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ЗАКОНОДАВНОГ ОДСОРА 
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(HoMcmi; рада у lo 'Јасова ii 
[Тредседник    Миша    Трифуновић: 

редовли састапак, Молнм, да чујетб 
ирошлог састанка. . 

Сокретар др. Павле Чубровић 
•27. [ждовпог састанка. 

Председник Мима Трифуновић: Има .:ii! 
модбе na џротокол? (Нема.) Објављујем,, да je 
токол примљен. 

Част ми je из1Јестити Одбор, да je 1\'. 
пија id.iiiiM;! извештај o уведбама Мшгастарртпа 
llpiiMc одељења за Војводипу. 

Прелазимо, господо, na диевпи ред. 
пом jo |!(м\ [фва тачка; претрес извештаја 
mije d враћешш ^лановима (>. -15. ур^дб 
iiiTiiTii  раденика.  Молим   r.  и^вестиода, ; 
МИТ.Ч. 

Известилац др. Павле Чубровип: Горпрда 
iioc.i.iiiiiiin сг сећају, да je било овдс говора <> осцо- 
'iacoBHOM радном времену и да je na [гоједштим 
тачкама одпосно иа поједииим пасус.Лма чл. 6. 
било неспбразума. да лн оадно време да се про- 
дужи на све четири катсгорије раденика a аш&т- 
лијске п саобраћајне п нндустријске и рударске 
пгодједнако и у tcdjoj Мери, или пак да се донесе 
нека друга сшхуција. Потекао je. као што се <'(ч- 
hinc. једап предлог од г. др. Лазе Марковића, који 
je у ргеколико потпомото био и г. др. Грегор Жер- 
јав.-Овај предлог био je прихваћеп, да се тај чл. 
6. у пеколико измепи и да би CG та редакција из- 
мене свровела као што треба, одлучеџо je, да се 
врати секцији na поновхго редиговаље n проуча- 
г.Јш.с. Секција je одржала извесне своје civunino. и 
тај ч.1. 6. iiii све закључно до 15. у неколико je из- 
Momi/iii. Talio jo прва редакција секцијска изме- 
швиа у глЈавном у толико. пгго се у место .г> занат- 
лијских радштка у радионици ii()i!olin.Tio ограни- 
чено време на сва илдустријска предУзећа где 
пма 15 раденика и говори се с> индустријским 
гшедуаећима, у којима има најмаље 15 раденика. 
Дакле од 15 па више сматрају се каб швдустриј- 
ска предузећа и за њих важи осмочасовно радно 
време, a од 15 ira ниже радно време остављено je 
да ое реши i\])n\>\ ваређењу г. Министра социјалпе 
полнткке. После има и доугих извесЈгах измепа, 
које су са овим у вези. У појединим члаповима 
редом i.-aiai долазс од 6 до 15 да.бл се саобразиле 
те промене дб краја, секхџгја je у овоме питању 
извршила ове коректуре и ове нове торектуре 
прсма EioBOM предлосу iKvmoni ђам дапас na ре- 
таваи.о. 

Дре im IHTO пређемо na саму дискусију o no- 
вој секцијској редакцнји; ja. као известилац, могу 

вам у пеколико изнети своје митл.еи.с, да ова 
пова стилизација сокцијска у ммогом погледу ne 
одговара иашим садашњим приликама. Она не 
сдговара mi нашем продуктивном <-r;iii,y у земљи, 
iiirni одговара Духу времена за решење овога пп- 
тап.а. у [шгледу радпог времена. Hama je земља 
:;aiiaT.iiijcia' ариррде м у првој редакцији где смо 
мн говорили o ограничељу радпог времена... 
(Др. Лаза Марковић: Je ■m говорите против нзве- 
штаја оетсције?) Лз говорим, да се ne слазкем ba 
n;;r('iiiTaj('M секцијс1, Ja пмам само да реферишем 
d њему, a гласаћу против п.иа. самр hy да peEta"- 
miT.v.inpiiM кпЛхО je било i'.aiiic MIIIII.I.IMI.C. (Др. Лаза 
Марковић: ()ii;ia седите у клупу na, говррите нз 
клупе.) Могу само да вам кажем, да be ca новом 
[кздакцијом Eie c.'iavi.'i'M и гласаћу противу ње, a 
остављам в^ћипв хоће ли гласата за п.у илв nclic 
јер iia.!a;ai\i. да je прг.а редакција.и савременија 
п боља п да одговара духу рефорама у погледу 
радничкок питања у нашој земљи. 

Толико сам имао o гоме пвтању да речем. 
ТТредсддник Миша Трифуновић: Господо, ja 

молим секцију, да т])аЈки известнода, Etojn ће да 
застуиа предло!4 ceicnjnje. Господа могу нмати од- 
['.OJOHO    Mlllll.'hiai.C    II    :';iCTAIl;mi    MIlIll'l.tMI.c    MaiMllic. 

Др. Лаза Марковић: -la предла^кем, да сс ова 
пт.ар врати у секцИјју, да секцијско мишљење 
npanTi известилац. (Жагор. Гласови: Да гла- 
само! Да свршлмбП Само да се пзабере нзве- 
отилац. 

Известилац др. Павле Чубровић: Господо, ja 
са.м изнео мишљење оев.цијско. Мене су извесна 
госпрда погрелшо разумела. Г. Марковићу, ja оста- 
јем iiaiKcTn.iaii, да реферитем према нзверттају 
секције n ja извештај сокци,}е, OBaitaP какав je, 
подпосим Закрподавном Одбору na решавање. Ja 
као известилаџ пмам право да заступам своје гле- 
диште, a у исто г.рсмс затупаћу н мтпљењђ сек- 
Ull.ji'. 

Прздседник Миша Трифуновић: MCHII се 
чппи да г. нзвестилац овде rpiami. CeiU],iija мора 
нзабрати увек извествоца. есоји he браннти љев 
пројекат, Евеи елаборат. Maibnua секције може 
нзабрати a другог известиоца, који he заступати 
друго .Miiin.i.i'ii.r. \IIIIII.I,:MI,I' мапашс. a.ni већина 
(•ri.;iuij(\ ja тако мислим, мора нмати свога изве- 
стиоца, који he заетупати њен елаборат. Таква je 
увек до сада била iipa^ca. (H. Дивац: i\ Чубровић 
je бранио првобитну р^дакцију.З Оекција je тре- 
бала да изабере другог известиоца. који h^ да за- ■ 
отупа ii.ciKi MIIIII.'M'IM'. Ilc може бити елабората 
одсека, 1шји пема ^звестиоца. (Др. Л. Марковић: 
II" може да буде лзвествлац, који говори против 
извепгтаја секције.) 

Мшгастар за Социјалну ГГолитиду др. Вје- 
кослав Куковец: Ja апс.шрам ua Одбор, ла pao- 
npaiai ово пнтаље. -Ta мислим, да у речима госпо- 
,'i,iiiia навестпрца иема такр велике запреке, да ое 
onu с^вар m' би иогла оада расправитИ. Ако je го^ 
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сподин  ii;;nvTii.i;in  иашк) своЧ;  митљењс, рн jn према просечно  уиотребљеиом   броју   радиика у 
ипак ii;;j;iiui(i. ;i;i hc браиити Miiiii.'i.cii.i' одсека. Ja једном тромесечју. 
MIHMIIM.' како смо f'(! .m сада (мојкнли V  IO.IIII.IIM Кад   рлдпицм   IIIMM'TIHI.JI ких   и   рудароШЈХ 
II|)IM\Hтпмл [)a;iiiii4Kor ;1аксподапст1т, треба да се иодуаећа изјаве својевољно пристанак, радно вре- 
(•;i!,i слолснмо, ita/i iii-Tii'i" |>oii претр$са тих yi>e- мс се може продужита као ирековремени рад, у 
,i; n.:i. II;I on трсбало да уклоиимо опасност .m iip^- рудароклм нредузећима за један, a у другим tiaj- 
IIHKC'MO [јасврав.у и »a тај иачин, да дођс ,\ опас- mim за два часа. Ово продужење ирсди кад га 
iiocT i,r.i() радинчко заколодавство. одлучи ' .-, радника јоднога ггредЈгзећа тајним гла- 

Цр.мгслши; Миша Трифуновић: Ja сам мало саЈћем. 
npi' само иапоменуо, да други ti.VT нећемо дозво- Одлука o иродужењ.у ра^ишг врамена вреди 
лнти, a сада je вашб ствар] како ћете r.n решити највише 3 месеца. По пптку тога врвм:ена она се 
ero niiTiiii.'.   Секцнја  може   имати   једног   изве- може обновити. Влиже одрбдбе o овом добровољ- 
стиоца ii.iii мсже имати два нзвестиоца. Je^an нз- ном продужењу радног времена прописаће Mniin- 
в^стилац ne мсже комбатирати мшпљеље већине стар за Социјалну Политику, споразумно са Ми- 
у сепцији   ii  niiiii у HćTO  времо н   нзвестилаџ за нистром Трговиие и Индустрије. 
\;,iii,miy. To пнкада аије било у пракси, За саобраћајна   предузећа (железниде, бро- 

Изв^стилац др.   Пгвле   Чубровић:   Господо, дарство, трамваје,  поште, телеграфо, твлефопе  п 
пела je ствар'погрешно ггротумачбна, Ja сам био сиичне убтанове) радно врвме утврдиће  реоорни 
идепсхилац прве р^дакпнје се^ције п ирг.у je pe- Министар, у споразуму   са Мннистром   за   Соци- 
лаки.ију донела секиија једногласпо. Ja сам ту pe- јалпу Политику, у духу одредаба овога закона. 
,iiii;iiii.!v  IVQO  извебтилац бранио. Сада  приликом Уосталим предузећЈша сем индусугријбккх н 
[гове редакцпје :.'i baM огра1ти1шо своје гледиште рударских, (гаведених у § I. овога за^шна, радко 
iii! iipi;y р?дакцију n ако оам р?као, да сам изло- Времо граје од s до 10 часова, према гфироди п те- 
,I,II;; гледиште секција у овој другој рвдакцији. жтш посда, 

Председник Миша Трифуновић: Има P "i го- Министар за Социјалпу Политику, у спора- 
сиодин др. Лаза лТарковић. .,V.|V ,,., Мцтсгро}л Tproiumc a Индустрије утир- 

Др. Лаза Марковић: ГосиоДо, F'.nje овд(! реч лнће,  iio саслушању трговачких,  индуртријсклх, 
o  Mimi.i.riiA   господипа  ноблалика .Павла  Чубро- ;шнатских и радшгчких комора, у року од (i ме- 
riihii. него je овде p"i o мппп.сп.у секције. Сек- rvl[U ао СтуПању tia  снагу овог закона уредбом 
ција je већином гласова примила нову редакцију радно време засваку категорију предузећа овде 
§ fi, n нзабрала себи нзвестиоца. a тајј je извести- означених. У овим предузећима где радно време 
лац гсспо.ит ТТавл« Чубровић. Господин  Чубро- буде,  утврђеио   на   s  однооно  0   масог.п   дпевио, 
nili у cuojcTB.v   изпеотиоца je   прочитао   [фздлог може се no споразуму између послрдавада и рад- 
секције и узео реч оам  и  говорио  [фотив пред- UU]:.[   продулгити  радно време  као  прековремепи 
лога   секпије. Дакл(У,   ire молгемо  дискутовати   o раД још за једдо односно 2 часа диевпо. [Тисмепи 
једпом предлогу, кал Ji' госполиј) известилац сам спора;5ум o овоме дужаи je послодавац доставити 
против тога пРедлога. Ииачеје еасвнм природно, цреко опшгинског суда надлежној надоорџој вла- 
ла [хкуподин Чубровић остаје ирн сво*| увбрењу, (-ni најдаље до почетка прековрзменограда«. 
Само ia налазим. дл секинја мора нмати свога нз- J              п           i        i ,.   .,    ,.,,.,,,,,   Г;   ,,, 

(м.тт;      |;(      y !1аступа14 Јшпо ,,„„.,,.„,., Недељко Дивац: Ja  Ш'h    ,;   ,„ ^;! ,м
0>   ' ^ 

_               i.    -n бату,   ep  сматтшг, да    i" ona   завршепа.   иое ej 
Председпик   Миша    Трифуновић:    Господо, страце казале све  што су   могле   рећи у   прилог 

тацо предлбг господина др, Лазе Марковића да свога тшљења „ ,,, ч T])!,',;i, одаах да се пређе na 
ое ова ствар врати у СетсциЈу, да икцдја изабере гласа1Бе  због тога  пасупрот овом гфедлогу, који 
ппвестиоца. Ko je за то  ла се ова ствар врати у ^ последњи  пут изјшшо из секције, ja ставл.ам 
Оетшију, да ("cKuii;!   nouiaj iBorg   нзврстиоца, |;.1() ,,,,,.,.„„- ,,; cn0je стране ону редакцију. [toja 
i.rjii he OJITII њезии тумач. Егека нзВоли седети, a ■   „.„.„гип,,,; нзишла из секције. У исто време на- 
ix je против тога пека  иаволи устати. (Резултат riliau,aBaM! да ова рдакција, кој.у je предаожио г. 
пеизвесаи.) Марковић и tia којој инсистира и г. Жерјав, пред- 

ГГошто je неизвеспо. да ли већина седи нли ртавља према првобитиој   редакцијв .ш само је- 
је устала,  онда   ћемо   поименично   гласање  оба- дло погоришње већ представља  и потпуно попи- 
ii'M!. Гласаће се »;MI« H   против« п to ко je за то, ттење одредбе o осмочасовном раду. А.ко би она 
да се ствар врати у СекцијУ. гласаће са »за«, a дЦла нзгласаиа, ja a моји пријатељи бићемо гери- 
ко je npKTin; гласађе оа »против«. пуђзни, да у зиак протеста  Егапусгемо ову сед- 

(Следи гласање. --   После гласан.а'0 иппу. 
Председник Миша Трифуновић: Гласало je, Др. Лаза Марковић: Ja xol,v да каж^м само 

господо свега 21  послатак; м  je гласало за, a 9 неЈсолико  речи:  да   ово тврђење   г.  Дивца  нвде 
[гоотив  Према томе већина  je за то. да бе при- тачпо. Ja сматрам, да су ове одредбе Једнако бол>е 
,,TVIIII |1;[4V II за саме раденике, a да n ne говорим o томе ко- 

Господо ставићу na гласање § 6. Г. извести- лико су боље за иа;род11у приврбду.која .i«' Ц над 
лац ie прочитао S 6   Хоћете ли до jom једанпут радницима и пал порлодавцима. Ja h.v гласатн за 
ггоочитамо § u0 (Глас: Молимо!) Ja hy, росподо, ову рсдакцију § a., жачећн тто морам да гласам 
join i'iaimvT ир (тати S 0. (Чита); ::i, "•>• "^Л je брапи једап 'Јовек na  место изве- 

у цвдустријскии п рударским предузећима етиоиа. кп.јм изјав.њу.1в, да je протнв те редакци.]е. 
радио време нацамних  радпика  ne може трајатв ГТредседнш; Миша Трифуновић:  [Тма  реч г. 
дуже o i S часова дневпо. одјгоспо 48 часова ne- Госар. 
ir Mio. Андреј   Госар:   Проти   иввајањем    грсиода 

Kao нндустријска подузећа сматр&ју се сва др. Марковића се морам в толнко стрињатп n ro- 
ii /miKi у   I,(IJIIM,-I   ра^ди   најмањћ 15   ра/ршка, вором r. Дивда, кер je г; Дивац рекелЈ да je с то UH 
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iiOHo стилнзацпјо пополнома уиичеи осомурпи Де-     Всак iio;ijefnihK Г>о-Јкелел, да се дела веч неговур. 
лавншс 

.|;i;!  бИ  ОПОЗОрИЛ   СаМО   Ufl   TO,  Д.Ч   СС  C  'lvM.   KO 
гс уваја моиспост простега опора |умпега долочања 

нега Milen      na че се то гуди агодв с таЈпим гла- 
соиањем      бодо некатери делапци за г|одаљшањ.е, 

leiomlera часа  n индустри^ких ин рокоделских АРУги ча нроти ЕБему. Гако бодо иастапи iipemipn 
подјетјих     фактнчно   уничи   дашчита   делавцев МВД »оДЈетиики mi делапци  im мед делавци са- 
в том'погледу, ка^ги при стварјању гакега спора- аими, Зато се m тџт г-лриљати <■ иредложено 
;;\M,I делавец mi тако овободен Ешкор подјетник. варздбо. - : . •    ,, 
Пл тгх разлогсв морам изјавити, да бом глас^овад Предоедник Миша  Трифуновић: Дриступи- 
проти -IVM.V M.ini.v mi :;,i првотно редакцијо. hcMO гласању.  Господив Дивац je учшшо пред- 

Председнип Миша Трифуновић: IIM.I  реч гр- лог. n Taj je предлог стара редш;циЈа. ja nv ота- 
i inu на гласаше S. (i. како j' нваишо из смчсдпје. ' '"^1111 м.""истар за снднЈалнЈ  нолитикј N|(;,|I|M [0сит  ^ (.v  ^ Д   да  ,.,. §  ,.   1||i||MI| 

Mu iraP за  Ооцијалпу Политику др. Bje- (,,,.,,.0 ,.,,,.,, ј(,■.!„,,,[!■,,,.:,,, v rrl;Uri;ii.   1Л изврлс се- 
кослав Куковсц: Да  пс би било иимало сумп.с o Ч(„П|   ,,  l{0^ cv  up,,.,,,,,  ,'„,,м  шшоле устати. (Ре- 
томе ttaitBO гледнштс n ja у овој стварв заузимам Зултат цејасап'.) Пошто у разултат нејасап, при- 
icojn сам  ra радио, ja  изјављујем, да  сам тврдо c'TyniiheM0 поједнначном гласајву. lio je за то, да 
уверен, да редакдија, 1саква je нрпмљена у сек- Cl;.8  G  кто ]е рзднговат v (•■ч.цијп прими нзво- 
цц^и и какб су cejia њу сагласиле страпке.из.ве- лц^.казати   »за«, a   ко je   против   њега   казаће 
Lime. [готпуно одговара иотребама »auie земље н li,) .,,,,,    ИзволиЈе чути арозивку: 

('ci.'pi'Tjip др.  Павле Чубровић  прозива  чла- 
»ове одбора, KOJU  гласају.  icai;o следи:  Сојислав 

r.ii.if aaniTHTe раденшча п гледе заштите осмоча- 
ci nm г pa џшг вммеиа, na да одговара уједпо п 
иарочитим пштеСама наше земље  г>оја je у вели- Ла^ћ^Јв^авлГАвђелиГпротиГ Ora- ком •1,:1> запатш^ земља средах n малих екон- i       ,, л   ,       ^ и^  ^-       за 

,-T,'lllllV;1 " к.0Ја м"1,ј| 0 ■||,м потргбама водати pa- ^ миљковић за,   ip. Храспица за, b'   - • Пе- 

Радничкз класе као n застушшди средаега ста- -,   ,   ^^огттп,- mm, Геоар протнв, др. Ду- 
лмка гласовати мирно за редакциЈу, како^е при- mC<nU      ;!Т||И   ,,!, „ ' м;1|11, ,„;, 1

;л.
1, •,;,.,, ^„хал- 

MII.,,1 CA кдија, споразумно. i(;|,1|h 3^ Љуба .i,,,,,,,,.,',!, ;,;1. ,,, И;0рја1! ,,,. m,,. 
Милорац Вујичић: Ja Ку гласати за ову ре- Мрак tiporiiB, ЖарКо МнлазЈШОвнћ за, Beibb  l'.v- 

дакдију §. (V. зато, IHTO оматрам, да се овнм tiapa- кичевић за, Јовав Маговчевић против, Салих Га- 
rpacjvoM потпуио загарантује осмочасовни рад рад- љнћ за, Nlimia Трпфупови!)   за,  Павле   Чуброви!) 
miKM. Овде ne видим пичеса онога, што je г. Ди- цротив. 
вац Miir.iiid. да ое тим ne загарантује рсмочасовни Председник Миша Трифуновић:  Гласало je 
рад радиицима,   кад им се допусти,  да   ако   1/л свега24 послапика;:од тога 13   за«,а1]   прсупгв . 
радника изјави, да   желе., да се   проишри   радио ОгЈгашујем да je овај §. 0. примљеп, onaico Ecaico je 
вријеме. Сматрам, .a се тнм крп.и само право |»ал- редиговаи у оекцији. Молим нзволите нути да bo, 
iim;a. Чсстп су радници у таковим ii|iii.im;aMa. да [Год §. 8. na место речи:   \ којима помоћпо особл>е 
čini желе. да ое радво вре^е  продулсц,  да   више може радити п [tpeub в часова даевпо, одиосио 48 
зараде, с тнм upe into пм се за прекобројне CIKU:;' ,,,,..; г.л цедц^џо, no с тим, да бпој радпих часова 
n.ialia дупло   ranile.   Зашто   затфСчаватв   људе у цц у ком случају ne приђе fio часова  педељно^ 
љиховом  праву,   да опи   могу   самп- определнти гласиће од сада:   у којима гтомоћпо осо^ље може 
хође ли радитп Јгмп сат више n.in ne. Ошм § (i. радити   и   прелсо   максимапног   pa/nior    времепа', 
10чи6 се   \rTaii(a;.i.\,.y  оомочасовни   рад,  am   се установљепог у §. 0. овога закопа . 
'umu Jc.ian   нзузетаЈс,  a тај  <-г   чиии   истивучиво Госпот^р, upe § 8. отавићу na гласаље § 7. Ko 
овисним од воЈве радипка. Ако Oiiii гкеле, да npo- ј(> ;:атс, да će § 7. првми овакс (сако je реднговав 
дуже рад. ne зпам зашто би  им го законодавац \ т.цпЈи и;шолеће"седети, a ко je дротив изволећс 
забраљивао.   3fl то hy   глаоати   за   тај   парагра(}) уотатн, (Већина седи.) § 7. јз примљеи. 
само да помошем радншсе. Ciij дола in S s., крји caM спда прочитао. Има 

Павле Анђелић: (1  првом  редакцијом,  како |.)o.4 г. Марковић. 
je дошла нз Законодавпог (),1пм;а господнв Miimi- Др. Лаза Марковић: Ja  мислнм, да je  pfe4 
стар се сагласио, код друге редакдије це господип еамо o првој алпнеји тачкс i. Ja имам да предло 
Мшшстар опет сагласио с већивом секције. Онда лгим још једпу .ишупу. Мислим, да je пешто слу- 
na чему отоји господии Мипистар? Oii се сагласио чајно нспало, a то je да број радних часова пи у 
с jiMiiiiM п с другим. Moje je мнење, да остајемо ком c.i.v'iiij.v ne   прелази 50   часова,  јер  то je у 
код разрешених руку n сваки [госланик да гласа складу са повећањем oiiora броја евентуалтгих ча- 
no cBou слободном осведоћењу. n i-,i радпог времена.   Изјаснили   омо се   npeito s 

Mimiiciap ('(MUi.ia.iin' lld.iiiTma'др. Вјекослав часова дневпо, a   додато   je   преко   макоималног 
Куковец:   Предмет je сувише  крулан,  да   би  ое радаог времена нр с тим, да 6poj радвих часовЈ  
смело говорити, да се сме сумњати, штр се хоће. пређе 00 часова   недељно.   II  i пда  додатак:  овај 
Ja MIKMIIM. да je na   целом  свету  обичад,  да   се вишат; рада   плаћаће ос   [саб   прекбвремопи   рад, 
предлозл пред Парламентом могу мен>ати, Ja сам Молим да се то дода. 
приступио мпси.у. које je пало у секдији и бранио Извсстилад др. Павле Чубровић: Ja мислим, 
то Miirii.c с разлога, јер  мдслим, да   измепа   пије да je нетипа што г. Маршвић паводи. Мислим, да 
тако [ipymia, да c'e ne би могла примити. j,. TQ тачдо, a.m овим   neh   прејудидирамо  једиу 

Јосип Гостинчар: Мислим, да та уредба mi одредбу, да радио време  tepa др   оо часова   не- 
посречела же ради тега ne, кер повзроча na mn д()љно.  Овд,?, стоји у редакдцјп  50 часова,  a lin 
страни споре   мед  делодајалди   nn    1елавци,   na тражите оо часова. Ja мислим. да je ово ограни- 
други (Tpann na препире   мед   дслпвцв   самимп. чење правилније n ja hy за ii>era гласатп. 
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Дт). Лаза Марковић: Ja нмам овај [федлог 
само зато, што on стојн у складх ča променом S IJ. 
II ако ne узмемо да je маЈ^симално време Q0 ча- 
сова', пракшчки ми lie можемо да рстваршп ono 
mro ji'v § fi. стављено тао мбгућиост. A.in ja пред- 
лажем поред тога и onaj додатак: дл се onaj ви- 
шак рада плаћа као прекрврсмени рад. Молим, 
да се то дода;. 

јПредоеднИк Миша Трифуновић: Молим, го- 
сподо. cTaiiiiliv ову T.-ni.v i. § 8., овако доиуњепу 
од страие г. NfapkbBHha na рласање. 

Др. Лаза Марковић: Из HaneiiiTaija секције, 
LOJU mi;:!1 мспи предан, ja не ипдпм. да ли je no- 
следња речепица^ која гбворн б одсуству, отпала, 
јер lin (fre прочиталВ оамо то како he гласитл 
став i. МеђутиМј нма после/цм речениДа, која 
говорв o-ToMf да mM радницнма власницн прсду- 
зећа одобрав£1ју сваке [ч^дине ооуство, рачунајупи 
сваких s часова у једав дап. Ви сте место гога 
VIHMII. да се oiiaj lamini; ii.ialia i;ao прековремепи 
рад. AKO Вн инсиотираТб, Да остане ооуство, онда 
иема пррлшвремепог рада! Han једво или друго. 
Ла мтмпм. да je ово боље, да ее овај laimai; рада 
ii.ialia uao иреКовремевв рад. Радници често нута 
мељају аредузећа; нду час у једно час у друго. 

Др. Жарко Миладиновић: Ja ие знаи nm 
ппсам разумео, али изгледа да ово није јасно. Ma 
смо ronopn.in. да треба одредити место за 50 и 60 
часова иедељно, a.m кад се узме стилизадија (хрво 
таапс. оцо треба да вспаднс. Каже се у тачци па- 
раграфа 8. у којима помоћно особљс мшке ра- 
дитп птд. гласиће од сада у Којима помоћно 
оообл>е може радптн и npei«) максималног вре- 
мопа. 0 томе треба да дебатујемо a 56 и 60 не до- 
лази v питања У § 8., тачцпД. na мссто |i:"iii: У 
којима imMolino особљо може радити преко s ча- 
cona дневно однссно 48 часова педељно no č тим 
да бррј радпих часова ие пређе 56 часова недељпо 

гласиће од сада; у којима помоћно особљеможе 
радитп n [ipeitoi максима.)1ног радног времена' у 
складу 'i.i. 6. Onaj други став je довољап a onaj 
npr.ii отпада. 

Др. Лаза Марковић: Господр, у смислу мога 
предлога ona тачка прва гласила би овако: У iipe- 
дузећима, која no природи свога посла n у јав- 
пом ннтересу, у којима се ради без прекид^, у i;o- 
јима noMoliiio оообље може радитВ n преко макси- 
малиог радног времена no с тпм. да број радппх 
маоопа, nn у I;OM случају ne пређе 56 часова не- 
дељно. Овај вшпак nialiahc со као [1рековремепв 
рад. Т. Миладииовић предлазке, да ono mi у крм 
случају ne пређе 48 часова, да c'e избрииЈе. Ja пп- 
сам за то. да се ono изостави него да остаие. 

Председник Миша Трифуновић: јПрву тачку 
§ 8. ставићу na гласање овако како je прочитао г. 
Марковић. II i'. нзвестилац n г. Ш1нистар примају 
то. Господа кода су за то, да ое таш.а i. S s- прими 
овако како je г. Марковић [грочитао нека изволе 
седети, a ко je против нека изволи усТати. (Ве- 
ћина седи.) Изјављујем, да je тачка i. § s. прпм- 
љена. 

Сад hy црочитати тачку другу i;ai;o je реди- 
говапа у оекцији. Ha место речи: »У којпма. no- 
Molnio осоо.ч.с може радптп n ПрбКо 8 'iacona. 
дтмап.) одиогпо ls масоп,| цглсппо. no с TiiM да 
im к i;o просечно радно време у року 3 нли ман>е 
иедеља ne пређе вцше од 8 часопа дпсппо. одпоспо 
is часова недељно« гласиће од сада овако: »У ко- 
јима iioMohno особљо MOVK'I' радптп n  преко 8, '•>. 

lo часова даевпо односно 4'8, .",i naii 60 часова ne- 
дељно no с тпм да пррсечпо радно вр?мс у року 
:; n.ni мап.с педеља не пређе више од 8, 9 одвосно 
tO часова дповпо одцосно kS 54 n 60 часова не- 
дељво«. Тако je редакција редпговапа. Ставићу 
na гласање. Ko je за то, да се ово ирими како je 
редиговано, neica Изврли седетн, a [to je против 
нека устаце. (Behraia седв.) Објављујем, да je ona 
тачка iipiiM.ii.(Mia. 

Ставићу na r.i.ii-aii.c гачку 3. Овакр како je 
редигована n клко ,је г.п имате. Ko je за го, да се 
ona, npiiMii tcaivć je p/.iiiror.Mna. нзволеће свдетн, a 
uo je npoinn нзволеће устати. (Behiuia седи.') Об- 
јављујбм, ;ia je ona тачка примљепа. 

Прслазимо na тДчку 4, Ja h.v je ирочитати, 
jep je ona. Mcinana у сегаџЈји. Dna измбна глаои 
овако: na место речи »у недељи ради маље on 8 
часова Дпевно, може сс у (вему других дана цреко 
недељо радити преко 8 часова дневно« долазе 
сада pran »у »едољи ради ман>е од 8, 9 односно 
io часова дневно, може се у њему друтих дана 
npeivO [геДел>е радети преко 8, 9 односпо io часова 
дневно«. 

Ставићу na рласахве. К6 j«1 зо то, да се прими 
оваква редакција како сам прочнтао, ђзволоће оо- 
дети, a ко je npoTiin. нзволеће устати. (Већина 
содј!.) Објављујем, да je ona тачка 4. примљепа. 

Оада Долази тачка 5. како je у секцизи ре- 
дигбвана. Има реч господив Марковић. 

Др. Лаза Марковић: Код тачке ■".. треба ре- 
lill.llllj.V  ИЗМСНИТИ  С ОбЗИрОМ   lia  ono  IHTO смб  при- 

Mii.iii раиије, Прама извештају секцпје тачка 5, 
при крају iviarii овако: »na. раду n преко s часова 
дт nno«. У MCI'TO тога ja предлалгем »преко максп- 
малног радног времепа«; Ono je чисто редакцијска 
нзмена, да се овако [саже у siecio 8 часова днеВно. 

Имам предлог Ti за последњу реченицу, noja 
iviani: :>Tai;n,iiM радппцпма n/iaciinnn предузећа 
he oirm дужпв сваке године одобритн опецијачпо 
осуство радп ОДМОра И TO ОПОЛИТ«) дапа. i;o.im;o 
радппх дапа [гредбтавља Збир СВИХ тпм поподом 
проведеиих раДних часова у гоку дотичпе године 
paavnajvliii СВаКИХ S ''acona. у једав дап«. 

У место тога ja предлажем, да се*то укинс и 
да гтојп »on.aj виигак рада се плаћа itao прекрвре- 
Miain рад«. Ja миглпм. да je ггатаље одсуотва оста- 
вљено, jep го ne стоји у вези с овим. 

Известилац др. Павле Чубровић: Овде je го- 
сподип MapKonnli предвидео једпу ствар, QB го- 
ворн o врокомаксималном времену. Mn смо Цакси- 
ма.шо p.i.uio време повећали и ако бисмо ово узе- 
.iii. онда on то повећање било сувившб. To jo било 
у првобитдој редакцији, где je предвиђРпо било 
максимално радно време: To смо радпо врвме по- 
макли na 00 часова n кад бисмо оставили, да се 
може повећавати још n даље, го би онда отишло 
далеко. Затр ja мислим, да се onaj првдлог не 
усврји. 

Др. Лаза Марковић: Гсхтјодо. ja MIICIIIM. да 
je овде несдоразум. Мп смо у § 6., no првобитпом 
вредлогу секције, ималв i;ao макоималпо радпо 
време s часова за ona предузећа. Оада смо изме- 
niiiii § 6. n усвојили i;ao npnnuim то, да мами- 
малпо радпо време према појединим предузећима 
na разпе пачиие одређујемо, за једпу врсту npt'- 
^узећа s часова, за другу врсту гфедузећа од 8 до 
lp и за трећу врсту аредузећа no ггристанку ра- 
iiiiii;a 9 до 10 часова. Алн та предузећа могу доћп 
у положај o коме говори § 5., то јест да радпнцп 
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могу радити дуже ради 'jimil.uni.n, [)ад1101шца, ко- 
глова ii тако далм!. Upeka томе', за сше fe радиике 
nem je положај a тачка 5. баш no пр^длбгу сек- 
ције предвиђа, да радпици могу остАтв ва no- 
слове, који се морају птзбемшо вршити, то јест 
да Morv остлти и лрско 8 MiKuir.ii дневно. Поиггр 
ij (i. tie говбрн (шшта o осмочасовном диевном 
раду, пего 6 максималпом радном врвмену, го мо- 
рамо да ставимо и преко максималпог радпог вре- 
мспа. a/m TO je 'IIICTO редак^јска стварј Moj цре- 
длог одиоси сс na rieurro друго. Ja прбдлаЈкеМј да 
II()C,IC;I,IMI став, који говОри p томс да, радници за, 
or.v улотребу прековременрг осмочасрвног времепа 
добивај.у na крају годиие осуство, ja предлмгсм, 
да пм сс тад прековремени рад плати умсстр да 
пм će »a крају годтше за то даје осуство. 

Др; Жарко Миладиновић : Ja сам схватио 
onaj предлог сскцпЈс. опако. да у место речи »на 
раду n преко осам аасова дневно« има сад да дође 

na, раду преко осам, девет n десет часова дневно . 
Дак.П' ОНО tipBO отпада. a ОВО Друго нма да СС 
усвоји водоћи рачунао иропПсу § n. Оно mro пре- 
.inr.uc господпп Марковић) да за црековремвнв 
рад радпици уместо рсуства na крају годиле да 
пм се то п.штп. raj предлог господина MapicoBiiha 
може сс npuMiiTii. 

Известилац др. Павле Чубровић : Примам 
(•naj иредлог госиодипа Марковсћа. 

Драдоедшп; Миша Трифуновић: Ставићу 
ii,i гласаље гачку •">. § 8. онако како je нзшила no 
редакцији оекцијс с овом редакцијском допупом 
госиодина Марковића, како ју je on изложио, a 
i.djv je примир n господип известилац. Ko je за то. 
да сс тачка 5. § 8. прнми (H'.aiai ИЗВОЛНће сеДвТИ, 
a i.o je против нека изволи устати. (Behmia соди.) 
()njaii.4.,vijcM. да je тачка •">. пршљена, 

Стављам na гласаље тачку G. 
Др. Лаза Марковић: Код ono тачп;' б. говори 

сс таиођер o потреби, да се може продужити радно 
вроме иедељно за два часа втјдуже за 35 дана. Ja 

, лредлажем, да  се n овај  рад плаћа  icao  преко- 
времени. 

Првдседник Миша Трифуновић: Ставићу or.v 
ташсу о. са допуном господниа Маркови^а na гла- 
сан>е. Kp je аа то, да се та тачка 6., како je изишла 
из секције, a ca допуном господина Марковића, 
прпмп. iH'Ka изволи седети, a ко je пдотиВ нека 
nai'.o.in vcTiiTii. (Свн седо.) Објављујем, да ib тачиа 
6. вримљена. 

Код гачке т. нма један иредлог секције. Ви 
без сумње сви имате извеЈитај и ja Ку ту та,чку 
ставитн na, гласање према (говоај изрештају, itaito 
je ona, тачка изишла из СЈвкције. 

Др. Лаза Марковић: Ja пмам код тачке 7. да 
умпппм ову iiaiioMcnv. ^ 8. каже, да а\ радно време 
иоже тшуастпо продужити хачка т.. кад то сам 
разво^} послова у појединим [гредузећима неиз- 
бежно захтева, у коме случају надлежне власти 
MOI'.V н тако дал.с Ja првдлажем једну допупу. да 
се томе дода: »али ако то граже интереси пародпг 
одбране no захтеву Министра Војног«. Ona моја 
допуна, која je прицл>ена раннје, оДпоси се na on i 
нндустријска цредузећа, која буду радила арти- 
кле потргопс народаој одбрашг, Акб су приликс 
такве, да производња треба да се убрза, опда се 
омогућава, да Мшгастар Социјалне Лолитике no 
захтеву МЉистра Војног мрже тај рад нзузетно 
цролу.кчггп. -la iianoMiiini'M. да ono изувртно lipo- 
дулгење рада   иомсе грајати   најдуже   чбтири   пе- 

дел>е n да со можо максималпо проДужити  нај- 
riimc хри иута у јздној [салсндарск^ј годшји. 

ll.a'.'cin.ian, др. Пзвле Чубровић: Ja МИСЛИМ, 
да je допупа. i;oj\ je iraico господип др. Марко- 
laih'. иплишпа, On ПЈМдвиђа на иример овде једав 
прсковремеии рад ,\ слуЧајевима, ако би иотреба 
mro брже израде материјала за пародпу одбраиу 
захтевала, да се радпо iipeMe може повећати. Мл 
;aiaMo. ГОСПОДО, да уопттс no закоиу 0 угтроЈстпу 
појске, у бвима случа;јевима, где се ствар тиче iia- 
родпе рдбране n времспа рада, целокупиа npo- 
jvinnmia (nara \ то време стпарпо сс ставља у 
иоколшсо тд падаор Мнпистра Војџог и управ- 
:\п\ со према потребама тога вре^ена за тс сдуча- 
јгг.г. Предошђати сада упапред једпу такву од- 
редбу, noja on валгнла n за мирнодобско време, a 
raico noro n- за све Друге евеитуалпс иотребе n 
ирилике у случају мрбилнзације џли рата, то би 
бнло; no момс мишљељу, оувишно, ,.'гр on сс то 
могло злоупотребихр, a ja верујем, да би се то до 
нста r.pio ч;'сто злоупотребљавало. Чеото пута. aito 
сс nojniai i;ai;ai: n па.јмап.п nripaji; у ЈСДНОЈ фа- 
брпци, noju мозке бити n вајоправдапијн, Nlinin- 
старство Војно могло би одмах продужитн рад за 
crojc потребс у foj фабрици и закрл би му дао 
npaisa. да рад продужи. Ja мислим да то ne би 
ipoii.io уиосити у aai.dii. јер псма потребе за то, a 
од тога on било само штсте. 

Др. Лаза Марковић: Mene чудп. да сосподпв 
нзвсстилац мој продлог тако тумачн, да би од тога 
било ттетс. Ja иредлажем, да сс рад мрже проду- 
жити, кад то захтевају интерсси народпе одбране, 
да једпо предузсКо, i;o;y радв арт^гкле или ствари 
потребне народној одорапп. сврши enoj рад n про- 
изводе те артикле у одређ^ном poicy; a зпа се, по- 
сподо, no.niKo су те ствари осетљиве n потребне и 
кад се то тражи, допутта се Министру Социјалне 
Политике, да na, захтев Министра Војпог оцени и 
uaJBurae за четири иедеље Одобри једаи убрзан, 
niiTcnaiinnnjii рад у таквом Јсдпом прбдузећу. To 
je мој аредлог, a господкн Чубровић се боји, да 
iic ту оптп неких злоупотреба. Ово није im у mi- 
ri рбсу послодавца, mmi ма у чијем иптересу, него 
једиио у шггђресу земље. Ja палазим, да, je ono 
иогребно 6ai|i и за мирнодопско ста1Бе.,Мрже бити 
да господии Чубровип пије довољно обавештев o 
овоме, a.in ja знам n no положају једном који caw 
некад имао, да има случајева, ■ где су баш за 
војску Ј^звеспе ствари цеопходпо потребне у нај- 
краћем ])oi;y. као na пример рдело, обућа, na, ако 
хоћете n оруЈКје. il сад, aito то ннтерес народне 
одбране захтева, да једно предузеће само једно 
краће време радн један сат више, ja мислим, Да 
1реба допуотити влади, да ona. мрже то одобрптп. 
Ja MO.TIIM госпрдина известиоца, да од овога. ne 
npanii питање, јер то није ни у колши) na, штету 
радтппа' класе, пошто се тај рад плаћа кдо tipeko- 
времени рад. 

MO.IIIM, да се овај мој предлог отавн na гла- 
еање. 

Заменир Предоедника Љуба Јовановић: Из- 
волите подпстп аисмено свој предлог. 

Па,вле Анђелић: Momo on се додати: »У мо- 
oii.nioM  n  ратпом стату«. 

Др. Лаза Марковић: Ja тмаапм. да би OB0 
вредило ii за мобилно стан>е, na je боље да при- 
патпа. ггредузећа не буду под режимом војпим, 
пего да остану пркватпа, a ca охгогућењем цроду- 
же.ња радпога вромена. 
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ЗомецА; Предсолпикл Љуба ЈоваиовиЦ: Pe'i внне м [ШдУстрије«. ДаЈсле raivO глиси овај нрви 
нма господии Милорад [Зујичић. отак S 12. Место оп;!. иромепе господа  послапт^! 

•    Милорад  Вујичић:   Гооподб,  ми  греба  ошцј Мнлооав Pajgerah li др.  Анте Дулпбић   иредао- 
предлог ;,а примпм... On идје im партијска ствар     пенли су слвдеће:   Недељо^ a даи i. децвмбра 
ni, ствар ио^ода^аца a mi оаднихса. On се тпчо ^аке годнне irnCpan-en je n:,,;,, рад у свима прс- 
свих   u.'.-, тиче се државе.  Што  гсал^  госиодн]! ду:^ћима иомојшом особл.у. Кад ho ir;\ Koje врме 
Навло   ia ли то може да буде n за време мобнли- >' коме месту Слт радље затвормр; ради вртеља 
зације, ja баш мислим обратнр, јер се овај посао ^ртких обрада, бнћ* прописаво законом«. 
,„-,   рали   [фед  M(iuii.iii;!.iuii,i\.  Ов  се  обичпо Kao BITO видите, госиодо, овдс има једна но- 
ради опда, кад још јавност п иезпа шта he да na- ro;ma cnjap. Овде се фикоира • једаи дав кар дап 
ступи, a [сад ови људн могу да предвидо 9а неко-; одмора   ХМс.тим оставл>а се Миннстру за Couiir 
лико мосеци, ла ho за државу паступити потреба јалну Подитику у пеколико да тај дан одређујс. 
oiMiKBOrd рада. У* томе омислу, господб, ja ne вн- Ова отвар ј« упета нова п m одговар,а првој редак: 
дим iim;;ii;; u ■ опасности, uiTO би дозволили, да се     ni'ii. Tt ;■■ CIM имао да  каигем. 
ради јбш једав сат внше у року за  месец ддна! Замени]; Продседвнка Љуба Јовановић: Има 
O тога мисЛим, да греба овај предлог да се примн. роч гссподви Војислав Лазић. 

Заменик Рредседпшса Љуба Јовановић: Пр;;- Војислав   Лазић :   Ja  помазкем  »редлог  го- 
трес je завршен, Најпре heuo гласатн o ^редлогу спбдо Дулибића  п   Рајчевића   n  мислим, да   ми 
секције, a после гога o допуии господина Марко- треба тај нредлог да усвојЈШО. 11 пошто опи npe- 
вића. Ko flie за то, да се арики предаог" ceKiijiije, длпжу ведељу, ja сматрам, да je недеља |Јајбол.11 
иека изволи седеп!, a вд je нротив нека нзволи даи, да се радиици одмарају. 
устати? (Већина седи.) Bphiiiia седоГ, [федаог сек- Замопнк Председпика Љуба Јованови!.: Има 
ције je примљен.' реч госиоднв Жарко Миладиповић. 

Сад lirMo iMiir.mi o допупи, icojy предлаже др   Жарко   Миладиновић :   Хоћу   п   ja   ла 
господив Марковцћ. Ja  молим  госводива  Марко- к^кем; да ое слажем с тим, да педеља имадабуде 
вића, да ирочита iy допуну. тај um. којц Г(. има светковати. 0 тога треба no- 

Др. Лаза Марковић: Иза рзчн:   >Кад то caW .имити гласаше o овоме члаиу. Нисам за то, rocrio- 
развој  аослова у  појединим  предузећцма неизо- (о, да се затсопом утврђује дал, кад се имају вр- 
отавно захтева   ja ародлагкем, да се уметпе и рва шитв Bopciai обреди, вего да остане, као што je 
речевица:   nm ако го тражл цнтерес народне 6д- у [федлог^' секније, да he тр прописати Мтпптар 
бране no захтеву Минцстра  Војног . •.■■■•  Сопијалву Цолптику у спораз^у са   Мини- 

Замепив  Предсбдншш Љуба Јовановић:  Ko стром'Грговиие в Ивдустрвје, с тога модим, да се 
je м то; да се прЈШи ова дрпува нека нзволн сс- гласаљс подели ипаче hy морати гдасатп прртив. 
дети, a up je противан пека устане. (Већина седн.) Замевт; Предсћдвнка Љуба Јовановић: Ihi.i 
Према хоме je ова допуна  нримљева. (Др. Урош роч господив Дулибић. 
Стајић: Молим вад, гооподине предоедјшче, да се .,   днте дулибић. Штм ц,.,,. господо, ;u 
J"111 ЈедаЈшута гласа, ца да се пребррЈИмо.) ( ада u])W:vr]VAM „ ц, коју реч, Ja бих се слолгио са ro- 
heMO обрнуто гласати. Господа, icoja су за го, да     (.I|(; llm(,M mk Милад] шћем, да ое у другом 
се   допуна   господииа   MapicoBHha   прими   пем     rTill.v 1,|.1.LV   [A he ,,,,, „,,:„,„,,.,.„ \\ „.,;,,, ;W Co- 
изволо  устати.а   [>оопода,   tcoja су   нрогав   fieita ццјадпу (Политаку v споразуму ca Мивистром Тр- 
изволе содети. (Ввћина оедн.) ОбЈашвуЈем ковачно, |.ош1ве"и»И1гдуотрИЈе, a да 'ce ne мора регуллсатв 
,iii je ова донуна одбачена. рш.кон( и. Ja иислим, господо, када би се узела ова 

Изволите 'i.vni даље S 9. Пошто се FIHKO iie стплнаација, како je ггредложтгла секција, да би 
јавља за  р.ет, постављам  [штадБе, ирима ли Од- Г(. 0JI ia створпла ј'ед1га узатгудпа борба. јер ако 
бор-§ '.».V Koje противан пека нзволи устатн. (Сви N1|| фитоирамо ноделЈу i:ao даи одмора, ми нисмо 
евде.) Објављујем, да je S U. једиогласно примљев, реи1или једво питање na начин na који na je цели 

Прелазимо tta § 10. У § IO. пма нзмепа, које свет репгао. (Глаоови муслнмаиа: Ннје испша, да 
je ceiai;Hja прбдлошша. Пошто се пико ne јавља je то пвтањ^ тако у цг.шм стЈету peuienp.) Ja ми- 
:;,i |i"i. прнступпћемо |"'iii.ii;aii.v. Прима .in Одбор ciiiM. ,i.i je ово iiin.in." готово \  целом ЦДВИЛИЗО- 
1фздлог   Секцнје?   Ko je   противаи   невд   пзволи.    г.шсм с.вету овако   peujeiio и   шгслим, да je   по- 
устати. (Већина седи.) Објављујем, да.је § 10. при тробно, да сс nam предлрг прими, 
мл.сп онако, icaKo raje шсција [федаожила. Председпвк Миша Трифуновић: Реч има го- 

ррелазимо,  госводо,  na  §   li.  EBIKO  се  не сподин др. Халил бег Храсница. 
јавља за реч. Ko je протнв бвоме параграфу века ^,    халил   бег   Храсница :   Господо,   када 
изволи устати. (Сви седб.) Објављујвм, да je s 11. СТварамо закон, треба рачунати и водитн рачуна 
примљен. (; T(;Ml,  ,;.l|,n |i;, 0j, ,-iinn примљен v широкил ма 

Прелазимо на § 12.  1у има предиог секциЈе (,.|М.1   Bl]   ,„.,,,,,   ,., v [Шп0ј држави нмамо разне 
за нзмену.  Изволите чута господана  цзвестиоца, ,,,,,. ,,  ;„,,■,.i,,.   ,,, је r.am у',овим крајевима naiue 

Известилац др. Павле Чубровић: У § 12., ro- дрлсаве верскр чувство доста осетљиво. 0 тога кад 
сподо, im првој реДагацпи фиадирапа je била ne- се отвара закон, греба дати  [филике Шгаистру, 
деља  као дар одмора. Међутим  \  другој  редат;- да водв рачупа o тп.м ocehajiraa и да може у ноце- 
nnjn. која je доиета понова, Гфвв став § 12» гласио диннм  покрајинама   1иферрициратп, бзпачити за 
би овако: »Једав дав педељио n na даи I. дедем- ^едну  вероисповест јеДав дан, a  за другу  веро- 
бра сваке годнпе забрањев je овајси рад помоћном нсповест други дав kao лап почипка, илп. ако се 
особљу у свим радњама  и  предузећтша, npvu'.n- слолснмо, можс; ое одредитп у један дан. Али до 
lii'iniMa у § i. овога закона. Крјв he то дап бити за се етвара одре ina п да ое у FM)J каже, да то мора 
поједине крајеве, прописаИе Мтгистар   за  Срци бнти подеља. ja caw одлучпо противу тога, јер Ке 
Ја.шх  Политику у опоразуму са Мпмистром грго- name масе то схватИЈИ ne icao еоцијалну потребу, 
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urin да со иатурава cBenioiuube једпс пероиоиа- 
neoTii другој иероиспокостн. да јодиа в^роиоповест 
гветкује свеце друп; всроисЈиовести. ('ii овим мо- 
|)атс рачунатн, м ja бнх MOJIHO, дц ов,у стиливн- 
iijij.v. [соја ii ако оо im мшш fie допола, држим, 
да je боља o;i ирве onar;o реднговаиу II|MI- 
хватите.. 

Предссдши; Миша Трифуновић: 11ма pi"! ro- 
i iin.uiii Марковић, 

Др, Лаза Марковић: Гобџодо, ja ne сматрам, 
да je нодеља чисто хритћаимси праапи!« и да со 
мислило.на празповаше једнога свеца, [сад се у 
§ 12. одрздио iaj даи tcao раднички одмор. Алн, 
господо, ne смемо нпак аатварати очи im пред тим 
фактом, да у навесним гграјевима iiaiue зсмље 
може рва одредба иаопако Да се тухгачи, нарочнто 
мож« дп се гумачи наопако, акр дођу људи, icojn 
памернб^тој одредбн буду придавапи јрдав зиачај, 
кога она нема. Ja бих [1редлоигио малко друкчију 
редакцију него UITO je секднја предлоЈкила. Сек 
iinjii каЈке: »Једав даи у седпиџи и na дав i. де- 
цембра ceaite годшге аабралБеп je сваки рад во- 
иоћном особљу у свима чредузећима (радн.ама), 
upe iriiljciiiiM v § i. овога иакопа. Koju ne то данн 
бити за воједине icpajene nponiicahe Министар Со- 
imjiime Политике у споршЈум^' са NfmnrcTpoM Тр- 
LOBHiie ii Индустрије«, Ja Гшх те речн »за iiii.'c- 
miic гфајеве« изоставио tra рокао: : иоЏ je то дап 
о;феднће Министар Социјалне Политиие у опора- 
зуму са Мицнстарским Саветоу«". Да ми ово im 
тање, госпрдОј другим речима no MOMI' [тр^длогу 
(vi,i()',i,-iiM(>. да ne дамо мргућиости, да ое донесе 
је/џга оваква одредба o ж^дељном одмору, rta i: ф 
сам n ja ijorii.vim. да се ne искорнсти против, [сако 
да K'.TJ.TM. хритћанскрг дела ватег стаповннттвп 
n да ne буде сматраиа icao пеко нзазиваље Муе т- 
мана. У моме лубшсом уверенл' то пвје иаазипаљо 
Mvc.iiiMiiii,'! ii MU Tpcn.i да добијемо мдло више вр?,- 
мена. да го и објаснимо. Ja бих према т( ме гласао 
за нзвештај секцнје, ако ее пзостале one речк; За 
поједипе крајеве«. 

II|HMC(MIIIII; Миша Трифуновић: Нма реч ro- 
спп.чт  Кур^еговић. 

Фехим Курбеговић: Господо послагати. BTI 
кад говориге o педељи кар педељном почиику, хо- 
liiMv да ту недељу стрпате под појам једног општег 
одморнрг дана ећропског. (Лр. Урст Стајић: Taito 
je у nr.KiM свету.) Опростићете. господппе Ота- 
јићу. то mije у целом овету. Ви aiKo нисте бпли 
у m.jc.uiiin1.! државама, где je одморЈгн дап петак, 
оида ja вам саветујем, господипе Отајићу! да мало 
пропутујете na hete видети; (Др. Урош Стајић: У 
којим државана?) У исламским државама. 

Ja желим, да се нзјасните, na да кажете: у 
хришћанским државаш педеља je одморга дан, 
ii у нсламским државама петак. Ja hy on,m да 
кажем: јесте; ово није хришћанска држава пего 
je држава, где нма pasjtiini вера. где нма припад- 
iiiii;;i нсламске вере iipeKo милијув n no. 11 I:II. 
ако стварате једап закоџ; који he изазивати слел- 
бепике те внре, који морају бити равпоправни 
грађаии у овој лржавн, ne смете ra стваратв тако, 
'ia II\ вређате и да (Бихове ocehaje поништава i ;. 
(Др, Урош Стајић: Ja caw [тдифереитаи према 
ri'ini.) Господтге, нз ваишх МЈмтр^^птмјх речи 
IUII.'.'IAму.јгм. да iMi нисхе инднфереитнв, чим твр- 
дите да je петак одкорни дав самр у пс/Ламр.ким 
/фЈкавама, Ja ввдим nfi ргта ^ил>ате самр немате 

Kyua./Uii, да то речете отворено, a то Јв.-да je ne-, 
дел>а празиик \ хришћапскт! државама. 

Господр, mi греба да зиате, да у nanioj др- 
жави iiMii много прајева, где c.v пасташепи Муслн- 
маии п то у тако комиакишм маЈсама, да би го, 
ако бн се одредила педеља liao дан no4iiul;a n ai;o 
nii cc црисиљавали .i.y.m. да радње затварајЈ'  н 
да ое одмарају шм^л.пм. да би то Baaaiiano велшго 
огорчење,   протеет   и   велико   пезадрвољство.   -IćI 
IIIIT.-IM Закоподавии Одбор, je ли вољап, допосити 
'iMiiv овакву законску устаиову. icoja he да створв 
једно овакво иерас110ложен>е. Mu  Миуслимани у 
овој др/кави  iiM.i.ni смо ;;;i ове две и  no годипе 
доста разлога, да будемо пезадовољпн и тек тто 
смо lii'UMii да   пезадовољство   укпонимо, mi   хо- 
hi тс да створите пово. To ne бме да буде. Ви хо- 
ћете да то створите под фирмом оиттег европског 
педељног почицка п да метнете педел>у i;ao тадшу. 
Дозволито, госврдо, да cv код nac недеља код маса 
■!,!!,(! ne схвата и знам места крд nac где су Му- 
(мпм.-пт занатлије n трсипп у 11ретежном делу и 
свнма je било паложено, да   педељом   затвара(ју 
ii.-i.iii.c. Omi !ii'c\- хтели затварати радље иедељом 
иего петкдм.  111та  ћет;л   ако се оваква  aaitoncKa 
установа одржи rra у Сарајеву једнога дапа свн 
Муслимани  pn.imiiiii. све занатлије  n  обртпици, 
којих пмал.е пајвише, затворс рад1Бе петгсом a не- 
iri.rM отворе и раде. Коћете ли читаву маоу гра- 

':.'■.■■ затворкти, глобити  n довестн пред казнецч 
i'\j? Noju'Tc ,in пм мећати жнг срамоте na чело? 
(Гласови Муслимана: To се практицирало.') To се 
покушавалр, али се није   тепело.  Ако   хоћете   и 
даље nliii. оида наша сарадња v Народном Пред- 
отавптптву биће врло TCiniva. Т^еба да рачунате 
га овим. Какав разлог мозке бити да ne гјрпстанете 
na  nam захгев? Ако je какав екопомски  раолог, 
•»m ne тражимр   ra вц радите П дапа a да мп ра- 
димо 7 .lana, He. Облигатав je једав дав педељии, 
a.in који he то дав бити. пекасеодреди поема кра- 
irr!:,'a.   какр   су   поједине   кокфесије   нзмешапе; 
Зачпч) силити у Ту.зли. Савајеву. v [^азинском Ко- 
■rapv.  где  нмаде   IG.OOO становпика  од  i;o.jiix  су 
12.000 Муглимани.  зап1то оилити  да." се  min   ne 
рдмарагу v петак иего да GR одмарају у недел^. 
,\i;<: /с њихово располол?ење за одмор и ако je 
п>ихова навика    ia тај одмор буде у петак. загато 
ii\ rn.ia силити; да се одмавају v недељу. Mn опет 
мсж^мо   отавитв   фалултативно  око   ко хоће   да 
pa m педељом као петком пека радрг, ако i.'o хоће 
петеом i:-i(: педелЈОм да pa,m пекд pa,m. али d('■.,.- 
vBerno  једав  дал  мора  битв  као дав   поиинка 
l''ai; :г разлог пматс.   ia го ne прпмптс, Главни je 
lam    разлог. штп je fo уобичајепи дан. Je ли то 
JI'-татач разлог, да се ОВО nam- ne усвоји? Лг vin 
тај разлог већи од незадовољства. које here иза- 
авати MI'IIV масама тпх фађаиа? Господо, ово вам 
отавЉам na cbue, да поедложеиу редакиију како 
je i'p'.T.io-a.ai.ia секција урвојите^ ако не усвојите, 
mi;i-!iri' крбнИх  послепииа  у  пашој држави. 

Црелседпт; Миша Трифуновић: Има реч го- 
сиодив Уроч] Ofajijh рали лпчиог обавев1тен>а. 

Др. Урош Стајић: Ja евечано нзјавл>уј^м. да 
писам пмао пикакв0 ia;i,9)e памере. Ja сам према 
r рп iicTiiN'iio птгднферонтаи. a према туђој верп 
v толпко npe. У nanioj земл>в мало сс pa m n ja 
бих желео ia ое више ради. г!'п je бно разлог тто 
гам желео, аа сс једпога lana сви олмарамо. (Гла,- 
fiiai Муслимана: II ми то хоћемо.) 1! треба да тај 
jaii буде ilmiaaipaii. i;ai;(i nii сс зпало, да je ХО   (ЛИ 
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одмора. Иначе других памера нисам имао никак.6- 
iUN a пајмање да вређам коју веру,  јер ja   pajj 
ирема вери, као што ретсох, нотпуио ипдиферептап. 

Председпик Миша Трифуновић: Има реч го- 
CiKMIlll   UvjiiMIlli. 

Милорад Вујичић : Ja господо, не разумвм, 
uaiiiTO се решењу овога пита1Ба [фИдајо верскн ка- 
рактер. Онде traje реч im o Муслимапској вери, mi 
D [травославпој вери, im o којој другој вери. Овде 
je реч o јеДпом дапу одмрра у седмици' Доказ ji1 

то овај закоп, доттз je љегова садржипа, o којој 
сс говори. Овде се говори o радницима, o радии- 
чком сталезку, a \m смо томе сталежу пррписали, 
[солико IIM.I да ради. a сада му прописујемо јвдап 
дан у седмици, у i;ojii греба да се одмара. Taj дан 
je у r.clmim држава недеља. To je једалг, no MOMI' 
мишљ'ењу. (Mi'im случај. To нема тшакове везе 
са вером. Имтп се овде nauioj браћи Муслиманима 
забраљује, да празпују CBOJ] петак (Фехим Курбс- 
говић: Дакле, опда два дана да празнују!), a umu 
тако miTii lumiiiM суграђанима мојсијевпима не 
забраљује се да празвују своју суботу. До r.o.i.r 
нм je  ако хоће, нека празиују. 

Господа Муслтгмаив, ^огли би пЈ^авити при- 
говоре са економске тачке. Ja верујем, кад j«1 рбве- 
;'.IIO. да се у недељу затвори дуЈап ia he гп свако 
затвовити. jop то закоп налаже. (Тлас: Hehe im 
то.) A.iii ће im II.II\OI:,I вера валагати. да и у 
петак затвирају своје радаБе. na he их затворити, 
ако хоће. Даиле. omr Morv ca тачке економске битв 
пезадовољшг, a ne ca тачке верске. ТТ ja бих сам 
био против тога, rca/i 6ini видер, да сС иде против 
Repe. 

Овај дап одмора je нотребан, да сс зпа и да 
сс (ћиксира i!;: овнх pji'.ioi'ii. 1!м знате да у нс- 
л:'! п нма даи. rtan trocToje тако зданс празничке 
птколе. кад [пегртп и ггр\та илаћаркја пде v 
IIII,(I,I\-. јрр пије IIM;I'I;I времепа да који rfpvra дан 
полази игколу. Kan биомо ми ово раздвојили. na ла 
v јрдној обллсти б\где једап дав рдморо. a v другој 
области да бтае други дап. овда. ne би иогле те 
пралвичке школе ^)Ушсци6т1Исатл онаЈМ), како би 
требало. C Tor.-' се ja. ne слажем crt прсплогом го,- 
сподина дра. ЈГазе МарковиНа. ла ne ово пт.т.с 
олложи и да се ne ретава. Heva пгкчква разлога. 
ла се го тплн.с ne ретава и ja мистм. да тоеба 
v!Ti) HiTii. 'in, тај гтич uvic v гс iMimii u то ла буде 
[Јелеља. 'Фрхим Куобрговић: Истјера^ете Mvcjnr- 
мапе из Окутптине.') Hehevro: ГФрхим Курбеговић: 
Хоћете. уоћете. тг пема затфттц. гсоји би то могао 
известк, Mace су јаче од Baitona.) 

TTpi' i(t\imiK Миша Трифуновић: ТТм.ч реч ro- 
(подин Маговчевић. 

Јован Маговчевић: Ja li.v сасвим објективно 
p iin. што се 'IIIMC мојих крајева, mro се тиче Старе 
Србије и Маћедовије. Слободан сам напоменути, a 
то сигурно зна и roni. Курбеговић, да за време 
турског режима пикада нису Муслимани за време 
петка држали затворепе своле радње. (Фехим Кур- 
бсговић: Ни педељом.) Откада je дошао naiD ре- 
i.ii.M. Муслимапв су сталио петком затваралр 
своје радње a педељом отваралн, Ту су no среди 
разлозА п верскн и екдломски. Незгодно je тамо 
то, mro хритћапи затварају радње недељом, Ham 
оеоски елемепат ангаЈковап je својим послошша 
превд псдеље na за то гледа, да опога, дапа, кад 
није апгажоваи послом, дође у варош, TI гсутги mro 
му je нотрсопо. Како су педелЈОм Хришћапске 
jui ui.i'. затворецо, то сељаци ^уп^ју појодипе ар-1 

, тикле i;o,4 Мусллманд. Нато casi и ja рвде, као што 
je н господив Вујичић предлоЈКиоЈ-да се фиксира 
један даи закоцом a да се EIC оставв то МиниСтру 
да primi. Ja бих желео, да се нађе пајбоља солу- 
ција те да сви будемо задовољни. 

Андреј Госар: Дог.о.чнтс грсподје, да Вам 
повем, зака^ ми iie моремо пристатн na редакцијо, 
н катерп се рече, да мора бити еп дан в тедну 
прост. Разлог je та, да on могел миппстер за со- 
цијалпо IIO.IHTHK'O долочитн кот дан рдмора в кра- 
јнх. кјер со самн католичани, na пример понеде- 
љек a-iii Topn;. кар fin na људство јако слабо 
впливало. (Др. Халил бег Храсница: ja бпх радо 
видео шгаистра за Содијалну Политику, којп би 
то хтно учВпити.) Ирн nac je все могоче. 

Il.i лругн страпи tra разумем туди помислеке 
Mvc.iHMiimi; пн других, ки со севеда проти тему, 
да би се одредила кар стереотипно педеља кот 
.nm одмора. Зато би бшго треба пајти нзход, кв 
он га нудила моребитн така pvuii.'im.ja. да би се 
рекло, да морз за посамезне краје мин^стер за 
социјалнр политико одредитп па жељо Делавцев 
как лруг лап кот даи оДдиха. ГМедшгаЦ- "a ово 
предпаже редакција одсека.) Редакдија секције 
даје мипнстру поттолно свободо. (Медклиц; A ја- 
сио je, да he бити тај дап у Србији и у свима дру- 
iiiM крајевима педеља.) Ири fiac то im jamo. При 
nac морамо рачудати з можностјо, да одреди мн- 
ггистор за сонпјално политико I.'OT дан одмора. 
лап. i.n би ne iipnja.i ннтн делавцем нити другим 
пребивалдем". Зато naj би се предлог стилизирал 
тако, да се одредиј да лахко no жељи делавцев 
митгстер долочи кот Дап одмора как други даи 
im ne недеље. 

Председшп! Миша Трнфуновић: 11ма рсч ro- 
оноднн Павле АвђелЈ^. 

Павле Анђелић: Ja оам папцсао предлог n 
дозво^лите мн. Да га прочитам, a мислим, да бн on 
задовољио н једцу и другу редакцију: »Недељом 
н na дан l. Децембра сваке године забрањеп je 
сваки рад помоћном особљу na свима предузећкма 
н радљама. Но прред иедеље мрјкс Мшгастар Со- 
вијалдс Политике у споразуму ба МинистарскЈГм 
Саветом прописати за^5рану рада н у ono. дане, за 
које радници у тим прел^^зећима изјаво, да тога 
lana у седмици неће да раде«. Ja знам, господо, 
да има Јевреја, којтг пеће никада, да раде у суботу 
н моје je мишљење, да би се изишло na сусрет и 
Муслимапима, може се оваком родеиаЈидом оста- 
вити да oir има закоЛски ослонац, да вге мора ра- 
.iHTH пвтком. СЈецав глас; Да али то би било и 
порел педеЉеО ^ -,|;|- поред недвље да се може 
одредити jnm и јслап други дан. Ja се руководим 
тиме да ои. ако ие he да ради у петак и излави 
то ступајући нл. рад, он у пеДељ^ урек може наћн 
какав посао да нешто привреци ir н4 ком дру- 
гом месту, ван предузећа у ^оме ради. 

ТТ ja се слагкем с тпм. да ми ne можемо рдсту- 
пнтп oi фшм;иран>а једнрга дана. који he бити 
онтттг и оставити Мпнистру и поједилш верама 
ла раде'. a ла се на očnom- затшна може orpaira- 
ччтп. ла Tora лана ne Mof)a.jy радити. To je моје 
Miim.'i.ou.c. 

Љуба Јовановић: Ja hy pehB само неколпко 
IH"III. Прс свега палазим, да ne бл било умесно 
гпбмињати парочито i. лец^мбар из разлога. што 
ј" то државип прозплк, ј«р сем rtera лма u другЈтх 
ЛР/Ш1ВПИХ   iipa;;Hin;a.   a      -  спстковаи.о   државпИХ 
iipa;ami;a   рсгулнсано je јбДЦДМ  лругнм   заКРНОМ, 
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llpi'Mii томс ja MiiciiiM. да ове рсчи »1. децембар.« 
ipe6a ироСто m просто ивсставнти. To je jivuio. a 
рада да иређем ua оно. што je главпо. 

Господо, залуду je нредстављати i.ao да Je 
оро један'акт чисто друхЛтвепог luipaicrepa и да се 
овдо прописује јодпп иорма само с аогледом iia 
идравље n на све остало UITO je ,v ивтергсу рад- 
niiKii. Ma lauiiKo нзглеДало некбме да je то тако, 
оцо несумњиво има и један .""ru дбмавшј, нма п 
зпачење верско и мп iie можемр уверпти im наше 
друговс овде, a кад бисмо п и.пх увернли, пс мо- 
же-мо уверитн [грипадилке осталих ионфесија, које 
m' светеују нвдељу, да ово овде иије фаврри^и- 
paite хришћапског становншптва иа шт^ту свих 
осталих; који ne светкују иедељу, него да je нвка 
друга ствар, И,.тос.подо, то je једиа психологија, o 
icojoj законодавац и државник уошите хреба да 
води рачуна, a то пма сцвариих тешкоћа. OBIB се 
тешкоћа повећава ошш другим економсшш мо- 
TinuiM. Господа ii.: Србије врлр добро знају, како 
je све до последњих дана било врло гешкр .уиссти 
облигатно празновање недеље: сви су се крстили, 
a.ni су ,v исто време и пазавили. Iia jmn и сад мо- 
жете мптати нзвеихтаје, како су полицшске влаоти 
казниле поједине грговце, што су отварали радњс 
»едељом. Ja дакле спомињем ово тога ради. да се 
види како ово Етепразновање има врло велиКих 
тегакоћа. II ако мм. господо, тим тешкоћама, које 
оу тако разнолике и rio материјалној n no духов- 
ној прпроди. додамо сада joui и name најглавније 
у ово време, ми heuo несумњиво погреишти. Наше 
уједињење, a уједно ć п.им и дуготрајне ратне 
прилшге, донеле оу толико много промбна, да се 
свет пс може на њих да навикне n мени се 'imni. 
да мп oraiM предлогом, који сада пред нас излази 
као п многим другим непосредним промепама, 
стварамо једно веагодно распрложење за иитерес 
саме папи' државе. Ja вас за то молим, да обра- 
тите пагкњу na ово, што hy сада рећи, i.a.i, нмамо 
толнко тешкрћа и уз тр нмамо један неогравичен 
број послапика и одбора, рвда вас питам, je ли 
баш потребно, да све могућа питања мн данас ре- 
шавамо и да нх лалп законодавни одбор све ре- 
шава. Видите, господо, како ирред најбоље воље 
због ове брзине и хитности, с којом овдо пред: 
мете решавамо, у којекакове оуко5(5е долазимо н 
за то nam niiTii моигемо једно пптата бвестрано 
проучити да нађеио једну у детаље солуцију, која 
on могла nac, све задовољитц. Видите, овде je 
предлог секције, за који сам у осталом пре nero 
за друге предлоге, крји ипак има једну хакву 
омашку. Тако се каже, да lm за поједине крајеве 
моћи Министар за Соцнјалну Долитику одредити 
који другп дап одмора tiero недељу. To само прет- 
поставља, да за краЈеве, 'где je становништво по- 
мешано, да та, мјешовитост захвати читаве Ефа- 
јеве. To у ствари није. Има читавих крајева, који 
су no вери јединствени, онда долазе крајеви, који 
су мешовити, a.m тако, да je нпак већи део места 
n/m хришћански Ji.iii нехришћаиски; a само мањи 
део места са мешовитим становп^штвом, na nuje 
оправдано одредити пропис, да he Министар за 
Срцијалну IIo.niTiiK.v за поједине крајеве пропи- 
сати то. него доста je, да се каже: ia поједина 
меота« na тиме je ублажена цела тешкоћа, која 
вастајс несумјвиво, ако се претпостави, да се могу 
if доуги дани, a, не недеља, ороциса.ти за поједћнс 
к,рајеве као дан ,одмора. Кад огракичимо те изу- 
зетке само на пека   меота,   опда  целу   тешкоћу 

мпого смањуЈемо, јер витко мн ио може казати, 
да нема у земљи нашој целих места потпупо Му- 
слимапских, у есојиме нема ии једног хришћанина 
n пико мп ne може казати, да има каковог начел- 
110Г paa.iora, да. MH oain једнб TaKOBO ЧИСТ0 M.vr.'in- 
манско место натјерамо, да мора светков^ти m1- 
дељу, ii.in да мора светковати једав даи no за- 
копу, a други дав no верскрм уверењу. За то бих 
ja Mo.ino, Y^'VI, ono питање не можемо разглабатн 
како заслужује, да бар пачишшо onaj пропис no 
могућности што више еластичним и мислим, да 
I'.CMO то најјбоље  nocTiiiin. јер mi  јодан од ових 
пргд.шга НИСам ПОДвСНИЈИ чуо, aKO прпмпмо onaj 
предлог секције са изменомј да се узме са иаме- 
пом мосто »за поједине крајеве« »за поједина ме- 
ста«. AKO се господин известилац с тиме слаже, 
ja бих господу молпо, да усвоје то n наравно да 
одбор тако примп. 

Председнив  Миша Трифуновић: UMU реч 1\ 
Шећеров, 

Др. Славко Шећеров: Допуотнте мп. господо, 
да, рбкнем неколиж) речн пршшком изјаве гбспо- 
дина Фехима КЈгрбеговиЕа, да би одређиваае не- 
ic.i.nor даиа за одмор било систематско уништа- 
вање муслиманског отановгашггва, Тр није нс- 
npanno. јер je недеља и у другим земљама дап 
одмора n тамо има n других конфв^ија, којс нису 
хришћанске, a ипак видимр, да баш те конфесије 
економски i'.p.io д()о|)о напредују. Ja hy навесги 
само случај са Јеврејима. Јеврејп овеггкују ио- 
дељу као дан одмора. Јевреји у поједишш вели- 
ким градовима врло лепо успевају и економски 
су np.io jai.n n поред недељног одмора. Узмите 
случај са једном великом вароши као што je Лои- 
дон, где има ирско 1,000.000 Јевреја н порсд тога 
што су omi обавезни да недел>ом затварају своје 
pajinc. iinar; нису еконрмски руинирани. Ja бих 
молио, да господа прђма гому узму у обзир тс чп- 
шетгце, 

Ja, ca небих могао сложити са редакцијом 
оекције, која даје слободу Министру за Соци- 
ja.in.v Иолптлку, да за појвдине крајеве пропише 
који he дан бити дан одмора. He бих ci; могао сло- 
жити mi ca предлогом г, Љубе Јовановића, да ое 
одређује дан одмора према меотима. Ja мислнм, 
да смр Mii то.тико noMcmami. да, im кете nahii пи 
једнр једино место у нашој држави, којо бп садр- 
жавачр loo',; једне конфесије нли 100% муслп- 
мапсвог живља. Према томе, то мерилр неће бити 
лооро. Али свакакр треба пматп обзир!а према 
Мустмаппма. n према муслиманским релћгиоз- 
HUM орећајима. Ja бих Вам с тога, господо, пред' 
ложио, да мп примимо радакцп.ју i-. Рајчевића и 
г. Дулибића и да унесемо јрш on.v одредбу, да 
»изузетно од ове прве одредбе може Миппотар na 
срцијалну политику одредити n други дан одмора 
за поједине радње n предузећа, ако '■■'; помоћног 
особља дотичног предузећа то затражи«. Ja ми- 
слим, да jis једино raj пут правилаи и мислим, да 
се у томе слажем са џредлогом г. Гобара. To je јс- 
дппп iiciipanan пут. појпм се TO mrrair.c иоже ре: 

шити. Mn. господо, no можемо одређивати дан од- 
мора. mi ва поједЈше крајеве, ни за поједина ме- 
ста, nero то имамо препуститн онима, којих сето 
највише тиче, a го je помоћно особље таквих 
радња п предузећа. Њима греба да оставимо сло 
бодне рукв, a Министру за Ооцијалну Политику 
треба дати овлалЉење да може изаћн у сусрет 
оппм жељама. Треба да се нзађе у  сусрбг овим 
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