времепу мртве сезоне 
имате девет процената рад(Ч1Лка, без посла. Тиме се 
ствара једао страшно стање, раденик не мржедоћи 
до посла, a. у времену кад се трсбало радитн услед 
Сувишног дугог времена један великв део раде- 
ника остао je бсз лосла и ллје могао да се 0(4ii,y|)a 
за оло времо кад ne буде рада. To je један од naj- 
важнијих разлога социалних, који се узима у об- 
зир у свима државама na n есод nac кадје питап.с 
o свођењу раднога времена na. осам сати. 

Даље нма n других разлога, који су no 
среди: то су лородлчлл. хумани л друга разлози, 
које нећу (томлп.атп. Што»ре1 тиче безпослице, то 
n p. Дрофеник лајбол.е зна, вема нигде акутније 
беспоеллцо лего Л1то je Олрвенија, која je из са- 
свим разумљивиз   разлога   ЕгајпретежниЈИ   ппду- 



XXIII. седница — 3. дедембра 1921. 415 

отријски крај наше државе. У Словенији имамо 
авдустрију рударотва врло развијену, те данас у 
Трбовљу у једном од највећих рударских ii|>(v;iy- 
;i('li;i угљокопа имате масу раденика, којв су на 
иуту да остану без посла. У свима фабрикама, ro- 
сподо*, настао.је заотој na чак и у иеталургијским 
фабрикама, које би трвбале "a су највгапе запо- 
слене због израдње пољопрввреднвх оправа, же- 
лезничког материјала na чак и оружвог матери- 
јала. Свуда имате беспослвпу због тога, што се 
производи много више него што се може na iniiiuii 
да прода. ETO, господо. довољве су то околности, 
да сасвим обеспаже ону жељу, да радтцшма греба 
оставиги MorvhuocT да што више раде. Ha тај на- 
чии MU. господо, одузимамо радницима рад, којв 
и м треба n Kojir жепе. 

Гад, господо, ja пећу да прелазим да мпого- 
бројне друге ствари. Рећи hy најзад још и го, да 
дужипа радвог времена ис зиачв увек и повећаље 
провзводње. To je утврђено до сада, за све области 
произволље im чак ir за област занатлијске произ- 
водље. Отално no каже, стално се говори, да про- 
нзводња буде што ивтензиввија. TI кад се токаже, 
бнда Qe мисли, да се интепзивном производвћом 
оставе сасвим слободне вуке раду, да буде блобо- 
дан одпос између рада и капитала. Али, пасподо, 
то ne звачи увек интензивна пвовзводња. Кол nac. 
то сви звају, то зна тг г. Нинчић. a то he знатв п г. 
Марковлћ. код nac и iroe io г.одипа. npe него што 
jfi донеоеп закон o рл.пг.пмп. владали су оваквп 
односи, да се готово у свиш граиама запатске npo- 
извс?дње радило no 16 na и rto is сатв  цпевпо и 
био je варварски ббипај. да су опапчари попињали 
(•Ho] nocao у з ii i сата изјутра na терали до 10 
сптп ноћу u радвли су ггоема овећи. To je било m1- 
милосрдно  затвраље.  Толико  дуго  pumo  време 
mrif! мпгло датв навопвте резултате, jop je пажња 
п физичка спага oirora света  бвла толико слом- 
л>ена. да није мбгла дати im половипу од опога, 
ijtTO би дала, кад бп била   прибвапа и одморпа. 
ОкраћЈгеањем радпог времепа na тормалпу меру, 
a то j" паучтш испигиваљем утвр^епо. na s crni, 
доказапп je. да твме производнЈа ne трпи ггикаЈСву 
пггету. Да оставим разлог. да раднипв v тешком 
ипдустријском пведузећу ne могу да издрже. али 
чак у области запатске производље, у прел^зећу 
одморног рада, осмочаоовпв радпв дав даће псто 
толико колВко io до (2 сати заморпог рада. ТТо и 
даљп ЈеДап разлог исто тако важап, да мв ne мо- 
жемо бити јога за веће разблажпваае ових одре- 
даба o осмочасовном радном времену, као што то 
желв г. Марковвћ. a то je ово, што мв имамо јелпо 
фактичко бтаље, које одговара овоме закону. Го- 
сподо. ми аг сввма, запатима, готово рвде у "Поо- 
граду, na н у Србијп, у свима  фат1ама  запатск^ 
проиаппчтг.о. имамо де факто осмочасовно радпо 
време. У свима грапама; кроја.чкој, обућарској. ме- 
талској п редом да г.лм ne пабра1ам випте. no срби- 
јалском закону o радљама од 1910. године радпо 
време бвДо je ограднчепо na 10 сата !| no изузетку 
na 12 r.'irii. A.iii од тада. гооподо. радпвпв еу сами 
преко својих  сиплвкалних органивагогја  успели. 
да roToiio свуда спроведу тарифу. према којој ne 
раде дуже од 6 сати. Ако бвсмо ми допосили једдв 
:5лт:о1г. који чпк, no fin био пи легализовао ни сапк- 
imomirno фактвчко ставе. kioje постоји, TO iio бв 
био закоп никакав тг радничка класа ne бв вмала 
разлога да осети никакву обвезу пввма државв и 
ne би го Л1огло fTiiopimr  јодио  oi'diair.o  упорољп 

код и.е, да .р држава за н>у нешто у гоме погледу 
учшшла. Ja ваљ уверавам, да готово у ствари код 
нас iiocTojii фактичнр стап.о ствари овако, како 
заков предвиђа, ажо no у многом погле;^ још n 
боље. И држава би требата овде да иде испред 
('тварапог стан.а догађаја. Ona, (тиарно отојв n.i 
тој впсини, можда и порадн тога noju. a држава 
je дужиа иа разлога које сам поменуо, да рад- 
ничку класу заштитв и осигура -Ta, опет паглашу- 
јем, да je радничка класа везапа na државу и да 
радничка класа треба да ооети, да "вжавб није 
заиста само извршни opran кацвталистичке Euiaće 
већ да je орган iio.ioi;yinior друштвепог живота. To 
he со увереље моћп створити само у томе случају, 
ако држава буде заштити и осигурању радника 
ооратпла пажи.у оиолпку. колику je пажњу обра- 
Tii.fa осталим друштвешш редовима a нарочито 
riaiM iiMvliiniM редовима, капиталистичкој класи:, 
која јо на све могуће пачине рбезбеђепа и опи-у- 
рана у своме раду и животу. 

Зато ћу господо гласати у начеду за овај за- 
конма ла пма један min појединости, са којима со 
no бих сложио из cacBBv супротшгх разлога од 
оикх г лр. Марковића и Дрофеника. 

Потпредседтпс лр. Свстислав Поповић: Има 
роч р. Дрофепик. 

Јосип Дрофеник: ТТо роо изчрпнем im изврст- 
ni'M говору гоопода др, Марковића нимам веч кај 
посебпега припомнити. Вендар tm доволите. да 
в кратких беоедах на^ласим предВами. како пујио 
иотрооио jo. да со прп нас двигне продукција! 

Мв се пахајамо седај о. страпгаих гооподар- 
оких рао.мсрах. ки CO иоололипа световпе појпо. im 
треба jo. ла оо равнамо no пстих приппипих какор 
noo друге државе. зласти државе. ки со пам пе- 
варпе Гпа пр. НемчијаУ Да се бо na двигпила imo- 

■i\ i;imia. no смемо овирати пела. ампак Форсирајмо 
дело! Ми морамо уствар1ати пове вредпости. ла 
оо двигпе напта валута im тхми Плагоотап.о двлав- 
скега отапа. Огвари. ки се предлагајо в предложе- 
полг закопскеИс nanprv. оо синер за демагога прав 
добре im хвалежне. Тода ja;; мпслим, na je лема- 
готтгкр раишапл.ап.о o тако важпих впоашањих 
паравпост злочитг. нич mm,nm злопив какрр 
лрхтп ЗЛОЧИНИ, ки op тудјг u iiaiia'moM ЖИВЉвЊУ 
с тем iiMonoM зазпамгје!©. Tora закопскега пачпта 
ио мор"мо п облвки. какоп je предложеп. na нобеп 
гтачип сврејети. кер вшгамо. да гро за тем. тп; npn- 
лглт мпм даље л лочј!1 екопомске трзаввпе. Ми мо- 
рамо uru na том. ла оо наше госцочаротрл) тигне 
im ;ia придемо до Пуцотиога равповесја. To ie na no 
мојем Mii.iMi.v могоче оамо иа та пачвп. че пвигпемо 
ćBoie гоополаротио. Госполарство na се мооо дви- 
nmni памо 3 аолом. з лолом im ЗОПКГ 3 Д6Л0М. 

ТТпкло no море уговарјати. да CMQ с TOM na- 
коном копврали TTo\miiio какор je то же добро 
омоипл ГОСПОД лр. Л;>па MapKormli'. Тола чесмо та 
аакон копирали од Немвев. зпка! ne поспемако 
TToMiion туди в другвх отвар^х? Зпаво je, ла. јо 
пешттка република звитала [холавпо дрбо na IO vp 
лневво. пато да се пвигпе продутагаја im [у)псоли- 
дирајо фипаппе. To дела nnn Немпих љихов na- 
триоти^ем. i;ii га морамо устварити туди при nao, 

Ла je s vpim делавник mm н^катерих подје- 
тјих в марсикаклм озиру школљпв. na i навелеад 
nap npiiMopon. ТТршпла jo олредба. ки пвеповвдује 
ротсололпом лолати дпевпо no in vp. Лоп роко 
долпи. ви оо лолалп с својнмв услужбеппи веч 
fierp по s ур na да1Г. да со моглп преживити својо 
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дружино, со on.m казноваЈЉ з глобами no 2000 до 
5000 крон. Тисти рокоделци na, ки нисс хотелн де- 
/liiTM   ТОЛИКО  'l,ic;i.  СО  ДОбИЛИ   iiprMlljc.   A.ill   je   ГО 
економско, .i.in je то в корист делавцев? 

Друг случај. Пред ланокЈШ je стал пред no- 
рото ti Цељу товарнишкп дг.шргц ;iiip;i;ui хулодс.!- 
ства убоја, lln делал в нотрањих простоЈш: то- 
варие, ампак зунај na гфостем, накладдл je вагоне, 
складал камење итД. Делал je no s ур надан. Kep 
je бил навајен, да у делал даље часа, je no кон- 
Milini служби шел помагат аметом прн њиховем 
лглу. Косил je, цепил дрва итд. Морал je гледати, 
да kaj веч заслужи, вер Je имел велшго дружино. 
• 1крбетн je морал за in отрок, за болно матер ив за 
жено. Тода његови товаришв со га тепли, че je хо- 
TIM делати веч него 8 ур na дан, чеш да јим с тем 
кварн s урпи делавник, Мож ji4 морал irm домов, 
ico je Mimv.iu лгm в товарии, ин там je видел своје 
лачне отроке. Тега погледа mi могел пренашати^ 
причел ji1 захајати в госттглно mi je постал иа по- 
штенега делавца пијанец im концвм концев убија- 
лец. Пред порото се je конштатирало, да. правн 
убијалец mi обтоженец, ампак да je та убој закри- 
r.ii.i закон o 8-урнем делавнику, ки je обтожешм 
овирал, да mi могел заслужити толико, коликор je 
љегова дружина потребовала. Обтоженец je бил со- 
глаоно опрошчен. Рекли-смо, да je аакои крив, да 
je on пзвршил убојство. 

Јаз викапор не одклањам s урнега делав- 
IIIII;II там, кјер je рес потребно, какор na пр. при 

[елаввих в јамах, прн исчсх im оплох прл тежкем 
делу, Тода п.ти je 8-VT>HH делавнив потребен при 
всех рокоделцих, na np. при бривцих. ки достикрат 
no G ур рове црже крижем, звечер na, ко придејо 
људје im бн бривец лахко делал,' na не смејо де- 
лати? Тода че дела (Јривски помочшп! веч него 8 
ур mi дан, je њвгов госло мр казповал. 

Закон o 8-.урпем делавпику се je разтегнил 
■iv.iii ii.T тргоицо mi на jmvre поклиде, кв импјо чи- 
сто лахзоо дело, i;ii ne утруди чловека. При некате- 
рпх поклшшх усдужбепец мор^бити всс дан це 

[ела нити две ури. Тода че би панесла прилика, да 
пи пахко пелал звечер. tto io шеговлх 8 ур минуло, 
Mv na закоп првповедује дело. 

8-урни делавник mi достикрат пити в инте- 
ресу продуцевта mrm в интересу делавца. Оба 
имата велико гјткодо. зластн me делаврв З-урнв 
делавтгак je намреч подражил пводукдијо. волед 
тела ie постало все јкивллње гражје. Јелавецтежко 
изхаја с својим заслуишом mi коштем кондев нма 
најввчјо шкодо од те тако зване благодати дела 
вец С8АГ. 

Зато предлагам. да се уведге 8-урнл дрлавник 
cimo за рес тежко дело, да ое na при воех mviic- 
Tiiix. кодер mr тежкЈчга дела гттсти своболе1Н опора- 
;IVM тп де^гавцем ив лелолајалцем. Лко се аакон 
IV\I\- примерво не изпре^рии im ако госпрл мини- 
г,тер mi. то ио море т)иста.ти. морам жал изјавити, 
;iii бом гласовал проти заковскему начрту. 

Потпредолтник 4». Светислав Поповић: TTM;I 
p ч rociioimi Ifmmiili. 

Лр. Момчило Нинчић: Господо. Ja бих нмао 
ла vimiiiM i(>;iin- малу иаттометгр односно овога na- 
MIIIIII и.цпсгл n.Tin овле. ITM.-iivliii ла овпе рептимо 
Miioi'iiniKiiiic, отвчри MU морамо m; i" пајважпије ла 
.niMiiMii тако рећи преко колена, Ето тако вам ie 
(■;I;I;I ол ivTPoc na л^шавању питање раливчвога 
паково [авотва a мећттим овога момвнта г. Vinni- 
отра пема ту п з^то ђу ja бити ć [ободал да mun; 

говорим и то l'. Председнику, Есад већ [№мату Ми- 
нистра, a жал^ш што je г. Министар отишао. Имлм 
да напоменем ову ствар, да je r. [1редоед1ШК учи- 
mio аогрешку, што je допустио, да се решење <> 
pa imiMKOM обезбвђењу овде коначно дрносн npe 
ii(!i4> mio vv. нма појма o рачунсхош односима са- 
мог on(';>,('i('l)riiMi. .l.i, ne знам, како моисе ко гласатв 
за ii.nr »против«, кад пема тих рачунских од- 

nocii. To нам je прва осиовица за једно обезбе- 
ђење. Г. Министар je хтерто да нам изнесе, алн je 
г. Председник спречио, да ов то учпим. Зато je он 
имао формално право али сгварно пије нмао 
ораво. И сада мп имамо овако беа тога mi брзу 
руку да решавамо o радничком обезбеђењу. -Tu мп- 
слим, да кад je реч o томе, да решавамо o овоме 
питању, ми имамо да рсшавамо у стиарп o осмоча- 
соином раду. 

Колико he времена рад да граје, го .iiv. гоопо- 
до, питап.о на кбме се сукобљавају разни интереси. 
Несумњива je ствар, госпбдо, да разлозв пародне 
привредне производње ne захтевају осмочасовни 
рад. Ha против он je штегав no развитак љев pa 
пародпог привредног г.имитта. Оасвии други раз- 
ЛОЗИ међутпм гог.прс ;:а огмочасог.ни рад. ГОВОре 
разлози социјалне политике итд., алн ннтереси на- 
родне привредне производње ne захтевају тр. Чак 
п у опомс хаосу народне привредне производње, 
којп je наступио посло рата, није raj случај, a томе 
хаосу je од свих узрока највећв узЈкж тај, што се 
IM брзу nvi.-.v. тако рећи na пречац naučio радно 
време од s часова. И то пије заведено вреке услед 
i.'ora друтог разлога, Beli једино са чисто политич- 
кога разлога. Била je таква политичка ситуација, 
да се je то тако учинило. Један раденик, који ]>> 
радио 10 часова, na кад сада тај рад спадпе na s 
часова, док je он за време рата радио и више од in 
часова, не можс сада да покаже тај рад у пртпуно 
довољној мери. TI тај ji4 случај једав разлог, да je 
услед тога што je скраћпвање вјлмена рада било 
иагло, било прло тешких постедица са гледишта 
пародне привредне производње. Зато палазим, да 
je завођеље осмочасавног рада из^звало овс тешре 
последице no пародну привредну производшу и no- 
[гављам, да тај осмочасовнн рад несумЈђИВО ома- 
њује ту производЈ&у. Г. Дивад д^казује, да je тај 
бад користаи зато, што смањује беспослиду. Кдд 
једав pa.uim; ради s часова, он ради мање него 
онај. i.-ojii рада 10 часова и рнда у таквом случају. 
кпда ie рад осмочасовпи, предузећа морају пмаш 
idiii број радника TI онда отуда долази беспо- 
олица, a.ni се у исто време смаљује и сама произ- 
голп.а. Вртчени су експерименти у томе погледу, 
да 'in ie бољи осмочаоовни рал и у колико се je 
могло то ећспериментима доказати доказано je, да 
привредна mara, једнога рапника. ако се смаљује 
радно време. расте ло извесне мере. Тако други 
радник. тсоји десег часова рплтг дневно, не проиа- 
води випте пего onaj радннк. који ради o часова и 
12 часова. Алн господо, кач {едан радник ради 8 
часова пзгевпо, онда тај радник FC може интездфи- 
рати посао као радник. који ради o часова дневпо. 
Осмочасовно рално време смањује производљу a 
отуда смањује беспослиду- 

Оамо један пример, Нематеа je после рата 
повеВатга овдгао време оа 2 часа. na }с нпак тамо 
иашаље беспослипе. У Евглеској. у Америци и 
Француској завед^по ie осмочасовно рално впемс, 
na  iinai;  Mii.iiKniii ЉУДН огталп CV без рала. TTpn- 
првдне прилнке су такве дагвреме рада no утло и i 
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бсспослицу него има ваздаи крушшх узрока. Ja 
сази уг.грсп. да не требо допустити, да ридпп време 
буде преко 10 часова, Даоејеикоднасупелодесо- 
точасовно радаго времс као чу Нематаој послс рата, 
стање би за раднике било боље и беспосли^е ие би 
било. Немачка je, господо, предњ! ла \  погледу 
радиичког закоиодавства и пре рата. Ona нијс. за- 
вела досетрчасовпо радпо време, uero нз политич- 
i;nx разлога и ,v Цемачкој je било заведепо оомоча- 
совиорадно време. НијеДна дргкава иоби могла дл 
се ргти. да заведе осмочасовно радно време, док 
нс види, да и друге дрзкаве то раде, јер еш,д једна 
заведе осмочасовно радпо времр без споразуш са 
другим државама, ona he страдати п овда су се и 
другс дрЈкавс морале обавезатн, да Ке сс држатн 
тс обавезе осмочасовпог радног времена. 

Господо, да код нас постоји Србијанмсл за- 
I:MI o радвичком захсоподавству, ул пс бих био за 
десеточасовчо радпо време »ero за девсточасовно. 
д,m кад je усвојеи принцш) осмочасовнрг радног 
времепа, тешко je сад враћати се натраг, При- 
вредне приликс v namoj зсмљи захтевају ирјача- 
ваље iipoii;!i;n,ui.c n новепаље радагог времена, али 
нз социјалпо-цолитпчких разлога го ј« немогуће 
Радогачки свет je добио то радно време од 8 чалова 
м то сматра icao своју тековипу, га je гековина по- 
литичка mije Евихова na, коју ne бв смели да 
реметимо. Сад je тошко ма шта учинити. A.m нма 
једна ствар, која мора да се урадн. Mu морамо 
нредвидети иоилике, o [сојима Koce водити ра- 
чуна, ми морамо водити рачува o nauioj народиој 
аривредвој ситуацији. У овом 3aitony нема иика- 
квнх изузетака, који би повећавали иародџу иро- 
изводњу ii.iii II\ има врло мало. Свуда где се допу- 
niTii, ублажаваљем да се ради вшие од s часова 
дневно, na другом месту се то смањује. Ту je Ми- 
ниотарство за Соцнјалну Политшсу учинило једну 
тешку грешку. Зато што се гим питшвем o ^адном 
времеву баве поглавито соцнјалисте и увуку се и 
ка/џсада и комуиисте тако, да у Мшшстарству за 
Социјадву Политику, од кад je то M тарство 
отвореио, iiii.jf се водило довољпо рачуиа ci при- 
вредном стању nanio земље, него се увој; ншло за 
TIIM. да се нспуие захтеви радпика. 

Ево ja li,\ I;.-IM навести један пример, Мппп- 
старство за Социјалну Политику nop«vi велитснх 
грешака, које je учипило, учипило je joni je;Miy Ве- 
лику фешку за земљу у погледу сезоне грађевин- 
оких радова Сад политичпе и пародно прпвреднс 
iipiMin.r захтевају', да се што више зграда нодипј ■. 
минисгарство за Социјалну Полнтику уч! ло јр 
једав грех што je унело забупу. Узмемо na пример 
време у Веограду, кад je почело зидање; Теппсо je 
било човеку глсдати. кад види раднш^е, који свега 
неколнко месециу Београду раде, да лети у i чплп 
ггосле [годпе прекин1' посао, У иеким радионицама 
радило се преко тога временадабисепосаоубрзао. 
Јолази инспектор Министарства за Социјалну Пр- 
литикуј спречава |>ад п овда наљтаје спор измеЈју 
ннспектора Министарства Грађевииа и инспектора 
Мипистарства за СоцијалнУ Политику. Требалр je 
грађење зграда убрзати. Шта je могал један рад- 
iiiii,- v i сата после подне лети да ради, je um 
радагак који се iraje оргаиизбвао. (ДР- Јанко Ши- 
мрак: Да нде својој кући да своју децу опера) 

Да je гако, ja бих први казао, да нмате 
право; Али ови радницв ггасу »авикпути na тр. 
Радпик, кијп je рапнје радио 10 часова дпевио, 
iraje имао времена да се брине o породиц^. Да се 

дођодо тога, што жели господин Olimpait, треба џ 
со створи психолошка ситуација. A.m дапас тп ра- 
дннца после рада и i\ у кас^аиу. Ja иолим tocuo- 
дина Шимрака, да ue карикнра иој грвор, ja сам 
јаспо казао моје погледе одиосно радиога времопа. 
Taj радши; крји ]■■ прслије i сата ишао у гсафану, 
могао je само алкохолнзам појача ni. далше пије o i 
користи mi за радпичку масу 8 часовпо радио 
времо. florpeiiiKa je била велика Што je 8-часов110 
време рада важило у сезопи рада. У нптересу je и 
радничке класе, да се у сезони рада випге ради, 
iioi-.ioiai су nii.in великв у грађевинсхшм пословима 
п ако у пословнма друге врсте може бити cipaunic 
хаотичпе боспослицо, у грађевЈшским пословима 
бсзпослнце ne може бити. Kao што peitox у сезови 
грађевинских послова радпик у i сата после 110Д11С 
прекида рад. Кад je пајбоље време рада да се rii 
послови за држЈаву сврше, морали су бити преки- 
ii.vTii зато, што важв 8-часовно време рада. Сад 
iiai; у овој ситуацији пма. могућности, да се у се- 
aoiin рада pa.ui нсколијм) месеци ареко подипе a 
aiiMii радшп; ne 3lia шта , i,a ради. llinan.r je да .m 
тај радогак може стећн толико преко лета, да можб 
са том зарадом да презими. 

У закону (i огигурЈМ.у радтпкпм п^двиђа 
се да може бити пррдулгеН)а pa ia али само у току 
3 месеца токо, да иродужење ne џоже прећи ма- 
ксимум, коЈи вадЛежна инспекција рада утврди. 
Ja мтмп.м. да се у зидарским пословнма, iie у ра- 
диоппцп. може допустити форсиршве рада за ивве- 
саи број годипа, ja бих допустио за 3, i. 5 годииа, 
да се може радпо време аовеђати у грађевинској 
(шдустрнји, да се убрза зидаЈве зграда пскзле para. 

Код зидарских послова na, отврреном месту 
радио време би ое могло за извеспо доба годшГе 
повећати, raito да тв радвицц раде 10 часова дне- 
внр \ сезони рада. Мржемо се o томе споразумсуги 
колијсо, a. m кесумњвво Jo, да. за пеколико година, 
га. 5 i; грдива мора се форсирати радј јер onaj 3ir- 
дарсуи радшнс, којв ради свега u месецв преко 
годипе у созопи рада 10 часова дневно, кад се epa- 
'i.vna. његово време рада за целу годииу, нпак on 
iiriic радити више од 5 часова дпевно. 

Ja мислим, да не можемо овај привцип осмо- 
часовног раднрг времена рушити и ићи пааад. Ja 
бих био и за девет часовпи рад, a.m за сада ne мо 
жемо iilm тако далеко. У нвтересу je целокупне 
iiaiiir пародшр привредве ситуацијо,која je псто тшсо 
п у интересу радпика, да код гих нзузетаЈса будомо 
омотреви n да кад пађемо пешто IIITO с пргледом 
na садашњу нашу ситуацвју треба чипити, да то u 
чивимо. Ja Miic.iiiM. да и гооподии Мивистар за 
('nuii.ja.iiiy Политику неће бити против тих нзу- 
зетака. 

Замевик Председника Љуба Јовановић: Реч 
пма господив Мивистар за Ооцијалву Политику. 

Мшшстар за Социјалну Поллтику др. Вјеко- 
слав Куковец: Ja пш-ам био никакав соцвјалистн- 
'ii.n мпппстар. него министар за социјал11у полл- 
гику и' био сам буржуј и грађалски полнтичар, 
A.m. господо, ja сам тамо затекао законс, које су 
доиелс грађанске владе n ja висам пикакав злочнв 
учинио, a im Moju инспекторн рада. ако су тај за- 
i.nii примепили. Mn нмамо мргућност, да постојеће 
стаље претресамо, да видимо штоједобро и што сс 
може измвпити, a измепа нма овде!, како je то и г. 
Мархсовић овде и признао, п.пх нма толико да je у 
битпости стаље шгого, какоов iMUKe^pan^ajKenol] 
Mil  ni; ic II\I;IM(I псамстпш  paiiKi  времо  [ХрВМЉОНО 
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