
•Ш Отеногр. белешке 

tio овом предлогу, за T.V, IIMOMO десетчасовно pa 
дно време, паиме за онс заиате, којн нмаду до пет 
радника. Ja пећу дјо. кажем, да je тај крнтеријЈ'« 
бптаи 11 MU можемо говорити o разшш могућпо- 
стима, али ja xohy да упозорнм грсподшха Нип- 
•iiilia. да mro će Tii'if сезопских раднгаш, нма мо- 
гућности да дођемо свим захтевимо у најдаљој мери 
\ суорет. Ми дакле нмамоту ртворено питање и ако 
( mi кажете, да here бити у начолу за нека рехулн- 
сања, да ne буде нерегулисапог сталва, онда смо у 
начелу слошга, да je тај нродлог способан за npii- 
трес и да pa можемо применити како ое Reh слозкимо. 
('iiMo то бих ja желио, да мп »е учнпите, да разми- 
шља/ге овдв o иепретресаљу овог зшмВа, јер с тнм 
Eie бисте удовољили опоме, што ви оами жолито, 
јер би го остао закои сакав јест и са свим игуго- 
дностима и ие бн биле оне олакшице ,\ могућности 
да се дримв и не бн десетсатио радво време дошло 
до узакоњеља. Радн тога ja иолим, да у [финципу 
пршште raj нацрт и да предложите што 1;опкрет- 
Ffflje предлоге, где сматрате да су измеве потребвб. 
Ншсако tie треба да то оставитс сасвим ке регули- 
сано, јер го мора свака странка призаати, да ми 
морамо рпдити не само са гледишта иослодаваца, 
него ii радника и itaivo je госводин Дивац нсрра- 
вно истакао, го je једиво добро које раднив има u 
MU иорамо у том момеиту вматв у виду, m смо ми 
иарод, i.'ojii има у виду све слојеве пашег друштва 
n да онима, који заслужују, дајемо заштите. 

Ворба, господо, између богат!!? и сирома- 
шппх miji' равна борба и враво je да ономе, који 
јеблабијн и сама власт пружи могућност, \s може 
завггититн своје ннтересе. Из расправе, која се 
овде водида, ja оматрам и могу да рачунам, да 
ћемо неке резултате преко овога закона востићи, 
који in' одговарати и захтевима радничке класе 
ако ие у оној пуној идеалности, која се жели, a 
рно бар у пајвећој мери; a ca друге стране да не- 
ћемо оштетити нв у колшсо иату народтгу ири- 
вреду. Могућвост je дата да између rdra иађемо 
сродљн пут и ja вас молвм, да код овога закова, 
Miju je једап од прввх који се тичу социјалвих и 
привредввх односа, да тај закбн нзрЛднмо пот- 
пуво савесво тако, да одговори и вавшм потребама 
n да буде повос Скувштиве, која xohe п на пол>у 

оодвјалвог заЈЈОводавства да учнви ово, што joj 
Устав ирописује, 

ЗамевШ) Председрвка Љуба Јовановић: Ja 
\11ic.111\1. да завршимо рад. Пошто сам ja замевпо 
господива Поповвћа, који je отвтао na воз, no 
iberoBBM забелевшама има вввге 1фијавл>евих го- 
ворника. Дријавилв су се госводви известилац, m- 
спода Московљеввћ, Хохнлц и [Пвмрав и други. 
Довустите мн. .1.1 вам вредложвм дневив ред no 
белеипсама, које \iii je дао госводив ПововиК. Прва 
тачка даеввога p • i.i била би иаставак o trpetpec.v 
o заврвтом одељку o оовгуратву р.мпт;.!. затим 
овај завои o зајптвти радвика, посло закоп <> цев- 
тралвој уврави, na овда закоп o ивспокциј11 рада. 

Недељко Дивац: Ja бвх II|>Mим.ии. да закоп 
o ивсцекцији рада дођо про, a закои o цевтралвој 
\ прави да дође после! 

Замсвив председвика Љуба Јовановић : Ja 
ne заам каквв су разлози руководнли председви- 
штво, ,I.I овакав даевни ред састави, зато вас мо; 
.mM. да овшсав предложеви двевва ред н прамате. 
A i'.n cc. госводо, дороворкте после подао; a Mo- 
ntere ту измеау иу.чивита. Прама ли Закоаодаваи 
Одбор предложоав дввваи ред? (Прама.) Дааа- 
IIIII,\' ccuniu)   закључујем, a лругу заказујем за 

ume после подае у i и no часа. (Чуј г се. 10СЛ( 

иодае iiM.1 оекдвЈе да раде, да држамо седаицу у 
поаеденлк?) 

Mu (Mu M.i.id'i.ir prmii.iii. да onaj одгл.ак ОД1 

даосао закон o осигурању радвака одложимо за 
порле подае. Тако смо се оабразумелм и реагала. 
A.m. ако г. Мивиотар пристаје, да плуКа седвица 
буде у поведељак, a flo дааас no подае, ja аемам 
ипшта  аротвв 'roni. 

Мввистар за Соцвјалву Политаку др. Вјеко- 
слав Куковец: Ja бих молво, да се тај закои цгго 
npe сврши и да седанца буде дааас no аодвв, jepi 
ае ;iiiaM. да ли hy у пбиедељак бати у мргућаооти 
да арисуствујем седвици као мввистар. 

Замеаак председаика Љуба Јовановић: Да- 
кле, даааЈаљу седааау закључујем, a идућу за!ка- 
зујем за дааае после подве у пет часова. 

(СедшЈца je закључеаа у 12 n no часова.) 

XXIV. скдпицл 

ЗАКОНОДАВНОГ ОДБОМ 
НАРОДНЕ CKMlllITIlHi: 

КРАЉЕВИНЕ 
СРБА, ХРВАТА 11 СЛОВЕНАЦА 

држава 3. децембра 1921. грдвве у Београду. 

Прадседавао Председдвк Миша Трифуновић: 
Заотупа секретара Јован Маговчевић. 
Првсутан Мвавстар за Соцвјалау Полатвку 

госаодаи др. Вјекослав ауковец. 
i Почетак у i т n 30 часова.) 

Председаак   Миша   Трифуновић:   Госаод 

Секретар др, Павле Чубровић lima заавсаик 
XXIII. оедввце. 

Председџшк Миша Трифунови^: Има ли npa- 
медаба na аротокол? (Нема.Ј Пошто аримедаба 
исма. or.iam.vjcM. да je аротокол прамљеа. Част мв 
je нзвествтв Одбор, да сам првмао извеа1тај i\'. 
секцвје o уредбама Миннстарства Правде^ Одеље- 

отварам XXIV. редовау седвицу, Молим госао- њезаБосвув Херцеговиву. OraBahe се аа двеввв 
диаа секрета.ра, ia прочвта Зааасаак прошлога ред. Даље сам добао извештај нз [II. секцаје o 
i'anaiiKa. уредби o сузбвјању скуаоће. 



XXIV. седница децембра 1921 110 

Прелазимо na диевпи рвд. Но дпсвном je рел,у 
глава li). Уредбс o осигурањз' радника, која je 
јутрос na предлог господипа NlapitOBHha рдгођвна 
за данас после подне. Реч нма др. Лаза Марковић. 

Др, Лаза Марковић: Господо молио сам ју- 
трос одбор, да одложи пре одлуке дискусију o 
глави .\IX. до no подне, јер, као mio ;шате', зшхов 
јв претресав врло брзо и мени рије бнло MOiyhe 
да мало боље простудирам ове одредбе, a нарочито 
diir ii;; главе .\IX.. које говоре o организовању 
једпог специјалног суда, који нма да расправл>а 
спорове између раденика осигурапика и оних 
установа, које представљају те осигуравајуће 
iMfice. 

Upe. цего што кажем своје напоменеу погледу 
те главе XIX. ja молим, ако се ne буде IIIUIMIKI 
моЈ преддог, који li.v подиети ради измене ове 
главе .Х1.Х.. рнда да се не гласа o целој глави од- 
мах v uiMimii. јер бих и за Taj случај нмао да учи- 
iiii\i паломену код једнога члапа, a то јг мислим 
крд члана lo'2., за који he се мојкв бити и предла- 
гач. dnriocHO и C.'IM г. MimiicTiip сложити, ако се 
овај мој првн iipi',i-i()i' не прими. Госпрдо, OBđ 
глава XIX. говори у § 158. o спориим питашима, 
која могу да настану нзмеђу радиика с једне стра- 
пс'п прслодаваца с друге страно, односно осигура- 
вајућих tuiaca у погледу ^плата и у погледу свих 
тпх осигуравајућих оДноса, пре но што ти одиоси 
добију карактер једнога стечепога npaBie на на- 
Ехнад.у. :!:i те одаосе и за те опорове у S i">s. пред- 
виђено jr. да све те спорове евентуално решава 
окруЈкци уред за осЈГгураше. A против одлуке тога 
окружног уведа мозке се изјавити жалба ц.внтрал- 
поме уреду за осигураље одиосир Мииистаротву 
''(umjii.iin^ прлитике. 

§ 159. и даЈбн iipoimcii ове глав« говоре o спо- 
ровима, KOJU ћаступају na случај, кад ' !тваре 
услови предвиђени овим за1М)иом, да једаи радиик 
стиче [фаво II;I осигурану суму или ца осшураиу 
рснту било због песрећног случајо при раду/илн 
зббг болести, старости, изџемоглости и смрги. Ако 
nacT.viiir један од гих случајева продвиђеВих овим 
законом, акр Егаступе one погодбе под којима се 
стиче правр на осигурану |»ситу n/m осигурапу 
суму. (lina, дотимио лице ii.iii Евегови сроднипд!, 
којима закрн даје право tia то осшуралве, обраћају 
сс, осигуравајућем уреду и траже nm \у\\\у или 
нсплату одгрварајуће суме nm посебиу накнаду 
;!ii (vi.v'iij.i Tpajau.a болостп. као п гш осталс случа- 
јеве, који су овим закрпом предвиђени. 

Нормалан je случај у животу ,| т0 показује 
стална аракса, да у ввликој ве^ини оваквих олу- 
чајвва осигурања осИгурано лице долази без ика- 
кве ометње др свога прав&. Onaj заков o осигура- 
п.у радаика доста je jacaii ба,ш код ових прописа 
n On тачио показуЈе после кога бррја приноса и 
npcMiija- II под којим условима наступа гграво на 
оспгурапу суму и.чп ренту. Али се, господо, може 
irciiTii. као што је-жввот шгбго сложенијн него 
што правни пррписи иогу предвидети, мож^ се де- 
cinn. да iipiio Kiiiora радника буде оспорено. 
.i,.;,;,,, ралппк живи у упсрсп.у. да je стекао право 
na осигурање у случају нзнемоглости, a међу^тим 
vpivi за осигурање налази, да тај случај пије на- 
ступио, ll.in nacTviin случај повреде приликом 
рала. nccpn-im случај, na се појави cm.p око ima. 
ла .in осакаћени раднш! нма права na освгурапу 
CVM.V ii.in ne, односио да ли има права na ренту. 
Спогови су у onime један изузотан део оних од- 

noca. који иаступају у животу n то односа баш 
нзгласаиих изречним закоиским принципима ешо 
IHTO je то овде код осигур^ива. II сада кад наступи 
такавједаи случај спора нзмеђу оне устанрве, noja 
r.pmn осигураЈве и ttoja треба no закоиу да исплати 
ренту n.in пакпалу n.in тму суму од једном, и 
ссигураиика с друге стране, n.in његове родбине, 
памеће се [штање, да ли то 'феба да се расправи 
no здравом разуму no ббзирима правићности, иди 
je то пптатс. које треба расправити no закону. 

Господо, за Mene je jacna ствар, да рвн од- 
norn осигурања, којн долазе у приватно-правн« 
уговоре осббене врсте, да ги односи оспгурања, 
oani како су овде реЈулисани, no својој суштинв 
представљају једну тасто закотгско пптап.г n 
једап чпсто npamin o.inoc. AKO ce nojaim спор, да 
.m једаи осицураиик пма право na осигурану суму 
n.in na осигурану ренту у коме било 6д џредви- 
ђених случајева, raj спор je, госпбдо, чисто правно 
пптап.!'. тај ce спор овако поЈављује: да ли je усЛоп 
[гррдвиђен закопом o осигураљу o овом [voracpsriioM 
случају тлтпсп n.in ne. A мдоетреба да извиди, 
да .ni je односнн случај предвиђен законбм o осн- 
гурап.у n.in ne. ондаје за мене као правиик? јаоип 
стг. P да je iia,joo,i,a rapamna за раДника један суд 
састављен од правника, јер ono je једно правничко 
пптап.с n руд састављен само од правиика моћп 
he ono питање пајбоље да реиш. Када би onaj сцор 
dno Такве природе) да псма везе са законстшм про- 
nm пма. када dn on зависио од бољег познавања 
рад1гачке бе^е, када би on зависиб од бол»ег позна- 
вања прилика у једирј врсти индустрије и тако 
даље, ja diix онда и dno за другу оргаиизацију су- 
дова, dno Гшх за опу рецимо што омр пма.ш ми ho 
;;ai;on\' o радњама: суд добрнх људи«, који глма 
да, iioMiipn суттротне шггересе и цсни ствар no- 
ротски. A.in. кар mro рекох, то овде није случај и 
према томс пема мебта оргапизацији оудова, која 
ne dn dn.ia саставл>еиа од правпика. Пројекат овопа 
закона у глави 19. прђдвиђа међутим з'а ове спо,- 
рове у S 159, и дал.пм параграфима организацију 
поротппх судова састављених у пола од радника, 
a у пола. од послодаг.аца, (Једаи ГЛас: Лсдап Пргд- 
свдник je судија), a јсдап председнцк je судцја. 11 
сада уместо да ре расправллју рдцосн, да ce испи- 
тају правне погодббј да лп пије иаступио случај 
осигурања предвиђеи зад^оном o осигурању, пма.- 
here рву рлику; радници чланови суда казаће: има 
Право na. ociir.vpainc. Послодапцп. ai;o ппдс да je 
то мало тежи (мучај. сигурно Ке казати: псма. 
прапо. a alte je сумљиво можда Ке ce н omi сло- 
жити. A то може да буде na штету, ja иврично 
кажвм, na nncT.v интерера радпичке класе, јер 
може да преоптерета оувише осигураиичке уота- 
iKir.c Ja, господо; према томе сматрам, да je OBU 

( вако нзведена организација погрешна. He можо 
ме никако убедити тај аргуменат, да (•.umno што 
iiocTojn у Немачкој. За мене, грсподо, тај аргумо- 
пат ne вреди, мн немамо индустрије какву има 
llcMa'ii.'a. мп псмамо раДНИКе n'annc пма Пгмачка. 
МИ пс.мамо ДРушТВвИУ срвДИНУ  КаКВУ  пмамо у He- 
иачкој. Ja то смем да каи^ем, јер позиајвм врло 
добро Псмачку n шеие економсхсе прилрке (сакве 
су барбиле пре рата, јер познајем r.p.io дрбро њено 
социјално закбноДавствр и смем да кажвм, да про- 
сто копирање онога што je у Немачкој ne треба 
пама ла буде уаор. Ja бих зато предложио мссто 
овнх параграфа 159^ и лал.пх до краја целе one [9. 
гларе, до § 170., да ce § 159.    176. нзоставе и лл 
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место tbiDi дође једал! иов S ISfl.; који he гласитн 
овако (чита): 

За све спорове, адји настају између осигу- 
раника n.ii! њихових правно овлатћених срод11ШОЈ 
с једне страно и средишно^ уреда односно окру- 
жиог уреда за осшурање радника нлн благајне за 
осигурање р&дижиа. caoCpahajiior предузећа, ЕМЈје 
Ема своје седиште у округу, с друге стране у по- 
гледу потпбре п-ш оштетс у болести, извемоглости, 
старости ii смрти п у несрећшш случајевима; на- 
ДЛОЖПИ cv  СреСКИ  ОДИОСНО КОТарСКИ  СУДОВИ;  У lli)- 
гледу поступка за расправу ођих спорова вреде 
проииси општег закопшиЈ o судском [тостушсу 
<• тим додатком, да се ови спорови решавају као 
хптпи [ipc свих других спорова. Против пресуда 
котарских судова може се упОтребити правпо 
средство v смпслу општих nponuca«. 

To je, господо, мој предлог и ja бих молнр г. 
иредседпшса, да овај мој предлог нзволи ставити 
II,I гласање. Ако Гт овај мој пррдлог био одбијен, 
IHTO бих ja кскрепо жалио, Ехајзад одбор може Да 
|ii'iiiii Kaito хоће, сваки гласа како сам ЕЈалази за 
гтјбоље, ja само молим, да се има у г.илу. да код 
i; 162. како je овде предвиђеџ, желим да учипим 
једав иредлог. 

Председиик Миша Трифуновић: Има реч rb- 
сподии нзвестилац. 

Известилац др. Грегор Жпрјав: Господо, ja 
бих ća обзиром iia говор господина дра. Лазе Nlap- 
ковиђа хтео да из властите праксе HeuiTO припо- 
ведам, пошто сам у Трсту био специјатшста у пар- 
ннцама, o којима се сада овде гопорп. Mu смо тамо 
нма m niHTiin ци.ју. која je била ouo нсто, што he 
i'iinii im овоме закоиу те окружпе благајне. Имали 
(M(i једап IVI ад хок, који je био састављев овако: 
иродспдиик je бпо судија од професије n били су 
ii'..i иослодавца и два радЈгнка судије. Ови суци 
лајицв били оу нзабрани избором од свих радшпса 
ii;i јодиој страпв п од евих послодав'аца na другој 
сграни нз одога подручја, за i:dje je гтостојао овбј 
;'„ii;()ii. у (IKOM случају окружча благајца. Између 
спброва, i liii су UH.m тамо, могу вам, господо, ка- 
зати, да вравних спорова, гсако je казао господив 
MapitpBiih, iiiTje билоЈ чошто правпих иитања за- 
право iicMii. Зна се тачво ko je осигурав n.ni ко 
мора да буде осигураи и ко има право na реиту, 
само je iiiiTiiii.". господо, и ту je било na хиљаду 
i [горова, какав je град ебоговог нпвалидатета. To Je 
била je Min борба, Било су две страшов; на једној 
етрани радник, који кансе да je iberoB ннвалидатет 
mro већи a на друго] странл чиновниди, репрезен- 
T.iirrii благајие, који су казали: iracH сасвим ин- 
валид пего ти сн мањи ипваЈгаД. To smje била др- 
■,i,;ii;;i. IHTO путппомми завбд, који мора да заступи 
интересе овога, аутономног фискуса и тако. je дошло^ 

KI cuopa, да ćMO мл признали 26$ ннвалидитета.' 
ll.i пример неко je изгубио прст леве руке, na му 
се каже тебн je доста ■>'',' тгвалидитета, али он 
каже, да je од несреће ужасно нервозал, да je слаб 
да његова мускулатура није вите јика као што je 
била upi', nm да га болн у прсима. To су све саме 
ствари, које ниеу ггравпа пптпи.п. 1T;I обичним 
формулардма гптампали су притужбу и дошло je 
.m расправе. Тамо су оудили један Прбдседтп; 
'Ч i,i, a два iKN-iii i;ii;u;i и два радника. Дошао je 
лекар, који je ггрегледао радника и онда je почела 
јеДпа дискусија. Omi су се иог.укми и за дсг ии- 
пути имали омо преоуду, ,I;I лп je тгђаЛидитет 5 
n.ni 20 n.iii .".d'; n пресуда јебила свршена.Дакле, 
то je lilM-nim arbitriiim, Овај судија имао je право 

само да даје ону инструкцију itaico имају да по- 
ступају iid закбну. Ja мпс.шм јодиа Идеална ком- 
niiimmijii,'ipnj.V фактора. 0 једностраие судац, tcojn 
UMU да даје инструкције и упозрра!ва na закои, a 
с друге стране послодавац, који заступа Hiirepece 
Да imiiii.iii.umT ппј;' превелики, они су стали i 
који вуку иа једној страии и опет радншцг, ttoju 
мшкда претерују. Алн колико сам ja дозиао, иије 
било можда случаЈева ■>'', да су ови суци гласали, 
него сталио оу ое цотпупо споразумевали, и rd j;' 
MUčNIM од колосалне важпости, Јер, посиодо, ко 
алаћа ове ренте. Оне на [{онцу конца опст све пла- 
li.ijv из прилога n тп прилози нду иола из џепа 
послодавца a пола нз џепа радншш,. Ако ови су- 
дови ггретерају na једној нли другој страни, опет 
no плаћа држава него ирти факторн, који одлучи- 
вају код суда, једна аутриомија проведепа na naj- 
ндеалпијв иачин. Ja бих мислио, да треба и у mi 
тересу радништва да се суди одмах. Господнв др. 
Лаза Марковић je већ Иазао, да треба ове пресуде 
п парнице да иду пре свих. Ви већ зпате из ових 
парница за шгамву у иомекту KNa3iie, кад ce [мике 
да-се мора поступити no извесној нроцедури, адво- 
кати су сигурно и ту n тамо, одлагке ce пов претрес 
п у томе момедту je сицурно, да he оваква ствар 
трајатв ne месец дана пего пола године и годиву 
даиа, II г.и знате, да су судовв у целој земљн ко- 
лосално оптерећевв радом. II ja не бих позпао im 
II(

4
T суца, којв бв iiMa.m да princ i:ir ce захтева 

liliri-nm artitriura, где ce даје дискреционално 
право, пего he прво звата два лекара г.сштак-а a 
онда he ови позвати друга два лекара и опда 
he опст доћв комисија и све UITO he опемогу- 
iiiiTii брзу пресуду. Ja зпам, како je било у Трсту. 
Радпик je дошао из Црво Горе, јер ов иде за кру- 
хом ii ne иоЈке чекати тамо nero'ce мора рсшитн, 
ia иде од i;.\ii(' у селб, [tojc je можда уда.ч.ст 

500 I;M. OB je ono пола ипвалид и морао je nhn пз 
села K.VIIII. II опда je дошао претрес. Тада ce имао 
зватн ла дође иа лицу места и да га преглода 
.■i('i;ap. AKO бв имали судити редоввв судови ja 
eaw сигуран да бв моралв чекатв радници ne 14 
дана, Kad што je било тамо пего паиа годиве. Рад- 
ипци су казали, ja узимам caia гголовшту само, 
морам да отпутујем давас и ne мо^у neiurni na 
прбсуду. 

Господив NfapKOBBh je казао да ne требамо 
узимати Немачку i;ao узор у овим стварима, алв 
ja морам pehu, да jfe Нема^ша, што ce тиче радни- 
чког закоподавства, увек била прва. Па ne само 
да Je ова ствар била opaico уређена у Немачкој, 
пего je тако била уређена и у осталвм земљама. Ja 
писам лаудатор других држава, алв морамо узети 
да je памстно то mro друге државе раде, кад no- 
мамо никакве своје праксе у тим стварима. Дакле 
тамо ce je овакосудилоу Трсту п иоЛим да мв ве- 
рујете, да je овај пачил како je овде предложеи 
најпрактиниији, nap штр ce гиче iip,i,v ппстаицс, A 
што ce гиче друге инстанце, ту бв требало предви- 
Дети једну ипституцију, која бв у свима крајевима 
name земље била rta ухежва за разматраље npe- 
суда прве ииотавцо, како ce ne би дешавало, да со 
Јсдпа пракса развије у једком крају, a друга у 
другои крају na me државе; Оам систем треба даје 
у томе да ce судв под вредседшпптвом cvna n да 
судв порота. Taj бистем je добар и ja молим, да ra 
ггрихватите. 

Др. Анте Дулибић: Ja ce потвупо слажем са 
овим IHTO je изнео г. Жорјав и никако не бвх Mo- 
rao вристати na предлог г. NfapROBBha, дл ce ова- 
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ква IIHT.UIKI пребоце на редовитс судове, да се 
нодвргну редовном судском поступку, јер '■ид.1 
иикад' lipnja, ш: 6ii било оваквим суђењима и ни- 
када <•(• она не би могла овајсо гтраведно рспшти. 
као што he нх решити овај суд mro га предвиђа 
надшг секције. Taj суд што га [федвиђа секција, iro 
je <'уд Добрих Људи ii ту сс у (i!) (мучајова суди 
само no тањеницама, ту je увек quaestio factia tie 
quaestio iuris, то je суд добрих људи ca jom већом 
коптролом, у колико ту [трисуствује још и иедаи 
судац правник. Ja мислим, да се срећнији начнн 
суђења оваквих спорова ие mwe наћн и 8ато ja се 
iioTii.vno слажем оа предлогом секције, na hy за тај 
иргд.чог и гласати. 

IIITO сетичедруге инстапције, ту би се могло 
iKMiiTo iipiiroiiopiiTii. јер у лр.хтој ннстанци нема 
r.iiiiic рада Добрих ЈБуди. Ми иретпостављамо да 
he (nm л.удп. што пх нзберу радиицн и посло- 
давци, нотпупо одговорити својој дужности, јер 
предпостављамо, да he једнн и други, и .радиици 
и прслодавци, послати у ове судове најпоштеније 
n пајчоститије л>УДе и да стога нема опасиости, 
да he опи учишгги [leniTO криво. Али je друга 
ствар коДдруге ивстапције, која се овде предвиђа. 
II ja бих, кад je реч o тој другој ивстапцији желео 
знати, да ли he жалбу, која. he nlui тој ннстанци 
имати право да нвјављује само радник нли he 
пмати араво na тг.у и дотичпи фонд за осигурање 
радника. Јер када би и заступник ове установе 
пмао права утока и жанбз, онда, призкајем, да би 
био јако забрипут. 

Милош Московљевић: Господо, ja нисам tipo- 
тпг. установе ових судова, јер налазим, да с.у они 
i'p.io корисии у иитересу самога nocira. али ми 
imjc jačan ОДИОС ОВИХ судова iip'Ma самој др.каг.п, 
M.ianoM 100. уотановљепо je, да се може при обпч- 
mi\i ;i|>',i,';ir,iiii\i оудовима устаиовити једаи napo- 
'umi судпја за ове послове радпичког осигурања, 
a.in će ту пс [сшке п за врховпи суд дали he on да 
буде у саставу иасаилје или he битл засебап суд, 
•icp сс у ч.1. 172, калге. да и председиик и четири 
сталпе судиЈе морају битп државне судије, што 
3110,411 да II\ imcTfii'-.ii.a Министар Правде. и да 
iiMaj.v n.'iar.v државних "шновпика, они nehe бити 
хонорираии као што оу окружпе судије. По чл. 
172. иродвиђа сс. ;i;i he оии стално i)a umi cunje 
послове u то lic. опда бити посебпн суд. Да ли je то 
сад o icicii.c ГСасациовог оуда. n.in je то независаи 
суд? II како he Гигш те највише.државне судије у 
псто upi'Mc u судијс једиог аутопоштог rcia. п да 
пуду државЈги Miiiioiiiiiiuii u прнмају плату гсао по- 
жавпи чиповници? (Мијгастар за Социјалиу ТТо- 
,iiiTiii;y др. Вјекослав Кукпвец: Тамо отоји, да he 
их постављати Министар Правде.) 

Председник Миша Трифуновић: Господо, 
iijiiicTviiiiliOMo гласању o главл XIX. Др. Лаза 
Mapi;ni!iiii нма предлог. да се цела глава изрстави. 
(Др. Лаза Марковић: He. Ja мо.шм. да се o моме 
предлогу гласа.) Прво heMO таасати o предлогу 
како је'изашао иа секцнје. (Др. Л. Марковић: Ja 
опда 'iiiiniM предлог. да се дисКутује члап no члав 
и да тако гласамо. јер ne зпачи да ia ne примам ,\ 
појединоотима поједине чЛанове.) Mu смо пепшли, 
ia се специјалиа дебата води no главама. (Mvjc се; 

K'a i псма ii|)(!Tiii;.'i,cii.a.') Ani ЗакОНОДавни Одбор 
може да реши, да за ову главу можемо решавати 
'i.ian no n.'iaii. 

Љуба Јовановић: Ja мислим, да се може po- 
nimn. да сс na.'jc.'ino nirnni.c постави, да hfl Oiraj, 

који je за хо како je предложила oeitmija за те су- 
дове, гласати за једно, a onaj који je за предлог r. 
Mapi;oiailia гласати за другб. (Др. Лаза Марковић: 
II онда ћемо гласати за прпмап.с, целе главе. Пои- 
мсппчпо i'.iacan.c но МОра бИТИ.) 

Предоедиик Миша Трифуновић: On i,a tio-M > 
iiar.vliii из главе XiX. nam предлог, v. Марковићу 
u рласати o onoj главв као Што je родигована и 
као iiiTo je изашла из секције што v. Министар 
ирима. Г. Министар ne пристаје у томе погледу na 
nam предлог, n ja hy опда ставити на гласање 
cimo то из главе .XIX.. што се однори и тиче су- 
дова. СДр. Лаза Марковић: Отавиге мој предлог na 
гласањв.) Ja hy ставити овакав предаог. [соји je 
овако предложен у onoj XIX. глави. Ko mera, 
прима пека изволи содети, a ко прима предлог др. 
NfapKOBHha нека изволн устати. (Сви оеде. - Др. 
Лаза Mapi;omili устаје.) Дакле примљеи je у томе 
погледу mro се тиче судова систем овако, коко je 
рслпгопап. (Др. Л. Марковић: Ja молпм за реч |;од 
чл. 162.) Изволите. 

Др. Лаза Марковић: Господо, у чл. 162. го- 
вори ceo TOfleкоможебитисудија omix посебних 
сцеппја.шпх судова. -Ta, псрујем. да je ту .vinmena 
једна омашка n мислим, да ћете иристати да се 
ona, исправи. ГГ\' (тојп. ла за поротника можебити 
нзабрани државЛ)анин Краљевине ОХО., који има 
услове одређене у S 131., a у § 131, отоји датакав 
iiopoTiiin; треба да пма 18 година. Господо, једаи 
pa icniii; од 18 годанајепо грађаиском закону који 
преди кол mic малолетап и on ne може бити су- 
дпја. Ja бих предложио. да мп подигнемо број го- 
.iiima II ,та кажемо, ла судија може бити само onaj 
ралеппк. КОЈИ пма бар 30 голппа. Јер, ono je озби- 
л.ап nocao n кад сте пп noh прпмплп тај систем, 
епла ne греба да се onaj nocao да млад1|1)Пма. који 
га  nelic UenilTll ca ДОВОЛЛГО ОЗбИЉПОСТИ. 

Известилац лр. Павле Чубровић: Ja примам 
ОВУ пппмедоу. 

ТТухмсслтп; Миша Трифуновић: Код MI. 162. 
г. Mapiconnli je учшшо ггредаог n г. известилац je 
iipn.Miio тај предлог; Ja hy тај члаи 162. оа допу- 
пом г. MapKCBHheBOM ставити na гласање. Ko je за 
TO, ла се тај л.тап II|IIIMII. iiei;a mmo.in седети a KO 
je протпм пека изволи устатп. (Ови ссл.е.') Објав- 
.i.vje.M. ла, je млап 162 прпм.пеп са лоцупом г, 
Марковића. Има реч г. Жерјав. 

Известилац др, Грегор Жерјав: Господо. ja 
oii\ само хтоо да вас упозорим na npiiMiviov г, Мар- 
i;oniilia. i;ao n mi гпжмедбу г, Momcor.T.iMeilui у П0- 
гледу друге ппстапцпје. да МОЖвМО li члапог.е  168, 
пацаље примити без измена, пошто сматоам, да je 
iiaiio'niTo рп. почетак за првих десет до двадесет го- 
лппа iiciTieoiia јелпа ппстапдпја. КОЈа ће бити пека- 
ква врста Касалионог Оуда, mma i судова који су 
MemoniiTo састапл.епп. Батп радп тога ШТО CMO ла- 
mmn прпмплп овај iimiimnm мп треба изнад тпх 
ovnoBa да поставимо јелш' ниституцију, која омо- 
rvhiiBa ла се eneiiTva.ine гшавне погрешке исправе. 
Ona друга niicTaiiunja. врховни суд радпичког ocii- 
гуваља je јелав зависап суд. али on суди само и 
[сасира пресуде прве шгставције: ai;o je суд био 
ггетгаллежан, ако оуд ггије ono проплсно саста.в- 
.1.(41. пко оудија mije било v предвићеном броју, 
ако председнЈгк суда mije присуствовао целој рао- 
nnaim. ако je у ii|)ecyT>en.v учвствовао председпик 
n.in Koin од чланова сула. који према прописима 
0 miNe.eliv сулпја ne on MOIMII судптп. ai;o je neo- 
правдапо пскључепа   јавност,  ако се   партачило 
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лице, Koje iiujc било способно или власно, ако je 
»езакбнитим актом одуаета једној страни могућ- 
iiocT Да Се парппчп пред судом, ако Ј»1 пресуда не- 
иотпуна, неразумљива нли основ^на m кривом 
тумачељу закона. Госпбдо, у свим другим ства- 
рима ова ое друга инстанција ne треба да меша,, 
Пошто in'Mo мн iiMimi 10 до 15 окружних судова, 
ja мислим, да je баш ради унифшгације прадсе но- 
требна ова врховна инстанција и да he она имати 
доста посла. Ова врховна инстаВција he бити га- 
сппм самостална и Егезависна од Касационог Суда 
ii она Ке tro моме иишљењу моћи да осигура код 

(г.пх првих шгстанција иоштовање свнх правних 
црописа. <! тога бих молио, да се ово прими овако 
Kaitb ji' првдложвно, 

Милош Московљевић: Господо, ja onbr цсти- 
чгм. да ji1 стварање овог врховног суда стварање 
једног специјалног суда^ које се no Уставу не 
може допустити. Господо, трвба да се тежи томе, 
да се створи једно зашжодавство и једао судотво. 
Од тбга се попустило у питању шеријатбких оу- 
дова п у iiiiT;m,y војиих судова, na сада ево ви- 
димо ii неке нове специјалне судове. Ово није ни- 
иакав приватан суд већ су у гоме суду судије, 
које поставља Министар Правде у рангу судија 
Касациопог Оуда и зато ja предлажем', да се каже, 
да се прн Касационом ,('\лу оснива нарочито оде- 
,ii4i.i' за послбве ове врсте. Иначе би то било про- 
тивно Уставу. Дакле мој je предлрг! ;ui се оснује 
нарочито оделење upii Касационом ''уду. 

Иргдссдпт; Миша Трифуновић: Господо, код 
'i.iiiii.i Ki'.i. iiM,-i предлог гооподина Московљевића. 
Ja hy ставити на гласање предлог секццје o ion. 
чл.шу. Ko je за го, да се члап 169. прими онакр 
Kaivo je рбдиговал у шгцији, јер госгтодив цзве- 
стилац не прима предлог г. Московљевића, изво- 
лиће седети, a ко je против, т. ј. за предлог р. Мо- 
сковљевића, изволиће уотати, (Сви седе.) Објављу- 
јем; да je члан 1G9. примљеи овако, како je реди- 
говаи у секцији. Господо, есод fiwrHx члаиова не- 
MiiMo пнкаЈхОвих примвдаба. Ja h.v ставити na гла- 
cjui.c главу XIX.. a напоменућу да je код чл. 102. 
главо XIX. примљен предлог г. др. Лазе Mapiio- 
вића. Ko je за то, да ое глава XIX. прими пека нз- 
воли седети, a ко je против neita изволн устати. 
(Ciiii седе.) Росподо, глава XIX. je примљена и 
с тпм je цоли овај захсрн o осигурању радника 
примљен. 

Господо, јутрос je било дћскусијб o томе, да 
.m овакав један закои o осигурању радиика, у 
соме iiM.i. како оу нзвебна господа говорила, ne 
само онога mro je било у појединим уредбама, које 
су поднете Законодавном Одбору, na су one нешто 
нзмењене, допуњбне и кодификоване, иего нма u 
ствари сасвим иових ван оквира уредаба, које су 
За^онодавном Одбору поднете, na оу нзвесна Го; 
опода мишљења, да то излази из делокруга Зако- 
нбдавног Одбора и да пјотпада под чл. 163. Устава, 
то јест да би морали једаи овакав закои упутитн 
Пародиој Скупштини. Mu смо јутрос тако гово- 
pii.ni. да се оотави peitiafiiajbe o томе за дан-два, 
трп. да <•('■ то претресе у [шубовима, na овда да се 
o томе гласа у Законодавном Одбору. -Ta hy ста- 
i'inii na гласање, да лв да се ог.ај закон сада дефи- 
iiiiTiiiaio pelini maiMoiiii'iniiM iMacan.cM. Има реч г, 
Љуба Јовановић. 

Љуба ЈовановиЦ: Госиодо, o овоме смо muo- 
рили ii јучо u данас, lia itao што стс видели бнло je 
разЈЈИЧНЈГХ Miim.ii.cii.a п разЈЈИЧНрх  мпш i.iai.a  међу 

друговнма пстога клуба. II тим поводом ja hy у 
пмс пеколнчиве својих другова дати једну изјаву. 
Да оу потпуно редовне парламентарне прулике, 
мп бисмо били, госпбдо, сви за то, да ^оначпу од- 
луку o овоме закону резервишемо Народној Скуп- 
iiiTiiini. A.in с погледом na много што тта у садапг- 
ii.oj ситуапп.јп n IIOIIITO iincMo радп да спсмтуа.пи! 
доводимоу иптаи.с коиачно уовајање овога закона 
n видећи да остали чланови Законодавног Одбора 
су сви за то, да се кона1шо овај за1>он усврји у За- 
конодавном Одбору и с попледом na то, да прописм 
Устава нису довоЉно јасни, то ћемо ми већином 
гласати са Вама рсталом господом, да се овај за- 
кон o радничком осигурању коиачио данас реши. 

ГГредоедшш Миша Трифуновић: Господо, ja 
li.v npe IHTO што пређемо na гласање, да де<|)ини- 
тивно iipiiMiiMi) onaj закон, ставити npe тога na 
гласаље ко je за то, да се овде у ЗаНрнодавном Од- 
бору та ствар реши дефинитивпо, нена изврлн се- 
детн, a [со je против, т. i. да дефшштивну реч 
греба да каже Народна СкупцЕтина, нека нзволи 
устати. (Већина седи.) Објавл>ујвм, да ћемо оад 
дефинитивно' ту ствар свршити у Законодавпом 
Одбору. MO.IIIM господина секретара, да изврвш 
прозивку. 

О^кретар др. Павле Чубровић прозива чла- 
нове Законодавног Одбора, да рласају n omi су 
гласали овако: 

Др. Светислав ГГопови^ (није овде), Исдсл.ко 
Дивац за, Милош Москођљевиђ за, Јосип Дро- 
феник за, др. Анте Дулибић за, Влад. Цушењак 
з'а, ;ii>. Грегор Жерјав за, др. -lama) lliiiMpai; аа, 
др. Халилбег Храснииа за., Хамид КуРбеговић 
аа. Оветиблав Михајловић за. Мштбсав Рајчевић 
.■a. Фехим Курбеговић аа. др. Лаза ШрковНћ (иије 
овде), Љуба Јоваповић за. др. Mn.iaii Кбруи за; 
Mmna. Трифуиовић аа. др. Павле Чубровић за, др. 
Момчило llmiMiili за и Михајло Живковић за. 

(Послс рласаша.) 
ПредседиИК Миша Трифуиовић: r.iaia.io je, 

господо; is послаиика и свн су гласати за. Објав: 
л.ујсм. да je onaj затшн o осигурању радника де- 
фииитивно npiiM.i.'Mi. (Аплаус.) 

Hp'M.naiMo. гооподо, na следећу тачку днев: 
nor pela. na закои o заштити раднтса. Начелна де- 
бата je почела и остала су да говоре jom три по- 
олашпш, i.'ojn су се јавили за реч, a то су госиода: 
Московљевић, Хохп.сп, n др. [Цимрак Има реч ro- 
(.aio.iiin Милош Московљевић. 

Милош Московљевић: Ja caw и јучер пово- 
дом памсми' дебате o закону o оситураљу радника 
нстакао, Да nam земљораднички клуб много no- 
лаже na то. да се отвори mro боље радничко зако- 
подавство. Исто то n овом приликом истичем и ja 
се слажем са другом Дивцекг, да je прво требало 
опдг! решитн закон o заштити радника, што би 
било најлогичнији ред, јер je у ствари onaj закои 
o осшурању радника*много важнији nero ли onaj 
друти saKOH. Onaj заков говорн o поједилачним, 
еДементарним случајевима, i.ojn могу [гаотупитн 
или ne паступптп. до|; 6е овде грворн o осигурању 
радника, од ггечега што je важније n стално, a то 
je од експлоатације pa;nini:a 6д страпе пос.тда- 
вада • капитала, a то je ono штр тражи цео рад- 
niniKii сталеж и стога je потребно, да ое такав је- 
лап :!ai;on ДОПесе. 

Ilajr.avi.-nnja je тачка у овомезакону ona гачва. 
noja. говорн О ocMo'iacoimoM радпом врвмепу. Ту je 
сукоб иптереса послрдаваца n радника и гбсподин 
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MimiKTjip СЈоцијалпе Политико трудио се дп вадо- 
вољи ii једну ii л\>ууу страну, Он je, no onoj на- 
родској, im гражење послодаваца да им да лубе- 
ипцу и радншса да им до дињу, on дао им једну 
лубендиљу, jfp одредбе овога закона, којо говоре 
o осмочасовнсал раду, ири.шчпо (■>■. као штојелепо 
речено, разблажене, разводњвне тако, да то већ 
miji- више чисто umio. Јер, гбсподо, S 8. има чита- 
вих седам категорија случајвва, у којима се може 
одгттти од TII\ ггравила, a сем тога и у S &'., гдс 
cv изузетн сви радници ,\ радљама, које кмају 
Miin.c од цет радника, a чипи ми се да и у § 13. 
нма неких одступања. A најгчарактернстнчција с.у 
одступа1ва у члану 8., код тачака G. и 7. Кло што 
иидите, господо, госишдив Министар се трудио н 
да задовољи социјалну [фавду, али, у Исто време, 
гледао je, да му се fie може пребацити, да he с,е na 
онај начин oniTcTiiTii производља. 

Ja сматрам, да je установа бомочасовиог i):l- 
диог дана сасвим оправдана. ;!а њу говоре и соди- 
јални u политички n BICOHOMCKB разлози. Соци- 
ja.ina иравда захтева, да се ограничи радно време; 
да ое радницима допусти, да и omi живе као људи. 
Затим исто тако rarrepec народнрг [здравља хо за- 
хтева. Јер молим вас, господо, ставимо се сви \ 
положај једног рад ia, кбјн ради у једном руд- 
пт.у umi у какиој фабриди какав гежак посао, 
na iiaMiiciiiMo како je тешко радити читавих осам 
часова и од каквог je то утицаја на његово здра- 
вље. Затим што ое тиче повећаља, или смањења 
[гррдукције, ja мнслим, да je дохсазапо, ako не 
после рата, када je, kao што je и^ко лепо рекао; 
цео свет прекрилио један талас леностн, mro je са- 
свим равумљиво после страппшх uanopa зђ време 
рата, a.in je, миолиМј пре рата доказано, да 
смањење радног времена ни у колико ne утиче na 
смањивање нродукције и да су се сви слозкили у 
roMf. да je осам оати радног времена баш ona нор- 
ма, иреко које no треба нрелазити. II ja мислим, 
гооподо, да кад a мп будемо ушли у иормалав ко- 
лосек, да n код кас осмочасовнн рад nehe рђало 
утпцатп иа. саму пр0ИЗВ0ДН>у, јер lio раднИЦИ 110- 
сле допошсп.а овога задшна добити један n фп- 
зичкн n игихпчкп ако хоћете, стимулус за што нн- 
тензивнији рад; физичкл n зато, тто he њихова 
( nara. пшхопа енергија бити заштићена овим зако- 
ном, заштићена смањењем радког времена, a пси- 
хичка зато, што he они знати, да je њихова еган- 
стенција осигурана и да omi нмају довољно вре- 
мена n за своје усаврШавање и дрвољно времепа 
да га посвете и својој породици, свбјој кући. Све 
he то благотворно дејотвовати na саме радншсе, a 
TiiMo n на оаму производњу. 

Можда here приметити, да бих ja, као пред- 
ставник земљорадника. требао Да говорим против 
ограничења времена рада. To би било погрешно, 
јер треба да се прави разлика између рада земљо- 
радника n рада у фабрикама. Ta je разлика врло 
велика. (Јосип Дрофеник: Ту се не радн само o 
фабрикама.) Рада се кајвише o фабрикама. Док 
земљорадник ради малве mimo резонске радове, 
ис. може се рећи, да on ие ради целога дапа ол 
раног јутра до мрклог мрака, али je raj посао 
много лакши, друге орироде, on ради оталјго na 
 'TOM зраку n v божјој природи, докле onaj рад- 
imi; no неколико десетипа нлн стотина метара 
мора, nimi под земљом без чистога ваздуха, без 
сунца n/m у загушљивим радионицама. II. раоумо 
c'c. мпого je теже радит] д тим околностима рад- 

пндима, uoro IHTO je го o.i.viaj код з(шљорадника. 
Затим onu радтшп раде нопрекидно једал и је- 
дпо.пп; посао, док земљорадшгк ради у ирироди н 
разнолике послове, a што je највалшџје, што кажо 
господип Дивац, on ради сшјо вослове. Џрема 
'idMc земљорадпици ne могу nn у ком (5лучају битп 
протпи осмочасовног рада. 

Ja hy навести рамо једап С5лучај из aeMJbO- 
радпиковог запимања, из кога herc одмах видети, 
да coi.ai; mije иротпп on.ora ограничења рада. llaj- 
ir,Mi [locao je у землЈорадњи [>ад na прта.шпп. Ла 
сам TO видео n гам лично a и слутао сам од дру- 
гих, To je nocao, који у поколико личи na послово 
im,iycT|tiiji'i;n\ |)a,uim;a. (I'.iac: To je најлакпт 
посло, косидба je најтежа.) Ja сам nonopko ca oc.na- 
цпма u оцп волс сваки други nocao, кад je, разумо 
će, ограничеп број радшиса, него ли рад na врша 
,11111,11. To je рад попрсппдап у iipaiiimin п сваки се 
тога iiocia parociuha. јер морају no месец дана без 
[феквдпо да раде код себе, n.in код другога. Да- 
KMI' noniTO су or.n послови већином фабрички, 
сваки би земљорадник одобрио да се ne може више 
радити од 8 чаооиа. Из ог.пх разлога ja hy у пачелу 
гласати за onaj Устав, (Смех.) He за овај Устав, 
inTo за onaj закон. 

Председнш; Миша Трифуновић: Реч има го- 
сподин др. Јанко Шимрак. 

Др. Јанко Шимрак: Господр, у нме јуто- 
словенског клуба нзјављујем одмах у почетку, да 
ое веселим овоме законсадме предлоГу и да ћемо 
гласати »за«. Са разних страна je нзпршено го- 
лико разлога за оправданост овога законскога tipe- 
длога, да не бн готово 1ребало нтпта више иитп 
говорити. 

Господо, IHTO се тпчо оомочасовног рада, na 
то већ on.ic разпози, како бих их ja назвао соди- 
јално-етички. До сада je радничка кућа и поро- 
дица oain ради тога, јер 6у радпицн прековремено 
радили, dn.ia. како би човек казао, виШе мањв рас- 
пуиЈтена. Радппчка деца пису познавала mi овога 
ona mmi своју матер. Њих пије нмао ко да рдгаја. 
II то je. росподо, једап од великих разлога, зашто 
се једанпут мора тачно одредити, колико раднш; 
мора највише да ради у гворничким предузећима. 

Mn радника морамо вратити његовој цоро- 
дици, његовој кући. To je за mora најбоља школа и 
кад га вратимо његовој породици n кад му прди- 
гпсмо i;\liy. опда CMI). господо, у.чтшли мирго n за 
државу n за иарод. 

Господо моја. umi ое тиче осмосатнбг рада, 
овде оу onniboiio мпогс нзнимке тако, да немају 
никакве бојазна они, који су билн протнву рвога 
продаога. Ja држим паче, да he се ono. изнимке 
моћв много злоупотребљавати. Ero иедавнб сам 
dam бпо у Босни у Зеници. Радници запосљеки у 
.ч.оиаоппцп жел»еза раде иајнапорнији рад. Код 
noiin у љеварницн имају онида издрже једа-п стра- 
man iioriio, na iinai; уза све то предузимач их*је 
oain рвих дана присилио, да раде 10 сати na дан, 
ма да су то приајвише радипцп-осл.апп И3 ог;о- 
лиде, KOJU на рад долазеу јутро pano. a у вече до- 
цкап се враЉају кући, i;ojn дакле ^орају да аре- 
ваљују пут no јодап сат. дпа сата n наче три саха. 
Omi noli.v долазе na, рад, a ноћу се враћају кући са 
рада n ano. ГООПОДО, тп радппцп-ссл.ацп треба да 
раде још n 10 сати са таквим налорним радом, 
i n.ia, можето помислити, како raj рад мрЈке дело- 
патп na чптап п.п.хоп, ЖИВОТ. To зиачи, Г0СП0Д0, 
п.пхог.о потпупо .vnimiTi'ino. Onaj закрп морао je да 
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загатити радника пред оважвим људима, ICOJH ис 
пазе ii.'i. човека и na његова права. Kao што сам 
v точетку казао, ja се моада нс бих слагао пот- 
iiviid ca одељком другим гсод осамсатнога рада 
с roni. jep MiKMiiiM. д;|, he се рне одредбе, које 
имаду смекшати овај оомосатни рад, мпого зло- 
употребљавати; Али нпак да се пађе [ICKD сре- 
дина и IICJ;II споразум гЈтасоваћу за одељаи oiraitoš 
како je овде предложен, 

Председник Миша Трифуновић: ГосВодо, за- 
вршОна je начелна дебата, Имајош да грвори само 
известилац господив Чубров.ић. 

Известилац др. Павле Чубровић: У начслпој 
дебати ncli.v узимати у обзир нзвеспа специјалпа 
.irimiii.ii. Koja, су и upe подне n сада у неколико до- 
диривана у д^скусији, задрЈкавајући право Eia- 
равно, да o томе говорим кад буде отворена ciic- 
цијална дебата! Овде li.v само да бацим поглед im 
значај радничког законбдавства ове врсте то јест 
na значај заштитног радјгачког заЈшкодавства^ 

Овдс je у иачелу поглавито пцтање између 
продукције ii онога који ородукује. Пришџшијел- 
no jo рааматрање измет)у радника, који нема ни- 
какве друте имовшге сем физичхсе снаге, који je у 
томо пргледу оставл»ен нскључиво, да со na своју 
физичку спагу ослаља, да Gir могао себо екоиомски 
ii социјално да одржи. Ja мислим, да ono могке 
ninn једини случај, a ие можда, него je го сигурно, 
да извесни слојеви друи1твони целокутшу овоју 
егзистетцЧУ лруштвсиу базирају једино na фи- 
зичкој cnaan. Било je некада љуДи itao na пример 
за време старога, античкога друштва, a то су биле 
извесне врсте робова, J;OJII су били приморани као 
робови да раде. Био je itoo звани феудални сре- 
дњи вск, где ру натеривани читави слојеви маса 
да раде појодицим феудалима. Даклс било je у 
нсторијокој прошлости доста еиоха, у којима су 
извесни слојови друштшЈпп имали Изузеггне поло- 
жаје n екоиомске ii социјалне, али оваквога поло- 
жаја, воји имају сада  радници у  or.oj епоси,  у 
којој JIH живимо, оваковога положаја није било. 
Читави слојеви маса најамВички^ радгаша остав- 
љепи оу ji(;iMi>,y'iiii!0 да баипрају своју еЛсистен- 
цију na. својој физичкој онази. 11 кад се узме у 
ooiiiip, да je тих елемената у друштву велики број 
n кад со узме у обзир и то да се onu свакога дана 
умножавају, онда je природно да такво нагомила- 
вање тЈаквих еленената друштвеШпс, којн no ипте- 
ррсу срцијалних осећања чине једиу класу, једну 
идеологију, јсдио осећање, које највише као такпо 
резултира из рђавих економских односа, природно 
je, [сажем, да друштво људско мора да се отара! да 
нађе иута и иачипа, да таквс социјалие одпосс. ло- 
прави в да му дадо јодав прапац ^драипји, бол.п, 
i;ai;() би могла овим поправкама да се учува и уса,- 
вршв цслппа друпггввна. Jep stao штогод, кад у 
једном оргаипзму неки члатг оболи, болује цео ор- 
Ранизам, всто тако бива и у.једноме друштву и ако 
ona, вдмпарација mije матсматпчкп тачна ипак je 
аналогна, Господо, као штокад^једноморгаиизму 
оболе чланови извесни, тп буду доведенн na један 
iinjio, да ие могуг да егзиотирају, иото тако важл 
n за цело Друштво за целу opraira8ajpjy, за цео 
живот, a пОслвдап^е тога опажбју се не само ,v про- 
дукцији uvvo n у целокупном социјалном зкивоту. 
Оиа.ј пројекат, којп je поднео мшшстар за соци- 
јалпу полптпку. Ерлаборат je извеспих уредаба n 
оекција га je угиута у претрес са нзвесгаш допу- 
пама, n измен^ма u подпсла га вама на одобрч- 

вање, одпоспо на претрес и одоброње. л овоме за- 
коиу су рбухваћене фуцкције радогашшг живота. 
функције рада, фуикције одмора, рад деце, жева, 
обухваћепе су главпе организације, које имају да 
регулиту одпосе између радпика с јеДпе сгране и 
onii.N i;ojn дају рад Q друге стране n најзадобухва- 
hone оу функције, које ое односе na безпослицу, 
KOJĆ ИМају да, пптсрпсппту опда. i;a;i. радпик псма, 
рада. Све су то животпа питања садаипБОСти и 
onaj закои onai;o no/iiiciiicn [inje ремек дело, inije 
neiiiTO оавршепо, али on задОволЈава према папнш 
пр|1Л111;ама потребе ifanier савреме1гог Јкивота 'ii 
npi'Ma, nainčM прогресу прилшш, да ho сс извосјго 
корсктуре моратп MiiiiiiTii. on овако подпешеп, ка- 
жем, заДовољава садаипве прилике, Ja бих молио, 
да ово Mii у пачелу једногласно приггамо. 

Председник Миша Трифуновић: Ставићу na 
рласање. Ko je за то, да се у пачелу onaj ;;ai;on o 
iianiTUTii радншса примн пека изволи седети, a iw 
je npo'ini; иека изволи устати. (Сви седе.) Објав- 
љујем, да je onaj закон o заштити радника у па- 
челу једпогласпо примљеи. 

Прелазимо на специјалиу дебату. Ja Вас мо- 
лим, да поступимо коД овога закова o заштити 
радншш гласању no главама; пошто je закоп врло 
велшш, a ai;o се укаЈке нвгде потреба, као што je 
било случај код 19. главе, оида можемо присту- 
пптп рласању и no члановима, Молпм oiiy господуј 
која. хоће да учествују у onoj споцијалној дебати, 
да се јаве за реч. 

Господо. na претресу je одељак. први или 
глава прва. Нико се no јавља за реч, Стављам iia 
гласање. Ko je за то. да. се одељак први, који нма 
пет параграфа, прпмп пска in'.no.in сгдстп, i;o je 
iipoTJin нека ивволл устати. (Већшга CIMU..) ббја- 
вљујем, да je одељак npnn примљен. 

11a, претресу je одео^ак други: одредбе o за- 
штити радника. Има реч госдодип др Ла'за Мар- 
KOnill). 

Др. Лаза Марковић: Ja бих желео да говорим 
npno o S '>•• na Онда o другим парађжфима, да 
Идемо редом. У § (i. господо, ja бих имао да npe- 
дложии две и^мене. Дрва нзмена није гшсо зпа- 
чајна, ja мислим, да he моћи бити примљенај on-i 
се односи na, другп став тога параграфа. У томе 
другом ставу, iionri'o jo поставД)ен принцип обавез- 
пог осмочасовног рада, каже се: »Од тога се нзузи- 
мају гамо занатска (обргна) предузећа са највише 
дО 1ит радшига, у којима радпо време може у току 
ii|»niix пет година no отупап.у na онагу овога за- 
копа, трајати с прпстапп-ом радпика ДО 10 часова 
дневно...« Ja бнх предложио, да ое ово »до пот 
радника« повиси »додесет радника«. Ајсо (■(,, то ne 
n])iiMii прпстао опх. да се повиси »до осам ра- 
дника« 

C друго отране предлажем, да се ono ограни- 
чење p трајаи>у »за првих пег година« изоставн 
тако, да ако се покаже цотреба, да и ту буда orpa- 
ini'icii.a, ми можемо закон. накнадно допуиити. To 
je једна промена, да ое број радника, есолико може 
OIITII у једном малом предузећу, повећа na десет 
n друга. да, се изостави ono у гоку првих пет 
годппа«. 

Код посчсдплт става тога нстог параграфа G. 
|||)|'Лла',к,см ono: »ОвО ограппчсшо у OBOMO заЈСОИу 
ne вреди за саобраћајна предузећа (железнице, 
бродарство, трамваје, поште, телеграфе, телефоне)« 
n Tai;o дал>('. да, хо ne вроди, већ да вреде посебве 
одредбо, које he доиети падлежпи мшгастар. 
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Росподо, ja то &редлаж€м [ie за то, IIITO Гшх 
био за то. да ови радиици, 1«)ји раде у onuii сао^ 
браћајним иредузепима, ne би требало да се ко 
риотв овим бенефицијама или овим иовниама, ако 
хоћете овом itopucTB од осмочасовног IM,ML Ja са,м 
аа то. да и onu у иачслу уживају ирте ове трнчш 
које iiMiijv n други радиици. Али, господо, ona сао- 
браћајиа предузећа тесно с,у везапау јавнм живот 
n у ^фжавпу организацију, у целу функцију др- 
жаве, и ко.ји раде у гаквим предузећима, мора да 
нма мап.у (мооолу пего једап радиик у обичвом 
предуз^у. Заго ja палазим, да овај   гг| te   w 
греба n.i те раднивд да се односи и да сето оставн 
noccoiiiiM погодбама или [госебним уредба^а, које 
he игздавати иадл«кни Министар. 

Председник Миша Трифуновић: Има реч го- 
оподив Храбница вод члана б< 

Др. Халил бег Храсница : Гооподо, ja сам 
хтео да upe [ложш) ono исто, UITO je господии пре i 
говорник NfapKOBnh предложио и стога нећу џ r^- 
ворим o M.Tiin.v d., a говорићу o другии члановима. 

Председник Миша Трифуновић: Господо, 
приступићемо решавашу члапа 6. (Др. Лаза Мар- 
ковић': Да чујомо господипа известиоца.) Има реч 
господип известилац. 

Известилад др. Павле Чубровић: Што се 
Гиче првог става, који je госп. Лала Марковић на- 
помвнуо, да се ово »пет радшша« повећа на осам 
n/m на десет, ja палазим, да ne би било право, да 
ne би OII.TO оправдано в то из овога ра^лога, што 
оваква нзмена би оеодпосила искључиво na нату 
занатску пррдукцију. Међутвм, ja мтмим. да je 
мало иеђу иама л>уди, есоји irc звају ип нскуства 
да MU имамо врдо мали бЈизј уопште тих заватс^их 
предузећа, noja подпосе више од пет члавова и 
кад смо MU метнулв границу до пет чланова, онда 
смо т\- навелл нзузеток. Ако усвојите ono. mro je 
господив Марковга рекао, онда би ретшл да осам- 
часовнв рад уопште ne важи за занатска преду 
зећа. IT:! тога разлога налалим, да ово не би било 
[гоаведпо да се првми и ja п  могу примити, 

Овај другн његов став, где говори o саобра- 
hajHHM предузетницима на пример na жслезници, 
мислим. да овде такођер пема довол>но оправда- 
HOP разлога, јер може na пример чбвек да мало 
мисли ако тражв осмочјцјовпв рад од железни- 
Miipa. i.'ilKo ћо со оии опдп   мги.атп.   II;;  iiri.vrrrn 
впамо, да железнвчарв пи данас ne раде осам сатв, 
ii често пута пи пот сатв na дап, jop onaj. који буде 
чекао возове и буде Holitv радио, on he бити nceno- 
собан за рад преко дана и ако му педате довољпо 
одмора.. оида ћемо мтг имати више оудара возова н 
ОНДа бв пма.тп mimo штото Него корцотп. Због 
тога iro треба мислити то за саобраћајва предузећа 
n ца on тпмо мпого изгубидга; ако би се њима оомо- 
часовно рплко време изузело тг узео веки другв 
раопород г.ромопа. Ми o^ro o том довол.тго у C-'i: 
mijir претресалл и сложили смо се, да овако остане 
н отога rtao молим, да го остапе овако no предлогу 
Оекци1е, . _ 

Предсодпик Миша Трифуновић: Има рсп IO- 

сподив Жерјав. 
Др. Грегор Жерјав: -Ta пмам осећај, ла смо мп 

прековзвквентвим примељивањем осмочасовпог 
радног времена ншли мало предалеко n ако иначе 
радо opamiM све што папш>е na љево, и мислпм, 
да v ннтересу nanio државе и у нвтересју папгах 
финалрија и ваше валуте и у ошпто nanio при- 
рреде треба отворвно вазага, да би добро било |;| 

идомо ма.то ii;i, деснб. Ja се ne бих uprao сасвим 
сложити са првдлогом господина Марковића, алл 
пмам ocehaj. да on се могла nalili формула, na коју 
on се моглв сложити. Мтмпм. да mije у интереоу 
радвичкс класе; да сс њој бравв радитв и овда, 
ако ona сама то sohe. Ja п.мам у својој узкој домо- 
Kiiiin исцсуотва, која ма дају право, да вама кажем 
двректпо апрурдву отвар, да се казпе занатлије и 
опда, IMI i се спрразуму с радппцпма. којв желе да 
раде. Omi сама желе да вгапе раде, a код nar, има 
одмах ту велике tuisne, [фје, гбоподо, ne мо-ко nam 
парод нигда разумега, да се њега ка IHH, пошто се 
сам poinn. да више радв. G друге схране ja се ne 
оојпм. да on се претјеравало у опом смеру, у којом 
i-o оојо заступницВ радпичке класв. У nanioj 
земљл има толико рада, да се није бојати, да би 
лош.то до воликог израбљввања радничке [mace, 
učio he ona сталпо nocTBha ca Добром својоц орга- 
пвзацијом lainio. Eiero им се даје у овим парагра- 
фвма. У r.iaraioM првхваћам (Усамсатно радво 
време за рудппчка ипдустрвјална подузећа и pa- 
зумијем, да и данас n за зацатска предуаећа треба 
iiriiiro у корист радивка предвидети, no мислим, 
да збиља идемо' предалеко, na радв тога молим, да 
сс можемо споразумети код ^ласања у овом пред- 
моту. Thia jom други предлог са муслимаиске 
стране, којп по иом мтчпу треба апсолугно ува- 
vKaiTn, na зато прелдажем, да гласање o хом рддо- 
жнмо до друге оеднице) na да сад пређемо na 
закон o нпспекцијв рада, где држвм, да he бвти 
мап.с спора noro у .or.iiM пнтањима. 

Предоедник Миша Трифуновић: Пма реч го- 
сподип Дивац. 

Недељко Дивац: II;; цслог запггишог ра^џшг 
■ai; давства   пптап.о   o  увађаљу   осмочасовпог 
рада дапас je јвдво од пајважПијих. To пптап.о no- 
дигнуто je далас готово na степев једнога прин- 
umiaii то najneher принципа радпичк^ tutace. 'lia- 
тле се могло десити, да то питаље буде чак предмет 
днскусије попфсргпипјо мнра у Паризу IOIR. в 
1919. голппо. Отуда се могло десвти, да je то ira- 
тап.о поста io продмотом дижусије и na међура- 
родвој крнферепцијв радпика у Вашингтону и 
iii\ i,i be могло десита, ла су jom годипе 1888. na 
првом међупародпом ћонгреоу лекари у Парвзу 
ттакпули то плтање, na се тражило ne само од 
стране радпика neh и од стране Eionrpeca лекара, 
да се рад радника бграпичв na осам сати. 

Нисам хтео толвко да се за фжим na, свем 
овом, али оам хтео, да ča иекоЉко чињетгаа ono 
пвгање осветлим и кад господа MapKOBnh и Htepjais 
траже, да оо увођење бсмочасовног радног врвмева 
na неки начин онемогу^ш, a поред свега тога то je 
r.oli и оам господив Мивнотар за Ооцидалну Лоли- 
пп.у тако далоко отишао у TOM татсо. да je офок- 
TiiTiiiv вредност то олролГ);> пошиптпо onmi мпого- 
бројтш изузецима, -Top ако се тамо гарантује ормо- 
часовно радно време, онда je, господо, пизом тих 
нзузетака у тој одредби ефектввна вредност те 
одредбе iioiininTona. ТТ ако би оо само jom један 
корак. дал.о ит.то. on.ia можете сМатратв, ла отџар- 
no nam закоп o том осмочасовпом радном времеЛу 
ништа n ne садржаје. -Ta. зпам, да се витае ниједан 
прст ne може у погледу уништавања радпог вре- 
мепа Допустити. Овв разлози; гооподина Марко- 
пнћа n господипа ЗКерјава ne могу да издр^е ари- 
тпку, али иенв je тбпгко да лат.о o тој отпари ула- 
:aiM у дискусију. -Ta мислим, да јо и Законодавни 
11 i6op тога увереља, Д& ту апсолутпо шппе вс троба 

64 




