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муслиманским осећајима и ja бих мапио, да се тај јапости ne ћемо моћи наћи оходну солуцију. Мрра 
предлог прпмп. i' иаша сарадња да буде у питаљу. 

Прздседник Миша Трифуновић: Реч има  р. Председник Миша Трифуновић: Овде имаде 
Курбегови^ [феддога да ое ова ствар оада решн, a има и пред- 

лога за поекид седпице. Зато liv ставити на гла- Фехим Курбвговић: Пошто у OBOJ стварн има ^^ Ко }  ,ул        ^ саД) екинем0 седаицу нека 
више iip.viioni. воји би могли послужити i;ao база ^^^    '^  & ко •   ,,,, то да .|Л. ствар сада ре. 
за Kona-mv рвдакциЈУ, ]а бих предложио, да да-       им0 пека 11;,|inl|I V;.,1..(T]|  {{]^]и\л (,VUL) Ввћина 
нашњу седницу закључимо и да. <v састаи^мо у .   ;        селпипа закључи 
Srtl'hT^S зН5о^Ћ^У£ ' Пр.ма i   заДучује. даналЈ.у седнидУ 
бдТвих   „и.длиаамтх   р.да,:ција.   редакција   г. a идућу  зажадуЈбм.Јз   =  днетгам   редом,  за 
Шећерова je шша. до би ^огла да послужи као Уторак у i сата после подае. 
база за споразумевање. Ja бих стога молио, да с^ 
данашља седница закључи, јер ниале у onoj узру- (.Свршстак сед i;c v n сати lo мипутао 

XXIX. СЕДНИЦА 

ЗЛКОНОДАБНОГ ОДВОРА 
IIЛ IM)ДHE СКУЛШТИНБ 

KI'A.I.ElilHIK 
СРБА, ХРВАТА 11 r.Ktl'.KllAUA 

држана li. децембра 1921. годшге у Београду. 

Председавао председник Миша Трифуновић. други дан.одмора аа поједина иредузвћа и радње, 
Секретар др. Пгвлз Чубровић. ■"- :;i  помоћног особља дотишшх предузећа за- 
Присутпл господа Министри финанција др. тражи«, 

[{оста i'vManv.u. n rounja м.г чолптаке др  Bjei^ Мислим, да je гаква редакада паЈпод.п,  ,, 
. ,,   i4.;, ,, „; ii да би могла бити  IT. с II.OM ^адог.о.ч.на.  Молпм Ciiaг. п\ K(iii(ui. . 

« /Tr             -     .,,>           ч вас, да iie [гоимите. Шочетак у 5 и 30 чаоова.) ,,                ..       -r   ј.        L   н '     ■    _               .   ,.        „ ,.„ Председннк Миша Трифуновић: Има реч го- Председнга Миша Трифуновић: Отварам го- ..„„^„'ц:,,.;,.,,,.,^, 
сподо 29. редовну седницу законодавног одоора. '                                         и ^       i.    г       ., > 
Молим да 'v ,.„■ k •miK-'-is. рвдовпс & џшце. .   ИзвестиладЈ др   Павпв   Чубррвић;   Господо. 

Секретар др. Павте Чубровић чита затшсник <"Ч1 предлог   господина  Шећерова,   ja   na.ia.aiM. 
28    редоше   оедннце   закОнодавног   ОДбора   Ha- могао би да помири у Веколико ова гледишта, и 
родае Скупштине. -i11 ™ Wmm <* с™}с п]]Т\ 

Дредседник Миша Трифуновић: !!ма .m. го- Предсе^ ;   Миша   Трифуновић:    Стављам, 
сподо   ирнм,  ,an;,  ;.,;,   протокЖ  (Нвма.)   ilp.maav, шпшд,,. §,  12. аакоиа 0 ааттпти радппка na,   ла- 

•            '                      ' сање, како га je прочитао горподин   Шећеров,  a 
-1'    '   ,       ■     .                                           -      .,, гооподив известилац га je у име Секције примио. Част ми je известити законодавнн одбор, да Ко .   ,,,,            ,.,, § [2 .,,,,.„„,, () ;,,|11П,!Т11 рад1Ш1са 
су дошли   извештаЈИ   из 5.  секције o уредби  o 1|м1, ,,,.,,,,, n;,,,,,,,, (.l,l0Tll. ;| 1;о ј(, „p,,,.,,,. „,-,;.,,u;- 
ограничењу  дрзкавних   шума, затим   извештаЈ   l. ^ xn..vvu   (Ги1| (.0Д(О Објављујем, да je §. 12, 
оекциЈе  o  уредби   o  организациЈИ  финанс^ске ^р^ен. Прзлазим ла §. 13. Познат вам je §. 13. 
контролз п ;   !<■  ia.i 2  .-. кцпјс O уредби o жал- 11|m;() n, ii(v ■      & за-пиједну примедбу и ja hy 
дармери^и. ИзвоштаЈе hy ставити na дневни ред ,.,,,,,„,,, §. 13.' na гласањв. Има реч господин Лава 
кад буде могуће. NfapKOBHh. 

Црелааимо,   госиодо,   »a   дневтга    ред   Ha Др. Лаза  Марковић:   Имам.   господо, једну 
дневном   реду je;   i. гачка,  пррдужење  Ч?етреса мпуну да. лргдло-кпм, да се овласти госпо- 
извешта.Ја треће секциЈе o закону .о заштити рад- ■ Министар аа (;0Ullj;i;iIIV „олптику, да претресе 
ника. Сталн смо код^чл   12., KOJI; je враћен Од- .1Гл. 0 I[04CTi;v „ завршетау рада у радњама и 
бору. Има реч г. др. шећеррв. потребгаш предузећима, да бн у том поглсду било 

Др. Славко Шећеров:   Господо,   као што   се ј(.лио ,•,,,.цпјл.цк,  обра;!лои;(Д1.е у   погледу  патва- 
сећате, <> овом члану било je више предлога и гг. р,',,^., p;,;U|,j|' ||гм.| у овоме закону изричне одредбс 
и;; муслиманског Еслуба наррчито су тражили, да 0 ,|.(lM(v а TpeQ8ljI0 г)И да сс ирсдвпдп једна могућ- 
се може у   поједшшм   предузећима  одмарати и Ност за такову једну одредбу. 
других дапа. оем недеље. Зато сам ja у споразуму Пведсешшк Миша Трифуновић: Има реЧ г. 
ca nama. a OBO ce слаже и ca предтогом r. locapa, Мплора.д ВујИЧИћ. ||;11';| l,!0 РвД^ЦИЈУ. f«)ja глаои рвако: ^илорад Вујичић:   Ја ||(, бих могао  да  (т 

»Члаи 12. слојкнм са предлогом господина Марковића за то, 
Недељом  je забрањен сваки  рад   помоћном што у појединим иестима и крајевима негде л.удн 

особљу v свима прадузећима v смислу параграфа    pj je, a негде доцпије почшву радити, премато- 
чланаовога закона: Изузетно од ове одредбе иоже ие мислим, да je сасвим умесно преко тога преди, 
MiimuTai) аа,   ('ounja.iiiv   ihvnniiKv   одредити  и a пводређивати и тачдо установљивати кад ne да 
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иочшбс рад, iH'i'D према приликама и према оби- 
чајима у свакоме месту.. Овако да ми заиоиом аа- 
метнемо, било бц врло »езгодно према моме мп- 
шљењу. Ha селу се раније, a у граду доцније пр- 
'iim.i' да ради. (Др; Лаза Марковић: Није за целу 
земљу na исти начин, иего за једно исто место да 
со радше једиовремено затварају и отварају.) Ja 
caw тако мислир. 

ПредсеДник Миша Трифуновић: Господив 
известилац не прима овај предлог господина Nlap- 
Есовића. (Л|). Лаза Мгрковић: Молим да чујем раа- 
логе.) 

ИЕзвестилац др, Павле Чубровић: Mu тоеба 
да разликујемо кад почи1м рад у поједишш кра- 
јевима. ккјо бисмо тачпо законсхси формулисали, 
кад треба да се почне радити, могли бисмо начи- 
iiimi велику штету. Овим формулисаљем [гашта 
се више ue до(5ива^ a могло би če штетити. 

Предредјгак Миша Трифуновић: Реч нма р. 
Мцпистар Ку1ковец. 

Министар за ОоцијалИу Политику др. Вје- 
кослав Куиовец: Ja иислим, господо, да се овај 
преДлог господипа МарковиКа можс примити, јер 
(Гема никакве бојашШ, да се ne би no саслушању 
разних Есорпорација, радничке в трговалке ко- 
море могао утврдиги начив и tio приликама у по- 
јединим крајевима да 6е утврде регулисања; Ja 
MinMiiM. да je боље регулисаље цего ЕЈерегули- 
сање, 

Председник Миша Трифуновић: Pen нма r. 
Гдсар. 

Андреј Госар: Ja држим, госиодо. да Ми- 
imrTiip ga 0оцијал11у Ролитику нма пупо ваЈкни- 
Jcr посла, него бавити ое оваквим ситнип;ама. Ре- 
гулисаље je no мом мип1л»ешу потребво, али тр je 
ствар локалних области a (le Министарства за Ср- 
цијалну Политику. 

'Предоедник Миша Трифуновић: Пошто из- 
вестилац не прима предлог господАна: Мартсовића, 
ja Mop.iM ставитв то na гласање. 

Известилап; др. Павле Чубровић: Ja сам из- 
rteo разлоге зашто ^гаслим, да je ono вепотребно. 
Ka i on у iminoj земљи била пндустријска произ- 
подља тако развијена, да можемо казати та и та 
фабрика почиње у јутру у голико и толико ча- 
сова, ii.in гп ii ta Есооп^ратива, онда би го и могло 
ппти. A.in имадте у виду, вд у im moj земљн оао- 
f)pahaj jom није уређев и да je п»удима често пута 
помогуће доћи im рад тачнб, рецимо у s часова и 
због тога Miiciini. да овај лредлог пема потребе да 
се усваја. Иначе. ja бих чак волео, кад би мргло 
законскл да се то обухвата, Jop отпада једна врста 
послова Миниотарства Социјалне Политике, али 
овде да га a приори примимо, мислим, да нема 
иотроПс. 

Д]). Лаза Марковић: Мрлим :m прочитам 
иреллог. Ja предтЈажем пРв члан, који пема ii!';i" 
ca секдијским иввештајем. Ja ггредлажем пза чл. 
12. ;m дође јелан нов члаи 12 б). који he гласити 
рвако; »0 врчмену отвараља и затва^анл падња 
одлучиваће no саслушању na [лежпих трофесио- 
iM.iim.N оргапизација Мтгаотарствб за Ооцијалиу 
llo.nnIII;V ii.in oim^i opran im кога ono препесе рву 
падлежнбст«. 

Председпнк Миша Трифуновић: \IO,-IIIM г. 
известиОца, прима лги onaj додатак 12 б)? 

Извбстилац др. Павлс Чубровић: Ja m' при- 
ма.м, објаснио сам 3ainto, 

Председник Миша Трифуновић: Ставићу im. 
гласање овај пов члав 12 б). Ko je за го, да се овај 
noiai M.nin npiiMii. i;ai:o га je Г. Марковић прОЧИ- 
тао, нека изволи седети, i;o je против нека изволи 
устати, (Нејаспо.) Huje mi јасно, господо! Молим 
понменично гласање. Гласаће се »na« и »против«. 
Ko ji' за предлог г. Марковића гласаће »na«, ко je 
против гласаће »против«. 

Известилац др. Павле ЧубровиЦ [фозива no- 
сланике, да гласају и они су гласали овако: М. 
Вујичиђ иротпп. дивац na. Стајић за, Шећеров 
против, Дулибнп против, Majumi npoTiin. Шимрак 
против, M. Живковић na. Иво Manih na. M. Рајчс- 
mili ;;a Св. iloiioniili ;;a. Mani- Anlvinii за, Крста 
llcjoniili na,. Мехмед Алија за, Сушник протиц, 
др. Mii.ia.iiminnili iipoTiir,. Жерјав na,. Осмап Ви- 
.loimli npoTiin. ГТоздерац против. др. JI. Маркови!] 
за, фуба Јовановић за, Boja Mapimiamiili na. др. 
llininiili na. ll.uija ШумвНКОВИћ na. Mimia Трифу- 
НОВИћ   ПрОТИВ,   M.Vupdiaili   IipoTiir,   11   l'oraji   1ЦКУГИВ. 

Председник Миша _Трифуновић: Господо, 
гласало je свега 28 пОфТаника. За предлог г. Мар- 
ковића глабало je 15, a против предлРга 12. Објав- 
љујем, да je члав i-. примл>ел онако како га je 
предложио г. Mapmnnili. 

Сад долази §. 13. HOMI саквих примеда- 
ба? Ko je за овај члав како je из секције изашао 
пека седв a ко je прогив mam устане. (Већина 
i i'.in.) Објављујем, да je чл. 13. прпмл.си. 

lla реду je n.iaii II. Ko je за то. да се овај 
M.ian iipiiMii. ог.ако како je imanmo im секцијб, m1- 
i.a изволи редети, a ко je противаи нека нзволн 
устати. (Behmra cejiM.) Објављује.м, да je члан 14. 
[тримљен. 

Сад долазв члап 15, О^абљам na гласање: 
Ko ,;<■ na то, да се onaj члав прими, опако како je 
редиговав у оекцији, mam изволи седети, a ко je 
npoTiin ncim imi'.o.-in устати. (Већина седи.) Објав- 
љујем. да je чл. 15. примљев. 

Госиодо. сад мржемо прићв дефивитивном 
imr.mranainv ЦвЛОГ nai;oim o паштпти pa imimm. 
јер смо painijn параграфе one. пришши. Молим v. 
секрвтара, да прозВва господу послапике. 

Секретар др. Павле Чубровић прозива пР- 
слашпсе да r.iac.vjv и они се овако одазивају: Не- 
дејвво Дивац за, Урош Отајић na. Олавко Шеће- 
ров na. Anapi'i Госар за, др. Анте Дул^бић 
npoTiin. Ппан Мајцев na. др. Јонко Шшрак na., 
Михајло vi.'iinKonnli за, Иван Матић за Милосав 
Рајчввић na. др. ("ncTiic.'iai! .Tlonoiaili na Павлр Ан- 
ђолић за. Mii.niiiojc Вук. Apannli за, Крста.Лејо- 
mi, за, ЈМехмеД А.шја пије присутшт, Автон C.viu- 
nin; за, др. Жарко Mii.-m.-iinionnii na. др. Грегор 
Жерјав na. Осмав Виловић за, Нурија Поздерац 
ria. др, Лаза MapKomili na. ЈБуба ЈоваиоВвћ na, др. 
Boja Maivniimimili за, ip. Al. Tlimniili na. "Полија 

('a,lomili за.; др. ИлВја Шулгенкови!! na, Mmna 
Трифуновић na ir др. ПавЈхе Чубррви}] na. 

Председник Миша Трифуновић: Госпрдр, 
гласало je овега 27 пославика: 2fi jo гласало »зл , 
a jimaii je гласао »npOTRB«. Објављујем, да je за- 
mm o aaniTimi  радопим дофинитивпо примљен. 

Црелазимо im другу тачку двевпога реДа; 
претрсг извештаја III. секцЈгје n уредбв o штали- 
днма. Има рсч г. Мипнстар'Социјалне Политике. 

Мипистар Ооцијадке гДолитик« Др. Вјеко- 
слав Куковпц: Госпрдо, прс претреса пивалидрвд 
уредбр желео бих да у tiap речн учивим неке на- 
noMonn. како се и код претреса ne бв губило вре- 
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мо ca стварима, које мСњати iro би било Morvhe no 
досадашњем и финансијском и уставџом стању. 
llpno. i'(ic[i(i,4(i, треба да имако у виду, да ту није 
у iMiTiin.v нокп инвалидски закон пего уредба o 
привременој помоћи ипвалидима ir порбдицама 
ил.шх ратника. Требало би na с^аки начин гле- 
латп. да што пре добнјемо у нашој зе*мљи инва- 
лидски закон. Питање je толико крупно, да шф 
било мбгуће репгати. овакво питање цутем ут^пбе, 
a у Скупштини, како знате, niij(4 било могуће, да 
један захсрнски нагфт ор.о врсте дође на дневни 
род и да сс претресе, И уредба, roja би бшш no 
предлогу, калгав Je секција донела! овде озако- 
ii.rii;i.. створила би кекакав закоп у будућћосш, 
али je греба ипак сматрати привременом неком 
мером, jop на, сваки начин ona уредба, ма kaito 
била ona узакоњеиа, не треба да буде много дуго 
na, снази, пего сви omi. који се запимају тпм пи- 
тан>ем, јреба Да настојо, да добијемо у истини што 
ni)" закои o ипвалидима. 

Ит.-ако trnje могућс приврсмепим иерама 
onai.d крупно питање OBaico [Уешити, Есако предмет 
сам и прпрола, предмета траукп. У уредбп, која јо 
v мргтрогу. треба имати у v,\\:\.\ neke измено, Koje 
je влада [гримила обзиром tia буџст идућс годинс, 
у KoihiNr сду^ајевима су сматБени додатпн лишшм 
тша.-тлпма пеким a нарочито иоким гллновима 
породица • палтс ратника, где je то no пахоћошу 
владе било прихв^атливо у слл^чајевима, где je у 
питаЈву мање сшкшашна родбипа, јер код давагг.а 
привремене помоћи мррамо да нмамО у прлом рбду 
у виду нужду и сопдјалну потребу. a лруго јо 
гштаље кому треба иа ;IP\TIIX разлога дати у зпак 
[ф^звања jouj нарочнту noMoli n.in оепту, тако 
какогрд ћете пазиватн то давање помоћи. to би ge 
мррало одредитв na, сасвим јодној другој бази, a 
ne na, бази соиијалпе пуадр, него на оонрви при- 
знања учиљених усдуга отаџбини тг на оспову ттс- 
ких сасма друтих критерија, него mro мргу доћи 
V oninip, ai.o cn iiirrau.r тпггпра, само ca глеилшта 
согоалдо-пслитичкога, Нарочитр у три правца су 
учнњоне измено. a то да се v првом реду удовама 
бсз деце до 45 годице. које су способпо за рад. 
У1шнс лолатат; na попзиј\' тоја пм no заЈсрпу при- 
ггала. Сматоало će aito <'n ардс пттсли. може се 
овдс '■ глодишта срод^алпе цујкд«, ј(чр лттиа. 
1,'oia cv за pa.i JO!IF спрсобпа. не греба лоћи у то- 

.■ini;oj мерп v cvcprT него деди ir личним иивали- 
лшга. i.'ojn cv v в.ећој мери чеспособни за при- 
T'pa.'iv. У лоугом cTinionv долазе у обзив ипвалтига. 
којим ie (■\'an,oiia радна снага за 50'%'. Овим остаје 
iniianja. како им потшала, no :iai;onv. a, полатциби 
ое докинулл ошш^иивадидима; T;OJTI пмају ттпла- 
лидски степен јтоттод 50%'. Ja мислим, да-се то 
може оправлати. Тоећа измена односи ro на по- 
родице палпх ратиика-. itoje лобивају na име сроје 
малрлетпте Двце помоћ и њима остаје поттзија ка- 
кова TIM IIDIITIOIO no закону, a omi ce додатпи тим 
прррдипама ne бтг сма^шга. noro би оо c^an.no 
i'pvr онлх пррбдптта. којим nnnnaia цомоћ. ТТо no- 
noj уродби o иттвадидскрј помоћп. која, постоји 
кол nac. од 14. фебоуава t920. ГОДИПС. ''"ммалп су 
ip 'атко na СКУПОћУ na бсЛОВПУ maiaTiiv пбррДИЛе. 
rcbje су пмало пропиСОЈГУ ш-чогл-лпу nononv 
ДО 15, лппала. У улолбл о.л ^г.. \'аота о. г. ло- 
rniifcna i(! ова Поре:тџа Стрпа л.о 50 ллпала. ТТч 
лааллл- страна тг nn ЈтослапичЈШХ гфугрва ce пссто 
чул?) тлллптп, i:ai.:o су др тс гго^оћи гбпша и лпца. 
крјпм та nOMpfc no прппада. jop лооодитш. којпм 

се.прописујв иепосредна пореза рд 50 днпара, већ 
су имућне прррдице n nnjo п.м та лична HOMOII 
тако нуЈкна. Радн тога je влада решила, да сс зауг 
стагпмо na покој среДњој стрпи n да уместо 50 лп- 
napa. како je то било у другој уредби n уместо 15 
дтгара, како je TO било у прпој ур^дби, метнсмо 
30 динара непрсредног пореза. Прррдтгце дакле, 
крјима јо непрсррдаи пррез пропирап до 30 ди- 
napa. добију додатак na, скупопу,-какр je nponn- 
сан no уредби, a tebje плаћају изнад :>>ft динара, те 
лоролпцо не добивају додатко, 

Јодпу рпћу цапомену да учишш, a, та би 
била ona. Предлрзи фЈгаађсијске прирсде rio ре- 
шењу финансијскрг парламептарног комптота не 
бн оо могли рвде без прпотапка Мхгаистра фппалг- 
ciija л Финансијстсог одбрра узимати у odano и не 
dn пх оо, мргло морпторпо рошавати. Ради трш бих 
Mo.iiio, ако господа предлалгу пзмене, да би тр 
биле измене, које можемр у рквиру чострјећих 
ородстапа да, прпмпмо: измене Koje 6n значилс 
веће рптерећење буџета, молио бих да паоотало јч)- 
спода за ono време, кад бн ce мрглр у Скупштлпп 
прегресата пацрт дефинитивног инвалидскрг аа- 
копа. Ja мислим, да би требало да изоставимо та- 
кве крућне ивмене данас, како би штр прије до- 
in.in до цретесања Еџгвалидскрг закриа у Скул- 
штшш. Ову папомопу учипио оам iipo него лп mro 
пређемр na, претрбс рвих уродаба. 

Цредседшш Миша Трифуновић: Отворен je 
пачелна претрес. Молнм господу, ла ce јаве у на- 
челнрм протресу ло поолоттку. Дрцније v ТРКУ 
претреса нбћу више шпсоме дозволити. (Јављају 
rc др. Oajnli и Пејрвић.) Има реч г. Огајић^ 

Др. Урош Стајић: ТГплаллдоло питање у 
opiiM аомл.ама решенр je већ одавпа, само па.,',ка- 
лост код лао лujo. Овуда ce ono решавало или од- 
мах у току оамога рата, плп сдмах после para n 
ono je оматрапо кар јодпо од пајважттјих соци- 
јалппх пигања, jop ce je свуда тамо вбдило ра- 
чупа. како o жртпама инвалида за добро n вели- 
nnnv отаџбшге, тако n o њиховим заслугаш за 
олаг.у nanio iiaiinji'. Крд nao je na жалорт Реша- 
r.nno то пптап.о уредбама n то таклшма, којо чак. 
nn од оппх. од којих оу опо-дотло. tracy биле до- 
вољно прштрвапе. ГГ(> ггерешавање инвалидсжог 
пптап.а. признаћете n сами - да no чини част nn 
тгруштву nn држави, који лма ла ce бртшу o nnna 
лшшма. Нерешавањем рврг пптап.а инвалиди су 
дрбнли утисак, да то ггитаље викал неће бттг ро- 
inono. плп тек опда, кад већ последљи пплалпл 
изумре. Овакво постулаље нагонилр je пплалпдо. 
ia нзгубе сваку наду n стрплуеае n omi су у по- 
следље време чинплв рчајничке кораке. ла fin ме- 
ррдавнима скренули пажњу na њихову боду и na 
п.пхоло onajno схаље. Jom голо. господо, гтојтг са 
лслолнпама. палих рапгакл Тамо je jom већа беда 
и jom страпгнија полол,а. Te су породиде изгубиле 
своје храпитеље, a то зпачи да су ono изгубиле n 
своје издржавање, 

Да перешаваље кивалиДског лптап.а рђаво 
утиче n na narav будућу одбрану, мислим, да у 
то ne мрже IIIII;O сумп.атп. Jop како можемо мп 
апелрвати na, будуће nanio ратнике и браниоце 
отаибпцо, да го жт)ТВУЈ[у и ла гппу за отаџбину, 
кад виде itaKO оо je та ртаџбппа одужцЛа omrNr 
ратпоцлма. КОЈИ дадошс ср.о. -- ОВОЈ ЖИВОТ n СВОЈУ 
крв. Ипвалиди су рчекивали закрн, T;OJIT he тр n.n- 
хоро пптап.с рершти. алп  i;ao што ппдпмо. закоп 
лл до даиас mije допот. Мрже ce влада брашггл 
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какр х(и\о. .чли то orTiijo i;a(i 11,011 iiconiiocriiiiii i-ii('x 
■ према онима, који су дали џајвии1е na ову земљу. 

II ja то овде констатујем. Влада na nvnc rpif го- 
дине mije уопела да донссс један закон. Кад нв 
би то учишше друге земље, можда пи joj со и то 
дало опростита, п.чи кад видимо, да су све земље 
донеле тај, закон, a мп joui таворимо са имсим 
уредОама, које неће' хфужити пи прибЛшкно опу 
iio.Moli коју ннвалиди са правом очекују, онда joj 
се то апсолутио ne иоже опростити, Дакле, што 
Tiij заков Егаје донет пије узрок немогућност, irero 
пехат и незахвалнрст. 

Земљорадничка cipauKa je шгеалиДском пи- 
Tiiii.v од увек поклањала Егајвећу пажљу и пра- 
тила je љегрво решаваље са цајвећим интересова- 
II.OM iipi'.o. IHTO je то ;:;iXT(4;ii.iii социјална аравда, 
тто су захтевале жртве тих измрдвареиих људи, 
a друго IHTO међу инвалидима има пајвише се- 
љака који су стварво изпели оцц.ј страшнв рат na 
леђима ii збос тога, кад нема закопа, ona ће ripn- 
MiiTii u оиу уредбу v начелуј јев сматра, да je 
боља и уредба, кад затчона нема. TI за то hy у нме 
croje групе гласатн за ову уредбу у начелу, задр- 
жавајућн себи право, да у дивкусији говорилг o 
појединим  члаповима и чшшм  потребне  рзмопе. 

ГГредседник Миша Трифуновић: Има  реч г. 
illi'joniili. 

Крста Пејовић: Предлож^пв елаборат уредбе 
o инвалидама, који имамо данас да претресамо, 
мислим, госнодо. да je пепотпун. Непотто^р нз је- 
днога разлога, urro пеће mi ггоиближпо уДово- 
.I.IITH Јксл>ама ипвалида: Чнтајуки ову уредбу ja 
lii.M констатовао јсдну ствар. која мп je одма пала 
у очи a која ме je, право зам рећи. прпо изпепа- 
дила, To je намсра Владе. да hpnni уштеду na mi- 
I:,I,III;IIIM;I. Господо. ja СМатраМ, да je ВрЛО imu'o 
im државно финансије вршита уштеду одобпто 
кор овако лабавих финапсија ка^вс мп данас 
пмамо. Л.пг у исто време мислпм, да hevio.naifpa- 
riiTii једну вслику једпу пеопростшву погрешку, 
OKO iiiii!)i.iii;tci;o nirnur.o. бУДбМО p'iiiara.m oi;ai;o 
i;ai;o иам je ona уродба проллолЈгепа. Mu. ГОСПОДО, 
према овој уведби одређујемо додат1се оа пипа.чи- 
л.ом инвалидима, који нмају mo'/ инвалидЈгоств 
са 300 динара месочно, Росџодо. Ви врлО добро 
знате, да na данаппвој скупоћи писмо ппвали- 
дима oMor.vliii.'iii or.o;iiii;iiM дрхотцима im да живо- 
тап:' a гсамо ли да живе. Ja 6матра<м, да бисмо мн 
Moi'.iii u да бисмо требали да вртшшр уштеду na 
другој i'Tpanir. Оад смо чули у фицапсијској сек- 
uiiin. да у овој земљи има око 200.000 чиновника 
п Влада ое ne napa да врпга уштеду na тој страни, 
и да редуцвра onaj број непотребног чиновништва, 
него мисли. да уштеду вршн na инвалидима, и то, 
господо, na onmia. који су највише допринели, ;n 
со створи ona звмља n ona држава и који no томе 
11мл'у највише пвава да захтввају највеће помоћн 
од ове државе. Ми ћемо учинити један поопро- 
етиви грех, ако овим људима ne будемо дали веће 
додатке и пеизије иего пттр je пвздвиђево овом 
уродоом n ja сматрам, да би рво Влада боље ура- 
iii,ia. кад би HM вупила no један просјачки пгтап 
и торбу, a укинула онв одлуке. крје им забрањује 
ii|H)iiiii.y. пего MITO HM цодел>ује opaitBe додаттсе н 
вепзије, tcoje се предвићају овом уредбом, Зато hy 
ja захтевати, до се повсћаЈу додаци И поиоије пп- 
па.тплпма бар ca b0%\ i«iit6 би nai данант.ој pj^. 
polni МОГЛИ СКрОМЛО Да JKlin<\ 

Даље, госнодо. ja сматрам, да je такође не- 
умссна она одредба, коџа. за критериум сиро- 
машног стшва предвиђа ona, лица, која гглаћају 
.'in динара непосредпе порозе, урачунавајући гу н 
иорезу na личност. Ja мнслим, господо, да ћемо 
.\:п oi:ai;r,i>M одрсдбом. icoja je упссепа у урлтоу o 
пппа/тднма. одонтн масу људ^, i.'ojii су заслу- 
жилц државпу iioMoii н коју ми н.нма трсба да 
дамо. 

Поред паведеце ствари, има такође још мпогс 
стварц, које ona. уредба пије пр?двидела, кар што 
су додаци на друга лица. tcbga <-у потргона за по- 
MOII. слелим пнг.алидпма. или ннг.а.-тлнма без 
ногу u p.vi;y. Вн те дрдатКр, гослоДо, можете наћи 
v пакоиодаппту код тнх европских држава. У 
Иомачкој чак имате додатке na пср, који воде 
слопо ипвалидо. Исто таво оврм уредбом пису 
предвиђени додатци, iloje бв требалр дати мала- 
pii'imiM н туберкулозппм шгоалидима, јер су fo 
ппвалиди, i.d.jn су са 1009? ипвалидиости и којима 
пај>втпе треба номоћи, ТТ тв додатгсе ми имамо у 
друпш ::см,|,ама с,ем код нас Такође oi'OM уредбом 
[гису onv.vnalioiTii mi omi инвалидн, који пРмају 
лопол.но процеита ипвалидпости за пепзију и до- 
датке a го су omi до Г)0ј%. Ja, господо, мислим, да 
би гребалр п.има, нзићи na. сусрет бар у погледу 
„lanama бесплатних карата, бесплатног л'ечен>а n 
тако даље. O опнм свим стварима, госпрдо, ja нећу 
дужо да говорим сада. већ hy дати своју реч b 
томс у специјалној дебата нзја,вљујући:, да ћу у 
пачелу гласати за ову предложепу уредбу. 

Предссдии!; Миша Трифуновић: Стављам na 
гласаље у цачелу onaj закоп o пнвалидима. Ko ј<ч 

за то. да се on ,\ Егач&Ђ' прими, пзволиће седетн, 
a ко j" протип нзволиће устати. (Сви седе.) Q6- 
јављујем; i.a je закои o нивалидима у иачслу при- 
'мл>"н. Прелазимо сада na спсцијалпи претрес. Гр- 
сподо, пошто je затсон велик, дозволито; да no- 
мпгмо претрес no главама. ЈТрима, ли то Ваконо- 
даппн Одбор? (Прима.) 

Молим. na претресу je еада слава Т. ТТма реч 
гогцодпп (•Ta,:iili. 

Др, Урош Стајић: Овде у тапнп i, a) гласп 
овакр: rcojn као војнв обвсзапици прома закрпу o 
устројству војске бившо Србијс н Tl^pno Topi', став 
бивгае Србије треба избрисати н казати: који као 
војпн обвезпиди према бившем закону o устрој- 
CTBV појске; jop jo тај СРПСКИ  :i.'n;on  o vn pojn i'V 
пОјске рагцростр;' na 110 iv помл.у. 

Дп Славчо Чећеров: Ja мислим Да то ппјо 
diiiMiin закон. Закоп o устројству срвске војске 
важи за целу земљу. 

(Прима оо. да се избацв реч »бпвџш«.) 
Др. Урош Стајић: У тачци 2. попод тапко 3. 

да до])0 прва тачка 3, аУ која треба да гласи: »Да- 
пап.ом. бсон.татпо пом.^о земљорадпишша пппа.тп- 
дима као n средстава na пом.т.ораднпчку поотшпо- 
дн>у«. У уредби, господр. нису шшакве боиофтг- 
nnjo npo.Tmi1)Ono. за пппалндо-помл.орадшпго. Ja 
бих тражио. да се лпјо земља онима, који су 
i'Ma.T.n nacivra n i.'fvi1 би ^ОГЛИ ла. oopalvvjv помл.у 
n пато трсба упо.тп: »дапашом бесплатно Зомљ!.1 

земљораднрцима n инвлапллма, као и средстава 
гл зсмљорадггачку производљу«; 

Даље у члапу 2. гбвори ое оалго o помрћл у 
опште. Ja бих желео, да то буде рдрсђопо n тачнр 
n да оо унесс нова тачка 12.. koja lio гласити: 
:1TOMO1I ррганизација,иа удруз?етшх ратиих шша- 
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.тгнда«; јер овде нигде не схоји да 1>с tiOMoh ужи- И!ШРСтилац Милосав Рајчеви^: Ja мирлим^ 
иати п организације ннвалида. Ja Г)1ЈХ молио, да i[a греба да примимо цреДлог с(Ж1Џ1је, јер ако иц- 
се то у зфвдбу унесе. валид iie може у земљи да ое лепи, онда nfra се 

Продседник Миша Трифуновић: Станићу »a мол^ друго учиниш. 
iMjiraiM' главу  i. са ()ве  гри   ирпмс inr.   којс  je Председпик   Миша   Трифуновић : Госиодаи 
учншш [чншоднн Отајић, a rcoje je гЈримно ročno- Урот Стајић учшшо je тфи гфнмедбе: јодну иол 
nm Министар м господЈш известиод, Г(о je за то, другога става, a јодну код 0, стаиа, да се избаци 
да п' сиа  r.i;ii',;i, ca тпм  иримедбама  нрими  пека реч   војни«", stao н две I;O;J fi. и т. става, да се ir; 
ииволи седвтв, a ico je иротив нека нзволи устати. баце  IUM-.MVUM'  речевице. Затим  једну  примедбу 
(Сви седе;) Објављујем, да je главо i. примљеиа. je учивио господпв Пејови^  i;i>,i 7. схава, да се 

lin  претресу je глава 2.  Има  реч господи« последња речепиВ.а нзостави. Све je го примио го- 
Отајић. сподии нзвестилац, с^м [фимедбе господина Пејо- 

Др,  Урош  Стаји^: Тачка  3. став 2.  гласи; вића; крју није примиа Дмихе ставићу  на  гла- 
Ииг.и.шл има право im два пара рртоледских mi- сање главу li. ca ове три нзмене господина I'T-I- 

иела, ако су му потребна] ITHIN мол; • и доцније јића, ко\с je ићвестилац примио. Ko je за то, да се 
добити, према 11ахођењ\ лекара«. Овде се не пре- та глава пррш са нзмеиама, које je учинио rocrio- 
цизира за Etot;« време. Изгледа,.да he добит!и један дии Стајић, нека  нзволи седети, a  ко je аротив 
nap за  свагда. Ja бих  ггредлОлшо, да  се уиесе нгка   нзволи уотати. (Већина оеДи.) Објавфујем, 
одредба, која бн гласила овако: »Инвалид нш до- ла je глава П. примљена, Ha претресу je глава III. 
лшвртно араво im ортопедске ципеле, ако нх rio- Стручна обука«. 
треДује, Потреб.у нових ортопедсЈШх ципела одре- Др. Урош Стајић: Редакција члана 4. гласи 
ђиваћс струта  комисија у дрЈЈтвпој радиовицм свако; »Сваки инвалид мора се стрУчно обучити 
протеза . pa своје старо или које ново привредпо ванимање 

Даље mm овај став шести, који каже: Пјжво Гповив) ако je то могућво«. Одмах после тих речи 
im бесплатпо посебно нли орштс лечење нма ja предлажем, да се дода: » с обзиром im tieroBO 
rojmi mirii.iii.i за све болести [Јроузроковаи^ п no- породичнолтаЈве*. Ja тралшм то због тога, што се 
грршане услед рата без сопствепе криввце«. Ja бојим злоупотреба, јер се код нас дешавалб" Д8^ цо- 
\io.iii.M. да се избаци реч г.и.јип. јо-р имамр и rpa- лицијска власт силом тера внвалиде у шкрлу, да 
iNiim. I.DJII сУ пострадали у \).v\\' приликом бом.бар- учи пгаајдерај нли гпустерај п рпште занат1 за који 
довања п тако ;m.i,c. Друго. Ова рвчеЈгада: »iipo- ггеадјј диспозиције. Да би će избегла рва злоупр- 
VBpoKOBaBe пли пбгрршане услед рата беч соп- троба. ja мрлим, да се овоме члапу додаду речи: 
ствене кривице«, да се избЛци и да гласи: Траво »С сбзиром na његово породичир стање«, јер MO- 
MU iicci-niin ii опште лече1ђе има ннвалид за cne жда je његово породичпо стаље такво, да iie мозке 
болести«'. Господо, ja бнх иолио, да се то прими. сставити свој дом. 
јер то пздскује кравда. (Иавестилац Милогзв Pai- 'Прздседшп; Миша Трифуновић :   Мо.шм го- 
чсвић- Примам teaj пвшшог господиш) Огајића:")    слодииа известиоца. Да се нзјаспи, да 5 рима 

Одмах затим долази следећи став: »Брлести CBV прцмедбу господипа Стајића? 
^Добнвзпс  ii.in   noropui   v  TuKv  до 0  месеци Известилац Милосав  Рајчевић:  Ja мтмпм. 
||,г|г  његовог Разрешења  од војвс спуж i.m [а onaj ^датак „е би требао да vi)e овде. 
посло повратка нз ропства, сматваће се. ако нема 1r                  ,.■*-,'            n 
iipoTiimmv доказа, кар да cv проузроковаЛе илп     u      Председ ;   Миша   Трифуновић :   \ ш-ио,иш 
погоршаие ра-иш«. Све одавде na' na   (аље греба Министар je примио ту допуну и ja молим госпо- 
да ое пзбаии. (Извостилад примвО дина известиоца да господииу Отазићу нзиђе im 

IVfHHHCTap за Социјалну Полнт!^^ др. Вјеко- рУ0Рет. 
слав'Куковвд: Ово, шгр првдлаже дв. Урсшг ОтапиЋ Известилад Милосав Рајчевић:  Џ  примам. 
\i(M'.i'( on oiiiii o.i великог материјалног значаја. Mu ТГррдседпик Миша Трифуновић: Стављам na 
овде говоримо o једној привременој Уредби и то не гласаље ч i;m i. како |е iminimo нз cetcitirje без из- 
\"м-\- примити. јер im го iiFje дристао гасподдв меи^ госнодшта Стајића. Ko je за члаи i. беа при- 
MiiiiiK-mp Финапсија! медбе господина Ста,јића пека изволи седети, a ко 

Др,   Vpoui   Стајић:  Гос im   №шистар  се i'" прртив ове редакдије секдије  пека  устане, rt 
noiii. до he ово брисаље no мом преалогу нзазвати мто зна;чи. frawamyjeitr, ia je за примедбу гоопо- 
IMMIII;,- ипдаттад и ца треба оставита. да то закоп лина Огајића. ГВећина .i- гсти.-тЛ Већина je за 
одгулдше    IVi-ndio.   за   три   голлпе   влада   пије гФимбдбу  господагаа  Orajtaha.  ОбјавЉујем   да  je 
хтела, mnii \р. госполив Мидистар vcneo. да тај ,|Л;111   '■ примл.ен са допуном господана Огајића 
■•.■M.oii донесе, Ja се бојта. да се израла тог закон! то јбст ;m се додаду речиј »Са обзиром im његбво 
rje олложи :>'] c-ilcii i-... eraecae'. Ja бих молио, кад породично стаљб«. 
rr vncinc i;n iMdmi.viv   ra ce то унесе. jep н«згопко Мо.тгим i^-nn.umn  Отајиђа, да   додибое  un- 
io, да се чак на заков o инвалидша чека. Ово f^iene предлоге. 
^ојке уосталом важити само дотле. дбкле ne дође Господо, нема нтгаквих примедајба коп мла- 
пср заЕрн. i;oiii ћс се пакпадно лопети. "ова ■''   r!-- "• и 8. Стављам na рласаље ta четнрл 

Кпстл Пејорић: Ja бих пмао да кажбм дв° таапаЛ^р je paто, да се чланови 5., fi.. 7ч и 8.првме 
тпи рсчи mu трећега  члада. претпоследњи став. i:««o ^ предложета „„m изволи содети  a^ico v 
г™ се гпгпрц o лече^ ипвалида код куће п.ш v ^^1^ ^™ ll;i,;,!;i" ^а™' ({ ^ седвЛ ОбЈављу- 
-т.ама. ja молим, ,т се код овога члапа npmm ■|гМ- ■'■■, rv ™ ^нови примљенЈГ. 
ima лрпува.да се могу рнвалиди упхТитатп n v ^ Ирвстатс, господипе ОтаЈИћу. учшгати при- 
страпе бање. icp има инвалпда. ;m се no MOIT ле- мечбу код члана 9. 
'umi v immiiM болвипатиа. iep пртреба може искр- Др  Урош Стајић: У 'i.ianv 9. последљи nnv. 
гпути    ia  се iiimaiiiaii yiiyhyjy  na  страНу  na .lo- r.iaoii: -('матра ce, да Jo к-анлплаг иоиит полржИО, 
чотг.о. акр cv аа то глаоалв игколски мајст6]Л1 Tofa аа- 
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ната li Пај* диа, члана [М)мисије«. Ja бих вас молио, 
да će иза речи »ако су за то гласали« убаци ona 
реченица: »иајмање три члааа од есојих јадан мора 
niiTii шЈсолскн мајстбр нли члан З^натске Коморе.« 

Министар -iii Социјалну Политику др. Вјеко- 
слав Куковец: Ja примам предлог посподипа ('T.I- 
јића. 

Извостилац Милосав Рајчевић: II ja токођер 
примам ггрвдлог господина  Стајића. 

»Прддседиик Миша Трифуновић: Стављам na 
гласање члап 9. са оваком допуиом, коју ,јг про- 
читао пооподии Стајић, a коју je [фимио господип 
ii:iiiccTii.i,in и господип Министар. Ko je за то, да 
ir овај M.i.ni 9. iipiiMii ca допуном господнна ("n- 
јића, neiia нзволн садетИј a ко je протип нека 
изволи уотати. (Већинп седи.) Објављујем, да je 
'i.iaii 9. npiiM.'i.cii. 

Стављам на гласање члаи m.. кол\0 je изишао 
из одбора. (Примљено.) 

Др. Урош Стајић: У ставу I. члану 11. каже 
се: »Инвалиди, који полажу мајјсторски испит, до- 
бијају диплому најдаље за три дана no положеном 
мајсторскрм испиту«. Ту бих молио, да дође и овај 
додатак: »Kao и све остало што им припада no по- 
ложеном иогаиу«. 

Мшшстар за Содијалпу Подитику др. Вјеко- 
слав Куковец: To се иоже примити. 

Иавестилац Милосав Рајчевић : II ja то 
прима.м. 

■Председник Миша Трифуновић: СтавЉам ni 
гласање члан 11. са допуном, коју je предлсмкио 
господив Отајић n Etojy су примили господин Mn- 
нистар и господив известшЈац; Ko je за то, да се 
M.ian li. ca том дрћуном iipiiMii. нежа изволи сс- 
дстл. a ко ji; против, нека изволи устати. (Сви 
свде.) Објавлјујем, да je чЛан li. тако примл>ен. 
Црелазимо на члаи 12. 

Др. Урош Стајић: У члап.у 12. кагке се: »Ако 
iiiii;a.iii;i, ио положв iicmiT. он може да продужи 
обуку, ако io школска управа нађе за сходно с об- 
зиром na занат, Etoju изучава...« и тако даље. Ja 
пп\ нредлшшОј да ое место речи: »цшолска упра- 
ва« cTaini: »испитна [сомиСија«, јер je то правил- 
пије. Сем гога, na крају првог става, предлажем, 
да се место 12 месеци стари: »18 месеци«. 

Mnnnnap за ('oniija.inv ПолИТИКу Цр, Вјеко- 
слав Куковец: Ja примам ове измене, које прб- 
длагке господип Отајић. 

Др. Анте Дулибић: Ja мислим, да би ое овом 
променом од 12 na. iS месеци погоршао положај 
цнвалида, јер тај рок од 12 месеци je љихово сте- 
Mi'iio ораво. 

Др. Урош Стајић: Ако једаи инвалид не 
може потиуио да схватн и изучи занат за Г2 ме- 
сеци, онда му греба дати jom шесгг месвци врс- 
мопа, да тај занат боље изучв н нзађе turo савр- 
nicniijn мајстор. 

Др. Анте Дулибић: Секција je нарочито то 
оставила, јер je раније било најмаље шест, a naj- 
inimi' дпапапт месеци. Т0 .i;' било tio уредби број G 
списка. Meun се '(imn. да i>ii хоћвте да пм изађете 
у c.vcpi'T. a.in ja не бих ono рад, да пм тпми учи- 
niiMo iiriiiTu rope, јер кад je pm; 12 м^сеци, то je 
;'а n.n\ погодност, да се MOI'.V што tipe усавршити 
у занату. Овде ое оматра као да су omi тиме стеклн 
једио npaiio. јер јг рапије тако било, na налазим, 
да сада 'm ne Гт гребало мсп.атп. 

Др. Урош Стајић: Ja мпг.шм. да Гт мој пре- 
;i,ioi' тргпало ym;ojiiTii. -la гам разговарар га иппа- 
.тдп.пм   DpiammauiijaMa   n   то  je   и.ихопа   Жеља. 
Свакако да су инвалидсие рргапизаздгје нмале pa 
злога, кад су то тражиле. 

Известилац Милосав Рајчевић: Ако je то 
iim\m;a жеља, онда се може пршшти. 

ДредседниЕ Миша Трифуновић: Стапл.ам na 
i.iaran.r ч.тап 12. ca ове две измене, онако како их 
je прсчпт.чи ГОСЛОДИП ('rajnli. a noje су ПрИМИЛИ n 
господив Министар n господин извео^илац. Ko je 
за то, да се члан 12, црими са тим двема изме- 
иама, uoje je предложио господии Стајић, то ječi 
да се у прврм ставу члана 12. место речи »школ- 
ска управа< стави »испитпа [гомисија«, a na крају 
првог става да ce место 12 месеци стави 18 иесецц, 
цека нзволи оедети, a ко je против тога, нека 
изволн устатп. (Сви седе.) ОбјарлЈујем, да je члан 
12. прпмл.гп са помепутим измепама, које je цув- 
ДЛОЖИО  ГООПОДИН   ('rajnli. 

Ha претресу je члав 13. Има реч росподии 
('Tajnh. 

Др. Урош Стајић: I Inu став 'i.iana 13, r.iacii: 
»Инвалид, ј;омг je пргребна стручна обука, a ие 
би хтео да.се стручно обучи; нли кијп fm своју 
стручВу обуку занемарио, гуГт праћо.на једну inu 
више n.m n na све врсте дрлгавне помоћи, осш! 
пензије. Алв инвалид, којп ce ода прошњи, 
премда on ce могао стручно обучити n оспособити 
за рад. rvnii право n na nmnnij.v«. Ja бих na крају 
овог става додао jom ово: »0 одузимању тих по- 
моћи решаваће његов надлежнн Инвалидски Оуд«. 
To je једна гаранција. (Мини(зтар за Социјалну 
Политику др. Вјекослав Куковец : 0 nrnmijn on 
мигао решавати суд, али у друпш стварима ne!) 
Ja дрл.пм. да je ono веома строга каапа. 

Цредседник Миша Трифуновић: Гослодил 
Мпппстар нзјављује, да ово ne прима. Изволите, 
гОоподине Министре. 

Мпппстар за Социјалиу Политику др. Вјеко- 
слав Куковец: Ja мислим, да то ne би бидо згодно, 
јгр oi;ai;r,n\ пптап.а молсе битн nc.iiinn број n треба 
да ce MITIH) решавају, n то суд ne може тако брзо 
pi'iniiiii. Mn lu'Mn судове сада укинути у већини. 
Ja мислим, да то може свам падлежна адмиии 
стративна власт да реши; C тога цржим; да o томо 
ne треба да репшва суд, него може ia решава o 
пепзијама, јер je пензија законита ппсипуиијп, 
Ту  шч.а, суди  суд. 

Крста Пејовић: Ja мислим, господо', да je ona 
одредба сувише строга n требало бв предвидетп, 
да on i'.vun тчтпју прИврвмепо, a ne na цео ЖИВОТ. 
(Миппгтар за СЈоцијалиу Политику др. Вјекослаи 
Куковец: To прлмам.) 

Др. Урош CrajMli: Ово je већа гарандија, кад 
прође кроз инвадидски суд, јер je Инвалидски оуд 
састављвн и од инвалида n од oprana, социјалне 
политике. Ja бих молио, да то примите. (Министар 
социјалне политике др. Вјекослав Куковец: Можс 
ce примити.) 

Председник Миша Трифуновић: Ja би^ 
молио, да jom једаппут формулишете свој предлог. 

Др. Урош Стајић : Ha крају овог става да 
дође inma речепица, која he глатгш: »0 одузима- 
ту ових помоћи решаваће његов надлежии Инва- 
лидски гул . у загради »Инвалидски Одсек«. 

НредоедитК Миша Трифуковић: бву допупу 
петога става члапа  i;!, прима  n господин Mimn 
стар i: господин Извеотилад. 
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Др. Урош Стајић: У другом ставу наа речи: 
»У јавшш и приватним ицсолама«, дј^ дође »то 
јест пољодривредшш занатским, трговачЈшм u 
другим стручним школама«. 

Бројио je највише сел»ака a нигде се JU; GJIO- 
миву земљорадничке школе, na би овде онда 
мргло да сс каже: »то Јест у пољоприврејџшм, за- 
иатским, трговачким идругцм стручним школама«. 

Изввстилоц Милосав Рајчевић: Можете ли 
се задовољитв да си каже »стручним«? 

Др. Урош Стајић: Ja хоћу да се прецпзира. 
Дредседник Миша Трифуновић: Да ли се 

прима ова допуна госдодина (Јтајића код члана 
i.;.',' (Прима се.) 

Др. Урош Стајић: Даље имам ову иримедбу. 
У реченици која гласи: »Ирема потреби Млнистар- 
итво Социјалие Политике може отворити нарочите 
инвалидске школе u течајеве« треба додати: »за 
пољопривредне, занатске, трговачке и друге стру- 
чне обуке«. To je ViJ. став. 

Председник Миша Трифуновић: Молим ro- 
отодина известиоца, да изволв све ове примедбе 
беЛежити, јер лх одбор прима, a греба их за гим 
коначно редиговати. 

Прл.ма ли господив навестилац оЋу измену 
рвако, како-je господиџ Стајић про^штао? (Прима.)' 
Објављујем, да je примљена. 

Ставићу na гласан.с члаи 13; ča иримедбама; 
кОје ijo учинио росдодин Отајић хсод појединих 
ставова, a које су примедбе примили и госдодин 
Министар и господив известилац, a тичу се става 
V. на страни 8. прлдп.у. Дрима лп одбор? (Прима.) 
Офјављујем, да je примљен. 

Ha рсду-jo глаиа IV. Има реч roni. СтаЈић. 
Др. Урош Стаји!)-. Глава 1\'. члан 14, »По- 

клони ii зајмовц«. »Инва^иди, есоји су свршилн 
стручну обуку; пололшли испих за мајсторе при- 
маће аре^а финансијској могућиости... и хако 
даље« ja бих све избацио JL 1сазао; »Инвалиди, 
којп су свршили стручну обуку, ПОЛОЖИЛВ ИСИПТ 
на мајсторе, ирл.маЈк; потребан алат за свој зацат 
и занимање«, a остало све^а со избаци. 

Мшшсгар за Социјалну Политику др. Вјеко- 
слав Куковец: Onaj je појам сувише растегцут и 
не може се иресудити финансијска ефикасност те 
мере. Због тога ja ово не бих могао примити, јер 
сс л ова iidMoh уз остаЈЈс помоћи даје no буџетској 
могућнооти. Зато мрлим, да отвар остане какла je 
била. 

Председник Миша Трифуновић: Пма m ко 
joui i;ai;j!iix примедаба? 

Др. Урош Стајић: Пмам [М)д последњега ста- 
j'.a члана ii., ivojii iviacii: »Потпрру у виду поклона 
илв попајмпцс M(H\V добити сви инвалиди«, овде 
да се дода: »и породице оеталих лица заштиће1шх 
oiuiM закоиом« na за тим да дође »којс инвалидско , 
одедење у споразуму са Удружењем Ратних Ин- 
р.ачмда ]\л]){) вр^дпи^а и достојилм  те  потпоре«. 

Предоедник Миша Трифуновић : Прима ли 
Одпор ог.ај M.ian ca ииим Јимсиама. господпиа Ста- 
Јића? (Прима.) Објављујем, да je примљев. 

Сад hy ставнтв на гласаље члаи 11. Прву 
примедбу у првом ставу ниеу примилв гослодив 
Mniinciap n господип извеспшац, a пОследЕву 
[гримедбу господина Стајића, крд последњег става, 
иримлли су госиодпи Министар л господив лзве- 
стилац. Тако hy ставити тај члан na гласаи>е са 
примедбом само код последњег става. 

Отављам na гласањс члаи 14. с једном npn- 
медбом гооподина Отајића код послвдавег става, 
коју оу прпмп.ш господив Министар и јчк-подлп 
известилац, Ko je за го, да се тај члав тако лрпмп 
пека нзволи оедети, ко je нротнв нека изволи 
устати. (Iiciiima седи.) Објављујем, да je члаи и. 
npiiM.'ncn ca примедбом господива Стајића, [сод 
последовег става. 

Имате .ni. госпбдипе Стајићу, прикедбу jpin 
код кого  'i.iana? 

Др. Урош Стајић:  Имам  КОД члапа   15, 
Председвик Миша Трифуновић; Има реч ro- 

i поднп др. Урош  ('rajnli. 
Др. Урош Стајић: У члану 15. ДругИ ciai; 

iMacii овако: »Варошке велике пррдавннце даваће 
сс првеЈштвено УдружвНЈИма Ратних Лппа.шда n 
■rano дал>е«. Je ли го варошке всликонродавнице? 
(Реферевт МишЛ;тарства СоцИ|јалве Политшсе Др. 
Јеж: To je norpeinHO, треба да je »варошке мало- 
продавнице!) 

Даље, v трећем ставу cfoju: »Управа држав- 
пп\ мовопола даваће сваке године i про миле 
(40/о(() 0Д целокупног прихода од велико пЈаддајс 
дувана у ка.су наррдног фолда за иивалиде л по- 
родице палих«. Ja бих молио, да се овом ставу 
дода још n ono: »из itora he се исЈивучиво пома- 
гати удружења.ратних ннвалида«. Oćoliauo je од 
државе n Упраце Монопола, да се помажу удру- 
жења ратллх .ливалида, a да би блло боље кон- 
троле пристајем да то прође кроз Министарртво 
Соцпја.шо llo.iiiTHia1. a.in ona. IIOMOII удружењЈШа 
да буде памељапа. У бваком случају требало би 
прецизиратџ коме треба i npo миле да се да. 

Председник Миша Трифуновић: Ihia реч го- 
гподип Министар за Социјалну Пблитику, 

Mnnnrmp за Социјалну 11олЈ1тллу др. Вјеко- 
слав Куковец: Додатак, који ставл>а господил 
Стајић, ja прималг, али уз даљу дбпуну, да то na- 
виси од одређења Мшшстра (Чшлјалло Прлнтике. 
Питање je, Etako he ратно инвалидскр удружен^е 
\ потр-ппгп ову оуму, јер се ne може приватшш 
удруже}вима датн отворено поље, да "адс са сред- 
ствима n'oja су лм означена као прмоћ. MOJ'.V со 
'iimirm злоупотребе, може се удружење тиме 
оиггетити. 

Председпш; Миша Трифунови^: 1Гма реч го- 
(■no.iiin Стајић. 

Др. Урош Стајић: -la бих хтоо да ое овде 
тачно прецизира, да he се пз тога иародног фонда 
лсп-.-пучтш ЈЈОмагатл Удр.ужел.о ратллх ллвалида,. 
Контрола се даје Министарству СоциЈалне Дрли- 
TIII;;'. јер, то iipo.ia;;ii. крОз пародип фрнд, којп je 
под његовом контролом. 

Миниотар за Социјалну Цолтшу др. Вјеко- 
слав Куковец: Да се каже; »Удружење he употре- 
бљавати ona средства no одобрењу Миниотра Оо- 
цијалне Политике«. Ja мислим, да се то може ка- 
зати. 

Павле Анђелић: Ja иислим, да бв требало 
рећи: »no упустпу Мивистарства Срцијалне По- 
литике«. 

Председник Миша Трифуновић: Ja иолим 
гРсподина Отајића, да примедбе јг предлоге шиис 
иаллсмопо. 

Др. Жарко Миладиновић: Боље бп билР 
poliii: ло рдобрењу него »no увуству«. 

Др. Урош Стајић: Може да дође пеки Мини- 
стар Соцпја.ии1, ТТолптлко. i.'ojn ndic то да да. 
с TIIM може " нешто друго да n.piim. 
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Мшшстар Социјалне Политике др. Вјеко- 
слав Куковец: До ^акоиу мора да да, само треба 
да гледа чему ое то памењује. 

Др. Анте Дулиби!!: To je иушшно. НароднЈ! 
фонд треба да нма нравилпид, јер нема само i', 
иего и  разне друге приходе. Ja  мислим, да има 
иравилншс, како li" народии фонд распоређЈшати 
та^ muiiiu. Ми ne смемо овде стварати изнимке. 

Др. Урош Стајић: Имајте на уму, да je овде 
|.сч 6 додатку 4%. 

Др. Анте Дулибић: Народни Фонд je нешто 
тто цостоји. 

Предоедник Миша Трифуновић: Имате ли 
даљу аримедбу? 

Др. Урош Стајић: .х' последњем ставу opora 
истог 'i.ičiiiii i."i. na крају да се дОда ова реченица: 
, Класна Лутрнја дужна je првенотве !наЈбдети 
Удружење ратнкх инвалида са потребним бројем 
орећака ради продајв'. 

Министар за Сбцијалну Политику др. Вје- 
нослав Куковец: Ja ово не бих примио, јер сма- 
грам, до je ово једна сушвива благодет за iiiir..-i- 
лидско удружење      Класна Лутрија, 

Прздседник Миша Трифуновић: Господо 
.Tiii'iiliv na гласање сада чл. 15. Г. Стајић je учи- 
IMII) T|III примедбе; једну формалне природе иесто 
воликопррдавница иалопродавница. Г. Мини- 
отар u p. известилац примили су место велико- 
ii|i: Kn nima. малопродавпица. Код става трећег г. 
Стајић je учинио извесне допуне, али г. Министар 
je примио само у извесном смислу. Примате лн ви 
r. пзвестилац примедбе, које je учинио г. Стајик 
као додатак послеДљем ставу? 

Известилац Милосав Рајчевић: Ja остајвм 
iipii редакцији, која je аредложена у секлџци. 

Председник Миша Трифуновић: Ko je за то, 
да сс примп овако, калсо ,ic редиговапо у секцији, 
нека изволи сел ITH, a ко je против нека нзволи 
vc-raiii. (Behmia седи.) Објављујем, да je чл. 15. 
вримљеп ао аредлогу ci кције ca формалвом ис- 
правком o малопррдавпнцама. 

Ставићу iia гласање чл. [G. u 17. Ko je за то, 
да се приме ова два члана, онако како оу родиго- 
вана, пека нзволе оедети, a ко ie против нека m 
воли  устати.  (Behmia   седи.)  Објављујем, да су 
чланови 16. u IT. примљени. 

Др. Урош Стајић: У 'i.i. 18. другп став да cfe 
дода при к.рају овр: У случају да ннвалндок^ ор- 
ганизације раде нега сао у сопствеиој режији 
ослобођавајз   се свих  норсза двжавпнх, општии- 
ских п самоуправних, 

Министар ва Соццјалну Полит.ику др. Вје- 
кослав Куковец: To je питање финансијске при- 
роде п Министар Финансија  иије на то пристао. 

ИзвесЉоц Милосав Рајчевић: 11 ja  не прн- 
мам. 

Др. Урош Стајић: Дал>е. Да се дода [tao нова 
последња тачка иза тачке д), која he гласитн 
овако: Инвалидске организаодје ослобођавају се 
поштарине за службене ореписке«. Вн ие дато 
Ешкакве бенефиције ипвалидима. Организације, 
које раде iiocao за добро инвалида, ви нећете да 
ослобо, nnv пореза, то мене чуди. 

Љуба Јовановић: 0 томе мора Мииистар (
IMI- 

напсија да каже своју реч. 
Др. Урош Стајић: Ви и liiia'H' писте шппта 

осигурали   инвалиде,   na   кад с<5   ова   маленкост 

тражи п то u«' дате. Мене чуди овако вашедржа- 
ње, кад je реч б једном предлогу, коЈим се нде да 
се инвалидима помогне. Изгледа да je вама само 
na устима добро нпвалида. 

Љуба Јовановић: Мрже бити ла je н ama 
само na устима. 

Др. Анте Дулибић: Упозорујем Закоиодавни 
Одбор, да смо MU увелв у секцији једну новост, ia 
смо tif.n.i'KvuMii ur само од пореза, man од свих 
такса иа све иолбе, које с-е гичу ппиа.тда. 

Др. Урош Стајић: Md.iiiM. да се прими И ово: 
да се ослободе пореза државних, општивских u 
ra\iii\iipaiaii!x ннвалидске оргаЈШзацијо, кад раде 
неки nerad  \   СОПСТВбНОЈ paa.aijn. a  Kao НОВа тамка 
да дође Ово: »Инвалидоке организације рслобођа 
вају се поштарине na службену преписку.«, 

IIM.I неКОЛИКО хумаппх удрулат.а. КОЈа ne 
плаћају поштарину, tia np.: Пољовривредно Дру- 
LIITBO, Црввнн l.'pcr n к-ад оу та друштва ослобо- 
ђена од цоштарине, зашто то ne би у илн n ca 
 •„i.in.ii-KiiM  организацијама, за   њихову   слудс- 
бену препиоку. 

Љуба Јовановић: 11 ja мпрам да кажем не- 
колико речи. Овде се пама Доба^"!«, да се неки од 
nac односе против, a пекп пеискрено у питању 
miMoliii ппг.а.шда. Господо, овде je реч <,a\m o 
томе, да .m je изабрап подесаи пут. Moji' je MU- 
HI,пгтг. да Mii [ie треба да рошапамо im o једном 
шпату. које задире у ресор једнога Министра без 
црисуотва ii.iii прт-тапка тога Мннистра (Гла- 
оови: Па пека дође!) Треба ia позвати за то. Алв 
mmiTo će јављају нова питања, то овв Миниетри, 
којн ne знају да he сб ова [штања јавити, пису 
;i\'/i,-iiii да буду овде. To je парламентарнд гЈравило 
n' пошто пеко треба да одговаоа за државне ripk- 
ходе u за, ток Државних послова, за,то греба да 
ндемо тпм поступком и тим рером. A господа, 
која знају шта je ранице све бивало с тим 
ослобођаваљем 6д поштариие, апају np-io доири. 
да je \ тпм погледу било доста злоу.потре0а 
и да je онда Народпа Скупштина предвидела, 
да ое само нарочитим законрм могу поједиае 
установе   ослободити    од    нлаћања   поштарине. 
Ja im;  писам против суттин? предлога г. Ста- 
iiii,;i. jop ja ви mM. ia ce овде те иЛституције тако- 
prlin (i:!ai;iiii.yj\. Ja ne знам колнко ce д1)жава по- 
бривула да сазна шта ce у тпм инбтитуцијама 
радп'и да .ni ce у некој оД њих нећс , ппп eneri 
туално nam u против нвтереса самих ннва.тгада. 

ja у то нећу да ce упуштам п^го самб гово 
рнм што ce тиче суштипе преДлога r. Стајића. A m 
ако г. Мипистар пма  iipnnaiiai; Свога  КОГеле, Mu 
шк-тра Пошта, II.III ако мисли, да може прим  
на себе то, онда иожемо формалнО и примити, a m 
као nm) i-ам већ рекао, ja сматраМ, да и Законо 
давнн Одбор м Народна Окупштина ne треба   ia 
ретавају ту ррсту по^лова бе'з одговор^бг Mimn 
стра. 

Мпнистар Социјалне Пшитике др. Вјекослав 
Куковец: Ja морам да приметим, ia Закоподавнп 
Одбор у овом погледу пије изјавио никакву жељу, 
a !,i je na једаи други случај сличне природе Ми- 
нистар Пошта изрично одбио мч.ј за;хт6в,: a тај 
je сЛучај rum питање o осшурању раденика. Ту г. 
Мтшстар uBije ктер дати свој прт-тати; na ова- 
tiso ослобођење. Ja држћм; да су ово једнаки слу- 
чајеви п зато беа пристанка Министра lloima n 
Mi'iiuicipa Финансија не могу ово да прпмпм. 
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Војислав Лазић: Jn v.e нс могу да сложим са 
г. Љубом Јов) liiilicM. a тако истр mi ca г. Ми- 
нистром, да за овај предлог треба да се има при- 
станак M tcrpa Финансија  и  Министра  Пошта. 
Mu смо ,\ Законодавнои Одбору донели малу за- 
кона n уредаба, Rcge оу дубоко задирале у ^исто 
финансијске односж и гамо иисмо тражили ири- 
суство и пристанак Министра Финансија. Овде 
ннје ,v питању једаи терет, којим се [горезује на- 
род ii.ni којим со оптерзћује финансијска моћ др- 
жаде, na да je погребно нмати пристанак Mmm- 
стра Финансија. Пре иеколико дана рвпшли смо 
неколико закона подношених од Министра за cd- 
цијалну нолитику no којима <■ ■ предвиђају »ова 
звања n нови чнновници, na гада je било довол>но, 
да Министар за социјалну политЛку Да приста- 
нак na све оне установз, к(\,'<! cv предвиђене и na 
ове om' чиновнике, («)ји os [гредвиђају; a сада, 
када се говори o јсдној тако исаиатиој стварл, гдо 
треба iiaimiM ннвалидима лати врло малу пов ta 
(тицу. Roja се ne јавља као ново оптерр.ћење бу- 
џета, господа пшим-с да греба iimiccanai; Мини- 
стра фипансија. Ja то. гослодб, износим само ради 
упоређења, да нам je код једне такве ствари, која 
je ii сувише незнатна, a ради се p пашпм инвалн 
дима, лотребав в пристанак ^инисхра финансија; 
a, онда кад смо оптерећавали државу разтш 
много licliiiM нздацима, није нам био иотребап 
Министар филацсија! 

'l'aKo исто ne Murv oe сложитн mi ca господи- 
IIDM известиоцем, који .j.1 рекао, да ce je доста иза- 
iii.K) v сусрет иивалидима у погледу гакса, што 
HM ci! признало, да могу подносити молбе за тра- 
жење инвалиде a да за то не требају плаћатл 
таксу. To, господо, iinjc. новипа. To On било доста 
жалосно, кад биомо рекли, да оне молбе, којима 
инвалиди Mo.ic - noMoh. морају бити сиабдевене 
таксама. To смо пмалн и раиије n n\w ове уредбе. 
To je 611.10 u раније no нашем закону o таксама 
ослобођено од плаћања такса. Ja ппх молио, да 
иопгго со овде ради o незпатној повлалтици и по- 
тто со у oiiOM iiaincM раду огледа nama добра 
воља хоћемо ли да дамо мргућности опстанка н 
развијања ннва^лидским удружењима, да ce raj 
иред.чог г. Стајића прими. 

Председник Миша Трифунови^: 11ма реч г. 
ЈВуба Јовановић. 

Љуба Јовановић: Ja сам разлоге навео и ту 
није исти случа^ Господив министар кад [1ред- 
лаже неке установе, то значи, да 6в то ради у спр- 
разуму са својим колегама. Mn те иове установе 
imcMo стварали no   пашој гашцијативи,  него no 
iipc.i.Kiiv како je naainao од страле Г.  Ш стра  и 
нз .сскцијо. Mn ne само да ииомо повећавал? нз- 
датве иа државне касе, него смо пх још n сма- 
II,II;III. Ja сам рвдр говорио»о случају, да je г. Ми- 
нистар имао за сличав случај раније мшпллње 
Министра финансија и Мшшстра пошта, којв ce 
nujo с таквим захтевом сложио. 

Председпик Миша Трифуновић: Г. извести- 
лац ве прима предлог. зато hy ставити чл. 18. ни 
гласаље како je редцгован у секцији. Ko je за то. 
да ce тај члап', како je редиговав у секцији примв 
нека изволи седети, п. ко je против њега нека нз- 
воли устатн. (Седи већина.) Објављујем, да je чл. 
18. примљен, 

'Пролазкно na чл, 19. Има реч г. Пејовић. 
Крста Пејовић: Ja бих био слободап да ста- 

RiiM свој предлог.Мој iip(VWiorr.iaeir OBiiKo: Да75,% 

попуста na жељезницама вма сваки тшалпд без 
обзира na. сврху у коју путује. Ja мислим, да бп 
ову бенефицпју трсбалп датп ппг.а.шдима. Ако rv 
овај мој предлог не би могао примити, онда мо- 
лим, да ce прпмп мој други предлог, да i^'/, no- 
пуста Eia жељезницама има сваки ппвалпд a ca 
rio', неспособности за привредни.рад ■без обзира 
na сврху у воју путујс У свим земљама н у Не- 
мачкоЈ u у Француокој 0 у ЕиглескоЈ n у Бслгпјп 
имају сви анвалиди бесплатни подвоз. У Белгији 
пмају потпуну слободну r.ovuhv сви инвалиДи од 
:;и',' ннвалидности ца na вшпе. Зато ja мислпм. 
да би мп требали ову бенефицију да дамо напшм 
шшалидаша и да нм na тај начив помогнемо, кад 
m h  овом уродбом   irt' napapain.vji'Mo   пм  довољпу 
IIOMOI). 

lipe к 1 дти;, Миша Трифуновић: Има реч г. 
Рајчевић. 

Известилац Милосав Рајчевић: Оиде je пред- 
ввђепо према потребн да пм ce пзађо na сусрет. 
A.in дати im To.niKo права, као пгго Вп тралште, 
io m" 611 могло oirni. јер ce то може и злоупотрс- 
бљавати- (Др.   Урош  Стајић:  Шта сте им   иного 

[,а mV 1 
јцредоедник Миша Трифуновић: 11ма реч г, 

llcjoimli. 
Крста Пејовић: Мојим Предлогбм ппсу обу- 

хваћенн свн ннвалиди, ]ep су инвалиди они по- 
чев од 50 na до 100^ ннвалидностц. И ja. мислим 
онда да овај мој предлог ne би танио никакве ве- 
лике изДатке, јер од 50 na до ion',, пипалпдпостп 
мисЛим, да ce ne би могло наћи више од 20—зо% 
ннвалида. (Чује ce: Л, вшпе BH'IIIO!) ORU ппг.а.шдп, 
господр, nehe алоупотребллвати бенефиције, које 
UM држава буде дала. To нису људи, који ne трч- 
карати од једнрг меота до другог, JJCII људи који 
ln' uhu no потреби у извесна места вао што су 
бање птд. (Један глас; За баље je предвиђено.) И 
ако je то Beh предвиђеЛо, могла бв ce и ona. бене- 
фиција латп. коју ja. предлажем. 

Оредседшш Миша Трифуновић: Има реч г. 
('rajnli. 

Лр. Урош Стајић: Пошто on n моја рсдак- 
unja 611.1a оваква, i;ai,r.\ предлаже г. ПејовЉ, то 
ce ja слажем ca његобим предлогом n ja бпх liac 
молио, да га примите. Кад већ инвалидима ne да- 
јете пикакве друге концесије, дајте им бар ono у 

.знак признања. Ви знате< господо. да су нове ко- 
мт-пјг. које су вршлле преглед биле веома строге 
u (a je 11 omix шгеалида, kom су до сада при- 
мали noMoh. отпало око 'io1/,. У топличком округу 
Te су комисије паправиле читав пачариз. Јер су 
они Јшвалиди, који су дотле били са 100% инва- 
.■шдпостп. послалп сад пппа.шди са 30—40% nn- 
валвдности. Зато бпх ja молпо. да им учинихе бар 
OBJ  ЕИЖЦвСИЈу,  na  баш   i;a;i. 611  ce  ii.y;!ivio. да. lic 
onn cnojiiM трговачким послрм пекада ићи, дајте 
HM ИОгупНРСТ, да. то Milili' 11 да ;ia|ial|\;y себп х.тсба 
na noiiiTon начин. 

Председник Миша Трифуновић: Има. реч г. 
Мпппстар за Соцлјалну Политику. 

Министар na ('ounja.in.v lIo.iimii;y др. Вје- 
кослав Куковец: ГоогГОДО, ono je пптап.о иоте npn- 
роде i.ao n ono поштанско питање и ono питање 
финансијске природе. Ja пебих мото [аље ићн но 
mro je уредбом олакпшце дало Министарство Oab- 
браћаја у својо време, јер оу eno те оларшице 
ствари привремене n noje. како ja држим и сма- 
трам, можемо  m дати  само у  инвалидском  за- 
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кону- Ja налазим код овога случаја, да je ово до- 
бро предвиђено зато, штр јо то решено у једној 
Јгриђременој уредби. Г. Стајић овде говори <> нека- 
квом признању инвалидама. Што će тога питања 
тиче, ja сам Baw још npr почетка иретреса напо- 
мспуо. да мп o TiiM стварима иорамо да расправ- 
љамо, да су то ирупна, политлчка и нацијонална 
питања, која he се моћи довољно ввдети, како ja 
држлм и MIIC.IIIM. тек овда кад Народна GKJU- 
штина буде расправља;!!! o иапрту прг.могл ••.n- 
копа o птт.тдпма. Оиај случај je довољно и 
iip.iiiii.iiif) решио ггатаке o уређењу привремене 
noMolm n зато ja држимј да Hehe бити штетно ако 
lin примите ono како je привремено решепо-.' 

Војислав Лазић: MO.IIIM за реч. 
Предоедник Миша Трифуновић: lin no друти 

uvi говорите код истог члана. 
Војислав Лазић: Ово j'. господине председ- 

iin'h'. другн члаи п ja не могу да пропустим при- 
лику a да o и.сму пс говорим, јер ме моја савест 
тера да говорим. -Ta морам да говори*) и допустите 
MU да гововим. -Ta сам имао прилике да видим, да 
се 'пмпки imi-a.in.m позивају no службеном послу 
да дођу у суд ii-iii у војну команду, a њима се 
унапред не шаљу карте, да могу путовати возом, 
веђ су iipimvhi'jiii да са иуче п да трче час до 
оиога час до онога надлештва, дотиге не добију 
карту и док не дођу до власти где су позватв 
срез^илв го.јпх- команду. Па и тамо се bner зло- 
иатс n муче, ДОК im i[oi;ai;ai' пачпп добију бес- 
платну карту u дођу i:\iiii. Сада можете поми- 
слити какве иуке и какво малтретирање има да 
поднесе onaj. који je ćaitaT у једну иогу, a морп да 
u, ic п ;ia путује ne само no свбдој потреби већ и 
na позив власт. A овако, госпрдр; акр се onaj 
предлог npiiMii. сваки своје право зна и рнда onu 
.I,V,III неће бити малтоетирани. Зато вас молим.да 
прпмптс предлог г. Tli'jomilia. јер за цржаву неће 
г-мтп велике штете што ће неких ino тешких ин- 
валида добити бесплатпу вожњу a omi су. го- 
cno.io. u заслужили, да им се бар то учини. Го- 
сподр. mi треба само да замислите колико мука 
ii\ni ja види један ннвалид сакат са једном но- 
гом. кал он mm, да трчкара прво no отитини na 
опда ii ст>еском€ начелнику. na и другим власти- 
ма. док му се no реши питање, да т.обије једну 
беоплатш' кавту и то само за једио пу^оваље. 

Крста Пејовић: Господо. ja сам мало пре 
нзнео једну ствар Roja се nnv дрвол>н6 разумела 
како \in се чини: Ma.io пре ja bm предлолЈио. да 
попуст na железници има свакн ннвалид преко 
:>i\'' ннвалидности односно неопособиости за рад. 
Ја-ту мислим na т)ивредни рад. Ову бенефицију 
неће иматн onu иппалилп. којп г\ цглмппп чи- 
mu'nmiir. jeo има 'u таквих ипт.алпла a ja сам за 
хтевао TV бвнефициј7 ^а ону najkroRv клту, na 
сељаке n ваднике, којима je најпотвебни1е na пм 
се пружи помоћ. Затр бих молпо. да се оваква in- 
мена пртши. 

Поепсешшк Мишд Трифуновић: Госполо. 
i,|iii(j-viiii1i"\io решељу. F. mrcmnan и г. Mnnn- 
гтао ocTaiicv npn стапој редакпији. -Ta hy ставити 
na гласаље чл. io. ТГо je за то. да се onaj члаи 
iipiiMii. како je изашао нз оекције. изволеђе ce- 
neni, a ко je против изволсће устати. ГВећина 
седи.") Објављујрм. да je члав 19. прЈгмљеи no 
npr 1лор\' f'Mniiij"  ТТа тЈеду ie V, глаиа. 

Др. Анте Дулибић: ГосПОДО, ja имам при- 
мгЛпу KOfl ЧЛ. 20. n то npno КОД na na   I. ГооПОДОј 

ca OI'.OM законском основом. a то јг аа-копока 
cciKina. noja, садржи све те уредбе, остали су na 
сиази omi постојећи закони у појединим земљама, 
n то je, господо, једна таква збрка, да се човек ту 
не може наћи. Осим те тепшоће што се ту човек не 
може nahii. оппм се чини једна неправица, јер су 
пензије разне у појединим крајевима name отаџ- 
бине. Ja сам. господо, то истакао и у секцији, алв 
већина секције иије нашла за сходно да изједначи 
иивалиде nn mro се тиче пензије ни додатака, 
него су остате одведбе mro се тиче прнзије no ота- 
ром. -Ta. предлажом. ла ^акополаппп Одбор одлучи, 
да се cmiM инвалидама изједначе пензије у namoj 
лржапп n да ое у ту рврху ona глап.а прати сек- 
цпјп. где he се израдити једаи посебан чл, 20.. у 
коме he се nalin изједначени сви ипвалиди иашо 
дри^аве. To je једав предлог, Сада сам слободав 
предиожити Л1>у|'11 предлог код тачке ТТ. 

Овде се говори, гбсподо, o износу од 30 дп- 
napa непосредне пбрезеј да породица има право 
na, ИНВаЛИДСКО IIOTHOPV  ПОД УСЛОВОМ. да  He n/ialia 
nn од зо динара, To je нзмењеко, јер 6д априла 
im старо^Ј било je 50 двдара. Са ошм 0н)1жен>ем 
од 50 динара на 30 стављенв оу пппалиди 
iinai; у неповољан положајј али ne само с тога 
него и ради другрг разлога,, jop у onaj непо- 
бредап порез има се, no овоме предлогу, уоачу- 
нати u порез tia личност, a тај порез како сам до- 
знао овде дрста je велики if такав изиос од 30 ди- 
napa. ако се гакође рачуна у тај непосредан порез 
n nbpea na пичност, онда ова уредба може одузети 
мппгпм поролпцама npano na ncimnjv. Ова ИСта 
свота од 30 динара игра опет једпу улогу у тачци 
II. Право na пензију признаје се под условом, да 
na име непосредне порезе, у KOJV се има урачу- 
патп u пореза na u т. л.. ja бих предложио, да će 
остави 50, али да се iie рачупа пореза na личност. 

АГшпктар за Ооцијалну Политику: др. Вје- 
кослав Куковец: Ja могу прпмптм oitv лтгу при- 
мгдоу. да се укине пореза na личност, јер плада 
nujo то изрично ропш.та. А.тп рлавна ггпар што r. 
ДулиГт!! тражи, оно нздедначење инваллдског за- 
кона Счииј!' од 1888., то je госцодо. јолап предлбг, 
за који мислим, да нисмо ми иад^ежни да реша- 
вамо. М^ решавамо n претресамр уредбе Есакве су 
бпло II иожемо законе изједначивати no иоком 
cKpahenoM поступку, али у рквиру члана пз. 
Устава, a не кратким путем EMIKO претресамо rio- 
cTOjehie уредбе. To уредбе од 11., фебруара 1920. 
го i. и од 25. марта. о. r. биле су допуна nocTojeher 
инвалидског закока. Mn нисмо до сада диралн у 
i-vnmiiiv иакопа. Изједначење^тих закона, које he 
бити потробио да се учини птто пре. биће no ономе 
nocTvuKv. који оам иапоменуо. a, данас имамо да 
претресамо уредбе, које су донете, u ja ne бих 
форма.тпо пристао na изједначење закона o пвн- 
пијама. jop би то значило неко nehe onTeneheiBeод 
30 милттјотга лииара. a без пристанка фцнансиј- 
ског одбора п Министра Фипапсија na то се не би 
иогло прпстати. 

Пиплос uini; Миша Трифуновић: Има ро.ч i'. 
Урош ('Tajnli. 

Др. Урош Стајић: Ja бих предлржио. да се 
уттере код чл. 20. тачка i. na крају ona, лопутг. 
Закон ол 1914. г. има се прогегпуги n na све nn- 
рал:иде и породице попгаулих ратиика од 1475. г. 
na na даље. Оро важи за ипвалиде усташе. доПро- 
вољце и четниве иа Опбије, pa4VHajyhn TV Црну 
Гору. Стару Србију n Гхи-пх' u Херцеговину. 
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Миниотар за Содијалну Политику др. Вјеко- 
слав Куковец: Колико сам нзвеихтен, предлог, који 
је^ставио г. Отајић) ие би много значио, јер се 
ов ;е радн само око 200 инвалида. Ајсо пристаие 
II;I тп господии Министар Фипансцја, ja Г>их мот&о 
MpllcTJITII. 

Др. Урош Стајић: Врој mij" Bejiiritll n пови- 
[пица mije велика, 

Министар Фииансија др, Копта Кумануди: 
•l,i цримам овај преддог r. < Јтајића. 

(Председпик Миша Трифуновић: To je при- 
медба г. Стајића aojs, чл. 20. гачке i. Пошто je 
члав 20. велики решаваћемо сад т^пиу no тачку. 
Код тачке i. чл. 20. г. Стајић учшгао je једну до- 
пуну, t«)jy je примио r. Министар за Социјалну 
Шлитику и г. известилац. Ko je за то, да се га^ка 
i ч.1. -јо. иримп c-i допуном господина Стајика 
нека нзволл седети. a ко je против нека изволи 
устати. (Сви седе.) Објављујем, да je тачка i. чл. 
20. примљена. Има реч r. Стајић коД тачке П. 

Др. Урош Стајић: Код та.шсе II. чл. 20. iia 
крају ка^ке се овако: •N' свима тим случајевима 
кмају такве породице право no нпвалидску tiof- 
ггору под условом, да не плаћају више од зо ди- 
napa непосредпога пореза, у који се износ има 
урачунати и порез на личност без тшалидскога 
пореза. Kao UITO видите, ту се јо,чпом руком даје, 
a другом одузима. ТТошто je господии Министар 
пристао, [s се нзбацв личии порез, ja молим, да 
овај став отпадне. 

lipe ici'.uim; Миша ТрифуновиЦ: ТГод гачке 
II. \III.IIIM господина известиоца и господина Ми- 
иистра. да со. изјасне. 

\Тнпистар за Сбцијалну Политику др. Вјеко- 
слав Куковец: Ja пристадем, 

Председник Миша Трифуновић: Стављам на 
iMjiciiii,-'i.rii.v li. Minu 20, ca нзменрм господина 
Стајића » господипа Дулибића. Ko je за то, да ое 
тачка li. члаи 20, прнми тако. нека стзволи седети, 
a ко je upi nir. Heiia пзволи устати, (Свн седе.) 06- 
јмг.л.уЈсм. да je тачка П. члап 20. примљена. 

Тачка ili. члап 20. примљена je онако, како 
io редиговаЈш.  Има   реч  код   тачт«; ГУ. господнн 
Урпш   ( 'TH.jllIi. 

Др, Урош Стајић: Тачка IV. овога члана 
гласи овако: Тако нсто рд i. IV. 1921. године na 
у бу (уће nM.i.Jv право на инвалидску потпору и 
oiM лица   побројана v члану 3. закона o потпорн 
i'i>jlllix  liiii;;i.ili;i,i. КОЈа  ПОСЛе СМртИ  IIIHM.III,I,'|  НШ- 
Ју свога хранпоца или таквог храниопа добијају, 
no iid.i условом, да u тај хралшлац плаћа ман>р сд 
:м\ лииирл непосредног ггореза«. 

•Ta бих молио i.i се уметне после речи »вој- 
ппх инвалида : као и породице палих, помрлих 
u несталих ратника«. 

Мтгастар за СоцијаЈшу Политику др, Вјеко- 
слав Куковец: To ое може при.мпти. 

Изве'стилац Милосав Рајчевић: II ja то 
примам. 

Прсдседник Миша Трифуновић: Ставллм na 
гласаље тачку iv. ca рвом допуном посподииа 
Отајића. Ko je за то, да be te ranita тако прими 
пека изволн седрти, a ко je nporžra пска нзволи 
уетати: (Cm седе.) Објављујсм, да je тачка iv. 
iipiiM.i.ciia онако како ју je прочитаб госполин Oru- 
inli. Има реч |;пл тачке v. господџи GtajHh; 

Др. Урош CrajHti: Ова тачка V. како јо овде 
предложена   зсома   je   позгодиа,   О^аква   рсдак- 

iiiij;! даће могућности, да паши ратници дезер- 
тирају за време борбс, Стога, господо, ja бих пре 
дложио caciaiM друкчију p д.-п.цпју ове тачко и 
к mM. да je прпмт •. Ова тачка no одредби секЈ 

niijf i Macu овако: »Ово право потпоре оД i. [V. 
(921. године na и у будуће прнзнаје се и ошш нп- 
га.иипма. односно њиховпл породицама умрлих 
n песталих paTHinca, крјн су, пошто су пздржалп 
све тегобе при одбрани домовипе 1915, године па- 
пуштајућн rpaiimic Краљевпне Србије upe 1912. 
године, по'д утицајем опште нзнурепости и пеиз- 
весности o будућности саме домовине, a пошто 
пису били обавештени o цању н MOI-.VIUKICTII даљсг 
повланења клонули духом н предалп се псприја- 
тољу, Ово право na нотпору призпаје се само ошт- 
ма. који су у војсци ('iii.ni редови inu капрали«. 

Ова je стилизацнја, rcaO што рекох, врло не- 
згодаа п пма од^шке да молге бити дезерт11ра11.п 
и да тај ia«;i: дезертира буде паграђеп и да м\ се 
призна mir.a.m.ia. Стога ja мислим, да овакву pa- 
дакцију ne треба примити. Ja бих предложио 
стога једиу другу редакцију, која hc то далеко 
бол>е да каже и избећи he се оласност дезе^угира- 
п.а. Ова редакција no моме предло^ гласила би: 
»Право na ннвалидску потпору признаје се и по- 
родицама оних погинулих, помрлих н несталих 
pariiiu;.'!. српске и црногррске војске, који оу при- 
ликом повладења у 1915. годипи због рањаваља, 
болести u изнурености моралв заостати од сврјих 
јединица, na се пзвнђањем утврди, ла су због тога 
заостали и услед тога умрли. 

ТТсто тако право na ипвалидску потпору 
имају п .iiiMiin инвалиди, ако ,се нзвиђањем 
утрли. (a су na Предњих разлога као инвалидл 
заостали од повлачења у 19) 5. години«. 

Мтпшстар за, Социјалну По.птм.у др. Вјеко- 
глав Куковец: To се може примити, 

Павле Анђелић: Незгодна je ова редакција 
[•осподина Стајића, јер ja зпам-, да |е билб офгаџ!- 
ра. Rojp су сачекивали lloi(Vlim<, војште са револ- 
вером у руци ii враћали их патраг' и ако хоћемо 
MU сад те л.улс који су пред револвером моралп 

:а стукпу назад и бог тогл, остали у домог.ипа. 
и да no то шзвиђа тг да им се потпош ifiov Toia ne 
даје, ja сматрам, да то ннје право, Fltrro гако сма- 
трам. да јо велика погрешка да cd извпђа, да ли 
нм je изнуреност или иалаксалоот била голвка. 
,ia су моралв остајати. [Јостоји фш% господо, ла je 
6ИЛО п такг.их људи, алп ОНВ К0|}И су остаЈШ, до 
палп су ропства п право јо. да (вихог.ч псродпце 
добију ипвалиду. Ja остајем прн овод редакцији, 
коју je предложила секција. 

Ипвостплпд Милосав Рајчевић : Ta мисјшм, 
да je свакако згодетја родакција,. коју je Оекција 
npe ихожила, Згоднија je за то. птто се овп случа- 
јели врло тешко исшпују. Ови су се случајеви др- 
гађалв у једнрј катастрофи. где никр није зпао ии 
за кога и где je врло гешко те ствари сада пспити 
вати. Мн сами прежившги смо ту катастрофу, He 
Гт требало допустити, да трпе породиде тих људп, 
којц cv се у тој oiiiiiToj катастрофи предавалл и 
.iniiimjr nii.iii у ропству, Jinnpo nii било кад блсмо 
могли направити разлику измђђу л.ули. који су 
учипили више за отаџбину и опих, који су учн 
mi.iii маи.с A.in ово je бцла једна општа ката- 
строфа, у којој су свл клонулл духом. Mu сад то 
гтап.с разумемо, алл оида. кад су ти људл бил.ч 
пеизвеспл в 1;ад TI самл пису зналп цил. свога 
бегства, зо њпх то статБо  пије било  тако   разу- 
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M.'I.IIIHI. Стога, господо, мм имамо рирапдаиа ра- 
злога, да ареко тнх ствари пређемо шм tipe, што 
\;II иисмо Miroro .viiiim.iii mi ирема niiiiM људима, 
[сојима ji' требало учинити. Рапијс смо мислили, 
да греба осудити све оне људе, itojH су осталв 
INI.I Е1ецријатеЈБем. Али најзад смо дошли до 
тога, да ne можемо тако поступати TI да не 
можемо нрема овима учшгати оно mro греба 
v'iiimiTii. II кад ое у.-.мс у обзир, да с,у у таквим 
MdMciiTiiM.'i MdiMii да i;,i()ii\" u да се старе непри- 
јатељу на расположење и људп бољог паспитаља 
н nmpiiN погледа, оида je тим разумљивије, тто 
су то могли учинити прости људи. људи који c.v 
били и гладнн и боси н који су се пала шли у је- 

IHOM ужасном стању. Стога ja мислвм, да je ова 
редаЈкција, коју Секција предлаже много згоднија 
од предлога господина Стајшш, 

Председник Миша Трифуновић: Ставллм na 
гласан>е татку V. члана 20. Ko je за то, да сс тачка 
\'. примв овако како je редигована у Секцији, 
ući;.-! взволи седети, aко je против.тога иека взволн 
устати. (Већина геди.-) Обдављујем, да je гачка V. 
примљена no предлогу Оекције. 

Молим вас, господб, јесте ли ва то, да про- 
i.iiin'Mi) рад, n.iii да сврпгамо јпт овај члан? (Глп- 
сови; Да оврпгомо овај члан!) 

Дакле, господо. тачке \'l. и VTT. примљене 
су, Јер код п.их нема примедаба. Прелазимо na 
тачку \'|1Г. Имл реч господип Пбјовић. 

Крста Пејовић: У onoj гачки има једна пра- 
зцина, коју греба полутгати. Овде пије категори- 
iMiio која су то лида сиромашвог стаља. o којима 
ri' овде говори. Ja мислим, да би требато додати, 
да су то она лица, uopa ие плаћају више од 30 
дивара нелосредне порезе. Дакле^ после реч^; 
»под условом да су та лица сиромашпог стаља«. 
требатго бв додати: »то јост, да ne. плаћају вишс 
од 30 данара пепосреднге порезе, у који се износ 
ne урачупава порез na лнчпост, mr ипвалидски 
порез«. 

M'BHHcfap ria. Соција.шу Политику тгр. Вј^чо- 
слав Куковец: To се може примити. 

Известилад Милосав Рајчевић: Примам ту 
допуну. 

Првдседник Миша Триф-уновић: Стављам na 
гласаље гачку VTfT. ca допуном, коју je предло- 
;кио господин Пејовић, a коју су примили госпо- 
дин Мшшстар и господив известилац. Ko je за то, 
m се тачка VTTT. прими, са допуном господина 

iTTojoTiTilia. пока, тггшолп ссдетЈГ. a ко ji1 иротпп нека 
пзводи устата. (Сви седе.) Објављујем, да je тачка 
VTTT. тако примљена. 

Tlu реду je тачка IX. Има реч господвв TT(i- 
јовнћ. 

Крста Пејовић: -Ta бих предложШ, ла се на 
крају тачке IX. додаду ono речи: »или ако се шко- 
.|\!\- до навршене 23; године«. 

Председгагк Миша Трифуновић: Отавллм ча 
гласање тачку IX. са овом допуном господива Де- 
joBHha, коју примају господив Министар и госпо- 
iim Иавестилац. ТГо je за, то. да се тачкл ТХ. npn- 
ми, ča допуном господипа Пејоввћа, пека нзволв 
гедети, a ко je протт; пека изволв устати. (Свч 
оеде.) Објављујем, да io т.-пка IX. [гримЛ)епа са 
долувом i'ociiojimia Пејовића. 

ТТТта имате даље, господипе Отајвћу? 
Др.^Урош Стајић: Код XI. и Хц. тачке niia 

да се Пзбалр »у којп сс нзнос нма урачупати и 

nopea na личност бђа иивалидскор порвза«:; (Глас: 
To je пзбачено.) 

Др. Анте Дулибић: Ja сам разумео у смислу 
да he узетв извос од 30 двпара^ али да се каже у 
кпјц се износ пема рачунатв порез na ли^ност м 
ннвалидскв порез. 

Председвш« Миша Трифуновић: Ово прима 
п господив Mimiirrap n господвн нзвестилац. Да- 
i.n' Tini.a Х.. XI. п Nil, примају će onaito, i.ai.o je 
господив Дулибвћ сада протумачдо. Долапвмо na 
тачк-у XIII. 

Ј[]). Урош  Стајић: Ja  бвх  na   крају додао: 
ono в&жћ само за ono. удовице, које су једини 

уживаоцн потпоре«! то јест ftoje пемају деце mi 
род11те.'г>а«. 

Крста Пејовић: Ов te нма, no моме мишл>е- 
п.у. једна празнлва, коју би гребало попувити, a 
то су удовице, које се удају за ннвалиде са 50^ 
тгоалидноств na na вшве, A m нма примера, где 
се уда оваЈсва удовица и г te nehe повести муШко 
дете са собом, пего га оставља код иужевљеве no- 
родице. C тога бих ja био да се ово дода: Удобица, 
која no овом закону прима пензију, a има малр- 
летне деце преудајом 3ia војиог ннвалида, чија ne- 
способност за привредив рад износн више од 
5095 пппалплпогти. губв право na полсвину своје 
пепзијв, шо своју децу папусти илв их оставп 
родител пма свога мужа нлв ма ком другом. (Гла- 
сови: Боља je редакција господива Стајића.) По- 
niTo je боља редакција господина Стајића, ja оду- 
стајем од мога преддога. 

Друта ствар: Удовица која се удаје за отран- 
ца n.rii лице без дрЉавЈ^анотва r.vftn право na 
пензију, a na име спреме ne прима никаквЈ 
оштету. Овде j'1 предвиђепо, да ое ĆBaitoj удо- 
rnmi. noja ое удаје -лп. инвалида са 50$ идвалид- 
иостп ii.in за које друго лице, даје na име спреме 
нзнос двогодишње њезине пепзије. -Ta, мислим, да 
би onaj предлог био лобар. јер je ово једпа уште [a 
a r.ii сте репгали да уштедите no овом закопу, те 
рачупали, да je в оправдано, да ne прими na имо 
гпреме никакве додатке, ако се удаје за странца 
i:.in човека без држављанства. 

Председник Миша Трифуновић: Тогподпп 
OrajHli je учинио допуну код тачке ХШ. Госпо- 
див Мивистар и господив известилац су примилл 
ту допуиу господина Овдјића-в ja ћу je ставити 
na гласање. Господа, noja су за то, да се ona чо- 
пуна прпмп. пека изволе седети, a господа која 
су протиг игка изволе устати. (Већина седи.) 06- 
јављујем,  ia je прпмљево ca гом допупом. 

Има ли jom i;ai;mi\' примедаба код ове рлаве? 
ГНема.) 'Гачп-а Xiv. je примљена. 06iaB Бујем, да 
je n iviar.a б. у целости примљена. Да завршимо 
пад. Ja hy предложити следећи дневнв ред; i. 
Продужеље o ннвалЛдима; '2. Извештај Т. секције 
Управа Фоидопа. 

Војислав Лазић: Господо, неопходно je no- 
требпо, ца се као прве тачгсе дпрвнога реда став- 
љају naJMmmiii npivi.M"Tii, a Управа Фондова ппје 
хптпа ствар. (Др. Анте Дулибић: He може ona да 
cotane i;ao ур?дба, за TO j'1 viirna crnap.) 

ГТредсодник Миша ТриФуноЕић: Tu je китна 
ствар. јев бв иначе урс (ба o Управи Фопдова оста 
ла кар Уредба. За далљв дневпи рел ставлЈам: 
• ".. Извештај V. сешшје o ограничавању државпих 
шума; i. Извоштај II. секцијео Обзвапв и наредбв 
o пошењу рружја; 5. Изветтај П. ceiui;Hje p жаи 
дарморијц;  о.   Извсштај   Г,   секцијо o порозу na 




