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»одавни Одбор мрже репгавати сам o томе за гр 
м#у не греба ВЛада. Што сс гиче члана 133. Усга- 
ва, то iincv ствари чисто Зако1годавнога Одбора, 
iiero то морл uhu u пргд скупштиноки пленум. 
.^'ooinjijcii;! je оракса, да Парламенат, кад je Вла- 
да v оставци, не ради. Ова се ствар тиче Парла 
мента л omi ив иоже бита свршена док Парла- 
мси.тт не Есаже своју реч, a Парламенат, кад je 
Влада v оставци, не ради и то je, господо, пракса 
свуда. Друт je ствар члан 130., a друга 133. 
Устава, Ja вас молим. да скинемо ову тачку 
с дневпога реда и ja hy je ставити на гласаЈве. 1>'о 
je за то. да се окине са дневнога реда нзводоћс 
оедети, a ко je против нека »зволи устати. (Др. 
Лаза Марковић: Нема кворума. Глас: A мало 
tipe je dno кворум.) Молим, ja hy избројити, Имја 
седам против. Дмиге већина сеДи, To јест десет 
за. Према томе, ова je гачка сшшута са дневнога 
реда. 

Вечерашшу седницу закључујем, a иДућу 
;tiii;a:;yjcM за сутра у i сата no прдне ii предла^кем 
овај дневни ред: i. члап 6. до 15. закључно које 
смо вратили секцији; 

Др. Халил бег Храсница: Ka i сокција буде 
1'отова 01гда моисемо решаватн. 

II|HM(C;UIIII; Миша Трифуновић: Добро, 011 [fl 
heko, скинути с дневнога реда ову таику. 

Према томе ono би био ред за ндућн днввп.и 
pivu 

i. llpiTpcc извештаја LV. ђекције o уредбама 
Министарства Г1рб.вде, Одељак за Босну n Херце- 
i'op.imv: 

2. |Претрес нзвештаја треће секције o уредбн 
o ннспекцији рада; 

3,'Претрес извештаја II. еекп;ије o враћеним 
члановима i.. 4G. n 59. Уредбе o избрру општии- 
ских заступства за Словенију; 

i. Преггрес нзвегатаја треће севдиј« o уред- 
бама o становима; 

г>. Претрес извештаја подоДбора o пацрту за- 
кона o централпој управи. Ова тачка neica фор- 
мира за сада. 

Примате ли овај диевни ред? (Прима се.) 
,'1.111;пиii,y седннцу закључујем. 

(Седгагца je закључена у 19 и  10 мипјта.) 

XXVI. СЕДНИЦА 

ЗАКОНОДАВНОТ ОДБОРА 
НАРОДНЕ С^УПШТИНЕ 

КРАЉЕВИНЕ 
СРБА, ХРВАТА 11 СЛОВЕНАЦА 

држапа o. децембра 1921. годане у Веограду. 

Председавао Председпик Миша Трифунови!,. 
(Јекретар др. Павле Чубровић. 
Присутаи  Миппсглр Социјапне  ио.штпкс   •. 

др. Вјекослав Куковец. 

(lloMfiiii; у  L'<):J i ча<;ова.) 
ПредовДни« Миша Трифуновић; Отварам 

XXVI. редовну седницу. Молим, да чујете зацис- 
iuii; прошлога оастанка. 

Секретар др. Павле Чубровић чита записЈгик 
XXV. састанка Законодавног Одроба. 

Првдседшш Миша Трифуновић: Има ли цри- 
медаба  на  ггротокол?  (Нема.)  Објављујем, да  je 
црОТОКОЛ   lipilMI.rii. 

Част мп je нзвес^итв Одбор, да Омо добили 

уредба dii/iii прод Законодавнђм Одбором n вра- 
liciui Ji'у секцију. 11 иајзад да лн he Законодавни 
Одбор рћшавати o уредби o зе^Јллрадничким i.pf 
,l.llTHM;i, 

Ja бих молио r. иредоедника, да иастане да 
one уредбе дођу у Одбрр, како не би [Јостале залсо 
noM без чретреса у Закоиодавном Одбору^ 

Лродсодиик Миша Трифуновић: Ове те 
уредбб, које стб помеиули, палазе ое na раду у 
(■(T;II,IIJ;IM;I. Кад ii\ добијем, одмах ћу пх отавити на 
iiiciuiii ред, у колико ми време буде долуштало; 
Надневном реду je претрес извештаја \\. секције: 
уредбв Министаретва Правде, оделеп>е за Босну и 
Херцеговилу. 

Известилац Фехим   Курбеговић:   Пп  сте до 
извештај III. секције o пацрту закона o заштитн     били извешт^ IV. оекције Министарства Правде 
убогих. Затим, такође извештај III. сешрје o нп- 
валидика. Овн  извештајв бтквиће се на дневии 
ред na једној од ндућих оедница. 

Има реч r. Лазић. 
Војислав Лазић: Пре извесног вре^ена вра- 

licii je оекцијји закон o аорезн на ратне добита. 
Taj закон joui није враћев Закрцодашгом Одбору 
на коначну одлуку. Ja бих мрлио i. [тредседпика, 
да II,I|MMII да тај заков не би остао fiepeuien. Даље 
Mo.iiKs бих i1, предсвдника, да Ли би иогао да nac 

ic.hcii.c за Uociiv и Хсрцотмту. iv. секција 
преглеДала je те уредбе и распоредила их у три 
групе. :!ii једне уредбе предлаже да се укину, за 
друге урсдГм' налазн да су без потребе> ;| ^1 rpehe 
уредбе предлаже да се промене и надопуне. 

Ja h.v Baw прочитати одељаЈл извештаја o 
уредбама, Etoje се укцдају. Оекција предлаже, jia 
(•!■ укппу Etao непотребне и безпредметне слсдеће 
уредбе под бр. i., i., б. n 7. списка уредаба. 

"рва јо уредба o преипац^ n допуп>е1г>у § ."). 
обавести, да ли ho доћи na дпевии ред у Закопо- грађаис1«)г   парвичног   поступпика   за   Иоспд-   п 
даипом   Одбору   уредба o   привремепом   регули- лерцеговшху од 30./1. 1920. год. Овде нмамо под 
caih.v плата министара  ii& расположењу, a тако 6pi. 10. урвдбу, ttoja говори o пзменама 5. §-а гра- 
исто уредба Мшшстаротва Оаобраћаја o нздавању ђанског парничног поступка п та уредба ретава 
под закуп   оревоза   преко   река и  језера.   Ta   je TO rtČTO осим тога што има join неке гшдопуве IIITO 
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су биле иотребпо ирема   ириликам« :л(\   Босиу   и 
Херцеговину. 

Ствар je у овоме. Ова Јфедба бнла je ;M)II!
L
- 

шена од окружних судова ,\ Босшј и Херцего- 
inmii TUKO да мпм je предмет парничнн био до 
lodo круна пресуђивао je Сенат од три судије, a 
ако fe парнични предает прелазио »реко unio 
круна, онда Je пресуђиваО Оенат од 5 судија; 
Услед промене вредноста ковца, цорала се пови- 
сити скала новца и ona, .Јо повећаиа на 6000 крупа 
са обзиром Eia то. што су ое у Сенату парнице оте- 
зале n nm" je овакве ствари могао да решава је- 
даи судија и предвиђено je, да за суме од оооо 
круна нресуђује један судија, кога одреда пред- 
седник окружнога суда, a ако дође парничнв 
предмет no призиву на Стш, онда пресуђује Се- 
иат од три оудије местр IKT судија. Обзирол на 
то. IHTO je ова уредба ранија", ona самим тпм гуон 
вредпост. Ja бих молио, да ое као безпредметна 
VKIjllC. 

Председник Миша Трифуновић: Г. Извеоти- 
лац каже да секција дредлаже, да 6е уредбе иод 
бр. i., i.. 5. и т. с|шска укидају. 

Известилац Фехим Курбеговић: Ja бих мр- 
лио, да се o свакој уредби решава посебиие, јер 
неко мозке пмати посебно мишљен>е код неке 
уредбв: 

Предоедцик Миша Трифуиовић: Добро, ja li.\ 
отављати на гласање оваку уредбу посебице. 
Стављам na гласан?« предлог !\'. секције, да се 
укине уредба иод бр. i. и преиначи б. §. грађан- 
ског парничног поступка за Босну и Херцего- 
вииу. (Прима ое.) Извачите чути даље. 

Известилац Фехим Курбеговић: Иадал.с до- 
лази уредба под бр. i.: »НареДба земаљске в.ладе 
за B6ciiy и Херцеговину од -i^. фебруара 1920. г. 
бр. 25.116. o олакшаљу правне ираксе и урачуиа- 
r.aihv војне службе У ранг судијоким кандида- 
тпма. аскултантима, аравним вежбеницима, tiojB 
cv on/m позрш-ти v војну службу у рату«. Секција 
иредлалге, да ое та уредра укине. Она je постала 
безпредметном преЛа свима приликама, 

Председник Миша Трифуновић: Ставићу na 
гласање ову уредбу како je прочитао г. извест!- 
лац. Ko je за го, да се ona укппс. (гека изваии се- 
дети, itojB jr против EieKa нзволи устати. (Сви 
седе. ■ Нуие се: Да fte гласа q цвлом нрвом 
одељку.) Има. гооподо, jom овега две уредбе, јрдна 
je наредба Министра Правде 6 урачунавању оу- 
injci.T пракое у адвокатску, a дрУга je наредба 

;;|'\1а.:м-кс владе за Босну и Херцеговиџу од 23. 
децембра 1919. год., I;O.JOM ca [1реиначу,је S- '--• »a- 
редбе o проглашењу зајсона и наредаба од 5. ио- 
вембра 1918. год. и наредба народне владе Босне 
n Херцеговине од 5. ирвембра 1918. године бр. 
246.390 о ароглашењу закона и наредаба. Ko je за 
то. да се укину све one уредбе нека изволн седети, 
a ко je протш! нека изволи устати. (Сви седе.) 
Оојаиљујсм. да су укинуте one i уредбе. ИзвОлите 
чутн даље, 

Hini-cTiMau Фехим Курбеговић: Секција np'- 
длажв, да će оснажв без нзмена n прогласе зако- 
ппма уредбе под број 8., 9., 10., 11. n 12. списка 
уредаба: a) Уредба b IMMCIIII грговах1КОГ закона за 
Босну n Херцеговину од 22. јуна 1.92L године 
број 23.731; 

б) уредба o прјвинаци § 8. закона o Устапу 
за судове за Восцу и Херцеговину 6д 22. Јуна 
1921. године број -29.7:52: 

n) уредба b изменама u доиупама казненог 
saiioiia o злочинствима за Босну н Херцеговииу 
од-22. јуна 1921. године брцј 29.733; 

г) уредба o измепи n .допуни казноног ио- 
(тупка, за Босну n Херцеговину од 22. јуна 1921. 
године оро.ј 29.73,4  n 

д) уредба o изменИ' и допупп грађанског 
парничног погтупка за Босну и Херцеговнну 6д 
22.   jvna,   1921.   ГОДИНе број   29.743. 

To су све уредбе, које су према приликама 
[toje су настале услед пада валуте иррале да со 
измене a повиси скала за компетенцију и мислим, 
да je сасвим оправдано да нх Законодавви Одбор 
осншки без измене. 

[Тредседнш; Миша Трифуновић: Господо, 
ставл>ам na гласање. Ko j;' за то, да се ових иет 
уредаба прогласе законима n да се [гриме без нз- 
мене, пека идволи седети, a ко je против некд 
нзволи устати. (Свн седе.) Објављујем, да оу свих 
пст уредаба примљене к&о urro nv je прочитал го- 
( подпп известилац. 

Известилац Фехим Курбеговић: Сехсција пре- 
длалке, да се приме с преДложеним нзменама и 
допунама уредбе под број 2., 3. и 6. спирка и то; 

Уредба o привременом скраћењу оудијоке 
[фиправе у Босни и Хердеговини од 30. јаиуара 
ii)2o. године број 388^ са изменом II. става n.i. i.. 
који гласн: »Ово овлашћење вагки до Есонца 1925. 
године«. 

Ono je узето збогтога тто je Усгав прописао, 
да привремепе судије свију судова морају да no- 
.та-.к-у iiciiinc до ставовнтог рока n да <•;■ тај рок 
ne, бп прекорачио, морао се иродужити рок до кога 
морају испих положити, док ona наредба траде. 

Војислав Лазић : Код уредбе под број 6., 
указ којпм се пр:'Ппаму.јо § i. адвокатског реда за 
Босну ii Херцеговину од 18. марга 1926. године 
број  10.067, секција je предло,ила једну измену. 

Известилац Фехим Курбеговић: To још није 
дошло и сад je na претресу уредба под број 2. 

Председдик.-Миша Трифуновић: Опда ћемо, 
тсподо. гласати прво o уредби иод бројем 2. Ko je 
за то. да се ова уредба примп, с изменом како je 
(■скцпЈа вредложила, тај нека нзволи еедети, a ко 
je npoTiin иека изволи устати. (Ови седе.) Обја- 
вљујем, да je ова уредба примљена с нзменама, 
које je секција предложила. 

Известилац Фехим Курбеговић (чпта): Уред- 
оа o привременом укидању S 32. закона o Уставу 
за судове у Воснн n Хердеговини од 30. јануара 
1921. годиио да се прими pa изменом другог стаг.а 
'i,i. i., i.iijn пма да рласи: »Овр on.ianilicn.c важн 
до копца  1,922, ГРДИне.« 

Ono je гакође учшвенр због судија, е испи- 
то.м n/m без испита, [соји мргу Лрееуђивати и tipp- 
пирав je ррк који ре не рме прекорачити. 

Предеедник Миша Трифуновић: Стапч.ам н 
рву уредбу na гларање. Ko je за то. да се ona 
урвдба upiiMii. како je гооподин нзвеотилац iipo- 
читао, raj некл изврлн седети, a ко je против иека 
изврли устати. (Рећина CIMU.) Објављујем, да je и 
рва уредба примљена. 

Известилац Фехим Курбеговић (чита): Указ 
nojiiM сс иреиначује S 4. адвркатског реда за Бррну 
n Херцеговину од 18. марта 1920. годинђ број 
10.067 да ее прими pa допунрм, noja глари: Сппма 
рудијама ir адвокатским тгаиди.штпма. i.ojn су за 
врбме рата рртали у рудокој служби Брспе n Хер- 
цеговине a били ру узетв кап спрербпи да вршема 
i:o,jy р.ојпу дужирбт, урачунаће се судока пракса 
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v адвокатоку, ио omi he моћи постићи адвокааур^ 
истом онда, кад наврше »ајмањо једну i-(vum\ 
адвокатске npaitce«. 

»Ове погоднрсти не одиосе ое tla оне адво- 
катске Есандидате, који оу ua дан објаве рата на- 
вршили већ две године судске ираксе и који су 
напустили судсву службу пооле 31. септембра 
1921. годино. :!ii припуст na адвокатскн испит за 
ове кандидате није потребан докторат, него докш! 
да су [шложили судијскн практичнв истгг«. 

Гооподо, ja h,v ог.у ствар мало да образло- 
жим. Према адвокатском реду за Боснј' и Кер- 
цеговину од судпа'. apakce (хризИавало се са-мо 
две године за адвокатску нракбу, a иначе остали 
део праксе морао je судија да ароведе код адво- 
ката. Било ј« много оудија, ROJH 1914. годиие 
imcv наврџшлн две године те оудск« пракде, na им 
се nuje пружила прилика да се определе хоће .ni 
iiliii као [сандидати код адвоката: Међутнм настао 
^е рат и код nac су сви onu узети у војску и су- 
дије су биле нриморане, премда су хтели нћи као 
приправнвци код адвокатА, да остану код суда у 
служби за све време рата и да полажу и прак- 
iiiMi;ii судипски iiriiiir. који je čicopo једнак адво: 

сатском нспиту, да бн постали самосталне судије, 
јер je био iipoiiin-iiii рок за полагање тога исиита. 
Међутим адвокатски je ред и даље постојао и кад 
су поједини од њпх хтелц прећи у адвокатске 
каицеларије, дошло je до тога, да су поједини од 
п.пх. премда су ималн 6 до 7 год. оудске службе, 
Mopa.m i'pmiiTii још три године дана праксу 
код адвоката к.ао приправшши. Они; који ешсу 
nii.ni узетн у војску, нмали су прилике и да гу 
пракоу сврше и да добију своје место, док на 
i.dimv ови другн који оу били ,\ војеци, морају да 
[фоведу још трп године дана на пракси код адво- 
иата, ма да су били и стареишне судова и ма да 
имају своју велику праксу. Ећима се сада траиш, 
поред гога што су положили судијскн практички 
нспит, да морају joiii положитн ригорозе и да мо- 
рају nliii на практички адвакатскн испит. Opora 
Оекција иалази да je право, да се гим ллдпм!. 
који су беа enojo крив№е то нзгубили, призна и 
урачуна та судијска пракса у адвокатску с тим, 
да буду још једну годину дана код адвоката у 
иракои. Ja молим Одбор, да прими овако као што 
Секција предлагке. 

Војислав Лазић: Ооводом овог предлога 
(Vi.uiijc. ja сам хтео да папрменем го, да je Ceu-' 
ција трзбала Да има у виду n ono људе4 који оу 
dnin иптернирали, осуђени или гањаии, те им се 
није Mor.ni дати прилика да испуне one услове, 
које су нспунилв они, који нису билв mi гањани, 
nn суђени, im интернирани. Менн се чшга, да Сек- 
ција nuj" имала обзира црема гим људима. Ja 
сам уопште противаи адвокатском реду, оваквом 
какав je и ja ово ne износим за то, што желим да 
помогнем адвокате и оне који ж^ле да иду у адво- 
кате, ncro ово тшоопм ради оних људи из Босне 
n Херцеговиие, међу којима je највећи део Срба, 
који су dn.in гањани, нвтернирави n лежали no 
казаматама, због чега су билв одстраљеви од 
цраксе било судафке, било адвокатске, Они не 
nn требали да буцу изу^ети и да UM се ne да мо- 
i.vliiiccT. да се користе с ог.пм правом, |;ојпм се 
[<ористе можда други људи, који &у били сиособни 
за вбјску n узети у војску и иојн су као аустрвј- 
( I;II војница помагали оним силама poje су ое бо- 
риле npoTim nac n уоцште протвв name државе, 

Дредседошк Миша Трифуновић: Господо, 
(Tiinnli.v na гласаље наредбу број 6, Koja ое тиче 
указа, који je прочитао господан извеотилац. Кб 
jr за то. да ob npiiMii с оппм измена.ма neiia из- 
воли седетв, a no je протвв пека изврли устати. 
(Већина; седи.) Објављујем, да je ona, наредба 
примљена. 

MO/IIIM. да коначно нзгласамо прву тачку н 
да je тимо ковачно окинемо с дневнога реда. Mo- 
jimi ГОСВОДИва cci.pvT.ipa. да прпступп npo;;iii;ain,\. 

Секретар др. Павле Чубровић прозива чла- 
неве да гласају в онн оу гласала овако: Павле 
Авђелић за; Војислав Лазић шротив; Јурај Врса- 
ловић против; др. Оветислав Поповић за; Јован 
Маговчевић за; Михајло ЖнвЈсовић за; Јосип Дро- 
февик за; Љуба Јовановић за; Милорад Вујичић 
за; др. Јашсо Шимрак за; ivrnim Кристан против; 
др, Ха.ш.тгг Храсппца. аа,; др. Славко QTehepou 
није присутан; др. Лаза Марковић за; Милош Мо- 
, i;uvi,ci;;ii'i против; Већеслав Вилдер за; др. Гре- 
г.р Жерјав за; Фехим Курбеговић за; Недељко 
.Uman, npoTiin: др. Анте Дулибић за; др. Јосии 
ХохЈБец га, Хасан Миљковвћ за; Салих Баљић за; 
др. Нинко llcpnli за; др. Павле Чубровић за n 
.Niimia Т^ифуврвић за. 

Председвик Миша Трифуновић: Господс), 
гласало je свегв 25 господе посланика. Гласшш je 
за 20', a против 5. Према гоме, госцоДо, п.елн onaj 
upnu извешта|ј, који се састрји из трн одељка, 
изгласан je дефинитивно. Уредбе под бројем спи- 
ска i. i. 5 n т су дефинитивво ушшуте. Затим су 
уредбе под бројем списка 8, 9, io. м n 12 при- 
мљене без икаквих измеиа н иајзад уредбе под 
бро^ем списка 2, 3 n 6 су [фимљене с нздоенама, 
које оу изашле нз секдије. U тмс je дефинитивно 
изгласан овај нзвештај. 

Орелазимо на другу тачку дневнога реда: 
иретрес извештаја треће секције o уредби o nn 
спекдаји рада. Огвара се иачелви претрес. Имају 
да грворе господа Лазић, Мбсковљевић, др. Лаза 
Марковић, Исдо.ппо Дивац и Јосип Дрофевик n 
гиме je закључена листа говорви1:а у начелној 
дебати.  Има реч гооподпп . [азић. 

Војислав Лазић: Гооподо, иачелво противу 
установе ивсвекције рада ми пемамо ништа, али 
nar  ne задовољава   пачив   како се ona  уставд 
вљава.  Овде се уставовљавају  суви! ;увишне 
установе, које he задирати у велвке материјалве 
издатке државве. (Узвици: Тако je!) Господо, даје 
се n na друге стра,не, na, he če онда казати зашто 
.ч.удп ne on да m n na, ono. штоје потрсГак) aa ОСИ- 
iypainr раднихса. Нисам противан да ое даје na 
осиЕураље радниШтва n увек сам готоп да no- 
могпом све ono. mro иде na обезбеђење n оспгу- 
равање радвога народа. lio моме мишљењу радни- 
цпма греба цоклонити нарочиту пажњу, треба им 
поклонити пажњу у свима приликама, где бисмо 
могли да IIM помогвемо; Зато рачелно устано- 
вљавање ивспекције радс ja потпомажем, али ми 
ое само чини, да овакав пачии, како се овде уста- 
Ешвљава, неће помопп побол>шан>у радвога na- 
рода. него he се више помоћн чиновничка класа, 
да се што боље стабиЛизара n бирократизира. 

• la ne ппдпм велико пОбољшалве aa nam ра- 
днички свет n уставовом Мииистарства СЗоцијалне 
Политико, у колико je ona то својим радом до 
сада показала. Ja сам имао прилшсе да ппдпм npe 
10 дапа na onii.M мразевима, када би зверови ве- 
aann   n   npmr.pljiaui   aa   јодпо   место   мораап   уги- 
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nvni. да гу онда људи, жене и деци иоћиралл 
• иод шаторима, a исто mico старцн, бабп н иејачи. 
Ja налазим, да го miji' иикакво соција.чло ота- 
[)ање " радницима n оироманпгом илроду м то pa- 
дшп;,!. који je живео casio од свога рада, i.oju .je 
pn.icliii TJii.o ca овојих 10 иоката одгајио 5 т.јмт.м 
i! свих D дао за ову огаџбину. On je ових дана IIQ- 
hiir.ii! i: лодио се гход таторима na мраз.у и онда 
iiaciajo iiiiT.m.c. да ■in иам вредп то МиниЈстар- 
гтг.о Социјалне Политшсв, ка^ можда пре ње- 
гове установе нисмо имали татгве tipumiice, a нма- 
мо их даиас г.чм постоји M старство Социјалво 
Политике, ttoje има својих oprana и својих вд- 
новннка на платама доста, можобитн и миогб, Алв 
сада да сс осврнем на другу страну, да лв оно 
збиља нма у народу ооећања, да je народ ооети^) 
бољитка treitora у соцнјалном иапретку. Ja се, со- 
i иодО) бојим да iicin' гако бнти и pa институцијама 
инспекције рада зато, што су то чисто државне 
организације једпога министарства, тако да hc то 
UIITII место само за чииовпике, rai«) да ћемо нматн 
једав i'.cliii 'imior.mi'ii;!! кадар [iovo што га нМамо 
данас. Mu lif можемо дапас са овим чпновпичким 
кадром да издрлшмо ми се данас ииткмо Kaivo 
licMo да нађемо буџетску равпотеЈку, али у свима 
приликама, где год нам се да могућкост, ми пове^ 
кавамо чиновничЈи) гсадар. Тшад се исто ради н 
(MIHM зћконом п tie inTc.ui се tia томе. Ja мислим. 
.in je могло да се сљори у овом радиичтуом зако- 
иодавству ii брљих нриликл за осшурање радника 
i; бољнх прилика зазаштиту њихову п бољих при- 
лика за надаор o извршењу овога закоиа, да .i1" го 
бџло спроведено са мало маље ових пнституција, 
Koje се аредвиђају. Mu имамо радничке коморо, 
мп имамо онда берзу рада, и најзад восле oprai 
ннзацију инспежтора односно инспекције рада. 
Имамо шшпекцију средишну при Министарству 
Социјалне Цолитшсе, која ое де.та на потребав 
број одсека, a тај потрвбан број одсека није огра- 
IIIIMCII. 8а тпм IIM.IMO обласне инспекције рада и 
специјалне'инс11екције рада, У свима тпм ннсти- 
туцијама предвиђају се чиновницн са вишом 
школском сиремом. Ja мислимј да je то могло да 
сс смањи са установом itoMopa, na да те KOMODO 
вмају извесне своје органе, којиби врпшлн ннспек- 
цпју рада, a не да ое устаиовљава иарочите уста- 
[IOBO за ту сврху. Ja сам у п.ччслу за ткчкмпшју 
рада u за стварање мотућпос^и, да се врипи ROH- 
трола над предузеНима, да ли заиста она посту- 
iiiijy онако како то захсов o ааштити радника trpo'- 
ппоује. II за то mro сам за ту [шнтролу п зато 
MITO иалазим, да je риа потребна, ja слм у начелу 
за ннспекцију рада алн само у другој формти a не 
у овој., 

Председаик Миша Трифуновић: Има реч го- 
ciKvunr Москрвљевић; 

Милош Московљевић: Ja hy само да надо- 
пуним говор свога друга, Лазића. 

Да вам прочитам из ових закона, који су 
овде на претресу нека места, из којих here видети 
како je рвде створено и сувише Јгаституција, [соје 
раде lOToiio исте или сличне послове и које би cs 
могле груписати на једном месту. 

Ту имамо радничке rcouope, 1;<>ј(ч су чисто ра- 
дпичко устатгове, то су тако рећи њихови профе- 
снјонални [тарламептИј али оу п ono под држав- 
иом контх>о'лом. Затим 1шамо чисто радпичкв mr- 
(•титуције, којгсу врло добре, то су раднички по- 
реренЈгци, na одда имамо уреде за осигурање, који 

су такође чисто радничке ннституцијо. Затим 
берзе рада, i«)je су мешовитч! ti радпичке и др- 
■/i.iiniH'. ITa онда нмамо судове за осигурап^о, којп 
иу TJiK'ol)',' мешовити, радпичга! u државни. Затим 
имамо инспокцију рада, чистр државпу установу 
и оредишну ннспекцију.] Имамо за сада 20 обла- 
спих инопекццја и пигДс у закоиу вије 1сазаноко- 
лико ое п.пх може отворити. Поред обласних нн- 
( пскција иогу се отворити и три споцијално mi 
сиекцијо за неке врбте послова. 

У закоиу p заштити радпшса у § 30., где ci; 
говори o радничким комбрама, тачка 2. кал«е, да 
нмају те коморе за задатке да настоје, да државне 
II самоуправне власти правиЛно извршују посто- 
jehe законс и наредбе, icoje пога^ају интереое ра- 
.UIIII;;I, n иамештеника и да no потреби чине по- 
требпе представх^ кид вадлежних власти! Па онда 
у тачци iieroj ttajKo се: »да воде статистику и ča- 
купљају поДаисе o питашима, rcoja се тичу ра- 
дншса n иамештеншса (месечара) као и да подпОсо 
извештаје o своме раду Миниотарству Ооцијалне 
Политике«. Поред тога уртаиовљавају оо ннспек- 
цнје рада, i;<»,i!v o томе такође требају да се отарају, 
Даље у тачци i. тога нстога S 30. калсе се: »Ове 
коморе имају да посредују при схслапању колек- 
гавних уговора као и при изравнању спорбва из- 
међу радника и иамештентса (месечара) с једне 
п послодаваца с друге стране, ako би то заибтере- 
сбване стране IMII паллс/К-цс држаиис иллсти ;!;i- 
желеле«, a нста uocao имају да врше TI ннспектори 
ббласти. Taj исти tiocao нмају да врше и берзе 
рада n raj нсти посао имају да врше и раднишги 
1говере1ници. Мо.тпм вас, ми видимо ту. да једап 
HITU посао имају да npine разие идституцијс и 
опда he ту да буде једна збрка, судар вадлеЈкпо- 
rrii. да ne гог.орим o трме, колико he то да кошта 
било државну касу било радничке џепове. 

Затр ja овом приликом хоћу да кажем, да 
би гребало na неки начин-ограничити ове инсти- 
гуције п поједине пословс груписати гако, да их 
буде .мап.с Овако то може да буде од веће штете 
него што je од користи за сам раднички оталеж^ 
Ja сам јуче био против берзе рада icao државпе 
устапове. Ja сматрам, да су радни^и, да су њи- 
хове организадије ирг.о позвапе да воде рачуиа o 
интересима оамих радника, да нопитају све њи- 
хове пршгаке ir да посредују прн решавању спо- 
рова ii:!M('l)\' поблбдаваца и радпикај. Нико није 
толга«) позвап као сами радшппг, који у првом 
реду то врше преко својих поверилаца,' који се 
налазе у сваком чпредуз€ћу.. a у другом. реду 
преко својих врховзгах тела, преко својих комора, 
п опда je излипгао. да се ту стварају и берзе рада, 
којо имају да врше једав спедијалан nocao и ин- 
сиокцвјо рада. 

AKO се тако цотера, оида би се иогло ство- 
рпти за свакл други ситав nocao na pomno над- 
лештво. Зато ja сам сматрао. да оу берзе рада гре- 
бале да буду чисто радничке установе п то као 
саставии део радничке комове. a пошто то није 
усвојенр. пего су ббрзе рада двжавпе устацове, 
то,јест ono особљо, које ради тамо. државни су 
mnmniiiiuir. ja са,м онда ггротив установе овагсвих 
инопекццја, Ja иисЈам рротив самог закопа, пртре- 
ona je nmmci.'unja рала, Држава морц да се меша 
V ОДПОСе n'M('1)V посло.тагапа n рашшка li TO vi'.i'K. 
-Ta сматрам, да jo то потрсбпо павочито због сла- 
бије ствапе. због самнх радашка. али у томе пс 
греба iil'ii rano далеко. mro ово пеће бити na ko- 
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рист радника, колшЛ hc бити на штму државнс 
касе, јср IM' се иамнозкити волики број 'ШновКика,; 
За сада има 20 инспекција a мог^ се отвррити трџ 
специјалне, колико ли hc се још специјалних 
&творити.за разие врсто аослова. '^ разне покра- 
јине отвориће сс небграшЈчени број, ria онда сре 
дишња инрпекција  ирп  Mi старству може да 
отворн безбројаи број одсека ca nor зна колико 
чиновника; 

Зато ja мпг.шм. да бн све ово требалорстати 
то јест инопекција ова да се врши, али пепосре m > 
нз самог Мшшстарства. Но те односе између рад- 
аика и послодаваца нек«! расправљају Радничка 
Комора и комора дотичних послодаваца,; a у слу- 
чају гежих сукоба, У случају велшшх штрајкова; 
који прете самој производњл и самој држави, нека 
се изашаљу опецијални инспектрри из Мшгастар- 
ртва за Социјплиу Полптпку. којк ho посредо- 
вати на начин, како je то већ и upe било. За то 
(■im противан иигпекцији рада у оваквој форми, 
како je изнето бвде у Законодавном Одбрру. 

Др. Лаза Марковић: Господо, ja налазтг, да 
јо Рваква организација инспекције рада, каква je 
предвиђена у оврм законском предлогу, сувише 
бирократска, сувтпе разграната и с обзиром на 
jom перазвијену индустрију у целој земљи n;;- 
лишна у овако велтшј мери. Ja према томе гла- 
саћу у начелу против оваквог законског предлога. 
А.-пг то не значи, да бих ja и мо.ји другови ми- 
слили, да 4звршен>е ових закоиа, рада чијег 
onr.iipon.a смо се и ми залржили с пуном вољом 
и с пуним симпатијама према социјатпго слабијим 
класама, треба ставити у питаљо. Mu сматрамо, 
;i,i греба у нстипу извршоње тих 3aivona да буд( 
строго коџтролисацо, ann ne веруј^мо,. да h6 ова- 
i;;ii'. бирократски апарат тај ииљ постићи. Ja сс 
у томс погл.еду придружујом у иетшлико MIHU.I.O- 
ii.\' господгаш Московљевића и палазим1, да je 
миого бол.с. да разно радничк^ оргаиизације ti 
устапове, крје су прелвиђене нарочито у захадну o 
заштити радника. саме воде рачтна и o томе и no 
IIOTP"(1II достављају Своје напомеие и своје пред- 
ставке Министарству за СоцијалнУ Политику. 
Али то даравно иије довољно. јер су Пндустриј- 
ска предузећа расута lio целој земљв и aico ne V 
великом броју. За то je ипак потребаи пеки no- 
себап надвор. Да ne би то остало без надзора, ja 
продлажом. да се na место oik)r целог закрна 
C'CBOJe ова четири члана. која hy сад прочитати. 
Закри v TOM случају ие би гласио o ипспекцији 
pa [a него би се звар ^чкон o обезбећењу олредаба 
o заштити радпииа. Његови члапови би гласилд 
(Чита): 

Члт i. 
У колико пису посебним радничким ипсти- 

туцијама поверене бриге o извршељу закопа и 
уредаба. које се тичу заштите и надзора над.ра- 
дом, raj надзор вршиће no пртреби редовни др- 
■.iMi'.ini управтга оргапи. 

Члаи 2. 
Ради вршења спепијалиог пад^ора na : пзвр- 

шоњем ппкоиа и уредаба. које се тичу "аштите и 
падзора над радом установљују со при Мтшстар- 
CIT.V за Сопијалпу ПоЈтитику ипспс^тори рада. Ип- 
снбктори рала деле се v двс класе: у ппспекторе li 
i;iin:r ипспекторс. Инсиектори су у рашу секретар.1 
Мииистарства a шппи ттспоктори у рангу imcur!;- 

Хрра Минигтарпип. Onu морају пмати закОНСКв 
усдове за onaj положај. Број инспектора п впших 
ипспектора одрвђ>\јс се сваке године буџетом! 

Члан 3. 
[Тнспектори и laiiim инспектори поотоје npu 

Мипистарству за Ооцијалну Политику. Они се 
могу указом у граннцама буџетом одређеног броја 
поставити сталло и при обласном начелнћку за 
обим једне пли вшпо обЛасти у (фајевима где jfe 
развијена индусфија. 

Члаи 4. 
Овим законрм стављају се ваи niaiv следећи 

закони и тако даље. 
(Видп тскст члаиа 2(i. n;; ;iai;oiioKora пре- 

длрга како je нзишао из оекције.) 
Члан 5. 

Овај закон Ступа у живот, кад га Краљ пот- 
iiiinic п добија обавезну сиагу од дана обнародо- 
iiaii.a у »Службенжм  Иог.ипама«. 

Господо^ ono jo мој предлог. On иде за тпм. 
д'а се ne стварају п&рочита чиновничка гела, ве!) 
да će (гадзор над извршивањем овиХ закона, |;ојима 
се обез(5еђују радници, поверн Мшшстарству за 
Социјалну Политику n да тр Мипистарствр врши 
тај падзор ироко редовпих државних oprana и 
цреко пооебних цнспектора рада. Ако je пак у 
једноме крају потребпо због развијенијих ннду- 
стријских односа пмати перманентни надзор, 
остављена je мохућноот, да извеснн инспектрр 
рада буде имепован при обласном пачелнику и да 
тај инспектор рада ту стално дела као инспектор 
рада. Onim предлошм аде се у исто Bpćiie na то, 
да се увек у [-раппцама буџетске могућности одрс- 
ђује, колики ће обим ona. инспекција рала имати 
с обзиром na фипансијски положај земље. 

Господо, акр je овај предлог нов и ако се MU- 
CIH, да ne бисмР могли одиах o њему дискутовајти, 
ja бих предложир, ла се ono питаље вратн у сек- 
цију, na ;ia иа onoj основи прерадимр овај закон. 

■ТТрг !(•■• mm; Миша Трифуновић: Реч има m- 
сподин Дивац. 

Недељко Дивац: Мени изгледа, да be бвде 
говори o овом предмету са једпим великим нецр- 
:aianaii,('.M ствари. Да тако мпслпм. даје ми irapo- 
чпто поврда on.aj предлог господина дра. Лазе 
Марковића. Ja морам да се чудим, да je гоптдпи 
др. Лаза MapKoiuili могао доћи na, гаку мисао, да 
се инспекција рада може да повери чак још n рс- 
лопппм yn]>-iiaiiiM државпим оргаппма, a то he 
pcliir. да ое повери полицијоким властама. Кад сс 
такав прелдог чпип. рнда тр значи, да се anco- 
лутно ne вбди нџкаква рачуЂЈа плп нехоткчно нли 
хргично o одиосима н рриликама, које данас вла,- 
дају у иапкт друштву. 

Господо, данас се ствара и створен je веЋ 
једаи napomiTir однрс између рада и каиитала у 
целом свету, na такр и ггод sac. ^r Енглеској, кбја 
je лредњачила целом свргу у погледу индустриј- 
гког развитхш, npfio jo дошла до оотварења тако 
звана micm'i;iiiij;i pa.ia. To je нзазвала једна ве- 
пп.-а потреба. Док се пије дошло и лок со није од- 
лучило na raj корак, претходио je ji'.ian tras 
огромиих сукоба између рада n капитала широм 
цсле зсмље. Tn су сухшби у врлО великом броју и 
глучају добијали n врло [фвавп карактер. Забиљс- 
жено je нзмеђу год, is;iO. n 1840., кад je dno тако 
звапп  картпотпчкп попрст. да су фабЈЈШе би.1е 

Бв 
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рушене ii паљене, иашине разораване због не- 
(иоспих одпоба, који су били отворенн између рада 
ii кашгпиа. Капитал je ca једном иевероватном 
безобзирношћу експлоатисао радпикс a радиици 
су од овој€ стране Оилн савршено оотављеш] uti 
милост ii иемилоСт капитала. Шта je било нри- 
родније, IUTO да дође до формалног грађанског 
\т& ii.iMcb.v две класе. lla да ли мон»мо да tta- 
жемр, Да то што се дешавало у своје време у \\и- 
r.ircKoj. na ое дешавало и у франдуској и у tle- 
мачкоЈ, да ли можемо pehu и живети у илузијн, 
да то исто стаии'. неће неминовно и јешд нас допи, 
aito ое благовремено мудрим мсра.ма. не портарамо, 
да ono стан>е предупредимо n оиемогућимб/ Г1о 
моме мшпл.спл i(> (тап.с мора, наступити. Л1и ма io 
те га нисмо веЈз ^мали. Оно се јавило у једЈШј иа- 
ргмптоЈ (рорми u држава je прибегла Једном иаро- 
'IIITOM средству да ra онемогући, a.m to je рредство 
МОГЛО   само   lipilIip.'NUUlO   ОПСМОГућИТИ   Taj   IIOKpt'l    II 
•i,\ дојаву, коЈпма су основе у односима, KOJU се 
.|ai;.'!,ajy ИзмеђУ рада, n i;aiima.ia и КОЈИ Ј€ П0 
(рорми добио само један [сласни вид као I;O.M.V- 
micTii'iKii iioKpiT. i осподо. то се могло спречити 
Законом o заштвти државе за нзввсно вреЈле, али 
пека се не мисли, да ће Уакон o заштитЈН државе 
Mohii да регулнше однос изИеђу рада и кашиала. 

i o je једаа илузија, koja се мрже тешко осветити 
оиој ;!смл>11. Да до тога iie би доигао, mije довољно, 
да се донесе laKon o осигурању и да ое донесе 
заЈсов o заштити радника, већ je иеминовно по- 
•ipcoiio, да се ("iiiopn и Moi'.vluiocT. да се ти закони 
n прпмгпг у нракси. lla да ли, господо, молсемб 
ми IHTO oMi'KiiuaTii. ако би raj тако дсликатап 
nocao рвгулисаЈва односа између рада и [сапитала, 
aj.-.o on срровођење закона o заштити радника, 
онако како га желе радници и ccaico je у ннтересу 
патгга друттг.гпога Mii|ia. ai;o on raj задатак по- 
верили редовним управиим властима. Господо, 
ако i'ui то учинили, опда бисмб тпм самим иза- 
звали грађански par. 

Зна ое'шта дапа«- треба да врши полицијмф 
власт, какве рослове треба ona да врши. У те no- 
слове пикако не иогу доћи n овн послови, i.'ojn се 
СВИМ ;iai;(!iiiiMa преДВИђају. Ono у толмко upe, ШТО 
пам je свима пама цозиато, naia* се полицијске 
власти аонашају нрема радЛицима, 1сад дође д'о 
сукоба између рада и капитала, Оне радаике rone 
бруталном силом, одмах га ухвате за јаку n стр- 
па.ју у затвор. Ja ono. господо, ne тврдам na. na- 
MIT. r.cli за то има маса до1«1за, једио богато nc- 
куствр из скоре прошдости. Ko сиз још оД вас ne 
ceha, i;ai;o ćy крд иас решавапи спорови нзме^у 
рада n капитала, Ko се ne би сетио, icano су код 
nar спорове између рада и капитала решавали у 
СрбијИ na np. llton. ГОД. код штрајка. у шећерној 
фабрици na. Чукарици. Место да до!)!1 један др- 
жавни opran n посредује између радника n посло- 
даваца n куша измиренЈв, власт je попримила неко 
војнитлсо cMialian.c n бруталном силом (Јкршила 
taj штраЈк'. У 90^ случајева on дрЈкава na тај на- 
'inn pomana.ia бваково СПоррвб. Ono апсолутпо није 
у iimoprcv мирнога |ia;;nnTi;:i. Свака помпсао, да 
се иВспекција рада даје у руке редов^тш) орга- 
ппма државне управе, тп јест по.шцп/јсп-пм орга- 
ппма. je r.p.in onaciiii n може бити врло фатална no 
правилни државпи развитак. Нека се полицијски 
opranu пост^рају, да београдски ћифте, гсоји су 
милијоне нагрцали у ono кратко врвме иакон 
рата. почисте снег са плочшша, да се аутомобили 

n кола ne ломе, пока сврше тај свој елвментарни 
иадатап'. na hfeMo нм бити захвални. Према томс 
росподо, ja сам To.niKo сматрао за иотребно, да 
тако јако пагласим ono. што би било уопште фа,- 
та.шо улазити na. предлрг госп. Лазе Марковића. 

Господо, ннспекција рада, fo je једав специ- 
Ja.inn орган, чију гу потрсоу изазвале опецијалне 
прилике. Ту je потребно, да ее регулшпу no nrli 
утврђеним ;!ai;oiiiiMa тако i;oMii.iiii;oi;anii n c.io- 
жени односи нзмеђу рада и i;aiiirra.ia. који no- 
craiv из дана у дан све сложенији. Ту нијо доста 
само да ое споразуме раднгаџј и послодавци, него 
je то један стручни nocao врло комплркован, где 
треба отручно лице да регулише овај однос онако, 
како he то оптп корисно n no name привредне и 
економске a no name политичке прилике. Ту j«' 
низ страри, што ое спомиње ,\r овом закону o за- 
пггптп pa,ia. Ту je ппташг радпог времена, спрова- 
ђање извесних хигијенсКих прописа, ту je ninan.c 
заштите детега, ту je питање заштите жене, за- 
штите инвалида. To ру питања, где ваља да се 
створе nonn појмовн n да би се уопште рбичним 
полицајним органима, који оскудевају чак n na 
најобичџијој школскрј спреми, нарочито данас, 
где пмамо људе, који немају ни i разреда основне 
школе, да би се уопште Taitap nocao могао пове- 
рптп iMiMa. У сваком случају су гу пужни специт 
Јалпп оргапи. Овакрви органи поотоје у делом 
свету n не ^ојксмо и ми да останемо раи целог 
света, јер je ту једна специјална потреба, да се 
регулира однос између рада n капитала. 

Друго ne питање, да ли je Миниотарство ;ia, 
Срцијалну Политгасу овим законом, -- који има- 
мо пред собрм да решимо —. дали je учинило је- 
дан cpehan предлог и једну орећиу организацију 
тога oprana n те установе. П ja hy со ту сложити 
са својим пријатељима гооподином Московљеви- 
ln'M. г. Лазићем и r. Лазо^ Марковићрм, да je 
заиота та установа памишл.спа у једаој доста би- 
рократској (iio|)Mn. 0 том нема спора и Ja, сам то 
видео; али je Мипистарство за Социјалну Долн- 
тику сматрало. да тако мора умппптп. Ta jo ствар 
код nac донекле иова; према закону o радњама 
nnjc код nac nocToja.ia инспекгџтја рада у овој 
форми као IHTO je сада рвде продвиђено, већ оу 
постапл.спс т. зв. приврзмене ппспскцпјс рада. Mn 
у rponjn имамо двојицу тадсвих илспектбра и omi 
су са времепа na epoiie nm/in у поједина места глс 
нма пплустрпјс, обилазили су поједине крајвве 
нспитивајућ стап.с које влада у naiiioj привред- 
noj производњи као и однос из^еђу рада и капи- 
тала. Већ за ono време про рата било je тр н&до- 
no.4,110. алн такво се стање трпело, јер je то био 
само почетак. Данас није мохуће при том остати. 
Морамо пматп дапас НбОСПОрнО ncniTO nnnic ,v TOMC 
погледу, n то знатно више, јер су потребе ипатпо 
веће. Да ли тоеба прсоупити овако, к-ак-о je Мини- 
старство за Социјалну Цолитшсу предложцло, то 
je Друго пптап.с. II ja сам мшпл.сп.а. да je ту im- 
(лкчлтју требало нешто боље организрвати, него 
lino je то учињено овим законом, јер оваква ор- 
гаиизација no оврм закбну има !заиста једну врло 
бирократску форму. G тога ja. господо, сматрам 
да n ai.-o ona бргапизација, ii&RQ се предвиђа за,- 
коном o инспекцији рада, пије довољно cpehiia, 
да пачелно инслекцију рада треба прпхпатптп. To 
je једна потреба, коју мн ne можомо nn na K'ojn 
пачпп oniilin n коју морамо задовољити. Једно 
mro on се мргло прпмптп то je, да ми и данас већ 
имамо оргатпитапу ппспскцпју рада, алп na жа- 
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лост ona веома мало врши своју дужност и ввома 
рђаво врши свој задатав. 

lin. господо, ппдптс да се овде у Београд,у 
много г|»адп. зидају се кућеј a пр иашем грађе- 
бинвком закону зидање je дрзвољено само до i. 
новембра. Од i. иовембра даље je забрањено не 
само то, mro je иемогупе да се ради, негс и збрг 
тога, IHTO оно, што се нзради, постаје оувише н&- 
стално услед рђавог времеиа. Ииспекциј? рада 
требала би да ту бдцје над тиме. СГа n данас, кад 
je снег до кољеиа nailao вид^ћете у Београду да 
се joiu n данас иа многим местима гради, радници 
раде од јутра до мрака п TCI не само s већ и to до 
12 сати, a npiijc су још и више радили - и оада 
би више радили, да mije гако сасвим кратак дан. 
Ja с те стане могу да жалим, што инспекција 
рада ne вршн своју дужност онако како би тре- 
бала, '/1,'ii.iiiM. што се ona завукла у своје канцела- 
рије п ту се зидовима заклонила тако, да не види 
игго сс ради na. no.'i.v и да се na по.ч.у ради како И 
mro се хоће, Ja бџх у гом погледу могао највећу 
приметбу да учигош инспекцији рада. Из свих 
тпх разлога, које сам навео, ja hy гласатн у na- 
челу за ннспбкцију рада и ако могу прихватити n 
допустити гледиште, да би ce у самом систему 
организације нпспекције рада могло нешто изме- 
IIIITII. 

ПредсвДНИК Миша Трифуновић: Пма реч г. 
Дрофеник. 

Јосип Дрофсник: Клуб, I;II \iv пмам част 
прппадатп. je показал при дебати отех социалних 
законих мпого змисла за потребе делавскега ста,- 
na. Гласовали GMO за делавско заваровање mi 
сплох нудили делавцу колнкор иајвеч могоче. 

Вендар na мррамо гледати na го да бодо за- 
есони, nn јих склепамо в корист делавцев, рес 
npnni.in делавцвм в кооист, не na моребити по- 
взрбчалш, да on cć уст^новила непотребна нова 
ураднишка \1еста, какор je то оменил же г. Дп- 
вац, mi велик ураднишкВ апарат од среских 
области na до мипибтротев, кн би бил од друге 
политичне управе пополнома независеи. Mn не 
смемо naincra Глџста. обременита з ковим вели- 
I;IIM ураднишким кадром, I;II on делал аВтономно, 
брез всаке [шнтроле областаега начелника nn дру- 
III\ области, кајти оатп се je, да в том случају 
делавци 6д те ннсппуције не бодо имели^толико 
користи, да nn било вр?дно заљо зкртвовати таке 
своте. 

MIHMIIM. да би cr обртно надзорство изведло 
много лаже na. друг цачин, nn сицер тако, какор 
je то разлозкил г. др. Лаза Марковић. Управним 
oo.iacTiiM naj ое дрдеЛе готови урадники, m не 
бодо само под надзорством мтпк-трстиа, ампак 
бодо делали u звези з обстојечими областми. Ham 
законскл начрт na долоча »шсто нове области 
с потрсоппм штевилом урадништва. A то je зело 
растегљрв појем nn лахко се нагомили превеч 
урадциштва оамо за та посел. Hama држава се 
в нндустријбкем озиру шеле развија. Зато не 
устанављајмо нових области, ампак разширјајмо 
же обстојече потребам прцмерно. 

Че секција законоки предлог примерно из- 
премени, бом разлоЛил enoje припомбе tne при 
посамезних одставклх nn моребити гласовал за 
предлог. Че na преДлог остане так, какор je седај, 
морам же из економских раалогов гласовати 
ппотп n.e.Mv. 

Иредседник Миша Трифуновић: Има реЧ г. 
др. Шимрак. 

Др. Ј£јнко Шимрак: Мо.шм да дам кратоу 
ne.janv v име клуба. 

Иредеедппк Миша Трифуновић: Изволите. 
Др. Јанко Шимрак: У име југословенског 

кмуоа изјављујем, да ћемо у начелу гласати аа 
овај заков и да се слажемо са оппм. што je ири- 
знао i'. Дивац: да можда ту има нечега бирократ- 
ског, na ако се то иоже поправити, пама he бити 
Mii.inje n дралго. 

Др. Лаза Марковић: Молим за реч ради 
личног објашњења. 

Председник Миша Трифуновић: Изволите r. 
.Mapi;oiinliy. 

Др. Лаза Марковић: Господо, ja се морам 
оградптп од тумачења. које je ИЗНеО F. ДИВаЦ, Kao 
да ja предлажем, да се надзор поверн полицијској 
власти. Ja сам изрично рекаб^ да се падзор има 
поверити с једне crpaiie ДрИкавним упраеппм ор- 
гашша — то су нстина полицијске власти a m 
да je право отручнога надзора у рукама иноћек- 
topa рада, кбјји 6е налазе ири МтЉстарству за 
СоциЈалну Политику. Ja етпар rano рабумбм. За 
one пајхптппје. пајгруи.пе n najnpoernje e/ivnaji-ne 
повреде одредаба o захшгатн радника, мтмпм. да 
je  ту  доп.ол.па  заштита  у редовним   дрЈК^вним 
управнИМ  ojtraniiMa.   A.in  за ore  друге  e.i.via.jer.e. 
Koje  je  епомепуо    I'.    ДиваЦ. KOJU   on    бИЛИ    ДСЛИ- 
катни, n.in за сЛучајеве где je развијена ннду- 
стрида, ту n no моме прздлогу предвиђају се 
стални ннсдекторн рада прн облаоним удравама; 
односно n mi analne једпог стручног нцспектора 
рада npn Министарству за ('оцпја.шу Политику. 
Moj предлог пде једино за тпм. да се ne стварају 
одмах no це.тој аемл.п inmr бирократске nnenei;- 
ције, koje he кбштати много, neh да се овај иадзор 
изведе постепено у оним границама, које су неоп- 
хОдно пу.кпе n нскоришћавајући стварно државне 
oprane, којп  neli  ту  nOCTOJft. 

ГОСПОДО, ако nama пОЛИЦИЈа ne na/i.a. као 
што ja знам, да не ваља, то ne значи да ми roj no- 
ЛИЦИЈИ ni' Tprna nnniTa да предајемо. него ЗНачВ, 
да Mn њу треоа, да поправимо. 

Председник Миша Трифуновић: Има реч г. 
Мпппетар за Социјалиу Долитику. 

Мпппетар за Социјалну Политику др. Вје- 
кослав Куковец: Господо, колико сам ja видео, 
оно што највише смета господи, која су против 
предлога, против нацрта како су се сложиле све 
странке у одоеку, то јв број ннспектората. Ja сам 
oain говорећи са г. ЈБубом Јов^новићем нзјавио и 
овде пајапл.ујсм, да ne праппм пикакво питање од 
тога, ако пбводом претреса буцета Окупттина 
nalje. да треба смањити број инспектората. Тамо 
су предвиђенн грошкови за поједине ниспекторе 
n naia) пма у свима друшм тамкама Скупштина 
право да no ношто брииш, гакр ^оже и овде да 
смањи орој ннспектората na онолико, есолик'о рна 

' ематра да Ji' потребно. A.in уопштв, mije бррј тп\ 
инспектората тоmno велики, како се овде чује n 
nai.'o ое израЈкава бојазав да je сувише велики. Ми 
емо. господо, сада чу.ш. да су у Србији постојала 
пре рата дпа приврвдна инспектора и да се je ре- 
K.iro. да je то било мало. Данас имамо i инспек- 
тора док je међутим Србија била мпрго neha нР 
rtpe рата. Првдодата je ne.ia јужна Србија; Цела 
Хрватска., noja  има   npeiio   2,000.006-становншга 
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IIM;I, Јвдног mioneKTopji |мд.1. јер ja ннсам могао 
добити кбмпетенте за друга a места, iioja 6у била 
системизиттна. У Оловеначксу, која je нндустрнј- 
ска звмља, имамо дв& HttcnekTopa, једшг у Мари- 
бору a другог.у ЈБубљшга. A у Босвд имамо 3 
ниспектора. Мбни ife иигледа да ј« то, господо, 
много. Што се тиче иаробродарстаа шј нмамо диа 
иадзорништва ииспектората a го, господо, није 
много. AKO Парламенат иађб, да je ono. господо, 
много, ои he то [шригирати нриликом претреса 
буџета, када се на те инспекторе дође. 

Господо, IIITO се one друге ствари гиче ja на- 
лазим, да će ова отвар не трсба враћати Одсеку. 
Ова инстнтуција, ai\0 mije кдеалиа, како бв мн 
гг.и желели a која се развијала у инзу од •"> го- 
дине дана, иије се оснивала оасвим m нрва, већ 
je omi постојала у више држава, a како су горпода 
нстакла оиа je; постојала и upe ра/га. Господо, ja 
не знам, да ли би ми могли за кра^со време na 
(сдпицлм;!. сск-цпјо да ствар разрадимо, нзрадимо 
n нађвШ) in'iiiTo боље него што je ODO. Како ое, 
ствар \iovi,!' ревидирати приликом претреса бу- 
џета у повединостима, то сматрам, да би било нз- 
.iimiiio. да MU сада го Мењамо, a ja се joiu н бојим, 
да &е ono вешто у секцији не би иокварило уме- 
(то да се поправи. 

K&flfl, смо се, господо, јуче начелно оложили, 
да je IIOT[)('O;III известан надзор ради заштите рад- 
кика, MU данас ке мбжемо иедоследно примењи- 
ваии' тога. начела да укииемо, јер шати прин- 
цппо, i;ojii су iioTpcoiin  ;;;i. ;!.iiiriinv  рада a Н€ П0- 
стављати органе да их аримењују; био би један 
апсурд, Господо, није згодно^ ако се спомене, да 
on радничке коморе могде вршити исти посао n.iii 
да,, би то могли вршиги повереЈПпд.и раднџчки. Ово 
су, господо, ннституције сјасвим друге природе. 
Раднички повереници нису opranu владе веи су 
повереници, делегати самих рауЕџшка a њих ne 
може примити власт као оврјо изврпше oprane. 
Акр <■(■ мислп. да се тиме Бог ?на колико вивге 
троши псго оопчно. ja вас Ј^веравам, господо, да 
mije тако. У ciaiMii обласпша прећо Саве и овде у 
Орбији oii.io je opnma. i;(iji су код појединих ECO- 
тарских области вршилв ову иоту надлежност: 
вршилв преглед завата. Ви то знате, ja се beKaAi 
на свога рада пре рата; дотао јбдан ннспектор 
рада u показао шта je iioBO na Јгдпом пли другом 
прдручју занага п.ш ицдустријћ n занатлвје су 
on.in срећцИ; II ai;o n\ je ннспектор ареглвдао два 
пута годишње, мале занатлије прслу^стппцп билл 
су гиме обрадбвани, дакле dam средњи сталеж, за 
KOJU се бојите, да не буде оптерећен. Гооподо, по- 
грешно мислите, да. ne то бити оптерећење за 
среда.и сталеж a привилегија за радничву клагу. 
Ja MiiciiiM. да много више користМ n добити нма 
од инспектора р!ада, ако се та инопекција вршв 
како греба. Временом можемо се надати, да he 
ствар nliii оол.с пего сад. 

ГОСПОДО, ja nar Mo.niM. ,ia ову стпар примите 
опак-пу какт.а je. Ви сте će у секцијн СЛОЖИЛВ n 
сад on било као неко дезавзђпсање партија, ако će 
ono IHTO je секдија прпмпла опет вратв секцији,' 
Јкмпам радн чега, јер изјављујем, да hmo нматп 
прилика, mro će тиче гроткова, да измепимо код 
прегреса буџета, Jai вас молим, да начелпо n у 
појединостима примите onaj ;;ai;oii опакав i;.i 
кав Je. 

Иапсстплац ,'ip.  Павле Чубровић:  росПОДО,  nn- 
спекција je једна   сугручВа   контро'лв;а   (фга.тша- 

iinja. таква Једва органдшациЈа, noja нма (Јтручан 
задатак, да са познаванЈвм ствари улази j реша- 
r.ainc nnian.a у рдвосу нзмеђу пбслодаваца и рад- 
ппка. n то у свима пптап.пма. Такав nocao ne 
може да се поверн свакоме a пајмање изврпшиА! 
властима, како dn рекао г. Лаза Марковић. He 
може да се повери из простог paмога. што квп 

i mri самога рада, око кога. молге доћи до коп- 
фликта- такве je природе, да кокфликт може да 
primi само човек, есојв се je стручно спремао ва тај 
nocao. 

Инслекција рада, пачелно узевши, neon- 
\одпо je потребна тим вшве, кад rr у;;мг. \ обзир, 
да гмо nrii донелн два врло важца закона. To je 
;iaKoii 0 зашоИТИ  ра.цтка li O oriirypaii,y раднИКа. 
Примева тих закона пеоспорко захтева и једну 
гпгцпја.ту фувкцију, која lir нматв да тај закрв 
приводи у дело; A да би се привео у дело, да dn 
rr тај заков реализрвао, може го да се учинв само 
na тај пачпп. само ако постојн Јгдап орган, једна 
niiriiiT.vnnja. кс.ја ho ca довољпо позкавања n 
воље y.ia;iiiTii у решавање спорова, којв би сеслу- 
чајпо nojaniMii између послодаваца и радника, 
Из овога се види, господо, да ивспекдвја рада на- 
челно треба да посТоји и била бв грешка предати 
тај nocao ма каквим другим оргаппма. Међутим 
ono. IIITO dn rr. Mor.io приметити опом систему 
овде, као што je доои c правом приметио госпо- 
дпп Московљевик и косподвв Дивац, заиста овде 
нма извесних елемевата, којв би се na други na- 
'nm Mor.in нзвести, да се мало улррсте и да буду 
у гпоЈнм покретима лабилвији", покретЛ)Ивији и у 
исто време да могу своју фуккцију обављати'. 
Зато dii\ Вас ja молио, да у име секције у пачелу 
примите ona-J нацрт o инспехоџЈји рада, a у noje- 
дипогтпма Mii lirMo rr консултовати Ko.niKo n шта 
треба допупити п.ш евентуално нзменити. Толико 
оам пмао рећи. 

■^Председншс Миша Трифуновић:  Првступн- 
1и;мо. тгподо. гласаљу у пачелном претресу. Ja 
li\- сад ставити na гласање. Ko je за то, да се у na- 
челу -iai.dn о инрвекцији рада iipiiMii. овако како 
je no.uirrrii од секције, нека изволи бедети, a ко 
je npoTiin iiri;a изволв угтатп. (Већина оеди.) 06- 
јап.пујгм. да je Уакоп o инспекцији рада у пачелу 
nrliiuioM гласрга npiiM.i.i'ii. Прелазимо, господо, на 
специјалну дебату. Ja мислим; господо, да Вам 
опет предложим, да почиемо дисиусију no гла- 
вама, a кад će у пекој глави есод пеког члана jami 
јача дискусија, м:ожемо специјјалво извући тај 
'i.ian n o њему дискутовати. 

Ha претресу je, господо, mana. i. Жели ко 
реч? (ЈављајЈ се за реч др. Лаза Марковић, \in- 
.loin Московљеви}! n Јанко Шимрак.) 

Др. Лаза Марковић: Гогподо. ja налазим, да 
je onaj 'i.ian 3. noTii.vno па.цццап n да га треба 
укивути. Овде се говрри, да се нвспекција ркда 
дели na средишау нкспекцију, na. обласку n na 
специјалиу ннспекцију pa ia. Ja предлажем, да rr 
све трп ннспекције рада укину n да буде свега 
jr.ina ннспекцвја рада прл Микиртарству за Со- 
ипјалпу TTo.niTiiK.v. 

Дредседпвк Миша Трифуновић: Има pm го- 
спрдив Московљевић. 

Милош Московљевић: Ja предлажем, да се 
onaj члав ■''.. nr укине, него да ое промевв ii да 
r.iarn овако: »Прн Министарству за Содијалну 
Пблитшсу oriinna. rr nnriiruuija  рада ca  потреб- 
niiM  бројем   iinriirKiopa   . 
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Др. Лаза Марковић: Ja аримам овај предлог 
v. \{оско1Ш>евића и повјга^им свој [федаог. 

Председник Миша Трифуновић: IIM.I pci г, 
Шимрак. 

Др. Јанко Шимрак: Ja предлажем, госдодОј 
л,|, се ем)д длана 2. избрише дрУга реченица, која 
iMiicn: 0 цадзору ,\ рударским предузећима цз- 
даће се нос^бна наредба у спорабуму са Мини- 
старством Шума и Руда . јер не знам ради Чега je 
oaaj ii:iy;;i так дат. 

Председник Миша Трифуновић: Има реч г. 
Министар за Социјалну Ио.штпку. 

Миппстар :;;i Социјалиу Политику др. Вје- 
кослав Куковец: Молим Бас, да одговорим i. Ilin- 
\i|i.ii;.v. да у другој тачци M.I. -J. стоји ова одредба 
за TO. IHTO jo Министарство Шума и Руда имало 
увек неку привилегију у шумарским. a руДарским 
гти.трнм.т. Исто тако сам јучв поново нагласио, да 
треба неке УТ^едбе донети ,у споразуму са Мини- 
старотвом Оаобраћадав Социјалне Политике и Ми- 
нистарством Ио.т.оприг.р^де. na разуме се и ово 
греба радити у споразуму са стручним .Mmm- 
стром. Ja MiicjuiM, да није цикаква штета да то 
остане. Изјављујем, да не могу примитв предлог 
г. Лазе Марковића и i'. Моојдављевића, јер како 
смо со сложили ннспекција се ne може вршитн из 
Београда за Марибор и ЈБубљану a друго ги пн- 
спектори on I'III.III вечито na путу, a и.ихог, посло 
ne on вредоо a тропшло би се много. Приликом 
оретреса буџета аихов број може се утврдши и ja 
iipoTJir, тога пбмом ништа, али сматрам, да отвар 
у пичем ne прејудицирало, ако примимо овај члан 
одако Есако je предвиђен. 

Милош Московљевић: Ja miiii;, остајем lipu 
томе, да нису потребнв нарочити ннспектори у по- 
јсдтшм оилистлм.т. Mu. гошодо, иореД то.ткпх 
ииспектора, као JUTO рече лвпо г. Дивац, видимо, 
да иослор.п пс иду JCiio IHTO треба, јер та гоопода 
само реде у калделаријн n пију кафу и разгова- 
pajy a пишта ne раде. Ja Е1алазим; да није no- 
Tpi-oiio. да TU инспектори сталнО седе у извеснои 
индЈ'стријском крајју. У закоиу o раденичким ко- 
морама предвиђено je, да и раденичке коморс 
дужне су да воде контролу пад радепицима п да 
воДе рачува o одпосима pa [еџика n само у тежим 
случајевима, ако С& погази јако закон o заштити 
раденика, у гом случају нека иде тај инспектор, 
нна шаки час  да   разгледа Je лп   (^аорика   ,\ 
реду, то mije. потребно. Kao IIITO рекох у сваком 
индустријскрм цегору постоји раДеничка комора, 
na кад она зажелв п нађе за погребнр да затраи«! 
niiciU'K'Top.i.. мска, ra Мипистарстио опда нот.т.о 
тамо, да се и он  увери o тачном  стању  ствари, 
нначе ако би on  гамо ста  био,  седеће и   nehe 
радптп пишта. За ат; инспекторе предвпђено je пе- 
ких девет послова да нх раде, али мојс je убеђење, 
да omi у стиарл nehe радити пмтта'. зато ja мо- 
.TIIM. да не стварамо те обласне инспекторе рада, 
који on nii.m у поједишш областима, но да оив 
постоје само у Министарству. 

Др. Лаза Марковић: Ja потлуно усваЈам 
предлог г. Московљевића, a свој предлрг по- 
влачим. 

Цредбедиик Миша Трифуновић: Отављам 
na гласање чл, l. Kp je за то, да се on примн 
онако, како га je сепцпја ре)џ1говала, тај пека 
седи, a ко je оротив нека устане. (Већина седи.) 
Објављујем, да je члап i. примљен. 

Код чл. 2. учинио je (федиог r. Шимрак. 
('i.ir.T.aM na r.iai-aii.i' тај ч.тап. KOJU јо :ia TO, да се 
ои npiiMii oiiai;o. i;ai;o га je сбкција предлолгила, 
Taij нека нзвОли седегн, a ко je за предлрг г. Illn- 
iiipaka пека нзволи устати. (Већниа седи.) Објав- 
i.vji'M. да je члан 2. примљев no прелдрг^ секције. 

КрД чл. 3. iioc-Tojii предлог г. Московљевића, 
a.m iaj предлог im г. Мппистар mi Известплац ие 
прпмају. Стога li.v та.ј ч.тан статпп прг.о na г.та- 
caii.c. ка.ко га je ])r;iiiioi;a,Ta секција. Ko je за то, 
да се on npiiMii иека изволи седети, ко je прртив 
iiii;a Дзволи устати. (Behmra оеди.) ОбјављујеЈ*1, 
да јо ов&ј члан примлЈвл no предлргу секције. 

Прзлазимб, госцодо. IM главу II. Господо. 
ne hcMO гласоватв p целој глави noro o поЈедиинм 
одељцима. Ставићу na macaiht' нрг.о иособни оде: 

љак i'piM.miiii.a ииспекдија рада. Има реч r. .Ia.;a 
Марвовић. 

Др. Лаза Марковић: Госцод;). овде се пред- 
виђа iiri,ai;ai; сргдтппп ндсдектор рада који ме 
oiioMiin.c na onoi' великог инквизитора из романл 
Достојевсвовог Браћа КарамазрвИ' и ja иорам 
да окреием пазкњу Закоцодавном Одбору, да \m 
пмамо тек да решавамо o оргацизацији појединих 
Министарстава и нмамо да решавамо чак и отомс, 
да ли hr уошптг остати Министарство за Соци- 
ја.тпу Политику, ii ja oii\ мссто средшшгог инспск 
тора, које je чисто Јвдио бирократско место и na 
које he ,TOIIII можда пеки есоји пша mi ус.дова за 
TO, Ja сам с тога одсудно npOTHB тога. Мптклар- 
стг.о Социјалне Политике има своја одељеља и 
имаће једно одељев^е, које te ое oamnu раднич- 
i.nM законрдавствсш, na he пачеЗпгак тога оде- 
љења бити у исто време н шеф те ннспекције 
рада. Ja мо.тпм. да С€ ОВИ м.тапог.п. [СОЈИ ГОврре 0 
средишнои инспектору, укину, 

Министар Срцијалне Политике др. Вјеко- 
слав Куковец: Mu смо. господо, примили ту ствар 
п ради тога ne можемр сада то да мењамо! 

Председиик Миша Трифуновић: Ставић.\;, 
грсподо, na гласаше овај подрдељак главе II. no- 
себне одредбе, који FIOCB nacjiob: Оредиџпва lln- 
спекција Рада, где се налазе м.т. i. и 5. Kv je за то, 
да се чланови i. и 5. овбг пододељка приме, овацо 
како су редиговани no предлогу Секције, neka нз1 

врли седети, a ко je против трга, пека изволв 
устати. (Већипа седи.) Behnna седи, објавЛ|ујем, 
да. су сви м.тапопп. i.ojn говоре o Средишњој lln- 
спокцији 1'ада. примљени no преддогу Секције. 

Долази na претрес Обласпа Инспекција 
Рада. (Гласови: Нема кворума.) Мо.шм вас, го- 
сподо, можемо одмад видети, да ли имамо кво- 
рума. (Др. Л. MapnoBHii: Aito нема кворума, ne 
можемо решавати,) Мо.иш господу, која ппсу чла- 
noiai Законодавног Одбора^ пека се изДвоје na 
страну, да бих могао констатовати  ia л'и пма кћо- 
рума.   (Hactaje   iipcopojai'.an.i'   присутНИХ   ч.тапопт 
Законодавног Одбора.) 

Присутно je, господо четрнаест чланова, 
Др. Лаза Марковић: Нема 14, nero сввга  13. 

Др. Јанко  Шимрак: Г.   Хохљец je  момвнтано 
нзиншо п on he се вратчгги. 

MnmirTap Орцијалне Долитике др. Вјекослав 
Куковец: Зашто бпструирате рад? 

Др. Лаза Марковић: Опструирају опн, којн 
mirv овде. Иемојтс г. Министре, молим Зас, нама 
TO да паоацујгте. Mu CCIIIMO ОЈЗДС И радпм.о. 
(Улазе у авррницу пеколико чланова Закрнодав 

HOP Одбора.) 
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Председник Миша Трифуновић: Оада, го- 
сподо, IIMJI доиол.ап број чланова за ретавањс, 
Отављам на претрес одељак Обласна Инспекција 
Рада. Има реч г. др. Лаза Марковић. 

Др. Лаза   Марковић:   Господо,  рвај  одељак 
Ili, предвиђа  три   ЕСатегорије   црвих   ч шпика. 
Прздвиђа облаоне инспекторе. Добро, ja сам про- 
nii; тога, апи кад je то примљеио и ja примам. 
A.'in. господо. onaj одеовак предвиђа сада n no- 
M()IIIIIII;C облалних инспектрра и го предвиђа две 
иргтг помоћника: комесаре и асистентб; предвиђа 
jivi,iiy нову групу чисто бирократских места. Мене 
баш ^нтересује да чујем, iiaKO he г. Извостилад то 
да oojaum n i;aKiic су квалификадије нредвиђанс 
за ове вомесаре и aćncrelire, i;a;i се пмају да ре- 
шавај.у rako тетка, стручна и делш1атна пптап.а. 

ila другом MCI-TV ja аредлажем, да се у ч i. 
s. Есаже мосто речи »територија Краљевине поде- 
лиће ое na потребан број обласних инспешрја . 
да се одмах каже колшсо he Guru тт инснекција. 
(Минивтар за Социјатту Полихику др. Вјекослав 
Куковец: Буџетом ће се предвидети.) Овд| ка се 
каже предвидеће се буџетом, a ne да Министар 
Содицалне Политике то одређује^ 

JOHI нешто, господин Министар je опоменуб, 
да го зависи од буџета. Господо, |;ад закон пред- 
i;ii;i.ii изреспе Ешт^горије чиновнћка, не иоже бу- 
ijer то после да нзмени. To су законом предвиђенр 
издаци и omi će морају упети у буџет. 

Moj je предлог, Да се укину помрћници 
обласних HHcneicropa и друго да се join сада од- 
реди сбдаште тпх обласних ннспекција у ошш 
цситрпма. ivu1 има пид.м-трпјс. Ja предлажем kao 
седиште 3pi.rpe6, Марибрр, Љубљаиу, Оарајево и 
Псоррад. 

Цредседник Миша Трифуновић: Реч нма г. 
.\limiicTa|) за  Социјалиу  Политику. 

Микистар за Социјалну Оолитику др. Вје- 
кослав Куковец: Господо, нигде mije предвиђено 
I;O,IIII;II треба да. оудс број TII\ ннспекдида, иего 
сс изрично казке, да се оставља решвње касиијим 
одредбама, којпма he да OG регулшпе ивспеквдја 
рада. Ради тбга еш би било згодно, да дапас одре- 
ђујемо места, ne би било згодно већ ради тога, што 
neica места iiehe бити склона, да се индустриалн- 
зирају. Ja Miic.'iiiM. да ne би било најзгодннје na 
брзу руку решавати дефинитивпо та питања, 
Гкм.с je да |)rimiMo. да остане овако itmco je. 

Председоигн Миша Трифуновић: Реч има го- 
сподин Рајчевић. 

Милосав Рајчевић: Господо, 'i.ian 8. оставља 
господину MIII!IICT|>,V Соцнјалне Политике, да од- 
ређује, ем)лико he бити тих места. Међутим из чл; 
104. Уртава гачно се види, да Мшшстар ne може 
одређивати надлештва, него да го иора бити за- 
коном o;i|)rl)('.iio. Оснивање поједшшх установа и 
њихов број мора niiTii одређеи закопом. Према 
томе мн. ini, основу Устава, морамо предвцђати 
број њихов, јер кад би то било остављено Мипп- 
стру. била пи противуотариа одредба. 

ПредсеДнив Миша Трифуновић: Реч има го- 
сподиц Павле АвђелзЉ. 

Павле Анђелић: Ja сам видео из расдраве 
0 (nioM закону, да сс УВОДИ јсдна iioiama. laija II\Ia 
да регулшпе односе радника n капитала, Etao 
mro je то лепо кадао господив Дивац. Због тога 
uiTo je то повина, tcoja трбба да регулише једно 
валкно друштвено питап.с n која нма да при- 
бавља  податке   и   репшва   проблеме   пашега   iro- 

вога друштвенога уређен>а, које не мора почи- 
вати. као mro je то до сада било, na, бирократ- 
ској основи^ боје се многи, да he a ова бити једна 
врста такве бирОкратске установе. II овако како 
je цредиожеиб овп није бирркратизахрја, Eiero je 
01ш увођер.е пових потребних спага. Да^решавају 
ова iiiiTan.a иа другој основи. Због тога je ова na- 
помена потребна, да се нмају стручни opranu. 
KOJU he вршити заков o заштити радника у самим 
областима, Што се тиче (вихова броја и у начел- 
пом претресу je госцодин Министар усвојио, да се 
потребан број чиновника одређу^е буџетом, II i;ai;o 
je добро примеггио господин Рајчовић, да се то 
јфбтиви M.ian.v ioi. Угтаг.а и Ja сам мишљења, да 
Cm 'i.ian 8. требало памтппи n да гласи; »Број н 
седишта обласиих инспекција рада одредиће Ми- 
пистар Социјапне Прлитике према буџетској мо- 
i> hiuMiii ii тако даље«. Дакле, IIOUITO je буџет сам 
no ci'on закон, то се тиме као и законбм одређује 
број обласних ннспекција и онда том приликом 
према раздвоју и потребама одредаће се и мест 
Врло on опаоно oii.io. ако би се законом одређи- 
пала места тих рбласних инспе1чција. Зато сам ja 
да! Остане члан 8. у редакцији, KaiiP.ije предложел 
од оекције- (Др. Лаза Марковић: II са IIOMOIUIII- 
цима п асистентима?) Оа свима, јер су то отручнн 
Л>уди. 

iMiiininap Ооцијалне Политике др. Зјеко- 
слав Куковец: G обзиром na разговоре које смо 
имали прпстајгм. да со максимира бррј обласних 
ннспекција, a ако бн гребало mamine да се уреди 
буџетом. Ja пристајем na број 10 како господа не 
Гт пмааа, бојазпи, да je сугаппг мпого. (Фехим 
Kvp6eroBMti: Да. се .vminv помоћници.) Можемо 
укинути помоћннке. 

Известилац др. Павле Чубровић: Примедбе 
су са СВИЈу страпа ОПравдане 38 onaj 'i.ian u ja у 
име секције усвајам голико mro мислим, да схо- 
дпо n/i. 104. број n место nmai рставе да се одреди 
буџетом, a у чааиу 7. ma;a cTOJii за секрстарс, 
асистснте n потрсбав број пшкега особља. Ja ми- 
(viiiM право ;ia вам каа.тм. да секретар icy no- 
требни, јер je то обтерећиванЈе посла. У овоме сми- 
слу ja то прпмам. a.in само претежно да остане, 
да се број n мегта одреде буџетом. 

Mnnnnap Соцкјалне llo.imnia' др. Вјеко- 
слав Кунопец: Одреди^е се потребав број, a за 
сада пајвиЈне lb обласн11х ннспекција. 

Предредник Миша Трифуновић : Morin би- 
смо прттупптп nacaih.v с обзиррм na onaj np"- 
длог, који су усВојили n господдн Mnnm-rap II ro- 
(aio.inn известилац: да сада буде 10 инспекција, a 
да се noMoliiinun укппу. 

Др. Лаза Марковић: M.ian 7. o помоћппппма 
пмао би да гласи овакр: »Tla челу обласних инспс- 
i;nnja. рада су ННСПектрри pa.ia у panr.v ('('.Kp/Taiia 
или ннсдектора МиаистарСтва. Onu имају за от- 
прављање олужбених послова пртребан број ве- 
viaianor особља«. Давле, толико би свега бпо члаи 
7. A члатг 8. гласио dn: -/IVniiTopiija Краљевине 
дели се на io ббласних инспекција рада. Седишта 
обласних Егаспекција рада одређује Министарс*во 
Социјалне Политике засебном уредбом. I Ione обла- 
сие инспекције рада устаповиће се законом«, 

Предредашк Миша Трифуновић: Онда могу 
да ставим цео овај одељав рбласне ннспекције 
радџ na рласање с обзиром на Егредлог господина 
дра. Лазе Шрковића код члана 7, n 8., који qy 
господин известилац n господијј Министар при- 
Minu. Mo,iii\i Вас, господо, ставићу na гласап.е. Ko 
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jo за то, да Се оио^ одељак обласнс ннспекције радп 
са oi'iiM 11реддогом код чЈЈана 7. и 8. госп. дра. 
Jlaae Марковића гфими, нек? изволи седсти, a ко 
je протшз ii(4i;;i изволи устати' (Сви седе.) Обја- 
вљујем, до ј€ i>i';ij одељак обласне ннсиекције рала 
примљеп са допуном госпбдина дра. Лазе Марко- 
miliii есод члана 7. и 8. 

Стављам на претрес, господо, овај [шдодељак 
( пецијалне иисепкције рада, почип.упп са чланом 
17. Ko je за то. да ое тај члан 17. гако прими нбва 
изволн седети, a кр je против нека нзволи устати; 
(Ови седе:) Објављујем, да je члаи 17, примљен no 
предлогу секције, 

Сада долазн глава трећа: Лични о^оси OGO- 
бља. Има реч господив Марковић. 

Др. Лаза Марковић: Може бити да сам у за- 
блуди, .i ja бих желео, да се код члана 19. у прво- 
ме ставу изостави речи: »Ća изузетком већ no- 
стављених лица на те положаје«, другим речима, 
да се TIIM лицима, крји ćy сада на положају тих 
ннспектора рада, не гарантује законом, да морају 
то остатИј иого да се остави миНистру одиоспо ре- 
довним органима, гсоји га лица именују. 

Известилац др. Павле Чуброви^: Ja примам 
ту пршедбу, Члан 18. треба довести у везу са 
чланом 7. ii s. с тим. да помоћницн отпадају. 

Председник Миша Трифуковић : To ce no 
себи ралуме, да т^ речи отпадају. Има реч госпо- 
дии Рајчевић. 

Милосав Рајчевић: >г члану 19.: »Време IM
1
- 

говог npaitTiroior ра,да у [гредузећима моЖе ce 
урачунати иакпадио у државну службу иајвише 
до io година«; предлажем, да ce нзостави, јер су 
omi чииовпици. a гша сс no закопу o чиновпи- 
iinMii кад iio4iiii..\ п i;!i,4 ое свршавају права ука- 
зних п лругпх чиновника. 

Министар <'oiui.jii ino ГГолитикс др, Вјеко- 
слав Куковец: Ja прпмлм то. 

Иродоодпт; Миша Трифуновић: Ставићу na 
гласање овај Кододељак личнв односи особља, 
'i.iuii 18., 19. n 20. ca примедбама, које су учинили 
госпоДа др. Лаза Марковић и \|илосав Рајчевић 
и које оу npiiMii.iii n idciiouiii известилац и госпо- 
,TIIII Мппиотар Социјалне ГТолитшсе, Ko je за то, 
да ce on.-! трп члапа: 18., 19. и 20. приме са ова- 
квим изменама нека из^оли седети, a ко Џ протВЂ 
нека нзволи устати. (Ови седе.) Објављујем, да су 
ови 'i.'iiuiomi примљени. 

Долази [ia претрес рлава четврта: Извршпо 
паређење. Пмл ли каквих примедаба* (Иомл.) Gra- 
випу na гласањс глазу ч^тврту, нзврнша наређе- 
n.ii. почев са чланом 21. до крајр, овога закона. Ko 
je за то. да ce ona глава прими овако, Kaiio je \w- 
дирована у секцији, нека нзволи седети, ко je 
iipoTiii! нека изволи устати. (Већина седи). Обја- 
вљујем, да јо ова глава примљена овако како je у 
секцији редигована. Господо, тиме ji4 и у специ- 
јалном претресу овај заков o инспекцијн рада 
примљен. 

Известилац др, Павле ЧубровиН : Ja 6ii\ 
мо.тио. да ce код појединих чланова, у којима ce 
помии.г реч   помоћници«, та реч избрише. 

Председник Миша Трифуновић: To ce само 
no oodn разуме, то he ce npn редвгопаљу имати 
na уму. 

Господо, iipm TviinlirMo г.пиап.у o дефипн- 
■iinaioM усвајању рвога закона. Ko je за то, да ce 

овај закои дефшштивво njtiiMii гласацс за, ко je 
iipoTiii; гласаће против. 

Известилац др. Павле Чубровић прозива 
'маиоко oaKomviaiuior Одоора. да глаоају и ОПЈЈ 
су гласалн овако: 

ГГавле Аиђелић за, М. Живковић за, ■!. Др') 
феннк за, Љ. Јовановић за, Е. Кристап аа, др. (:. 
IIIehepoB за, i!. Вилдер1 за, др. Г. Жерјав за, др. A. 
Дупибић за, 11. Дивац за, X. Храсница за, М. Рај- 
Momili за, A. Радовић за, др. 11. Чубровић за п М. 
Трифуновић за. 

(ПосЛе r.iaoaiiKi.) 
Дредседвик Миша Трифуновић: Господо, 

гласало je свега 15 посланика и onu су гласалв 
за. ОбјављујеМј да je закон o инспекцији рада 
дсфинитивно прпмл.сп. Mo.niM. гооподо. да за 
овераче одредите двојицу. Ja предлажем госпо- 
.iniia лра, II, Чубровића, који je ono известилац п 
господина 11. Дивца. (Прима ce.) 

Прелазимо, господо, на грећу тачку дневног 
реда; претрес нзвештаја друге сев1^ије o npaluaniM 
члановима уредбе 0 пзбору бпштинрких застућ- 
(таоа за Словенију. Нма реч госпрдин известилац. 

Известилац др. Грегор Жерјав: Госпрдо, -Ул- 
iami;,ianiiii   je   Одоор   n|)aTiio   С&Сц&Џ   Трп    M.iaiia 
Рвога закова. Пајпрс § i. џоштр je ono овде ста- 
вљеп предлог, да ce зкенама у Слове^ији да право 
гласа, Цекција ce изјавила против гога предлога. 

ll|i(Vioo,iiiiii; Миша Трифуновић: Реч има го- 
(4io,'uiii Дрофеник; 

Јосип Дрофеник: llpn § i. je оклонила ceu- 
nuja. да ce женскам ne да воливна правица. To 
одобравам; че ce женска ^оливна аравица ие нз- 
веде за всо државо, закај би ce нзведла само в по- 
самезпих покрајинах в сврхр n-uirpan.an.a. 

Дал.о  пролдагам. да  ce poi; ;;а  oiman.o n об- 
Miini прдаљша на две лети. Само тисти, ки je би- 
na.i же 2 лети n исти обчини, иај има ainnmio нп 
iia( umio Mo.iiinno iipamiuo. Кајти самр nioTii UMI 
ивтерес na добррм рбчинскем господарству, кп 
oiina сталво n oo'inmi', Зато прорим, да заЈсрпо- 
дајНИ ОДбор onpcJMo та параграф г, гем ЗМИСЛу, да 
ce место i лета долочи 2 лети. 

Пргдсслпш; Миша Трифуновић: Реч мма го- 
СПОДИВ др. /Корјаг.. 

Известилац др. Грегор Жерјав: Ррђпрдип 
Дррфенив предлаже, да ce за активно изборпо 
lipaBP тралл! рок nproiinan.a. где je рок услојв за 
актпгпо изборе, ла ce тражи дае годане место' 
једве годнпе. Оекција овај предлог mijo прпмп.м. 
а.тм морам изјавити, ,ia иомам за npano иишта 
iipoTiii! трга, lio правим никак.вР питање, aico ce 
предлог госпрдина Дрофеника прими. 

llp доолпик Миша Трифуновић: Мо.чпм го- 
споду, да оо приступи решавању. Рвч нма rocii, 
Кристан. 

Етбин Кристан: Ррсподо, кад je била рас- 
права o Уставу и кад су многе страшсе гражиле, 
да ce у Уставу утаиачи нзборно право за ;ipvi;a- 
ол.аис без разлике прла, онда ce нама гопорп.м. 
да ln' иам ce дтапачитп прсебним закрнима, Алп 

• оад видимо, да ce није обистињавало ono. што je 
онда обећаванр. Кад je сваЈчОМ приликом трооа.то 
утапачити, да ли жепе имају изборно право, и.ш 
помају. обећавало ce, да he ce то рошити јеДним 
другим законом. Тако ce го може обећавати сто 
Time годнпа, 



us Стеногр. бслешко 

Јосиоди. ja сам IU'II неколик^ пута (гагласио; 
ди MU имамо уверење, да <-у жене попречно иоли- 
тиуки онолико зреле, колико н мушки. Ако др- 
Јките, да mic.v. онда дри.им. до je једина игкола, да 
I:M со полнтичка ирава даду. Чим више њима по- 
.'гитимка iipni'.ii будето заустављали, с гим he по- 
i тоЈлти дуже ово cTaibe, еш [<оје се сада Јкалите. 
•hi će чулпм. да толико цаглашавате патриотизам; 
Koju постаје мени веомо byMH>HB1 кад имамо народ 
нозрео у свима стварима, a нећемо да дамо ири- 

• im.'c. да дозрије. -TJI. господо, са својим  пријатс- 
• MIMU стојим на (•таиоглппту. да се женама мора 
дати изборнб право и то сасвим једка!«), које и 
MVjKcmiMii. Где се je год то до сада правило, био 
je резултат добар. Ja незнам, какав je разлог бн >. 
да буде лошији резулта.т iiero у друпш земљамп. 
\i,n могу у другим земљ&ма седити жене у Пар.- 
ламситу. ако мосу бнти у ошптинским заступниш- 
твима, ja иезнам, зашто то код пас ио би могло 
nimi. 

Друго. госиодо. у чему ja тому закову заме- 
раиам. јест то. да мора човек, акр хоће да може 
бирати, прол.ппгтп једиу годину односно две го- 
дине дана у опћини прије иего буде уписап у из- 
борну листину, Ja констатујем, да je то једна ре- 
акционарца установа, која je наперена директно 
против радничке масе. Ви знате, гооподо, да cn 
радиик не може бирати место, ivu1 he живити, јер 
ои мора да Живи тамо. где има зараде и може 
му <•" na raj пампп десити, да буде кроз десет го- 
дпма сваку годипу у два различита места где бо- 
рави n rako srehe да цио CBOIJ живот пикада 
пматп право да бира, a ипак радник доприноси 
cnojiiM раДОм ове жргвц, tioje се могу тражити од 
држављанина. Одр тога jq било у свим земљама 
борбе п у напредшш земљама се удидело, да се 
ire може тако даље нћи. Taj се увет у пеким зе- 
мл.ама рдбацио, a \ .ip.vniM земљама сиратио 6е na 
шсст MI'C'UII. a овде се tie гражи, да га одбацимо, 
mio да га дапаче продуљимо. 

Особито код нас. господо, где оу прилшсе tie- 
оређене, где се индустрија истом развија;, гребало 
oir ;ia mi помажете да će нндустрија што боље 
развија, >' namoj зомлјИ, пде ое говори o упутар- 
n.oj Есолонизацији, рде се говори o (■.■■onu народа, 
улраво je неверојапго, ttaKo се може долазити до 
тога. да се једном великом броју дрЈкављана оне- 
Moinliii изборно цраво. AKO није могуће, да сс то 
одбаци саспим. ако пма такчашх запрека, ja бих 
сс na крају крајева могао рложити с тимс n при- 
статп na то„ да се утапачп један poi; од шест Mi'- 
сеци, a шта 'je преко трга, нема niii;ai;iioi'a oiipan- 
дања. П ако се говори да греба неке стабилностн 
опћинамја,, то je тако. Ai;o je опћина no својој npn- 
роди ста.тпа. акр će становништвр v једној опћинл 
не мсп.а. опда ће n односи у roj onlninn бити <'та- 
билни. AKO je onliiina такова, да се њезино ста- 
нрвништво Moit.a. онда се мора.изражаватн једпа,- 
ко. За то ja предлажем, да će призна изборно 
npai'o n то активно n iiacniino свим држављапима, 
a у /mvniMpivi.v. ;ia сс рок СМПЈВИ na шпст иесеци. 

Председник Мишз Трифуновић: Реч има ro- 
сподии Апђслић, 

Павле Анћелић: Господо ора je уродба била 
i-i'li јгдаппут у Законодавном Одбору n. I;O.IIII;O če 
i11 оадам, овај члап i. je нрпмлјеп ti жснама je 
orapairroBano право гласа, те ми jć чудноватб, от- 
i',v i да се рада поцрро рртр,ва 6 једпој ствари, која 

ОлаЈке^ će са предлогом г. Кристана односро 
скраћеног рока na, 6 месеци ради задрбијања гла- 

јо јсдаппут r.cli npiiM.ii.cna. (ГлаСОВИ; (To nujo 
тачпо.ј To je гачно JI то ce мГоже видетн иа отено- 
графских белегкака. Због гога хоћу n овом ири- 
лшсом да ncraiMicM. да шмптампап.о стелографских 
бележака na време онемогућава кбнтролу иад на- 
imiM радом. Onaj je 'i.ian i. прпмл.оп ii жсвама je 
oMorvlii'iio ираво гласа. Ja и далас отојим na гомс 
гаедишту, [«>је смо оида усвојилн n молим ;!ai;o- 
нодавни Одбор, да половииу г10ввчанс1сога рода 
npinaia једаниут за пуноправне грађане n то na 
тај nannn што lic решити, да n Л«внС1Ш1Бе IIM<I 
npana учеотвоватв у политичком животусвога na- 
рода, јер je оно овојим радом \ гоку овога para 
локааа.к). да je достојно, да му ce то правО при- 
зна бар у општинама и иикаквог раздога не мрже 
бити, да ce то не одобри за то. mro женскиље у 
,IO\TJIM крајевима наше отаџбине није то право 
joni добило. Mn не смемо нћи пааад. nrii) морамо 
iihn папрсд. Кад смо joni у Уставу решавали, mi 
CMO |;а;!ал11. да heMO n женскиње увести у праиа. 
која ona треба да нма, те да изменимо ову садаљу 
културу n уз његову noMoli отворимо другу, јер 
ona, |;у.1тура. Kako je ДОсад радила n стиарала. on i 
je у ствари само рушила, a само уз жецску сара- 
дп.у биће могућб створити другу здравију кул- 
т\ру. Ja Mo.iiiM. да ce више не задржавамо око ове 
стиарп него да onaj M/ian I.. како je предложрп; 
одоацпмо na да n жедскињу призпамо право 
гласа у општинама, исто онако као и д.удима. 

t ce ca 
ка na, 

сачкога права у једној ошптини. 
Др. Јанко Шимрак: Оа name cipaue ce o 

жен.ском праву гласа mune пу.та говорило. -li 
iie могу разумети то, i;ojii 6у аротшз праш 
гласа у рловенији за општинске изборе. Да би 
увођоње Tora права за ^кенске у друпш пркра- 
јипама могло nanliii na иапссцс потешкоћо, то 
могу разумети, али ми je иеразумљиво, клд ce 
каже: ие можемо датп араво гл^са женама у Сло- 
ni'iinjii за то. umi га [гемају im и^ене у другим no- 
крајинама. Ja мислим, да можемо то ггробати у 
je moj namoj пајпапродппјој iioKpajuim n виђети 
i;ai;o lic ona, ствар тамо iipolm. A na, прпмсдбу. да, 
je увођење овога npana само у f'.ior.mmjn једаи се- 
паратпаа.м. мог^у одгопорптп. да je ta пршедба 
гако смевпш, да je не треба im нобијати. Дажле 
соларатизам ce састојц ,\г томе, ако cć пекоме у 
Словенцјл омогућава да боља живи него ли у 
Uimoj Гори! To jo сепаратизам! To су гаад смешне 
crnapn. да na, imix ne тр/Г.а im peni тропттп, Што 
je самостојна кмстијска cTpa,Hita цротивна жеи 
ском пра.пу r.iaca за Оловенију, то je њена ствар 
n ona Ке због тога одговарати! 

Гооподо, ja сс не сећам како стојн ствар од- 
нрсно примедбе господина Анђелића, да je ona 
стеар једанпут Beh решена и зато бих ја пре- 
дложио, да со, иро него што бву ствар решимо, 
разгледају стенографске белеипсе те да ce вида, 
да .m m; cTojn у ncTiiim онако, како господин.' 
Анђелић тг.рдп. то јест да je ова ^твар већ решена 
у корпгт игенскиња. 

Друга je ствар што ce гиче опог аредлога ro- 
сиодина Дрофоника o року рд дво године. Ако ce 
lic парам. госцодпп Дрофепик je аадпт пут 
Тражис poi; од јодпо године n тако je и усвојено, 
а сада траЈки рок од дво годнпе. Ako ODO joi'n је- 
даппут дође na, pcmanainc врло ј(л лако Morvlm. да 
грсподин Дрофвиик затраЈКВ да тај рок будс л 20 
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година. (Јосип Дрофеник: Онда да ггожуримо, да 
ово IHTO tipe решимо osaltOj како ne би до тога 
дошло.) 

Господо, усвајам потпуно ono. mro [casKe 
иријатељ iconera из социјалистичког клуба, ми не 
можемо Hiotaivo дозволити особито у Оловенији, 
ко]а je imiiiii иајјача индустријална земља, да ти- 
сућама радникај шји селе из једне творнице у 
другу, да MiioniM сељачким радпицима, који су 
исто тако присиљени; да селе m једне рпштине у 
другу, да HM просто узмемо право гласа. Мислим, 
ца ће Законодагаи Одбор [фистати на предло1\ од 
6 месеци, као што Je прије било. 

Председник Миша Трифуновић: ГосподО, 
ja hy ставитн параграф i. tia гласање. Код S I. 
v'mi'mo je једну нзмеиу господин Дрофеник и raj 
иредлог примио je, како сам ja разумео, једино 
господин нзвестиоц. (Гласови: Није примио. 
Известилац др. Грегор Жерјав: Нисам примио, 
ji.in немам ништа цротив тога.) Колико je мени 
познато, није дато право гласа женама рапије. a 
у осталом ту су сва господа, који могу казатц. Не 
on цела секција погрешила. 

Љуба Јовановић: Молим реч. 
Председнив Миша Трифуновић: Изволитс. 
Љуба Јовановић: Kao председник ове друрс 

оекције имам да изјавим, да секција нцјб радила 
ппшта из своје шгацијативе, пего no писменом 
акту. KOJU je дббила од Првдседника Законодав- 
ног Одбора, то jo репгала да се трећи параграф 
врати секцији. Ja се добро сећам, кад смо ово ра- 
дили, да o члану првоме, пијо im гласано. него 
само на крају je гласано^ да се врати ceiupiJH, да 
ona донесе предлог o свим предлозима, који су 
na.in. To су били предлози o трајању домпцпла. 
да се стече право гласа и o з^енском праву гласа, 
Опда je тенденција била Јака у секцији, да зе 
усвоји женско право гласа, али то решено није. 

Стојп, да јо секција добила писмвно акт 
председника Законодавиог Одбора, у којем je 
с.вако казано као што сам вам рекао. 

Павле Анђелић: To сто.ји. да je peuien чЛан 
i. n да je гласанб o љему. To je тачнр, a ja ћу се 
позвати TI ii.'i једнога господина Министра. 

Министшр Социјалне Политике др. Вјеко- 
слав Куковец: Ja сам био ту. пије могуће, a изгла- 
(•;in je чдан i. (Једал глас: Tla донесите затшсник.) 

Председиив Миша Трифуновић: ГоспОдипе 
идвестиоче. 

Известилац др. Грегор Жерјав: Ja се сећам 
сасвим позитивно кажо je бидо. Био je само np'V 
длог секције и предлог секције je био одба.чеи. 
Није бпо примл>ен im један друш преллог и тпм 
je аутоматски отвар Bpahena секцији, Враћени cv 
иарагрпфт! 1.. 46. И 68. 

Председник Миша Трифуновић: TTpiicTvmi- 
IIOMO iviiiciiii.v. f/In. J. Шимрак: ЛТолпм реч.) ТТма 
pe'i госттолшг Шимрак. 

Дп. Јанко Шимрак: -Ta молим, да се o сва- 
ком прг.могу подебно п поименично гласа. (Др. 
Славко Шећрров: To није потребно, ipeoa да вас 
гројица потиомогпуЛ Ево их петорпца. 

ГТредседнив Миша Трифуновић: Да пркч(;- 
иамо. док секретар донссе записник one седаице 
na да видимо како je било. У осталом, то je само 
оади информације, али сад се решава члан i. Ja 
ћу стаиптп члаи  i. па  гласање, онако, како je 

нзашар иа Оекције. Ko je за го, да се тај члан l. 
прими, како j« он нзашао нз Ое^ције глалаће за, 
a ко je протш", пека гласа против. (Настаје про- 
зивка.) 

Гласало je свега 18 посланика, 6д хога су 
била деоеторица за, a осам њих против. Објављу- 
јем, да je Гфема томе § i. примљен.   (Др.   Јанко 
Шимрак: Молим за реч.) Има реч   господин   др. 

.Јанко ПТимрак. 
Др. Јанко Шимрак: Како се гласадо? Псто- 

рица заступника су тражила, да се одјелито 
гласа: i. o женском праву гласа и 2. да се гласа 
o ономе, да ли има да будс једпа илп две годнпо 
дана. Лошто се сада гласало o женском праву 
[ласа, то се оада има гласати o овој другој ствари. 

Цредседннк Миша Трифуновић: Сада ое 
гласа o женском праву гласа o § 1. Господо, ста- 
вићу na гласање предлог господина Дрофеиика, 
Молим да видимо у чему je предлог. 

Известилац др. Грегор Жерјав: Само додати, 
како каже господив Шимрак, да се место једне 
године тражн две годипе пребивања за дрбијање 
активног права гласа 

ПредседошЕ Миша Трифуновић: Стављам на 
гласање предлог господина Дрофеника какр га je 
господин известилац изнео. (Гласови: Како гласи 
предлог?) Мрлим господива известиоца, да поново 
прочита прсдлог гооподина Дрофеника. 

Известилад др. Грегор Жерјав понавл>а пре- 
длог господина Дрофеника. 

Цредбедник Миша Трифуновић: Отављам 
на гласање прадлог господина Дрофеника, који 
je нзвестилац два пута казао. Ko je за предагог го- 
сподина Дрофеника нека изволи седети ... СДр. 
Јанко Шимрак: Молим да се поименично гласа.) 
Молп.м господина нзвестиоца, да се изјаснн o овом 
[гредлогу господина Дрофеника да ли ra прима 

Известилац др. Грегор Жерјав: Ja пемам 
овлапгћење да га примим. 

Председник Миша Трифуновић: Говпрдин 
нзвестилац нема овлашћење. Он говори у своје 
нмр. оато стављам предлог na гласање какр je 
изашао нз секције. Ko je за то, да ее предлог сек: 

imjo нримп гласаће за, a KP je прбтив гласаћв 
прртив. Молим господина секретара, да прозива 
господУ посланике, 

Секретар др. Павле Чубровић прозива посла- 
ппкс (Међу посланицима настаје мећуообно рал- 
прављање прсле гласаља. — Етбин Кристан: Да 
видимо хрће .ni Пптп то тачвр, јер смо и ми беле- 
жили. Нелељно   Дивац   дрлази   да  ковтро- 
лира гласове. (Граја.) 

Председник Миша Трифуновић: Господо, 
лапапшл' седввцу закључујем. Гтг.а]) imjo овр- 
шена. Сутра ћемо o члапу i. прврвр гласали. 

За идућу сештцу предлажем: i. пријем у 
полости уредаба Мипистарства Прлвле за Рлрве- 
iin;\- тг Да.тмацију и Мивистарства Пољрпрившпе; 
2. пррдужење претроса изв^џггаја друге секције 
o враћепим члаврвима уредбе o избрру рбласних 
застугаппптва; S, претрес извегатаја треће секције 
p уредбама o станрвима; 4. претоес изветтаја ирг.с 
секиије P урвдбама <л vnpaBB Фондова.; 5, претрес 
iKinciirraja друге секције o уредбама Министавства 
ЈГррсвете o вшпом школоком oaBerv: 6. npetpec 
извештаја тгото. секццје o уредбама Министарства 
Пољопривреде и 7. поетрес пзвеиггаја гтододбора 
o закову o централтгој управи. 

(Седница je закључепа у 17 часова.) 
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