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ii;t\;!(;Tiii;ii.  II  Мшцштаротво аа  Социјалну  Поли- Министар за Социјилн.у Политику др. Вјвко- 
тт;у предалскр je већ само ол себе огитло у гом слав Куковец: -l.i немам никаква права, јер сам у 
IKHMC i\. демисији, него нека каже госп.  известилац. Moj 

Др. Лаза Марковић: Гооподо, ja вас молим, клуб дао je мишљо1Бе, да tie треба да сс мешам v 
;i;i имате у виду да je већ дохџхан. ша смо радили тс ствари. 
У i;-,-Vl',-v ОД ;!   •"' ||;| г;,л РаДИМ0 ,,;i 5 7- Да1"1« Др. Лаза Марковић: Молимо вас, посиодо, да 
rtVHfl   i сата п [гоаводавам кажем уморни смо. Г)УДемо „,  Чисто. Законодапнн Одбор v  IK.IVMVIV 
(Известилац др. Павле Чубровић: Ви сте уморнн У|М.Л;1Г,;, .ц.глг.п!,,.!. ј,. Уставом беа обзира на Владу 
тто сте радили l сата, a т{жжите д.гр.лнти, раде „   ^     ;lj|,   в   ,   ||:;;| ^ ;, 
'■"""^ ol   ^1   'l;,r,,l!;U   !«^,•^^"■"l^l   Чубровић   МОЖе    u „^V   ,[;1|[1     ,, ,„. ^,,,,,,,,,,        в 

Ј 

прави вицевз, али ов ne зна канш«) смо ми радили i -i i i  -^ 
upe тога. Алп овде није реч o томс Цошто je то Недељко Дивац: Ja се придружујем гоме ту- 
ггатаље  џрло  ГЈажно, греба  да   га одложимо  зц мачењу. 
идућу (■(■лпицу м предлажем, да j понедељак npr Предсе^ик Миша Трифуновић:  Кад  ne би 
подис представннцв в.ладиних група имају Једну ом.к, одговорних Министара, ja као председник не 
Е1онфере11циј,у ради договора, дакле конферепција Г)ИХ Могаа закавивати сбдшгае   II ако ie Влада v 
представнЈП^  владивих  груиа  пре подне; a сед- демисији Министри отправљају послове чо оного llllll;l Закоподавног Од m да буде у понедељак М0Мг|[Т;к 1|;|     „   ^ М(,;.:п| да . 
[t0 "'VI""- ■' сада^а заЈивушмо род. Можв     [I;1;1       ];пи „ мос     „     ;1 1;;;0 „ ,•) . 

Дп. Јанко Шимрак: Ja MOIUIM да изјавим, ла , '     , ,' .■' , , ■' 
се слалсем са г^Дтдеад.да сам противсвакогодаа- ,,",|:;|М> ^Ј 1,И"Ј|1 " онда heM? ивгубита све време. 
гаља. Kao [пто оам и upe Ешгласио. овјш нзузетцима Је ли одбоР ^љан' -1:1 Г,'/:1!;1Ј "аРагРаФ 0^0JKB «0 

сво n.i'ir.K, јесведеио tia MHHHMVM од S Часова воне^ељкаЈ (Вољав je.) Ову седиицу закључујем. 
Др. Халил бег Храсница :   .l,i ,v слажем ca •,'1 ";ivl,-v n-4imiv- ^^ n< m у понедељак у  i 

овим предлбгбм гооподшга Марковића. часа иоподне.ја вам предлалгем (хродужењедапаиг- 
ЈГредседнив  Миша  Трифуновић:  Мблим  m- Љег даеввог реда. Прнмате ли госпрдо? (П^има сеО 

опОдина MimiicTpii n господина нзвестиоца) да лм 
(Седница je зављуЧена .\ 7 часова no подне.) 

XXV. СЕДНИЦА 

ЗАКОИОДАВИОГ ОДБОРА 
КАЕОДНЕ СКУПШТИНЕ 

краљевине 
сгг.л, хрвата II слрвенлца 

држана 5. децембра 19211 год. у Београду. 

[Тредсе,давао Предоедник Миша Трифуновић. Прелазимо na дневни ред. Ha дневном реду 
Оекр^гар  ip. Павле Чубровић. je аретрес* специјалне дебате o нацрту залдапа за 
Присутаи Mmmnap за социјал1гу нолитику     ;ш|1|Т|,т>' РаДника. Kao што здате господо, мп смо 

госи, лр. Вјотослав Кгковец. '      ^« код 2' пд,■•iм;;,■ ||;| "^:11""^ -1" L одеља1С' § {к 1 • Md.niM господу, да мп се јав« за реч. Има рвч г. 
(Почетак у  i п i;. чаобва.) Маркрвић. 

Il|>Mcriiim; Миша Трифуновић: Отварам 25, Др, Лаза Марковић: [''осиодо, код § (3. ja сам 
i'  i iy свдницу Законодавнрг Одбора  Изволите lid, говорио прошлога нута n иећ.У сада да гово- 
''ути записвик пропше сеДнице. рим. Сад hy бити слободан оамо да, у споразуму 

Секретар др, Павле Чубровић чита запискип са својим друговима из демократског клуба и из 
провгле 24. седнице, других гглубова, ггоји су заступљеин у данаипвој 

llpM.v.imii,- Миша Трифуновић: MIMIIM. има ВлаД"   (-ll'lil11   глас: у   i;o.i,,.i   Влади?'!)   Влади   у 
.m иримедаба, госиодо, na протокол? (Нема.) lipo- оставцн, предложим цову редакциј.у S (i- кој имао 
ii'i.ui ie прцмљен. би ,i.i iviarii овако (Чита); 

Част мп je известити Одбор, да сам добио нз- ^g (1 
вештај на II. секције o Обзцани1 n наредби o ио- \- ,,   .,,.   i 
m.n.v „„v.,.!;,   li,-,.   т;1,,-(.   „„-„,„ ,...,4   ,:,. rni  u J   индустриЈским u рулпргким предузоћима шсп.у рружја.  Uno тако дббио сам  нзвеитај .1 
сскцијг. o враћању чланоба  i., 46, и 59, уредбе o 
избору оиш' кпх заступништва v Сло^отји,        ^ ,,;, s Ч;,г,,|!а :wvmi)- однос.но  ,s   шот " 

радно upi'Mc пајамипх раднтша  не мрже трајати 

ре irero aiTO пређемо na дневни ред, ja Bar, дељно. 
молим,  ia изберетс два оверача за зајгон o распро- hi »дустријска [федузепа сматрају се сва 
отирању  na   nr,iv   гериторпј.у   Краљовнис   ОХС она, у,којима ради   на.]маље  20   ралиика.   према 
иаа.чтстп закона (. иоступању с имовином нрда- прооечно употребљенрм  6poj.y  радника  у једиом 
ппка (гепријатсљских држава, за закои o заштита громесечју, 
иддуотрнјске својнне и иајзад за закрн o осигу- Кад  радници    индустријских   n   рударских 
рап.у радиика. Молим, да изаберете два члаџа, Хо- ирџдузећа   нзјаве   својевољно   пристанак,   радно 
lirTc .m да Вам ii\ Ja предложим? (Прима се.) Мо- [)реме се може.продужчти као преадвремени рад, у 
III.M извсстирца i'. Шећеррва n г, Чубровића? (Дри- рударскнм предузепима за један, a у другим naj- 

Mil '''O г.ипи; bil два сатл.Ог.о рродУжеЈве вреди кад са пл, 
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лучи  '/.-, радника једнрга ирвдузећа тајним  гла- Грсподје! To, карје11рете1уЛост.загр()1(1.ила,мо- 
оањем. рамо ии   поправити.   Гпдп  тсга   поздрављам,  да 

Одиуц, o продужсњу раднога BpeMeita вреди коче наша   фжава седај уствар11ти некај, кар смо 
иајвише .:! меоеца. По нотбку гога времвна oira се дсслој иоцтиали    - севода, че се бото, кар се на- 
иоже обновити, БлилсеодредбеоовоидобровбЉном м«рава, изподло рес добро. A гшкор далес иидимо. 
иродужењу раднога времеиа прописаће Министар Х0'К!Ј0 T(l- i;aP {Ли) пртеци, готове страикв (шсто 
иа Социјалву   Политику,   споразумно оа   M 1кварити. Че јих ири гем вода озир до шшта- 
стром за TproMimv ii Индустрију. лизма, морамо го одлоцно обсбјати. 

За Саобраћајна   иредузећа  (железнице, бро- Седај раз11равл>ам(ј o II. од/1елку, i;ii Обрав- 
дарство, трамваје, поште,  телеграфе,  толефоне   и иава де.повнн час. Мед предмегги, с катсрими се 
оличне уставове) радно време утврдић« ресорни иора бавити зашчита   .им.-птсм.   завзема   иррми- 
MimiicTiip. у ciKip.ui.vMN   са   MinmcTpdM  за  Соци- paihe.деловнега м.-и-п вслеважво мгсто. Одговоримо 
j.i.inv iiio.iiiTiiKv. v духу одргдаиа овога закона. na впрашаље: закај je треба д<У1овнн час п»рми- 

У осталим предузећима cei) нндустријских и panr?  По појмих  госиодарскега либераигшзма,  ки 
рударскдх, каведеним \ § i. овога закона, радно жапибогше дандавес обвладује свет.је дело^благо. 
време траје од 8,д6 1Q часова, према природи.и те- Делодајалоц севеда стрени  за  тем,  да   купи  то 
жини посла. благо кар нлЈГии. аоценв       низко ^езде     . liš 

Мшшстар за Социјалну Политику   у cuopa- -'I'M" страни na желн ^а договорјено ценодобити 
зуму са Министром Трговине и Индустрије утвр- ^V ll'l-i1:r'1 блага с ^- Д;| коликор могоче раатсгне 
диће, no саслушању   трговачких,   индустријских, дело^ни qac. 
занатских и   радничких   комора,  уредбом   радно Чс сс седај рече: нај се делавец oaw брани, 
врвме за сваку Есатегорију предузећа овде означв- иај га брани његова оргави^ација, морамо одгом- 
них, У рвим  нредузећима, где радно време буде рити: чим даље часа мора делавец делати, тем бољ 
утврђено на 8 одџосно 9.часова7м1евн6, може се no со нзчрпане Евегове: телесне ив душевне мочи mi 
споразуму између цослодавада и радцика iipo;t,v: геммаЈвша je његова одпорна сила проти иапита- 
?кити радно време као 11рвк0времени рад још за i лизму im изк'оршичан>у.  Зато  мора   држава   кот 
односно 2 часа дневно. Ит-мсип споразум o овоме Јашчигна   институција   в   ивтересу   социалнега 
дужан je послодавац доставити нреко ошптинског мира  нормирати деловнв  час 
г\д;| пад.и-л.иој Е1адзорној власти пајдаље до no- ,• ■       • ., „, 
,,;,,,,, ^ковременог |мда . Kaj na je аормални деловпи м;,.-.   Го j^ тисти 1 .     ' ' час, кп je ii|uiMc|Hii   здравјЈ   нп   телеспи тер  де- 

Го je, господо,  npiM/mr  за   EIOB.V   редакциЈу ,U)VA[U mim делавчев1Г. Кајти здравје im г&леопа 
^ ('- MO'I je највечја добрина! највечји капитал делав- 

Др.   Јосип   Хохњец:   Господје   иародии   IKI- чбв, I! пбштов na придвјо upu долочитви нормал 
сланци! Предлог, ки га je отавил в нмепу владаих нега деловнега часа туди други момепти: гехничпн 
странк r. др.  Лаза   ^арковић,  je за   мене  im   за иогојн господарсјси развој посемезних  нпДустрИЈ; 
страпко,  катери   niumimaM.   ^еспрејемљив. 'Дово- навада делавцев im иптензитета дела; C техничво 
лите ми. да при мотивахџгји haiuera одаланЈалнега из [елзштвијо im з ивдустриелво взгојо делав- 
гта.пппма посежем Пеколшсо даље. ства се je асе пред војио досегло на Англепгкем im 

Држава   кот   вашчитна    инштитуцнја   има п Немчији, да je делавец в   [0 урах  чрвдуцнрал 
должност, да брани своје држављано, зластн да чсто какор попреј в м алн 12 урах. 
,'ll'ill,ll ™CTC. 

|;|1 со господарско цшбки. To со де: Т(,,,,  „„.„„дј,,, „,,„ цолочитвв деловнегачаса 
■■т|;Ц|1- За\"тата делавдев  lera все претпиое im „,,       Л(, ,, поштОЂ ,,,,,„ росподарскн моме.нт, Поу- 
укреие закоцодаЈе im управе,ки стремиЈо за тсм. дарити-морамо,  дале треба   гледати  Делавце   ne 
да очувагу делавцу његове оссбле добриие: здравЈ«, (.ам0 кот д^лавца,  кот Ш1в стро]  в господарскем 
»кииљење', морало m дбино, даље гудн свободо (;Г!|1,т, ,,|М1|,|; ,,,, ј(, .,.,„,,-,,, гм,тф,1

т| TV ,„ |;(1Т .',,„„, 

7г,',?п!'!1;!,,и',11''  "^1 ■';-"-   ЛГ1;";П;г IU,Vn[nl'- РОДбиие, ког родбипскега очета, емуг члана im.m- An; ci' рсмс.   a i сс [елавин боаниш сами cai (iMaio - n nvnir, ,. ,i-m,,..,,,,,i     i        - i """-i" " "ЛП|-  "-i "maJu тичпе rKvnimc кот чловека П тех погледнх пма (lio ii opi ашмаци d.   с тоеби   пато  ОДГОВОРИТИ     ta ,, .,   ,.,,.,  ,,„,;.,„;..,,,'• ' делавкц     равицо   im   должности   im    [ОЛжност дс. аг.оц сам. па Mi'    \д     ц o iraim;ainaii   im   10ВОЉ - - 
момаи   за   бој   6   ка,ma .mnmniiM1  no ,ioni IKOM •'''•V'1""' "" ДР^апе f'Ла

г^ 0С^Гт '1;,г- Л;| ^ М0Ре 

Tv,u, je здаин. вкушња   чокааат..   ui r Е?™ Г     "T'   л      •'" "" <,ДI!"<■",' ОД T|,il" 
uajnpej греба соц^алне зак taje,  т.том  ше ле •|''"1'11 Делов"ега часа'  Држава, I;I !Матра  де- 
морејо успешно соделовати делавске оргапизације лавца сам0 :" VI"'1'"1110 ;iil обогатење других слОЈвв, 

,  Iw .,,.,,,,, ,. ' •' ' ампак кот битЈе, кп пма самосвОЈ намеп; држава; 
•';1ТОГИ  ',       '    'м v1'1""' државе aocerlie |;|1 Даје делавцу ког држављалу политачне npa- 

i: спбрмедделавцш ннпо^нтсомсооциалнова- т[Цг ,,, (;Г„||||т. ПОкрајт1И im држави, иора же из 
конодаЈО. В TOM озирЈ Je предњачила зласти Ди-      
глија, i.Jop со on делавди же в претвклем столетј^ 
(,i.    1846.")   niniooiHi.iii   Ma|)oiii;ai;o   правипо   30nei 1846.)   iipiioopii.m   марсикако   оравицо  зопер 

разлогов  држатита   раисона   обсодити   пј^вдолго 
pa nriii.iMin деловни чаг 

\ . I . I   ^I i ).  /        11 J riiwv J j ril. I i i ,>ii. i -.   11 i.<, i.v/        I 1 j Ml I ,11 Ц W        'iV'lll   1 > 

превелико   госпоство   Есапиталистичшгх   подјегпш- Једро целега впрашања je размерје мед ча- 
ковнад ^елавчево осебностјо: меддругим'со си na- cow -"■■1;| ll11 про;уктом дела. Настапе впрашање: 
војевали  тудн  десетурви  делавнтс.  За   згледом ^111 l:,,'lll змашшање деловнега часадгујно дО пмаЈГ.- 
Англије со шле туди цруге дрЈкаве: ШведсЈса, Hop- 1]ШЊ& ии   подраЈкења   продукцијв?   Ha то   впра- 
вешка, Белгија, Фраџција, Немчија, Италија, цело luai1 (IMn лахк9 одгово^илјг, мо huo on na јаснем 
i'.vonja. Изјемно сталишче je ггред војно завземала " т''м' каЈ ■''' ■'■,''|('- 
o TOM oaiipv оамо пекатера држава im др. Херкнер Kaj je  дело?   AKO ra   посматрамо  физиоЛо- 
констатира  в своји књиги    Дие Арбеитерфраге<ц гично, je дело [гапременитев потенциелне енергнје 
да ep все европске државе увел>авиле  принцил кпсика, ки га чловек вдиха, im живил, ки јих за^ 
зашчите делавцев разен Орбије im Турмп.јо. а?ијо, n психоФизичне епергије. Че се те онергије 
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упорабијо г. госиод^рокс сврхе, имамо гооподарс1;о 
Д1'Л0. 

Дело цомења гореј улорабо шшогије. Енер- 
nija се упорабља ne само з делом, амп&к же туди 
с самим исивљењским проц^сом. Ми оддајемб своји 
олблици стално тоилото, тореј енергијо. Па je ве- 
лика разлика: оргаииаем n мир.у notpe6yje J; 24 
урах приближно 2770 калОрнј, тешад делујозн ор- 
ганизем na околи 4550 калорвј. Ири делу се упо- 
рабља енергија з механичними прегибаљи, i.n јих 
повзроча деловни ароцес, im з душевшш делом. 
K тсму приде упораба енергиј« с стањем, в гртбвнл! 
држањем телеса, з палрром чути.ч (очп. ушес, 
n т. д.к с претресом тал, кјср таовек стбји. U гсм 
се утрудијо мишице, na туди ишвчни апарат. 

[{ TI;\I,V ириДе ше то, да се при модерни дели- 
Tiui дела врши дело самр no пекатерих мишицах. 
Исте MIIIIIIIJI,C со ведно i; акцијв im нсти живхши 
центри im mre, можгаискс партијс Тако иагтоии 
утрујеност же преј. Иа тако дело се понавља, даи 
na дал. 

Делавчева утрујеносх na пма зе последицо, 
да се продуктдела змањша квантитативно im тудп 
квалитативно. tlljm делавцу na, се ć тем трајно 
ошкоду^е ()])raiiii;!('M im ослаби његова деловна 
моч. едина његов вир доходков. 

Зато 6о же пред војно чловекољубнн иодјст- 
niiKii делали поскусе, да би змањшали деловин 
час a ii[)ii тем и;1Д1)-,к,ач11 прбдукцијо иа. лг/гп r.u- 
iiiimii. B J(4iii je u. пр. водја в оптишки тог.арни, 
кјер je било запослених 1.600 делавцвв, звткал де- 
,4()iiiiii час I;II je знашаЈ] nprj ll:;| уре, na 9 ур. lin 
послсдица? Продукција ое никакор аи зна&шада, 
llc/j'ii иодја je шел me даље ии Je стабил делавцв1М 
хале предлог: Ако со бодо % делавцев в тајнем 
r.iacoi'.an.v изјавиле за то, да бодо делали само no 
8 ур., a да бодо делаицп ирп ггм вестно гледали na 
то, да остале продукција на истл вишинп, бо зна- 
шал деловнн час само s ур. Пи рес се je T/,s делав- 
11,(4! изјавило за то im продукција je била при 
ооемурнем делавцику нста [uucop попреј орн де- 
ве1урнем делашшку^ 

Другн гаки цоскусн na Англешкем im в Аме- 
pimn со ii()i;a;;a.iii. да BiraiKaite деловиега часа im 
пикака неварност за продук1Ц1јо. Зато со делавске 
организације ведно захтевале звижаше деловнега 
часа im го. je била ведио ена нзмед ирвш! [виховнх 
захтев, Конец световне војне je принесел делавце^ 
уресничв1Бе њихових захтев; осемурпи делавпик. 

Господјеј Mu морамо inu за»Јодернимидржа- 
вами; MU морадк) псдатп. да пс помо. кар со тичс 
зашчито делавства, na истем словесу ttaitop гфод 
иоЈш). BsfTp je nama, iia.Kira. да гремо за агледом 
европоких Есултурпих држав. To захтева пнтерес 
делавотва, то захтева ннтерес проду1уЦИје, то заг 
ХТева тудп СОЦИа.11111 мир namc д])-,1;аг,с. 

ГГојдимо за 31*лед6м културних држав mi ne 
делајмо толико изјем, какорјдх je ripej предложил 
г, др. Лаза Марковић! ТГ-хчог. предлог одклањам. 

Џредседник Миша Трифуновић: ll\i,i реч г, 
Дивац. 

Недељко Дивац: Ja iichv да говорим вите o 
onoj nnapn. ИзлипшО je казати н једну реч вшпс o 
'гомс Ja сам веровао, да крд грсподе посланика иа 
буржоаских cTpanai;,! пма n разумевања и добрбг 
ооећања за ono ппго je неоиходно оа пас, mro пам 
n обзири хуманости n r.imin политички обзирв n 
Himni соцпја.пт обзири напажу. Прсле ове нзјаве 
одпосно предлога г. кГарковИћа, који je овде учи- 

mio \ име iKMvianima радикалпс n двмократс1се 
(■чрапкс. ja сам савршепо разуверев у то. Ja n мојн 
iipnja.Tc.'Mi пећемо liimii! да. диокутујемо o овоме. 
Mn чпппмо CIMO једав предлогј да се чл. 0. npe no 
IHTO се доиесе копачна одлука o п.сму. понов<1 
врати у секцију, дакле да се ne рошава сада овде, 
AI;II сс TO пеусвоји, ми у чпак протсста iiaii\чптамо 
оедницу н nclicMo Арисуствовати раду, a 0 даљем 
учешћу своме донећемо 6, {луку. 

Ja ne могу да разумем, да су демократи мо- 
r.in да ое сложс са ог.пм пападом и објавом рата 
раднпчкој [шаси, кад се зна, да je p. Мипистар за 
Социјалиу Полптику као члаи демократскога клу- 
ба радио onaj закои o заштити радника, tcoju ми 
имамо пред собом. Па нпак видите да be демо^рат- 
шш странка могла отожити са овом формалном 
објавом рата радничкој i;.ia(4i. 

Председиик Миша Трифуновић: Има реч г. 
Лаза Марковић ради личног обавештења. 

Др, Лаза Марковић: Ja жалим, што je v. Ди- 
иац сувише узбуђено и овако ватрено говорио o 
onoj nnapn. која није im ма.10 таква како je 011 
представља. Овај предлог за нову редажцију S 0. 
im у ком случају, није im сенка од некак,ве објаве 
рата радаичкој [ихаси. Ja се, господо, од гога огра- 
ђујвм, јер омо MU oiiin. у колико смо продужили 
радно време, то оставили самим радишџша да o 
томе одлучују. (Ј. Шимргк: Јесте •m вн n.iamin 
raj np;4;or,p:'M(4iii рад?) II платили смо, n зато мо- 
.niM ,ia хладно разгов?,рамо,'a ке да чинимо бвакбе 
објаве рата. Псмам ппшта у начелу противтога, да 

•се члан 6 вратв у секцију. 
ПредсеДЦИЦ Миша Трифуновић: Пма реч r. 

. IAILI .lonanoiuili. 
Љуба Јовановић: Ако ч.1..п. враћамо у сек- 

цију, ne вреди да се даље задржавамо. Ja бих вас 
Mo.ino. да ту oojaii.v рата. која nnjc ДОПШа C name 
страпе ii(4-o од стране г. Дивца, ивбегнемо и да 
примимо да идо чл. 6. у секцијуј jep иам nnjc nn 
до paTa грађанскогани мирног ни крвавог; Mn мо- 
ЖСМО TO ла урадпмо. 

ДредсеДИНК Миша Трифуновић: Има ргч г. 
Mimnnap ;;а Социјалну Политику. 

Министар аа Социјалиу ПолитШсу др, Вјеко- 
слав Куковец: Ja сам јучо изјавио, да ие могу у 
стварима дал>егопсога да нстактгем више пего само 
у голико да. дам обавештеша у есолико je то no- 
требио. Mn смо у пацрту, који je пзрађеп у Одсеку, 
где су учествовали n представ1гаци социјали 
стичке странке, принцигшелно примили, да остане 
осмочасовио радно време, a то je обухваћено и у 
npiM.ior.v. који je др. Лаза Марковић прочитао, да. 
сс пачг.шо уопојп осмочасовно радно временаро- 
чито за тгдустријска n ovnapoKa предузећа. За 
занатлијске радње, у којима се ради највише с пет 
радника, предвидели смо бшш n у одсеку једаи 
нзузетак, да може битн n десет часовног радног 
времеиа. Истцна, да су ооцијалистички представ- 
iinim изјавили, да he бранитн гледшпте осмочасов- 
nor раднрг времена у пленуму Законодавног Од- 
бора. Ani ja морам ла n ту "тврдим; да. никада со- 
цијалистичка стравка, колико je мвнн познато, 
nujo била тапо децидишна у грм смислу, да ne 611 
могло i'iiiTii прпуштања у осмочасовном радном 
времену! У иалим занатима je оам г. Kopah и оам 
г. Aimni Крнстап, који с.у nii.in онда иинистри у 
влоди кад ое донела одредба o осмочасовном рад- 
пом времепу, изјавили, да су пшли предалвко и да 
CIMU увиђају, да бисеаахтевумалихзаВатлија мо- 
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ivio нзаћи na оусрет. Ја оам уверси ,\ го. Mu ииомо 
само ради једне класе у држави иего ради оџциег 
пародног грађ&нског друштва. 11 ми треба да r.<>- 
димо не само рачуна o једној клаљи него o свима 
класама у држави. (Недељко Дивац: Ви водите ра- 
чуна г. Министре o једној кагаггалистичкој класи.) 
Митреба све сгаппччшпји да, пмамо у ииду. (Не- 
дељко Дивац: На речима, а не на делима.) Ја да- 
кле утарђујем у пракси као Миниотар за Соци- 
јалну Политику на осаови разних преставака за- 
натлијских иа целе земље, да постоји јак покрет 
код занатлија, а занатлијских гфедузећа нма у 
земљн 75%, — iiocToJn jai; покрет, да се на 
уредби o осмочасовпом радном времвпу нешто 
иромени. Ја сам цре претреса оВеуредбе продужио 
уредбу, која je без парламеита као и прва уредба 
onjiiii.'i.ciiii,'да ce даду олакшице малим занагли- 
јама, да се да осмочасовно и 10-.часовно радио 
време. Сад je билр питање, да ли се може без при- 
станка инспектора дозволити то оомо- иЗга десето- 
Miicoiiiio радно време. Mu смо у толико изменили 
поотојеће стањо код малих занатлија, да смо 
унели општу одредбу, да у занаглијоким преду- 
;;C1IIIM.'I с ii(!T радпика можо сс Ј^адити највише 10 
часоиа, дневно. Тр исто ј€ обухваћено у оврм пре- 
длогу господина дра. Марковића, само ја сам го- 
сподн, која су у задњој седншџ! расправљала o 
овом питаи.у, казао, да би моглн још ближе нзаћв 
у сусрет радничкој класи. II вако сада иидим. да 
ce неким радницима још даље идо у сусрет, него 
IHTO je било предвиђено ao одлуци социјалног од- 
сека,'јер се.диференцирају разни заната и готреба 
заиста да утврдимо. Ми можемо дакле нзаћн иа 
сусрет радничкој Есласи, да у нешш занатћма 
један радник може радитп s или 9 часова. 

Није тачно што ce истиче, да ju овај предлог, 
који je изнео господик др. .'laaa Марког.иК. roj)!! 
од онога, који je у суделовању са соцнјалисти- 
чким послоницима израђеи у социјалном Одсеку. 
Овај иредлог крд члана о. -Saiaiiia, o рад11Ичком 
осигураљу иде у трлико дал>е, да ce не говори 
више o броју 5 радиика Eiero да ce уопшт^ у зана- 
тлијским продузећима свима, у којима ради већи 
број радншса од 5, цродужује радно време tipeKo 
s чаго!;;!. Критеријум б ниЈе меррдаван. У иеком 
занату може бити случај, да једав запатлија ради 
са i; радника п.чи IO радппка. и да jiv рн у истои 
положају као и onaj занатлија, који ради са б ра- 
дпика. Mu бисмо иоглн утицатн нвагодно na раа- 
витак заиатлијских предузећа, ако бисмо баш no 
томе критеријуму 5 радвика давали олакшице, 
јер бисмо MOIMII сав раавитшс ешких већих зана-та 
спречити, ако би настрјавали, да остане тај број 
Ci. ni'ro би онда Mnom занатлије пастојале да пмају 
еопод 5 раднира у раДњи. Ja мислим, да ne мо- 
жемо на памст да радимб. Taj број 5 није ono јзго- 
дан ]i око су иека господа на,шла други критери- 
јум ii омогућују, да сс оним раднидима, који 
имају тежи рад и у малим занатлијскт,! преду- 
зећима придржн в-часовно или 9-чаљовно радно 
врвме, ja мислим, да TO самој ствари није неуго- 
дио, није iiiii;ai;() опасно, ако у ошите отуда има 
опасности iiero лн према првом предаогу. Ако сс 
господа слажу, да ce то може претрести у ооцијал- 
ној секцији, ja, пјристајем на то, да ce то у секццјн 
расправи. Ja ce надам, да he то господа оцбнитиу 
духу помирљивости. Ja caw de увек трудио, да за 
Uc.'ii) ирсмо свога политичког полскаја као Miimi- 
стар у Пладп. a II paimjo. да нзађемо у сусрет за- 

jnrii'm |Ki;;iim;a толикр колико можемо, Алн ви, 
госиодо, пемојтс заборавити, да ми нмамо и дру- 
v[\\ класа, које пису раЈишчке n o којпма ми мр- 
рамо гакођер водити рачуна. 

Ulio ce 'line раднога времепа у саобраћај- 
miM предузећима,, o томе пострје разна глодтпта. 
Ja оам чуо од мпогих ме^давиих страпа, да јо 
саобраћај, ради увођрња осамсатпог радиог вро- 
мепа, претрдир у пеколико штету и ja писам пн 
шао, док зајкшодавним путем џије измењспа 
уредба, која je требала да повећа врђме, пристао 
да ce ма шта у њој мсп.а. a, сад кад сс претреса 
та уредба, ja, мпсчпм. да стручнв л.уди из Мини- 
старства Саобраћаја могу истћи своје жалбс, 
које смо слушали преко две године свакога даиа 
II да расправимо ту то питаље, у колико ce MOPJ* 
очувати ннтересн радничке Mace, a у цстр времо 
да ^зиђемо у оусрет захтевима саобраћаја. To je 
m.naii.c. господо, отворено, јер овде пије речено, 
да радно време буде осам сати нли девет, пего ce 
гражи, да министар Социјалне Политике у спо- 
разуму са МиниЈртром Оаобраћаја утврди радно 
врзме неким правилником. Ако господа имају ту 
какав копкретан предлог, којим би ce радничка 
[uiaca заштитила, може ce то преко иовога пре- 
треса у секцији пронаћи n утврдити. Ja приста- 
јгм на TO због тога, iiinaii.a. да ce (»naj предмет 
врати у секдију и тамо, ако би стручњацн Mimii- 
старства Саобраћаја могли нешто конкретније 
[федложити, MU Кемо примити, та-ко да tiaura ра- 
липци пулу задовољени n да ce немају бојатн зло- 
употреба од начелз^ог гледишта, да ce осмосатно 
радно време пагаој радничкој класи очува. 

Питап.г. да ■m треба и у великим индустриј- 
ским предузећша омогу&ти слободап споразум 
нзмеђу радппка, п предузећа, то je нешто ново. Ja 
сматрам, да je сасиим немогуНе код садањег осе- 
haja со/тдарпосли iiainc. радппчке класе који 
постоји, да бп ce где цогло добити '/r. гласова j 
|;аквом рударском илп индустријском предузећу, 
да би ce могло радио време продужитн више од 
осам часбва. Ja шјслнм, да je измена, коју je пре- 
длолсио господи!) Маркрвиђ na харгији и да оиЈ 
nHir niiTii нроведопа у живот. Али, ако би посту- 
ппла, радничт luiaca no примеру Немачке, која 
nuje била толико опгтећена и руинЈграиа за времс 
рата као ми, na би nanm радпицп хтели пр npn- 
меру п.гпом да привредну продугоџЈју ваше зсмл>е 
глободиом вољом подигну нз патриотизма, у који 
ja верујем да постоји и код наше радкичке класо, 
ja, IK^ знам, господо, зашто онда ми не бисмо бар 
академсЖи ио^ућност ту предвидели; Ja мпс.тм. 
i'(i(4i(Mi(). да ово може бигн прихваћепо бд радни- 
тае Есласе, те je потребно да разшкзлимо o roj 
ствари. Ja не верујем, госиодо. у то. да je ко хтео 
да, учини орепад на радничку класу. Mu смо у 
свима круишвгстиарпма толико савесности шжа- 
залИј na, n у иптап.пма, радпичког осигурања, где 
оу господа ив социјалистичке странке у неко- 
лико ОД својих Mimi.i.t'n.a, попугтилп. a ;ii>.vi'e гра- 
b.incia' стралке примиле ono. што су oinr тра1жилн 
тако, да ce ja надам, да Кемо ce сложити n овде и 
у овоме пптап.у. 

AKO, дакле, господо, вн желите, да ce пред 
мет врати ооцијалном одоеку, ja пристајом na, то 
n онда \iii ови, господо, заједао греба да нађвмо 
кзлаз из ситуадије, јер нема сумље, да ми ови 
желимо, да nama радничка класа буде заштићена, 
али, нико   пам не   иоже  замерити,  ако  има   n 
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разних Miim.'i.cii.ii. у TOM погледу и ако мишЉеаео 
томе питању imjc потпуно израђеђо и сређено у 
целој iifimoj јавности онако како би требало, да 
бисмо Moiviii joni u данас примита сагласнр пре- 
длог Љсподина дра. Марковића. 

Изв(встилац др. Павле Чубровић: Ja се мало 
чудим предлогу гооподина дра. .Цазе Маркшића, 
i.ojn je данас поднео. (Др. Лаза Марковић: Да ли 
Лазе Марковића самога, нли другова?) Хоћу да 
изузмем иже од Ваших друговај кад ово тврдим, 
§бог тога 1;а-,|;ем ono. (Др. Лаза Марковић: Ja сам. 
господине, поднео »редлог у име четири групе, a 
iicMii, аредлога Лазе Марровића!) У нме кЛје |1етири 
групе оте поднели предлог? (Др. Л. Марковић: Ja 
сам то Есазао!) Вн у пмс- демократске групе нистс 
поднели предлог, јер се то само преко мене могло 
учшгати. (Др. Л. Марковић: Ja сам иоднео аред- 
лог не Kao Лаза Марковић, него у име четири 
групс)  Дбпустите  да ja  кажем   ono  UITO   имам 

У начелној дебати, то ,јо било прекјуче, г. 
др. Ilmi'iiili крнстатовао je, да он заиста сматра 
л ja доиста налазим, да je то једна нр-јљепхиа при- 
медба у nc.ioj начелној дискусији — осмочасовно 
радар време у неким пптаи.пма, tiperepašo. Он je 
навео na. гфимер граЈ)евинске радрве и рекао je 
ово, Кад се, каже on. узме, да се у целом култур- 
iioM oqeery сматра данас осмочасрвно радно време 
за целокупну радничк.у влару кар један прин- 
цпп. MU џе смемр, каже, ићи упатраг и бацити na 
нашу земљу сенку, да смо мп у трм иогледу i;y.i- 
чурпо зарстали. li ca овога места, гбспбдо, као нз- 
вестилац, a то шшављалј, подвлачим и С5лажем се 
Са Г. Др.   Illin4llh(!M. 

lllro će Time самог осмочдсовнрг радног вре- 
мена, овако како гб предлаЈку г. др. MapKOBBh н 
друрови — додајем сада »и друпнш«. ако нма 
другова у том поглсду тр значи једну тоталну 
иегацију осмочасовног радног времена, које je је- 
дап закрв У радппмком аајЈоподапстпу. 11рсма 
томо овакву ррдакцију, Егаква je овде изпета, ja 
отворено изјављујем, да je не прпмам. .N' колико 
je i'. мпппстар Срцијалие ГГолигике учинио извес- 
ппх нијанса у своме првобитибм иродлогу, ja за 
сада, док се EM бих споразумео са свошм друго- 
ппма у сгралци, не могу дати једно дефинитивно 
i'.KvumiTo за то. IHTO нећу ;ia узмем na себе одго- 
ворност. II ja вас, гРсподо, молим, да примитч; 
[федлог г. Дивца, да се чл. O'. врати у Сокцију. 
(Глас: Има ндругих члалрва даље, крји су с њиме 
v вези!), a такође и остали чланови, у колико 
буду у вези с рдредбом чл. 0. 

Председаик Миша Трифуновић: Дао je 
предлог u тај je предлог примио и r. Министар и 
р. нввестилац, да се овај чл. 6., a гакође и остали 
чланови, који су с naiMc у вези, до чл. 15. за- 
кључно, врате у Секццју. Питам Законодавни од- 
бор, ко je за то, да се поменута чланови врате у 
Секцију, нека ћзволи седети, a ко je Ефотив тога, 
нека изволи устати. (Ови седе.) Сви гу. господо, 
оеделл, Објављујвм, да je одбор решир, да се чла- 
nonii (i.—15. заЈсључно ирато у Секцију. 

11a, претреоу je, гРсподо, одељак Ц) Ноћнн 
рад жена и деце. Молим госпрду, која желе ro- 
ворити, да ое изволе јавити за реч. Стаил.ам na 
гласање одељак под ц) ноћпи рад viama и деце. 
Ivo je за то, да се одељак ц) од § 16; др 18. за- 
кључно прпмп нека изволи седети, ко je против 

m i;;i нзволи хотатп. (IJcliima оеди.) Објавл.ујем, 
да jfi оделјак ц) гфимљен. 

Ila иретресу je одешак д) мпппмум старости 
за пријем деце у |>ад. Onaj одељак има свега je- 
дап параграф n гР S 19. ОтавЈвам na. гласа.Ј&е овај 
одељак. Ko je за то, да Qe одељак д) са јединим 
§ in. прпмп ni'i;a нзволи седети, ко je цротав иека 
изволи устатп. (Већина седи.) Објављујем, Да јо 
одељал« д) [фимљеп. 

Ila. претресу je одељак е) са јединим § 20. 
Отављам na гласање одељак е) ca S 20. lio je за 
то, ;ia. cc одсл.ак e) прпмп. neka изволи еедети, ко 
je upornu iici.a изволи уотати. (Већинб (теди.) 
Објављујем, да je одеља!; е) примљеп. 

Ila, прегресу je одељак ф) рад жена upe к 
nocju; порођаја. Овај рдвљак аочшве са § 21. a за- 
i.piiiar.a ca § 24. закључно. Реч има г, Жерјав. 

Др. Грегор Жерјав: У §21, će нехпто пропи- 
сујв, niToJa. сматрам. Да je пргтсрапо. Mn CMO већ 
у закону о осигурању радника предвид^ли, да 
може жена два месеца пре n 2 месвца порле по- 
рођаја боловати, na. да има араво na осигурање n 
радн тога, je oi'.aj 3. стаг, потпупо непотребаи na 
овоме М1ч-ту. Сматрам, Да je и први став веома 
iiccpi'Tno стилизхфап, na, да ЕШје у корист жена. 
Овде се кажв: ла je женама породиљама забрањен 
свакн рад у предузећима за време од 2 месеца 
upe n -2 мссоца ПОСЛв ifopoljaja. КОЛИКО сам ja nn- 
формиран, жена тачно и не зна ове рокове изме- 
рптп. (Глас: Ono другр може да зна.) Ja разумем 
сву ствар у предузећима, где ое гешко телесно 
ради n где onaj рад плс директно na штегу здрав- 
.1ч1. a.in узмимо ^једву шввљу, која стаЛно седи, ja 
ne г.пдпм зашто on n.oj мора.ш бранити, да несме 
да ради два месеца после порођајаиакосернадо- 
броосећа n ако ona може вЈнше да заради, него што 
добива OI'.OM no.Mohn из благајне. Ja мислим, да 
MU овде мало предалеко ндемо, али ja бстајем код 
тога, IHTO се каже у другом ставу, Да пмају жене 
право, да обуставе сваки рад у прглу.и^пма.^ Ja 
бих иредложио ово: женама породцљама забра- 
n.cii je свакн рад у аредузећима [{аведешш у § i. 
овога закона, ^а време од fi тмол.а после nopo- 
baja. место 2 месеца. 

Председник Миша Трифуновић: Реч пма г. 
Миннстар за Социјалну  Политнку г.  Куког.сп,. 

Мпппстар за С1оцијал11у Политику др. Вје- 
кослав Куковец: Ja прпмам тај [треддрг, јер je ono 
п у првобитном naiiicM предлРгу. Ja мислим, го- 
сподр, да се ово може узети. 

Председник Миша Трифунови!!: l'ci пма го- 
опод звестилац. 

Известилац др. Павле Чубровић: ГосВОДо'ja 
мпслпм. да je ово IHTO je предложио г. др. Жерјав 
незгоДна ствар за дискусију, јер то само лекари 
могу констатовати. Ниад не може звати na n ona. 
како ho сс иородптп. na. je oain ca тс хпгпјспскс 
стране врло добро, кад лекар утврди, да Ке na- 
ступитн порођај у том и том времену, да се ona 
удал.п од рада у законском року, jop мени нз- 
гледа, да. господин Жерјав као n мн сви што емр 
лаици, noniTo нисмо лекари, у те стеари ne може 
дубље да улази. 

У јсдпом санаторијуму пострји маса рад- 
пичкв деце n лекари су колстатовали n устврдили 
n физиолошки n ггсихички, да целокупиа струв; 

тура, ге деце, a то су деца иидустријских раде- 
iiiii;a. да n апатомокп састав n физиолошки са- 
отав Децо n њихова целокупка друттппт  идео- 
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логија, v колико се тиче дочије психологије, за- Ha  претреоу je   Ш. одељак:   Радничке   i;o- 
виси највише баш од шх момената, када се и у море, Имп реч госпојџп\ Маговчевић, 
којем момсту ii IIO.I, којим хигијенским условима Јован Маговчевић: Одде je, господо, у r;i'ii;ii 
мати iiopii.ba. Утврђеио ji1 на пр. да je лобаља де- ,-,. предвиђено, да се установљавају радничке ко- 
чија мало лрукчијс!' облика, ако je мати нмала да море за Србију са седиштем у Б^ограду, Ja бих 
сс иороди   у   времену   сувише   напорнога   рада. желео, да се радиичке коморе установе и rta јузкпу 
(Жагор.) Орбију II за Црну Гору оа оедиштем v ('коил.у и 

Дакле OI'.;M' нма једна отвар утврђеиа: Ако ПоДгорици. Ja иолим господина Министра, да се 
nii се оставиДе одрешеле руке, те се законом не ивјасни прималито. 
бн ограничило, да матере у једаом одређеном року Министар за Ооцијалну Полџтику лу. Вјеко- 
Mopiiti.v бити апсолутно обавезне да буду мирне, слав куковец: Истина je, господо, да je Скопље 
ми ћемоондаимати слабу геиерацију и ондатиме i..,,!,,;,,  центар наше приврвде v границама Cp- 
iinoMO iiimini, поетигли. Да би се дакле загаран- бИје цото тако као и Подгорица у Црној Гори. rIV 
товало  здравље  дечије,   неопходно   je   потр^бно брганизације никако не представљају неки терет 
iiiccT. мшшмалЈГо шест недеља, a моје je мцшљење .,.,   цржаву, него су то организације  радништва, 
два месеца, да сетоупесе као одмор, као потребно Гдв могу рај^ишџ! на легалном терену да o свима 
време за хигијенско сређивање гако важног фи- стварИма    продискутују,   што   je   сигурно   боље 
зиолошког процеса. иего ли синдикалне оргакшЈације, које не могу да 

AKO г.п у томс погледу било каквог редуци- се ||11()m,i1)Viv на толики опсег.Ради тога ja при- 
рања, онда нека остаие шест недеља пре, ja прот (.т;1|гм   ако-.сматрају заступници тих крајева, да 
гав тога ncMiiM iimirni.   ,1.111   само  да ое  утврди     је То ф,и.т1 ,, п(Лреба, да се установе гадсве рад- 
uieoT недеља пре и шест недеља после. нкчхе коморе и у тим крајевима, у јужној Орбији 

Председнии Миша Трифуновић: Реч има ro- ц у Црној Гори, са седиштем у Окопљу и у Под- 
( иодин Марковић. горици. Ja само упозорујем на го, да je Министар 

Др; Лаза Марковић: -hi сам  предл9г ročno- Социјалие Политике нна,че^овлаи1ћев no § 35,, да 
дина ЈКерјава разумео овако, да се остави њенон може према административној подолч земље ме- 
нахођењу то време пре аорођаја. Ja тако разумем њати подручја појединих радничких комора. AivO 
ствар. господа желе, да то v.rh даЈгас утврдимо, ja немам 

ПредсеДник   Миша   Трифуновић:   Посподо, imuira против трга да се и то ирими. 
•стављам на гласаЈБе § 21. овако како je изишао Председцкк   Миша   Трифуновић:  [^сподин 
ii;; оекције. Ko je за ro. да се тај параграф прими Мивистар [тристаје. Има реч господин избестилац; 
нека нзволн редети, Q KO je против тека изволи Известилац др. Павле Чубровић:   Налаз^ћи 
устати.  (Већина седи.) Објављујем, да  je S 21. ^ ^ ово оправдаво, jara примам онако itao што 
Гфимљен no предлогу секције. ,., |е  примио   господин   Ummcmp за Социјалну 

Ihiii, .m  Jom   код   (tora   параграфа у   овоме Политику. Ja само палазЛм за потребно да вгало- 
одељку »Рад жене пре и  после порођЈаја«  какв.д менем Јслиу ствар. Што се тиче рвих места, у ко- 

(i 

npiiMcKiv1.  (Нема.) Стављам tra  гласање, гако да јима треба да буду ове раднИчкв коморе, ja ии 
кагкем, оваЈ пододсм.ак закљу  дО § 24, Ko je слим да ,,, т|и,п;1  ' а Д01ј(,(,, 0I.;u,  један  ,.,.;,,.   1И 
за то. да се оваЈ пододељак прими нека нзвши се- ,.()М(. h(, доцције г. Мииистар Социјалне Политике 
дети, a ко je против нека изволи устати. (Већина |фема „„.„,,„ земље „., ,„',,,,.„..,.„ MOhH Та питап.а 
седи.) ОглашуЈвм да je оваЈ [шдодељак закључно .,.,   .„„,,,„. v  ,.,,.,v ,,, адаииистративном  поделом 
до S 24. оримљен. земл>е 

Ha претресу j«1 нодрдељак I") »>Дечија скло 
иишта«. Има реч r. Московљевић. Мпппгтар Социјалне   Политиде   др,   Вјеко- 

слав Куковец: To стоји  trosMa  административнбј 
Милош Московљевић: 3  § 27. изгледа д. се     Г[одели земље, no S 35. 

Известилац др. Павле Чубровић:  Е na ло.пО 
кад je гако. 

m. 

поткрала погрешка; У грећем реду огоји:'§ 18., u 
no свему оудећи треба да je § 25. Молим r, реф| 
реита, да то исправи. 

Председвик   Миша    Трифуновић:    Господа ГТредаедник Миша Трифуновић: Ко;ј n.i. 
оверачи, када буду де(ј nm no редиговали   „i- нма l11"1 ГОсподив Милоп, Московљввић. 
кон пазиће na то. Милош Московљевић: Њиме се прсушиђо да 

Стављам   mi   гласа     [гододељак'   »Дјчјн свн радагаци. KOIJH су осиЈураии, a навришли сЈу 
склоништа, §§ од 25. до 28. закључно. Ko(je за то, ls ■'<vuma. iiMa.jv  право да бирају  члапове рад- 
да; će ово приме нека изволе оедети, a ко je против ничке   коморе.   Мени   изгледа,   да je   пррдвиђен 
нвка нзволи устати. (Ови седе.) Оглашујем, да су мало С'\Ц)1 година. Млади л.уди tre мисле увек какр 
(лт ти чланови примљени. би тргбало, omi су под утицајем свакојаких аги- 

Стављам на претрес пододељак: Хигијеиски татрра n могу донети иешто против својих сош 
услови рада, почев ca S 29. - § зз. Како се нико ствениз интереса.   Ta   радничка   комора je   рад- 
не ,jai;,i.a. стављам na гласање. Ko je за то, да се иички ггарламенат и (гезгодио je, да деца регаа- 
тај пододсл.ак   пбчев  са §   29.        закључно  33. [if|.i.v- 
upiiMii. neita нзволи оедети, a ко je против тога Извеетилац др Павле Чубровић: Ja примам 
тм;а нзволи уотати  (Сви седе.) Оглашује^, m су Дп CG 11;1 мест0 v|s годипа« стави »21 грдина«, да 
сви тп 'i.:ia,ii(M!ii iipiiM.'MMin. се caiio године промепе. To можемо да  кажемб, 

('ад je na претресу: Право удруживДља рад- llll;|,|,• ДРУГ0 UI'U'A остоне no редакцији. 
iini;a. Овде пмамо свега  једав § 34.   Нико се  ne Милош Московљевић: Затим je штампаршф 
јавља.   Ko je за то, да се тај   пододељак   примв [гогрешка: »гласање je трајво«, a треба да стоји; 
пвка изволи седети, a ко ji1 против neica нзволи iviacamc je тајно«. 
устати,  (Већина  ссди,) Оглашујсм. да  je  прим- Затим |;од чл,  п. стилизација пцје згодиа; 
■''''no. fiaiKe cei   За чданове Радпттих Комора мог\- оо 
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бирати сва лица; која имлју активДо iipaoo рласа 
\ смислу S ■"). овога закона: 

а) Koja <•>■ држављани Краљввшиз Орба,, Кр- 
иата ii СловеЈнАца и уживају сва грађанска права; 

б) која гу наврпшла најмање 25 година crd- 
ростн; 

m i;.oj;i су Етастањена отално и иепрекидио 
iiiijMiin.r две године на подручју дотичне коморе«. 

Ja Miic.iiiM. да то није згодно казано. Треба 
казати овогЈПрва два рода скзтају и казати: »a уз 
TO су држављанн Орба, Хрвб-та и Словенаца и 
иавршилн су најмање 25 година старости a па- 
стан>ени су стално«. Овако изгледа или једно нли 
друго или треЉе. Можеда буде поданик a не мора 
да' je навршио 2.г) годива старости. Упоредите 
оада § ii.. који џтаси: »Мандат чланова престаје 
ripe одређепог рока: a) смрћу, б) својевољним од- 
рицањем и т. д. »»ПоЈединн случајевн појаве се, 
on губи маидат и отуда излази, логичун се за- 
[ивучује, ако има услова да je осигуран, a уз то je 
држављанин, ов може бити изабран, нли ако .i,' 
вавршио 25 годипа. јер ово значн или, стилиза- 
ција треба да je боља, да се каже: »a уз то су лр- 
жављани, навршилн 25 година н настаљони 
стално у  Kpa.'i.or.miii Срба„Хрвата и Словенаца«. 

Ja Пих молио да се ono цоправи да остане 
oHiiKo: »За чланове Радничких Комора могу се 
бирати сва лида, која имају активно право гласа 
у CMIKM.V § -in. овоиизакона a уз то ру држављани 
крал?евине ОрПа. Хрвата и Словенаца и уживају 
сва грађанска права, навршили иајмаи.с '25 го- 
дина cTapocrif и пагтап.спи стално и непрекидно 
и т. д.« 

Известилац др. Павле Чубровић: -Ta прпмам 
ту коректуру, јер je ствар стилизације. Примедбу 
код S п. примам, a код S 40, примам само да се 
na мссто is каже 21. 

Милош Московљевић: Чл. 56. iviam: »Пред- 
седници са секретаром потписују сву кореопон- 
денцију комора«. na се стално говори у мпожипи 
a иеки пут у јсдпппп. 'Грсоало би казати: »Дрод- 
содппи са секретаром-потписује« и опда у целом 
трм цараграфу чао се ronopn у (једнини nar, у мно- 
Hviunr a увек се у ствари иисли na, једпину. -Ta 
бих Mo.ino. да се обрати дажља na то. 

Цзвестилац др. Павле Чубровић: Примам 
a зпању ову примедбу. 

Председник Миша Трифуновић: Има реч г. 
Рајчевш!. 

Милосав Рајчевић: Господо, ГМ)Д S 38. не- 
;!ro;i,iia( je отилизалрја: »ДрЈкавпе власти душт су 
све законске пројекте, уредбе и наредбе, којима 
со директно или индиревтно у питање доводе im- 
трреси ]>a;iiniKa или намештеника (месечара), прс 
ijero niTO би билтг санкционисани, упутити рад- 
цичким коморама ira. мишл>ење«. 

Мрже да со. сташг, да троПа да буде приба- 
вкмо мшпљење комора, али (>па,ко категорички 
1;а;!атп: »све«, мени со чппи. да je незгодно. Може 
да буде нека незпатаа измело n због те пезнатне 
нзмене треба да се тражи одрбреље радпичке ко- 
морс за измеиу тога закопа. У § 38. треба наћн 
другу редакцију. 

Затим ja Min'.inM. да избор секЈклира ne 
т1»|'Па оставити Радпичким Коморама, већ''Мнпи- 
iTp.v Социјалне Политике! Јер свакако Шд. се 
тражн спрема, Мшшстар за Ооцијалну Политику 
кајбоље може те квалифик&ције тих чиновншса 
преглрдати n избор илг.рпттп, Кад се Beli гражи, 

да те коморе помажо Млнистар за Социјалну llo- 
литику n држава да преузме отарање na себе, a 
државу сматрати гш) буривдаска установа, uoj.v 
Tpcioa, иотпуно одотранити и од избора секретара 
n од свега ne можо да буде. Ако he држава да iio- 
ма-л;(' те устапопс. трсиа. да, пма n падзор пад тпм 
устаповама и да врши избор рекретара. Ja caw 
за то, да овде тога секретара ire бирају одбори, 
ncio да га бира Мииистар, као што^министри би- 
рају све тановнике, коморе да дапа.Ју само enoja 
мишљења. 

MimiicTap за Социјалну Цолитику др. Вје- 
кослав Куковец: У § 57. отоји, да избор секретара 
отоји под надзором Министра за Социјалну Поли- 
TIIK'.V. Да.ч.с се не може ићи, јер бн то ,било <'.v- 
вишно. 

Милосав Рајчевић: Зашто nn то било су- 
miimio. го nuje. сувишно, министар може да бира 
секретара, ja сам за то. да бира секретара, a ко- 
море да га пре,цлажу a не обратно да комора би- 
рају, a Мшшстар потврђује. 

Председник Миша Трифуновић: Реч има из« 
вестилац. 

Известилац др. Грегор Жерјав: Ila примедбу 
господппа Рајчевипа, који je такођер бпо у сек- 
цпЈп. морам да споменем, да je on као заборавио, 
mro смо Mii говорили рнде и on je тамо nam захзту- 
nao мнење, да дође onaj други стап у чл. 38. Јер 
кад се говори o примени тога закона, свакако 
мора да nocTojn и дужноот за примену тога за- 
кона na према томе ja у опште налазим, да та 
џримедба nnjo. оправдана. Што се тиче примедбе 
гледе секретара, то je јасно, да тај избор пред- 
лежн потврди министра за Социјалну Долитшсу 
'i.i. 57. четврта а.чппеја. (Милосав Рајчевић: Ч.чап 
40. ташш iO. Мо чпм. ne. M.ian 57. Bir иматв можда 
стару редакцију. Молим, да се тај члап овако ца 
гласање стави, 

Предоедник Миша Трифуновић: Молим, 
ставићу na гласап.е. (Мидош Московљевић жели 
гоборити.) Господине Московљевићу^ изволите. 

Милош Московљевић: У S 60. стоји: »Надзор 
пад радничтсим коморама води Министар за Го- 
цијалну Политику преко нарочитих комееара«. a 
n у закону o ипслекцији рада, којп мп још цисмо 
претресли, установљујју се помоћни обласни im- 
eneinopii. ).io.niiM г. Мпппетра. да oojaenn. јее.у ли 
то исти комесари, или ће бпти нарочито itoMo- 
сари за надзор радничких комора. Ако оу то спе- 
цијални комесари, онда палазим, да je то сувише, 
да само ради тога посла постоје (гарочити тгоме- 
eapn. a neli поред облаеппх ппецсктора. палалтг се 
један комееар тт један асистент. -Ta бих био за то, 
да то митгп обласнл ипгпоктор тг и.огог. помоћник. 

Министар за Социјалну Полптпку др. Вје- 
кослав Куковец: Има iipano г. посланик, да ne Птг 
требало иаролпту кЛаоу itOMecapa установљивати 
радтг тога. noro би ее TI onaj инспектор МОШ) де- 
легирати од које друге области. 

Пђедседншс Миша Трифуновић: Стави^емр 
na гласање цели одељак o радничким коморама 
од чл. 35. до 7.°). закључло, Код поједшшх чла- 
нова имала су ова господа напомене. Г. Магрвче- 
mili л.од чл. •',>5. што су известилап; и г. Министар 
примили. Господтг Московл^вић код чл. 41. имао 
je нсто тако напомену, коју су примили и г. изво^ 
етплац u г. Мипистар. Код чл. 56. папомепа тнче 
се само стилистичких односа, папомену код чл. 
60. примили е.у к г.   Мпшитар   и г.   тпг.остплад. 
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(Известилац др. Чубровић: У чл. IO. je само из- 
мена у годинама. - Дивац: Молим ре.ч!) Има реч 
г. Дивац. 

Недељко Дивац: Госцодо; т\ би се учишгла 
једна.врло крутга грешка. Нигде ни у једном 
радничком законодавстау не ти-тоји т&ква, од- 
редба, радшгци од 18 година сматрају сс као lioi 
пуно самосталнв и у органиаоваљу овакве ^ста- 
цове радиицима" се даје нраво да иогу учество- 
вати у раду. Ту није у иитању слуигопл војрке, 
него јсдио иросто суделовањс радника у једној 
чиста њиховој оргашшацији. II данас се даје мо 
гућност радницима још од 10. године да могу 
учествовати. Кад Je раднш! самоСталаи од 18, го- 
дине, да се може брииУти сам w себс и кад je 
радник од 10. године већ самосталан, онда како 
му мржете ускратати шегово iipaBo у ј?дној чисто 
његовој установи. ГГ() je апсолутно исмогуНо ме- 
ii„iTii. Кад сте признали Краљу право пупољет- 
ства у 18. годтга, a не можеге раднику Да при- 
iniatjcTc ово право са 18-том годогном (Настаје прс 
говарање.) Москошвевић je просто гледао на го- 
дине, a он не познаје те односе у радпичкрм 
свету. Московљеви!! će бавио содијализмрм као 
mro и ja, али ов пије ^чествовао прак.тично' у 
раду, у радничком покрету и он ие зпа те рдносе. 
Радншс од 18. године je потпуно самосталав чо- 
век п пбдлежи плаћању пореза, ћа би ов требао 
да iiM.i, п право гласа и то не самб за своје коморе, 
fiero и за ов1птшгске и сжупштинске изборе. 

Председаик Миша Трифуновић: Ргч има г. 
Мишктар. 

Министар за Ооцијалну Политику др. Вје- 
кослав Куковец: Ja видим, да je била забупа да 
господа нису чула предлог г. Московљевића и да 
iiiirv пристала ип његи. Ja ое нисам изрично из 
јаснир за гледиште господина Моско^вљевића, 
ociiM ако то imjo riii.i!) сагласро. Оада видим, да 
сагласност није постигвута и ja стојим на OIFOM 
ivKvumiT.v. на којем стојв и Одсек и услл^јам раз- 
логе госпсчдива Дттп. 

Председвив Миша Трифуновик 1^ад до- 
ђемо до чл. 40;, онда ћемо га сп^цијално ставити 
na рласаље. Оад ћемо ставити Одељак ТТТ. и то по- 
чев од чл. 35. до 73. закључно, дзузвв ттл. 40. o 
којем licMo специјално гласати. Још једанпут на- 
помињем, да je напомене господин Мшпгстар при- 
Niiio п то напомвву код чл; 35. штр се тиче \геста 
комора; иапомгио код чл, 41, и 56. су стилистичке 
нарави; капомеве код чл. 61. je примио г. извести'- 
лац n г. Мшшстар. Ko je за то, да ое Ово примл ča 
тпм навоменама нека изволи седети, a ко je иро- 
тии кека изволи устати. (Сви оедв.) Цели одељак 
примљен je како je дошао из Секцијб. 

('a;i, долазвмо ва S 40. Оекдија je предло- 
жила, господо. ii ja hy ставитв на гласање, како 
га je предложила секција и тц>ц мому остаје г, 
Министар и г. известилац. Дабле ко je за то, дв 
се npiiMu овај S 40. овако, itoo je редитоваи т. ј. 
;i,i цраво гласа за радппмку комору Miii.v имати 
радиици. laju имају 18 година, нека нзволи се- 
детн, ко je пјххгав, ко je за 21. годиву, иека изволв 
устати. (Behmia оеди.") Објавфујем, Да je ова^ј члаи 
примљрн овако како je pe^mt^paji у секцији, Овим 
je примл>ев цео одол>а1< трећи. 

Ha реду r одељак четврти, почев са § 69. 
део uprai до S 73. закључво нова редазсцвја. Ko 
je за то, да de примв овакО, EtaKO je редиговаво, 

iiri.a изволн седети, ко je против нека изволи 
уотати. (Већина седи.) Објавл^ујем, да јг прим- 
.'i.rim. 

Сад .lo.iaaiiMo на део дрУги: оредишља берза 
]1ада. 'Го .je део друш до S 84. закључно. Ko je за 
то, да c'e тај S прими у другом делу, одел>ку четвр- 
том. nciai изволи седети, ко je против нека изволи 
устати.   (Већина  ооди.)   ОбЈављујем,  да je   при- 
M.I.CIIO. 

Долази део трећи, одељав четврти са насло- 
иом: Месне берзб рада. Почиње S 85. до закључно 
одредбе § 100. Има реч госпсјдив Московљевић. 

Милош Московљевић: Кад оудсмо претре- 
(•aan заков o ивспенпијв рада,, ja h.v рпширдвје 
говорити, a.ni хоћу да. учпипм неке примедбе при- 
лш;ом претреса члава 94., где се гоВрри o чинбв- 
мицима берзе рада. Датчле цела ипстптуција je др- 
жавна уставова. Поред ове дрлтвве инбгитудије 
ми Кемо имати ииспекцију рада такрђе државну 
установу, na овда пмамо судове за осигурање га- 
кође државну уставову. Али пбред тих устанбва 
имамо радничке коморе, које нису државнС уста- 
noiic него аутовомне, берзу.рада и радничке IJO- 
веренике. Дакле m имамо 6 ивституција, које све 
гледају да се старају o радницима. Ja сам упоређи- 
v.ao делокрут рада ОВИХ ипстптуција и видео сам, 
lit се често пута one поклападу, друтим речима., 

ja морам устати одлучВо против тих силних др- 
,i,;ii'.imx ппституцпја. којс п.мају да тутормту 
радвике. Кад постоји Раднвчка комора и пове- 
реници, које бирају радници, крји су прсредиици 
између послодаваца и радипка. који ртално кои- 
Tpo.iimi.v '/K'IIHOT ii рад no фабршшма, овда na nrn 
ту берза рада n ннспекдвја рала ttao државна 
установа. 

Ja пплалим. да оу радиици највише звани, 
да се старају o свом стању и да onu најбоље по- 
знају своје прилике, али ja налазим и то, да би 
npn радвичким коморама требале да гтостоје берзе 
рада a тако исто и уреди <> ocnrvpain.v радника,. 
Ми смо већ довели закрве o тим ннституцијама, 
али сада видим, да би те ипстптуци/о имале битл 
друкчије оргавдзоваве. Тако je у Немачкрј, где 
пма pa (евика највише. Тамо je нндустрија мпого 
развијенАја и тамо имаде радника много више 
nm) КОД nar. Лко би го сада n код nac ове ИНСТИ- 
туције оргаиизовале, исто тако као и у Немачкој, 
бојазан je, да ho се не само нагомилати чиновни- 
IIITHO. noro да he <'п и радптптпо бирократизи- 
ратп. да lio еамо бирати неке делегате и држати 
седвице, од прилике онако као што je рађшо у 
Русији после р.аволупије, вад су радницв само 
аборигали TI НЈПттта друго ниоу радили. Дакло. ja. 
иалааим. да би берзу рада требало ддвести у везу 
са (шспекцијом рада, na кад већ постоји иисттск- 
mr.ia рада. онда iroi;a ое задржи ona a берза рпда 
да ре укиве, a само Мивистарство Совијалне ТТо- 
литвке може с, времена na врем^ да шаље. кад 
захте потреба. enojo чивоВшше v идспекДију. 
Momi je жпо IHTO нисам onaj заков био раније trpo- 
\ 'ino. али сада видим. ла сви рвн чиновтшн који 
су у овим уставовама упослени;. да су дгш^авни 
Mimornnini. mro ja сматрам. да ne би требало да 
буде. 

Известилац лр. Павле Чубровић: Госпбдо, 
ог..! гшимсдба, коју je павео гоополш! Московље- 
вић. могла би иматв места само овда, кад би се 
раднвдн иотпупо п тезависно од др}каве органи- 
;'ог.али. ЛТођутпм г.п ото овде из свих дооадан.вх 

^5 
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одредаоа моглв видети, да држава Излазв рад- 
иичкој класи на оусрет и у колико joj излази 
на сусрет, ,v голико се нашло за пртребно да 
интервенихце и даје директиву у примвнв за- 
кона код оми.ч установа. Што се од отране го- 
сдодина предговррника нстиче берза рада као 
једиа бирократска установа, ja мислим, да та при- 
мсдП.ч.у roj форми речена, нрма места. Верза рад11 
то je институција, која има за задатак да беспо 
сЛешш радаицима тражи рада,да регулише радио 
време и друго однбсе радничке. 'i i оу дакле к i- 
рисне устапове п затр се u не могу [шзвати биро- 
кратским, јер бирокра,тизам з}гачв много се пла- 
титп. a ништа IM- радити. II ова берза рада и рве 
ове тититуцпј:'. [voje by иредвиђене у Овим пре- 
длозима o заштитпом радничком закшодавству, 
остављеие оу самим радницима a држава je само 
v голико узела учешћа у колнко je то најнунишје, 

Милосав Рајчевић: Ипко од нас Ешје нро- 
im;<iii томс, да се иомогне радницима, али 1бих 
греба IIOMOIIII ирема нашим ирилшшиа n цремл 
TOMI'. како се есод нас развнја нндустрија. Међу- 
Tii\i. оио законодавство узето je ca страие, ii-j 
друглх држава,, где су другЧ; прилике. Овде се 
предвиђа маса установај ECOJš Ur државу коштати 
много, a иптаич; je колико he Ofie бити од користи 
no државу ii друшгво. 

Mu   имамо   раднич1се   коморе,   нмамо   берзе 
рада, нмамо ннопеЈиџгје рада   - све то може да се 
предвиди, .I.III гдв? Где je нндустрија ралвијепа, 
1'Де су великн центри и где нма масе радништва. 
Међутим ми пмлмо »оједине нокрајине где o рад- 
нииггву не може да буде говора. Имамо тако сла 
оих  ncnT.ipa за  радииштвр, да  би  поменуте  нп- 
спекције и установе биле само na штету самога 
/•.руштва, a нс на корист друштва. li [сад стварамо 
i вакво кове устапог.г. овако како их схватамо a 
гфиори, оне се окрећу против нас самих. Ja  li,\ 
iiaiioMcii.vni. ,ia смо MU. благодарећи трме широ- 
ком nanicM ногледу да зашиЈтимо слабе, почшшлп 
многе неправде у нашоц земљи. Mu смо наше фи- 
нансије дотерали до ивице пропастн благоДарећи 
дарежљидрсти напшј. Ha цример, ja h.v да иало- 
м-псм  само  "iiiiiciaiimiTMo.  Mu  смо,  да  бисмо  чи- 
mi.iii i'oiui.ia.iii,\  правду, хтели да осигурамо сва- 
i ога n mra смо .\'ппт.пг.' V'iiiiiii.m смо то. да су 

i г u oiiv( Tii.ia. a да су ce варошв насеЛиле n пре- 
iiviin.ic. Сада je свако са села дошао да живи у 
вароши. Олакр ce ne може.. Таквим својим радом 
,\'iimii.iii смо пшраг.ду према друштву n држави. 
Неправду према друштву учшшли смо за го, mro 
омо na. леђа друттпа.       не можемо говорити o 
друштву a да не прдразумевамо иас саме, натова- 
pii.iii разне установе, које нису данас толико но- 
требне n корисне. Mu смо маоу ^иновништва заио- 
i .ni/ili. које не греба запослити и које треба да буде 
na селу и да ради своје послбва A чиновништво, 
које je on.io у државној служби no 20 и 30 година 
п onoj веома иотр ■Гто. цбвели у кемогућност ди 
може да живи, јер смо нзједначилн жандарме н 
јучерашње  чиновни^е са  људима,  који  оу слу- 
жили no 20 година n више. Тако ниде редак слу- 
'iaj. да један  жандарм   прима   већу   плату  него 
једаи директор гимназнјо, a то cne благодарећн 
( ваквој гоцпја.тоЈ правда. To ие може тако ићн и 
oBaivaB na'iiiii поступлц.а дотераће државу до про- 
nacm Ja сам за то, да ми овај иројекат поново 
гсовратимо секцији, да ona ове разне устанрве де- 
i.'aiio смањи и доведе до мшшмума, 

Предсодник Миша Трифуновић; Има, реи го- 
i подпп . [азић, 

Војислав Лззић: Ja бвх молио господина 
известноца за објашњење односно ових меоних 
берза рада: где he те месие берзе рада постојати и 
крлико he пх оитп? (Министар за Социјалну По- 
литику, др. Вјекослав Куковец: Tora има у 'i.ianv 
s.").). Ja MiiciiiM. да ce мора утврдити, jeji це св&ко 
место место. Nleim изгледа, да je овде с једно 
стране oii.ia доора иамера оиих, који су радили 
овај гакоа да заштите радништво, али с друге 
' ipanr нзгледа ми опет, да су omi. у roj жељи да 
осигурају радништво, пренаглели n претерали са 
oiuiM MiiornM угтаиог.ама. које ИМају да воде ра- 
чува o том ociir\ |iaii.y радништва n може да нс 
падне, господо, да ова устаирве нс буду установе 
ради радпика. fierd радп чивовника гако, да чи- 
noiamuii могу иматп места, a радничко стање да 
остане on&i i;ai;o je било, или можда још у гррем 
прложају. Овде ова три закона предвиђају многа 
надлештва и великн број чиповника, a мп смо је- 
дпа земља оптерећена чиновн^игтвом, icoje морамо 
СМањИТИ. Даиас СМО мп устали у (l>iiiiaiiciiJci;oM 
Одбору и тражили уштеДе, a one ce могу nalili, tio 
момс мишљењу, само тамо где нма много чинов- 
ипштма u iiaroMii.ianora la'.an.a. Међутим мп сад 
овде oiicT нагомилавамо држави чиновнике, a п.пх 
he оцда oimi подједнако колико и радџика и опда 
he државу коштати го чиновништво колико и ра- 
ДНИЦИ n КОЛИКО ona оудс дапала na ОСИгурање 
радника, два пута he више давати na чиновнике, 
i.', II ce стварају овим захсоном. Зато ce ja придру- 
жујем предлогу грсподггаа Московљевића n пот- 
noMohn liv овај његов предлог. 

Недељно Дивац: Господо, • према иримедби 
господина Мос^рвљевића, a па.ромпто .господина 
Boje Лазића изгледало би, да ми имамо посла cu 
сасвим пог.пм установама. Господо, берзе рада као 
и коморе рада niic.v никаквз нове установе mi код 
нас. One су већ посгојале код нас према закону o 
радњама. Има само једна измена у ррганизацијн 
берзе рада сада. Раније су берзе рада биле више 
M.III.C аугономне установе и уживале оу државну 
еубвенцију n субврнцију самоуправних једшшца, 
A no овоме закону берзе рада постају државне ус- 
станове намењене гакође потребама радиичке 
класе. Што ce мене лично гиче ja сам заиста за 
то. да берзе рада буду аутономне n да уживају 
nno je могуће више државну nouhh н помоћ са- 
моупратшх јединица. Такав систем берзе рада 
цосгоји у 'l>|.aiinyci;oj. On ce ne прртеже na ii"i\ 
земљу. Свако веће мерто нма Своју берзу рада II 
дотичне oninnmr махом стављају na раоположење 
берзи рада. прво стан, рде he ce радници скупља- 
ти. a no том дају n новчану помоћ, која je по- 
требна берзи рада ради изврше1Ба п.сппх зада- 
така. 

II:: ДИСКуСИЈе \1оа,т гс ВИДвТИ   II OBO, Да   llpanil 
смиоао берзе рада већшГа госпрде колега не разу- 
мсју ii због тога je господпп Москбвљевић могао 
сматратп. да су берзе рада поред крмора излиише. 
■v ствари нису. To су разнв opranu једпог истог 
фганизма раднЈгчке класе. Коморе имају једну 
фушашју a берзс рада пругу функцију. Каква je 
v.iora i'i/pao рада? Ihcnina j;' у.шга \ : воме: iipr.o. 
да. oiciiocicmiM радницима помогпе да нађу посла; 
друго, да осигурају радиицима |;ад иду из једвог 
иеста, где нема посла у друго месго, где има по- 
сла, тако звану прпутнину; треће, да беспорленим 
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радншџша, где год се буду стекли, ставл на рас- 
положење стан и храну. To су специфинни за- 
лаци. које врше берзе рада. Отуда je и нзгледало, 
да he то биги један апарат, *који he прћтискнвати 
државу. Стварно не, господо. Колико he бити 
берзе рада зависи од тога, како he се целокупан 
nam ппдустрпјски vi.-nnor |)a;n;iijaTii. Берзе рада 
riocTOjahe тамо, где буДе фактички tiorpie^ за то, 
a то ne према овој организацџји одлучивати Ми- 
нистарство за Социјалну [Толиташу. Разуме се, да 
he у гоме имати утицаја и радничка класа, у ко- 
лико he ona чинити предлог, да се берза рада у 
iicKoM мгсту оснује. Нема бојазни, да he ооииваље 
берзе рада представљати вејшки финансијски 
ieperr државни. C те стране могу сви бита мирни, 
који мисле, да he држава бити оптерећена. Најзад 
како било да било, то je потребно радничкој 
класи, која се мора у томе задовољити. Ja бих 
волер да je предвиђен у овоме задшну o заштити 
радника аутономни систем берзе рада n тај сам 
предлог ja учинио у секцији. 

Председник Миша Трифуновић: Пма реч го- 
сподин Министар за Социјалну Политику, 

Министар за Социјалну Прлитику др. Вјеко- 
слав Куковсц: Истшха je, како каЈке господип 
Дивац, да у стручшш круговима raje постојао 
захтеВ, да берзе рада буду државне ииституцијеј 
јер нма Miioii) раилога. како рече господин Диг.ац. 
да то буду аутономне установе; A/m у Србијан- 
ским круговима било je мишљеше, кад смо претре- 
сали го пптаи.с да npiiMai&e тога аутономнога си- 
гтсма није такво, да би приватиа иницијатиВа 
Miii.ia кориспо утицатн. Ако у аеким крајевима 
nami' државе нема бог зна какве индустрије, треба 
гледатн да ji1 унаћређујемо, индустрије he бити, 
индуртрица he се развијати, a треба н радпа спага 
да буде употребљена пде треба и како треба. 

Истина je и ono друго како каже господин 
Дивац, да ми незиамо колАко li;1 берза рада бити, 
Министар за Содијалиу Долитику за Дуго време 
биће из грађанских партпја, a не из социјали- 
стичке иартије, on he видити колпко je иотребно 
једиих и других ипституцЈЈја n ирема томе he upa 
мењивати одредбе o осниваљу једних n других nn- 
отитудија, AKO Министар за С'оцијалну Полихику 
види, да оу расходи прввелики, on he мап.а број 
тах пигтптуција основати. Није пигде прбдвиђено, 
да he бити више од четири берзе рада: једна у 
Београду, друга у Љубљани, трећа у Зигре-бу n 
четврта у Сараоеву. Није то богзна какап грошак 
за државу, ако један чиповник ради евддешџф 
седи  u  води берзу рада 

Даље, разлог оних, који не л^вле да се то што 
upe реализује, да све то ne дође у социјалиотичне 
руке, захтева, да nam опи треба да теже гоме, да 
пс буде уовојвн аутопомни систем берзе рада, него 
да држава нма утицаја na покрет n развитак im 
дустрије и ааиата. Дакло може се и с једпе и 
с друге стране бранити то становиште Кад смо 
сс сложшш, да отвар овако остапе и иема великих 
ааирска за то, ja бих молио, да ое овако као што 
je предложено, прими. 

Ja бих господину Рајчевићу нешто папоме- 
нуо. Кад смо иретресалн закјн o зап1тити мла- 
дежи n деце ja сам предвидео аутономну ансти- 
туцију, да ;i|)a,ai;a пс би имала нлкаква тропша. 
a господин Рајчевић je нзјавио жељу и ми смо тој 
жељи господина Радчввића удоврљили, да ту буде 
заступљена држава, да буду заступљепи државпи 

секретари и у центру и у областима, наломињући 
да прилике крд нас пису такве, да можемр прп- 
патпу иницијативу пресадити, да се ne можемо 
na, приватну иницијативу толикр поуздати, да би 
приватна нницијатива могла raj nocao сама вр- 
miiin. Ja указујем na, ово гледиште господина l'aj- 
чевића, да га уверим, да можемо да [фимимо овај 
1феДлог како je у одреку редигован. 

Председиик Миша Трифунови!): OTaB,Hhy na 
гласање део [li. месне берзе рала од члапа si. до 
закључпо члана ioo. 

Милош Московљевић: Ja мслпм. да се стави 
na гласање мој предлог, Mn смо против тога, да 
буду у берзама рада држав^и чиповпиди. 

Председник Миша Трифуновић: Господа су 
чула  nam  npiM.ior. 

Милош Московљсвић: Ми xoheMo да гласамо 
за, алп само хоћвмо да се изузме S i'i. 

•Прздседпик Миша Трифуновић: Учинићемо 
no жељи господина посланика, јер смо и upe тако 
радили. Ставићу na гласање овај део lil. Mecne 
Берзо Рада, почевши ca S В5. до § ioo. закључпо 
изузимајући § 94,, Есоји heMo ставптп заоабпо ni 
гласање. Дакле, ко je за тај одељак cew S 94. ne- 
ha седи, a rio je ггроггив нека изволи устати; (Свп 
сеДеО Објављујем, да je ipehn део »Месне Iv/p;' 
Рада« Примљен. Отављам na гласање § 94. no npe- 
Длогу оекције, na ако тај предлог ne буде при 
мљен, ставићемо предлог господина Мбсковље- 
Biiha na гласање. Ko je за то, да со S 94', примп, 
како je редигован у с^кцији, тај he седетн, a ко je 
npotni', пека нзво.пи устати. (Behmia оеди".) Обја- 
вљујвм, да .je § 94. примл»еп како je редигован у 
секцији; 

Ирглаапмо.   ГОСПОДО,    na    аакл.учпс   одредбе 
почевши ca S lOi. na закључпо до S ioo. a) за- 
кључпо. Ko je за то, да се ти SS оД пи. до 100. a) 
закључио приме, нзволиће седети, a ко je протпп 
изволиће   устати.    (Behmia    оеди.)   Објављујем, 
да су ... 

Милош Московљевић : У S 104. кшке cv 
оваКо: У местима где [шстоје Mecne Берзе Рада 
n/m њихопа застугашпггва Гфилија.1е), као и у пг- 
[шсреДпој околипи тих места, ne омеју се више нз- 
,:ai;.iTn дозволе аа, професионалпе берзе рада.Чим 
у п.пма државпе Месне Берзе^буду осповане, a у 
S 105. каже се: »Берзе Рада које би осповале оп- 
ттппс разпе јавне корпорације, потпорна n др- 
бротворна друштва пли радпичке бргапизацијс, 
могу постојати поред дрл^авпих Берза Рада«. Мо- 
,IIIM Вас, између професионалних Бејрза Рада н 
радничке организације нема пикакве разлике, 

Мшгастар за Социјалну Пачитику др. Вјеко- 
слав Куковец: To зпачи one. који раде ради 
зараде. 

Милош Московљевић: Онда je добро, каД v 
одпрси na професионачне организације. 

Председнкк Миша Трифуновић : (lannii 
na гласање onaj одељак. Ko Je за то, да се SS од 
101, до 106, a) закључпо приме, пека изволи се- 
Дети, a Ro je против, пека нзволи устати. (Већина 
седи.) Објављујем; да je овај одељ&,к примљеп. 
Сад долази na nperpeć одел.ак Г... Галппмкп по- 
вереници. Ko je ва onaj одељак да oej§§ од 107. до 
118. закључно приме нека изволи седети, a tco je 
npoTiin нека устане; (Већина седи.) Објављујем. 
да je onaj одељак примљен. 
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Сад долази na реД S ii'-1- () радиичким логн- 
химацијама. 01'ављам ^S im. и 120. na i^acaite. 
Ko je за то, да ce SS ' 19; ii 120. приме нека изволи 
ссдсти. a ко je аротив нека извОли устати. (Већинп 
седи.) Објабљујем, да су SS 119. и 120. примљепи. 

Прелазимо im одељак \'li. Казне. Стављам 
na гласање одељак \'ii.. S 121, ца дЈаље до S 124. 
закључно. Ko je за то, да ce ти нараграфи приме 
iicKii изволн седети, a ко je нротив тога нека 
изволи устати. (Сви оеде.) Објављујем, да су сви 
TU  иараграфи ирим.м.ши. 

Сад je na реду оде>љак VIU. Закључпе од- 
редбе, iio'icii ca S 125. EČo Jo. госиодо. за то, да ce 
S 125. na до краја овога ^акона приме нека нзволи 
седети, a ко je прбтив гога нека изволн устати. 
(Сви седе.) Објављујем, да су ти параграфи tipir- 
M.i.i'im. Дакле, госиодо, објаиллјсм. да Jt; примљен 
нацрт закона o задцтити радаика, изузев S '>■—15- 
закључно, ЕСоји су BpdieHB у секцију. Кад ги па- 
раграфи, [шји оу враћени, дођу поново из секције, 
оида ћемо дефинитивно гласати o целом закону. 

Оад имамо, гооподо, да пређемо на другу 
гачку дневног реда,: прегрес нзвештаја пододбора 
o иацрту закона o централној управи. Мо.шм вас 
да .v'iiiiiu.M једну иаломену. ПрошлОг пута ja caw 
каз&о и .ми смо донели бдлуку, да и ако je влада 
у рставци, да .ми можемо радити u решавати. 
(IViacdiiii: Ono 11c можсмо!) Ог.о не МОЖОМО. Иошто 
je ово важан заков (Др. Лаза Марковић: Ве само 
за то, IHTO 11 због тога. IHTO ми ту не вршимо 
функцију, коју лмамо самостално no Уотаву v 
погледу прегледања уредаба и решавања o и.има.) 

Овај закон o цевтралној управи имамо да 
расправимо no члапу 133. Уотава и ja MIKMUM. да 
raj тако важон заков ne бисмо могли рстаиати 
do;! владе. 0 тога вас, господо, молим, да ову ствар 
скинемо с дневног реда. (Др. Грегор Жерјав: По- 
стсцјп опасноот да нећемр моћи израдити уредбео 
o|iraiiii.'.anii,jii Министарства, које чекају na onaj 
закон.) Лсст. господине Жерјаве, али [пта ja могу 
да радим. У осталом, ja вам ono предлалсбм, a ви 
имате да донесете одлуку. Има реч rocn, Лазић 

Војислав Лазић: Ja ce ne бих м^огао сложит?! 
са Mimi.'i.cii.oM. које јо пало, да ми ne можемо npo- 
гласити оиај закон. Mu овде ne доносимо копачну 
одлуку. Ту одлуку no том закопу има да донесе 
Пародиа Скупштина и опда влада у Народној 
('i.-viiiiiTiiiiu може MiiiiJiTii своју употребу, коју 
буде нмала да учнни, a ne овдо. Mu смо jivian 
Одбор 'IIICTO за пројекат овога закона и нмамо за 
датак ла ra проучимо n да поднеоемо свој наве^ 
штај Иародпој ('i;yiiim umi. a Народна <'i;.\ п- 
imiiiia пма тај пЈКЈЈекат да примп IMII да га од- 
баци. Према томе ja мислим, да ne би гребало ову 
ствар да скписмо с дневног реда и да чекамо на 
присустпо и.1а,д('. 1>.тада je подпела onaj преддог 
и мп IK'MO onaj предлог нли примити, нли га друк- 
чије редигрвати, и.т одбацити, na Кемо свој нз- 
вештај поднети Народној Окупштини, да ona д9 
оврју дсфшттиппу реч. 

Предоедник Миша Трифуновић : Допустите 
да одговорим господипу Лазићу. Јест, ja сам то 
предложир, To je npan.o Закоподавпог Одбора п 
ми .\io',!,-('Mo o onoM залсонскбм предлогу решавати, 
алн je ред да p томе ne решевамо без владе, a 
вЛада je у оставци. Може доћи пова плада. која 
може имати нбве погледе na ову ствар. Сем тога, 
on.io on поггребпо да пам поједини шшистри даду 
Извесна објатљенЈа, јер има  миннстарстава, која 

ce укндај.у no томе преДлогу, a. питаше je, хоћемо 
JU Molili дооптп та објашљеља, кад јо влада у 
(ставци. 

Др. Лаза Марковић: Onaj закои o цсптра.тој 
управи je један од предмета, за које je Падлежна 
редовна закоиодавиа власт. Kao што je peitao и 
ca 1. паш друг господив Лазић, мп смб у погледу 
нспнтивања тога предлога само једаи скупштин- 
скн одбор. Законодавну власт врше два фактора; 
Народпо Представшпптво и Краљ, a у име Краља 
Влада, noja уишва његово поверење п no парла- 
менптаршш обнчајима повереље Народпе Скуц- 
пггине. .х' момспту кад нема Владе ћрестаје зако^ 
подавни рад, јер други законодавпн фактор пема 
свога представника. Садашња влада госцодипа 
Пагаића отправља само текуће a 1министратиАне 
послове. lloniTo je onaj законскн предлог такве 
природе n пошто 0 њему нма n различпиз ми- 
шљења, то jo апсолутно немогуће, да ии, ne зна.: 
јући кога пмамо пред собрм као предотавпика 
другог законрдавнрг факрора, o гоме законском 
предлогу решавамо, јер би дошли у једаи чудан 
положај, да ne знамо шта иисли та друга страна. 
Ja iia.ia;jii\i. да Законодвни Одбор ne може чап и 
ка i nii хтги. o овоме предлох^у да решава. 

Сасвим je друга, ствар o уредбама. lio Уставу 
мп смо у томе погледу једно самостално тело, 
које no своме уверењу, без oo-mpa. na мишљење 
владе, решава које уребе остају na снази, Есоје 
ce мсп.ају. a [соје укидају. Ja палавим, да мп 
ne моЈкемо пи својом одлуком да променимо ову 
фактичну гпгуацију створепу одлуком владе. 

Дродседгагк Миша Трифуновић: Има реч го- 
СПОДИВ  Maron'irr.nli. 

Јован Маговчевић: Ja мислим, да je мишље- 
n.i' господина дра. Лазе MapicoBnha погрешно, a 
да rociio.iini Лазиђ нма право. Гобподип \Гарко- 
i.nh [<Јаже, да je јодап за1шнски одговорни фактор 
влада. To ne стојн. Једал je Скушпт^ца, n другп 
K'pa.n. Ja Miir.iiiM. да смо мп. Одборј који пма да 
ПроучИ    onaj    ii|ioji'i,aT.    l,ao    mro    рече    ГОСПОДИН 
. Ia;inli. Игма устдвпога [1аређења, ia ce обуставЈба 
рад Закоподавног Одбора. (Др. Лаза Марковић: 
To je iipr,i,ioi' Владе a Влад\ пема ко да заступа.) 
<>n;ia значн, да niro год je Влада предложила, ла 
no врбДи. 

Председннк Миша Трифуновић: Пма реч го- 
i П0ДШ1   Moriam.i.fiaili. 

Милош Московљевић: Ja иалазим, да ce н 
законркп  предлози,  icoju ce подпосе Скугавт  
na оспоп.у M.iana, 133. Устава могу рептватп без 
Владе. iliTinia. ред бн био да će o томс saKoitcKoM 
пројекту ronopn у прпсустпу оаме Владе и да ona 
преко својих предотавпика може да брани свОје 
Mllin.l.cll.r, Mojc je Mlllll.'l.rn.c, да мп  npncTO МОЖвМО 
да npiiMiiMo тај законски преддог (tao свој и да o 
њему иожемо да решавамо. Према речима госпо- 
дина Лазе Маркрвића изгле ia. да ce Влада ставља 
над Скупштину. A/m ако ce ми овде у Законо- 
даппом Одбору сдожимо сви n.iii ако буде већина 
за то, да ce решава o томе завопском предлогу, то 
:aia4ii. да je расположење Еслубова и већиие Ila- 
родие <'nvimiTiiiic. :;а то. оцда Влада мора omu 
слолша! са својим клубовима и ona има да ce под- 
редп i;.iyooniiMa. o;inoi-ii() ncliimn Окуцштине, a ne 
Окупштина Влади. Ja сматрам, да ми onaj предлог 
узмемо као свој и да o шому можемо решавати и 
a ко ту mije Влада. 

Председник Миша Трифуновић: .ТаЈсам npe 
дложио све што ce тиче члана 130. Устава и Зако- 




