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ратну дббит, o разрезу порезе и порези EIO посло- 
внн промо.т; 7. Извештај 1ГТ. секције o судовима 
скупопе; 8. Извештај Ili. секције o заштџтиубо- 
гих п 9. Извепггај Ili. секције o заштитн младежи. 

Недељко Дивац: Ja прелдалгем као другу 'm- 
чку дневиога реда уредбу o становима, 

Др, Јанко Шимрак: l!ii сте били тако љуба- 
:'.IIII. грсподине председниче. na сте na последњој 
IC;UIMUII ггрихватилн мој предлог, да ва првоме 
месту дневнога реда дође уре.дба o заштитн рад-' 
mu;;!, a надругом уредбао становима. Ja п1 абиља 
ne oiiiii;o чудам, noro како бн човек казао, гребао 
пп чудитп. да сс ова уредба сада у бпште не меће 
na лшмши ред. Нека се. бна метае na enoji1 место, 
na кojo^г jo и била,. To [je врло важна уредба и ва- 

■,I.-IIIIJU од свију ових што се овде читају изузев 
овога ицвалидског закона. 

TTpo,i(T,iiim; Миша Трифуновић : Изјавшено 
ми je, да би влада желела, да nopa влада прису- 
ствује рецЈавању ono уредбе o становима, i;;io и да 
узме v'KMiilui. Док оо ио образује пова влада, она 
je ван днерног реда, a чш ое образује влада. ста- 
вићу je <■ иеста na гЛасање, a то мислим, да he 
ппти кроз три до четири дана. 

Др. Јанко Шимрак: Господо, ^rтr радимо 
оамо ;io 24. Bn знат^. да католици. који оу.члановв 
одбора, Mopajv да вду својвм кућама. 21, имамо 
бадњак, a 2р. већ Божић.- Дакле, најдаље до 23. 
могу ти л.удц fiiitu рвде. Како 'у шшас 14. то нам 
oi'Tn,^ jom сђега два три дана. Мећутим, када he 
се криза сврцгати то ми ne зпамо. Дрема мппгл,"- 
II>V oiionniiiijo. oiin in- ce касно свршити. Стога мо- 
лим, да ова. уредба o ставоввма доће што пре na 
решаваае. Из уста господипа цра. Марковића ка- 
зано je овде; »Закоподавни Одбор у оилапт.ој 
рфизв кабвпето no ^оже onoj рал да одахожи него 
има одма решавати«; за^то мв v овом случају ne 
иожемо niiTiiTii. шта ће будућа влада казатв o 
гтпарпмп. које оу на дневном реду, него ре просто 
мора врећи im реграваље. Повово стога молим, да 
ову уредбу отатшмо као другУ тачку двевнога 
реда. 

Ja ставл>ам предлоГ) да ce глаба o томе по- 
нмевично, дасе отавв да друга тачка дпевнога 
реда буде закрн o становвма. 

Недељко Дивац: Ja потпомажем предлог ro- 
оводнна дра. Шимрака. 

Председник Миша Трифуновић: Овда, io- 
сводо, ja fT,ii;.i|,nM im, гласан.о ttao прву тачку 
двеввОга реда инвалиди, a као другу тачку двев- 
пога реда отавови. Молпм госводива секретара, 
да изволв прпотупити прозввцв господе народних 
посланика. 

Секретар Света Михајловић прозива чла- 
иове одбрра и ошг гласују и то: Недељко Дивац ;!а 
лр, Урош Стајић :5a. Апдрој Гооар за, др. 
Јанко Шимрак за, Planili отсутан, Рајчевиђ про- 
гив, ТТавле Лпђоли!) за. ApaMiih ;!а. K'poTa TTojomili 
■'.п. ('vimmi; за, др. Жарко Миладивови^з против, 
Виловић за, Bojiiciar. Лазић за, Хуоејв клш за, 
Хусејн Manrah за и Миша Трифуновиђ  против. 

ПредсеДник Миша Трифуновић: Гласало je 
гвега 15, 12 за, a 3 против] Према томо. дневнв рел 
идуће седпиде биће овакав: l. Продуа^он.о специ- 
јалве расвраве o уредби o нввалидвма; 2. претрес 
извевггаја ПТ. секције o уредбама o становима; 
3. претрес пивоттаја V. оекције o уредби o огра- 
пичавању државних шума; 4. претрес извеш^аја 
li. секције o обзванв и наредбв o пошењу оружја.; 
Г)ј претрес извештаја II. секције o уредбв o жав- 
дармерији; 6. претрес извевтта^а \г. секцвје o вра- 
ћевим уредбама o порезу na parno добитке. o ра- 
зрезу пореза ва земљшпта у Краљевинн Србијв и 
Црној Гори и o повезу na пословни вромет; 7. пре- 
трес пзвештаја III. сЈекције o урвдби o сузбијању 
i купоће; ч. претрес извештаја TIT. секцвде o уредбв 
o заштвтн убогих; 9, претрес извепггаја III. сек- 
цвје o уредби o зав1твти младежи и 10. претрбс 
извештаја Т. секције b уредбама o управв фов- 
лоиа. 

Оида. гбсподо, давашњу оолиицу закључује*1 
a идућу заказујем за сутра у 16 часова no подне 
са ropii.ii.M дневним редом. 

(Годппка je закључена у 19 чаљова и 45 мипутаЛ 

XXX. СЕДНИЦА 

ЗАКОНОДАВНОГ ОДБОРА 
НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ 

КРАЉЕВИНЕ 
СРБА, ХРВАТА И СЈГОВЕНАЦА 

држава 15. децембра 1921. године у Београду. 

Председавао потпредседниБ др. Светислав 
Поповић. 

Секретар др. Славко Шећеров. 
Лрисутни госпоДа: Ммтклар соцпја/то пр- 

лвтике др. Вјекослап Кухмвец и Мивиотар Фппап- 
сија др. Коста Кумануди, те реферепти Министар- 
ства Стојадввовић и Јовап [лачип. 

(ilo'ioTai; у   Гд   no полпо.) 
Иотирсдоодиш; др. Светислав Поповић: Отва- 

рам XXX, редовви састава^ Заководаввог Одбора, 
II;;O.O,IIITO чутп  ;;aiiiiciiiii;  ПВОШЛОГ СастаНКа, 

Секретар др. Славко Шећеров чита записвик 
X X гХ. састанка. 

Потпродоодпш; др. Светислав Поповић: Има 
лп приговора црочитаном завиовику? 

Л||. Урош Стајић: Молпм за реч. 
ПотпредббДНВК др, Светислав Поповић: Реч 

нма грсподив пославик CrajBh. 
Др. Урош Стајић: Ja сам имао да. ушипм 

примодбу na onaj запнснвк односно чдана 15. 
отава 3. Ja мполпм. господо, да де редакција прп- 
\:.'i.oiia онаква, како сам je ja прбдложио. Међу- 
хим г.пдим из залиовика, да то ne стоји. Ja с&ц 
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гразкио, да при K.pajy става з. глаои овако: »Из 
кога he се нскључиво помагати удруЛгењв ратних 
иивалида no одобрењу Министра за Срцијалиу 
Политику«. 

Потпредседпик др. Светислав Поповић: Изве- 
стидац није примио тај преддог, Председник За- 
конодазног Одбора ставио je на гласање предлог 
оекцијс са оном ппмспом. коју je примио извести- 
лац и ^гредлог je тако примљев и онако како je 
примљено тако je ушло у заиисник. 

Др. Урош Стајић: Mcini je жао, тто ЕШје нз- 
|;сст11.'|;|Ц ту, да JI OB ПОТВрДИ TO. 

Др. Анте Дулибић: Jai сам био референт у 
секцији, na могу [саза,ти, да предлог Стајићев пије 
примљен. 

Ja сам хтео у^озорити само na то, да у члап,у 
20. при ковачној редакцији гачке 11. н гачке 12. 
има једва измена п To она нста, која je учшвена 
ii upe. то јест, да će пореза na, личност од 30 ди- 
нара нема урачунати за ннвалидску порезу, то 
нсто вреди за галку 12. A изгледа ао Записнику, 
да je тачка  м. n  (2. примљеиа 0ез нзмена.  ■ 

Потпредоедник др. Светислав Поповић: Ta 
he се нсиравка провести в тиме je записнш; 
примљен, 

Пре прелаза иа диввнн ред, имам част нзвс- 
cTirni вас, да je I. Секција цоднела нзвештај Прој 
i; o уредбама Министарства Фипансија под бр, 
б, 13, 69, 7u, 71, 12 u 7;5: нзвештај број 15 0 измени 
члана 5. и 40. закбна o уређењу државне хипоте- 
карне банке Краљешше Орба, Крватаи Оловенаца 
и извехвтај број J<i 6 уредбама Министарства Трго- 
imit! u Ин^устрије бр. 35—40 списка. Овн изве- 
штада ставиће се на днввн^ ред. 

Дрблазимо na дневни ред, гослодо. Ha днев- 
IIOM je реду продужење специјалне раеправе o 
инвалидима! Пошто гоопбдин известилац није 
ОЈзде, спречен je, то молим кога од господе цосла- 
иика чланова секције, да заменв господина изве 
стиода. (Глаоови; Може господив Дулибић!) Мо- 
.iiiM господина Дулибића, да изволи замелити нз- 
вестиоца. У расправи je глава O'. Реч има госцодин 
посланик Стајић. 

Др. Урош Стајић: Ja бих молио, да се то 
нзмеин овако да место речи: »II. Тешки ннвалидн, 
то јест omi од 70rr-l00% инвалидства« да дођу 
речи: »П. Тешка инвалиди, то ječr omi иочев од 
70—i00f% инвалидности«... 

Даље овде изгледа, да je погретно стављепо 
50, a трсба 50 да стоји. 

швестилац др. Анте Дулибић: To cd може 
примити. 

Др. Урош Стајић : У ставу под 111. гдо се 
каже; Цолутннвалидв са барем 50—60?? инвали- 
дности, ja бих био за то, да се ова инвалидност ра- 
4\iia. од' 30% ла на вшпе, јер je 50% инвалидио- 
стн веома мало и онда би овај став гласпо: »Полу- 
ннвалиди са 30—60%.« У Фриицуској je 20—50%. 

()I:;II;() као што аредлажзм треба' усвојити 
нарочито с обзиром на то, што je проитла комп- 
сија за преглед инвалида била врло ригорозџа, 
так-о да су 'ЛО'/,  инвалида одбијени. 

llcTd такч) ако OBO примите онда пматс na 
страни 32. такође да се ово исправи и да место 50 
дође 30%'. Та!кође ja мислим, да се то исправи n 
да место b0o/i дође 309? iU"yu 'l';ll;(, " -1;| '■'' уметне 
и ono »почев«. У тачки Xll. б) ja бих предлбжио, 
да се пзбаци тачка б): лица, која су од аграрне 
реформе npiiMii.ia бесплатво земљиште било у сво- 

јину било na, уживањо... (Др. Славко Шећеров: 
Ta само доброврљци iiy могли добити бесплатић 
земљу.) Ту onu немају право na ове додатке, за- 
iiiTo инвалиде лишавати њихових права, (Др. 
Славко Шећеров: Ja ое томе ne противим.) 

Потпредседник др. Светислав flonoBMli: Онд.ч 
ona тачка постаје буки. 

Др. Урош Стајић: Јест. последњем ставу 
пма друга реченица [фед њом: Повећање цореза, 
tioje долазв услед доцније измене iioprci;ii\ n/m 
финансијалних закона као инвалидски порез ja 
бих додао; и порез na иензију (Др. Славко Шеће- 
рсв: To се моЈке примити) n лични порез. To су 
ii,;M('iii'. које бих ja аредлозкиода n,\ Одбор прими. 

Потдредседник др. Светислав Поповић: Код 
члана 22, ii 23. немате предлога; 

Др. Урош Стајић: Имам код 23. 
Потпредседник Др. Светислав Поповић: Мр- 

лим, i;o.jn je предлог код 23. члана? 
Др, Урош Стајић: Овде отоји овако: Giii>o- 

машним ратппм инвлаидима може Министарство 
Социјадне Полигике (Обласни инвалидски одсек) 
одредити у UMU погребних трошкова највише до 
■200 динара. Овде би требало да стоји, да »мора« 
одредити »пајмање 300 динара«. Јер кад peh са- 
храњујемо Министре n посланнке o државном 
трошку, i;o,jn су богати, онда није право, да сиро- 
гице oi'.n.K Јуиака с Кајмакчалана и Мачковог Ка- 
vciia npoiiiibOM куве за погреб њихов. Ja опх мо- 
.ino. да Će то прими. 

i\liiiin<-ra|) за Социјалну По.пти.у др. Вјеко- 
слав Куковец: Ja бих друге примедбе оримио; али 
ono од римско Tpir члан 2l'„ где се у потпуне ннва- 
/шдс убраја i'.i-li инвалид са инвалидским степе- 
noM од зо'/ . иде преко граница, које буџет пред- 
виђа. Уредба, какову су ту донели, доиели су у 
сагласности са Министррм Финансија n терет, којн 
би био прско Tora у буџету, ne бн ono изведљив и 
Ja то пг oi; могао примити. Ja мтмим. ГОСЕОДО, да 
nnji' то nirin право. Вјероватно, да ое je у једном 
нли другом (злучају, како гошшдин посланик каже, 
код прегледа ннвалџда покЈтулало пеисправно, но 
cnii инвалиди лмају ираво оуиерсвизије и жалбв 
n у колико се пису жалили, може Миниотар дати 
joni накдадир њих прегледати, но ja знам точно, 
да се у iicKiiM крајевима ннвалидност прбцењи- 
вала n сувише либерално. Акр имамо извесну 
суму за потпору ннвалвда, онда фешимо према 
потребнима, ако да^јемо онима, којима не припада. 
Ai.o дајемо оппма са инвалидским степеном до 
50^ пензију, опда смо r.i'li neiiiTo учинили за цри- 
знање њихових заслуга. 

Гледе другог ппташа. laiM.v n крлико će до- 
датка даје. то висмо im no закону дужни друг- 
чије радтл II уредба се досада држала граница У 
том погледу од 10—100% иивалидпости. И nam 
буџет за идућу годину држао се у том оквиру и 
ако опсмо мп сада давалн додатке na пензцју jom 
м оппма. i;ojn оу пспод 'A)'/, пппалпдпостл. тимс 
ne бисмо i. радп.тп no ораву, 2. nn no систему, 
КОЈИ   пмамо   no  naincM  оуџсту.  3.  ИЗНОСИЛр  бр   TO 
огромпс, своте, a ннвалиди, који су нспод 50% нн- 
г.а.тпдпостп. i;ai;o je задљи преглед пбказао, су у 
већини. A кад би пх Гпмо половина, то би поло- 
inina значила одмах 50 милијуна динара! He би 
с тога могао признати nn једну од опих измена, 
КОЈу ne on могао соипја.тпо опрапдатп. НајзаД СвК- 
un.ja, je тако piMiin.ia. na што су пристале n стран- 
t;o, koje су ваступаие у већтш.Морам псЛтово да 
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iiiuvuiciiM. да немам im социЈалпих im других 
важлшх разлога, да прихватим ту измену. 

Потпредседник др. Светислав Поповић: IIM.I. 
реч гогподии llcjoBiili. 

Крста Пејовић: Meue, господо, ^зненађује 
( вакав одговор господина Министра за Социјалн)' 
ГГолнтику тим пре, што je господину Миниђтрз 
врло добро познато, да у свим модернШ! земљама 
ii у Француској ii ,v 11(!мачкој ипвалидиост иочиље 
од 20— IOO',;. (Министар за Социјалну Политику 
др. Вјекослав Куковец: Oim нмају пензију.) Имију 
иећзију ca додацима, a Ви знате врло добро, да 
су комисије, које 6у прегледавале шшалиде, no- 
лопину п.пх одбациле ге бисмо ми уипш.т коло- 
салну цогретку готово грех, аво ми овим људима 
не бисмо дали иеде помоћи в аотпомогли их у ко- 
.iina) je mro више Moi'.vlic. јер ло моме мишљењу 
omi то заолужују. Ja сам још у начедној дебати 
[јагласио, да су додаци, којп су одређени инвали- 
дима. II сувшие ма.iи. гако да они JU; могу на да- 
чашњој скупоћи im скромно живети. A.iii j;ai;o 
je господил Министар изјавио, да сс у За^онодав- 
lui.M одГиаи- у иогледу ([тиаисијскп.х прекорачења 
ne може цшпта урадати, fo изјављујем, да ћу гла- 
сати против овога члана. Исто тако имам једну 
своју примедбу у 12. тачки лослодња реченица. 
Kuja каже: Повећање аореза, која долазе услед до- 
штјих измена пореских, односно финансијских 
закона као n инвалидски iiopes код одређивања 
износа 6д 30 динара; ja бих ггредложио, да се по- 
слије peni »инвалидски« стави »и лични«. 

ПотдредседцИЕ др. Светислав Поповић: Мо- 
.m\i poen. нзвестиоца, да се изјасни p предлозима; 

Известилац др. Анте Дулибић: Ja у име сек- 
ције прпмам измеие дотичног доДатка код тачке 
■i., дасе уврсти реч почев рд то', ннвалидности'. 
11 ако ми je сикпатичан прелдог гледе 3. гачке, то 
јсст, да се постотак инвалидностн смањи, ja ииак 
•raj прм,irr i.an референт секције no сврјој ду- 
жности ne могу да примим, јер би оввзхвв промена 
дтмма један дубоки фииансијски .viimai;. за 
који ;i,p,i,ii\i. да секција није власна да без Mmm- 
отра Финансија предложи гакву преинаку, [Пто 
се тиче других предЛога, ja морам pehir, да их 
усвајам, a прпма.м n то, да се цовисе погребни тро- 
игкови од 200 na 300 дипара. 

.Пбтпредседник др. Светислав Поповић: llpu- 
ма .m господин нзвестилац овај предлог код тачке 
i-i. става o)? 

Известилац др. AHTG Дулибић: Мепл (ч1 

'Miim. да je то нсти предлог као п предлог госпо- 
дпиа ('тајића. 

Потпредседпшс др. Светислав Поповић: Пре- 
длог je господина Стајића да се брише алинеја б) 
у тачкп 12. 

Изв стилац др. Анте Дулибић: Да се брише? 
ila тр ne .могу џристати. Ha томе je секција одлу- 
чпо остала. -Ta. бих за сада желео само лично да 
iioiiiTo кажем. Како видим. no овом члаиу 21. иа- 
гледа, да су сви тта.шдп у иатој држави изје- 
дначот!. Лко сс oiicT добро прочита талка li., 
онда Вам je jaciro, да ипвлаиди у Србији п Црној 
Горв пмају двоструки износ додатака. Ja бих 

(■пратио пажњу Законодавном Одбору иа то и 
Momo бих га. да се on o томе изјасни, да ли би 
бшто праведно и да ли јо одбор склон, да се даду 
једпакн дрдаци инвалидима \ пово присаједиње 
niiM крајевима, колико и овима овдс. Јер dam ова 
неједнакост   пајвећи   ji'  узрок   незадовољству   у 

iiaiiuij отаџошш. Јодаивут се. господо, uiiai; мора 
доћи на врај ca тим стањем. Господин Министар 
;:а Социјалну Политику je рекар, да се мора изра- 
дити пов заков и да се у министарству већ ради 
na томе иацрту BaitoHGKOM, у коме he се узетв у 
обзир све те жеље. Али. госиодо, с друге стране 
ко зна како he доћн тај закбн na решавање, л ja 
зато ипак мпстм. да иисмо моглн сад проговоритп 
o трј сгвари. Треба решити, донети закључав и 
умпипти пратдпу ствар, која би задовољила ве- 
лике крајеве тамо у иашој отаџбини. 

ГТотпрздседпвк др. Светислав Поповић: 11ма 
ргч Министар за (Зоцијалну Политику. 

Miinm-rap за Социјалну Политику др, Вје- 
кослав Куковец: Господо, [)аз.уме се само no себи, 
да сви ми. који раднмо овде у Скупштшш, трЈеба 
да радимо na томе, да буде јсдаипут једнакости у 
свима стварша, Али једнакости, господо, већ од 
самога почетка рвде пије било. Ja сам ту пејсдна- 
icocT, то морам господину Дулибићу рећи, imai; у 
пеколшсо ублажио, јер no уредби од 15. 2. 1920. 
тл. добијали c.v инвалиди у пречанским краје« 
i'ii.Ma у крунама онолико, колико су добијали нн- 
валидн у Србијв у динарима na додатке, дакле 
je iii,\' четвртину. Moj претходник г. Миливрје Јо- 
ranonnli угпоо je, те je уредбом од 25. марта peiy- 
лисана ствар TSMO за инвалиде у пречанским вра- 
јевима, да сад нмамо размер један према два. док 
смо npe nMii.iii размер једав према четири, тако да 
шгеалиди у пречаноким крајсвима добијају поло- 
вину од онога колико добијају инвалиди у Србнји 
na додаткс. 

Господо, тсмслша пепзија није једнака, али 
се у ствар nnjr iiiii;ai;o im дирало. Ако, госџодо, 
мој претходник ii ja нисмо успели да нзједнач&мо 
све 1швалиде, ипав Вв мрвате признати, да се 
iipnni.io ближе једнакос^н n. господо, мп ипак мо- 
рамо иматп непреставо у виду, да je већ и рво 
јодиа благодет. када се овим путем бар нвштр оси- 
[урава за нолпе ннвалиден њихове породице. 

Mn даиас по.мамо финансијске могућности, 
да можемо na п.пх трошнти воће сво*ге, специјалпо 
na помоћ ннвалидима, na додатве n иарочито да. 
je боље прпмптп ово што смо сад већ затекли;, na 
ia осигурамо eno ове примитке n за јодие и за 
друге инвалиде с једпе стране, a да с друге странс 
mro више инсистирамо na томг. ia дођсмо до јс- 
диога инвалндског закона, какр биомо то инва- 
лидско питање као такво \ioivm регаити п ca 
друге полазпе тачке, 

Господо, ja li.v папомепутп још то, да no 
MOMO мни1љењу то пису никако примитци, које 
пмају појединци билр у Срвији, било тамо iii)ei;o 
V новчаној помоЈш и да то није Бог зна шта. To je, 
Г0СП0Д0, мала ПОМОћ, a.'in je, господо, no моме мп- 
шљењу, у шгако се гнче директног потпомагаља 
пнвалида, од много већег значаја ona номоћ, која 
нм !•■• aH око снабдввања протезама; која :с 
пружи гешким инвалидима у инвалидскам домо^ 
вима и болницама, као и у бан>ама и у томе су по- 
гледу ИЕ1}едначени наши идвалиди целе земље. To 
je, господо, главна •••map no моме мппмшпу. Omi 
други додаци, господо, толико су мали. да je та 
помоћ скрро никаква и ако ту. гооподо, пису изје- 
тачспп ниваЛиди, вама мора да јо позват n 
узрок томе. У том погле iy у пашем друштву су 
разни imivicin гледе заслужности a незаслужоно- 
гтп појединих ратника. Алп ja нећу да улавим у 
то nirian.i'. које je политичке природо n ja ово nn- 
валидско питаве нисам третирао ca тога глодн- 
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шта већ са гледишта социјалне иужде. A.m ипак, 
господо, ja нисам пружио инвалидима im једпима 
mi другима више иого rtiro jo С>ило то иогуће учи- 
iumi погЛедом ца средства, која су iraw била ста- 
јала на располтокењу. Госиодо, овај заков гаран- 
тује  свима   инвалидима и   његовим   породвдома 
III;;II; nemil) mro опет значи доста и ми г.тпг нисмо 
могли учпппти   п:;   разлога,   којо  сам   мало   час 
истјисао  т.   ',,.  да   ми   фивансијскл   прекорачења 
lumir ur можемо да чшгамо, као n ил оних других 
ра^лога, које сам навео. Ja вас с гога, господо, мо- 
лим, да мп осталемо ири овоме и да не прекорача 
I:;IMI> npeko онрга, што Ј" влада na себе могла да 
[фими,  ге да ue дирамо у  битие  гачке  нацрта, 
KOJU je једногласно   [грнмила   секција,   која je  o 
овој ствари .ревшвала C тога бих ja молио г. Ду- 
либића, да нзволи [гристати на моје гледиште, да 
сс за сада из техничких рачлога не мсмке удово- 
iiini његовоме предлог.у  потпупога  нзјед{1аче1Ба. 

Известилац др. Анте Дулибић: Господо, jfl 
морам да заступам иишљење секције, a мишљен>е 
je 0( кције ono што вам je, господо, овде прика- 
зано. A.ni ипак ja морам и сам себо да нсправим. 
Г. Министар за   Социјалву  Долитику je  захтеву 
секције изшпаоу сусрет .\ договору са Министром 
Финансија у толико, што су овде изједначвни ип- 
иалдди у целој Краљевини у колико се то тиче 
потпуних  инвалида. Они  инвалиди, o којима се 
гоВори у 'i.i'ii.ii  i. овога  ^шана, примају једваке 
лод.ггкг у ucioj iniiiioj држави. Ja у толико хоћу 
само себ ■ (a исЈфавим. 

Пот11редоедник др. Светислав Поповић: Онда 
п. др. Дулибић повлачв свој предлог. (Др. Дули- 
бић: Ja п немам предлога.) Пардон. Гласапе се o 
|1|ид.|0|у секције са нзменама, које je примио г. 
известилад. To су изменје г. i'i.i.jiiia код гач. II.. 
T.ri. i.\.. тач. XII. за1сључног става n код чл. 23. 
Избестилац je отклопио предлбг за измеиу код 
тачће III. п код тачке XII. става б). ГласаЉв се, го- 
сподо, o редакцијн секције са изменана, [loje je 
II|IIIMIIO известилац секције. Господа која примају 
предлог секцијо, са овим нзменама, нека изволе 
седети, a која су цротив Keiva устану. (Ови седе.) 
Објављујем, да je npiiM.i, u овако пзмењел пред- 
лор секције. Сада прелазимо tia расправу главе 
\'il. За реч се није јавио шгео. 

Др. Урош Стајић: Шта je ca шшеном [сод 
тач. 3. и код тачке \i. става б)? 

Известитац лр. Аите Дулибић: Нису нрим- 
љене. 

Др. Урош Стајић: Ja бих молпр г. известиоца 
зашто неће да нх прими? 

Известилац др. Анте Дулибић: Господо, ja 
сам рекао, да ми je веома симпатичаи овај првд- 
лог и да бих га ja врло радо примио, алн иотто ja 
морам да ^итупам мЈппљење гскцмј^. ja морам 
овако да посаупам. 

Цотпредседпик др. Свстислав Поповић: lipi- 
лазимо na расправу главе \'li. Јавља ли се ко за 
роч. 

Др, Урош Стајић: Ja пмам само један ма.ш 
додатак. Ja мислим против овргб додатка кеће 
имати иико ништа, Овде се говорн o одузимању 
IIOMDIIII OIIIIM ннвалидима, који ое покажу да чине 
m i.'c злоупотребе. -Ta бих желео да ставите: »о оду- 
зимању ових помоћи решавају ннвалидски су 
дови«. To не тангира буџет. 

Известитац др. Анте Дулибић: Примам из- 
Mi'II.V. 

Оотпредседник др. Светислав Поповић: Про- 
глашавам да je глава \'il. примљеда са изменама 
др. Огајића. Ja hy иолити г. посланлка за пис- 
м 'iiv родакцију. 

lljuMa nivo na расираву главе VITI. Није се 
iinia; прцјавио за реч, глава VITE. прима се no 
предлогу секцијс. 

Прелазимр na рагпрагу r.iar.c IX. Има. реч i'. 
Урот Стајић. 

Лр. Урош Стајић: [Сод главе IX. ja бих имао 
да предложим уместо   једав указни .чиновиик no 
могупству правник« да се [сагке »једаи ^казни ап 
повпик правник према гачки 2. става i.« 

Мнпистар за СоциЈалпу Политику др, Вјеко- 
слав Нуновец: Ja Eie иогу друкчије примпти осим 
no могућстг.у. 

Др. Урош Стајић: У 2. паг.у ja бих желео 
ову нзмену: иесто указнн чиновннк na предлог 
пат .iiiiii;a . Ja бих тражио указни ЧИНОВНИК na 
вредлог Председшгеа Првостепенога Судад. .N' 
председншгу првостепеног суда нмамо вшпе га- 
ранције Пего у началиику. 

Министар за Ооцијалнз ПоЛитику др. Вјеко- 
слав Куковец: Прпмам овај други предлог г. Ота- 
jnlia. 

Известилац др. Анте Дулибић: Ja примам 
другн предлог г. Стајића. 

Потпредседшгк др, Свстислов Поповић: Гла- 
cahe се o главн IX. са овом изменом, коју je при- 
мпо г. Известилац. Она господа, која иримају 
прздлог шсције са нзмено^ коју je примир i". Из 
вестилац, пека изволе оедети, a која су протИв 
иеча изволе устати. (Сви седе.) Обдављујем, да je 
глава IX. гфимљена no предлогу секције са пз- 
MriicM. коју je примио г. Извес^илац. 

[Трелазимо na расправу главе X. Има реч г. 
Урош Стајић. 

Др. Урош Стајић: Код n.i. 32. каже се »ле- 
rapn he олргиип . Ja бих naiaio ^компсија he 
одредити«. 

Министар ва Социјалну [Холитшсу др. Вјеко- 
слав Куковец: Лекарв нмацу да прегледају a iie 
комисија. 

Др, Урош Стајић: Даље .\ M.I. 24. у I. ставу 
каже сс: .\i;o mina.ma приликом саотитења нз- 
јави, да je задовољав одлуком, ова одлука постаје 
пзвршна, што сс констатује na инвалидској лп- 
i ni. Ja бих Momo. да се ово потиупо иаПаци. јер 
ii\ia људн [1еписмених. Ппг.а.шд je обично после 
гфегледа уллашеи и збуњен и кад му лекар под- 
Eiece хигргп.г комисије na потпис, он потпише и 
ако се можда ne би слолсио. Тиме губи право 
жалбе n ne знајући. Зато греба избрисатв onaj 
другв став n ставити ову нзмепу: У року од 3 
дапа no прегледу nm^i.iii ia i! i laln' cc потврда, да 
je ннвалид ono на прегледу n означитн проценат 
иеспосббности. -Ta иислим, да се го може примити. 
U'oa, n.i. 35.; где се говори o суперевизионој коми- 
сијн ii K'ojn су чланови у тој комисици, Ja Гшх 
продложно, да у ту комисију j^e и једав члав нн- 
r,a in l:l. 

Мшгастар за Социјалну ■Ио.штпку др. Вје- 
кослав Куковец: To je стручна ствар, ja ne бшс 
сматрао то аа потребпо! 

Др. Урош Стајић: To правда заХтева. Кад n.n 
[фимате I.'O.I i ппх комисија једнога члана ннва- 
ЛИДа, аашто ne on npiiMii.iii u ту? 

Gi 
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Микистар за Социјалсу Политику др. Вје- 
кослав Куковец: Није цотребно још нове нздахке 
уиоситл, ii.'ut иајиосло иека се прими. 

Др. Урош Стајић: Ово je већа гаранција кад 
се да ii један преставник инвалидског удружеша; 

Мшшстар за Социјалпу Политику др. Вје- 
кослав Куковец: Добро, пристајем. 

Др. Урош CiajMli: Код члана U), где се го- 
вори o инвалидским судовима, ja бих избацио one 
речи: »JI Старе Србије«, Овамо су судови извр- 
jiiiuiii преглед, a у црној Гори гих судова није 
било. 

Миппстар за Социјалну Џолитику др. Вје- 
кослав Куковац: To ое мо.кс примити. 

Потпредседник др. Светислав Поповић: Реч 
пма г. послашш Крота Пејовић. 

Крста Пејовић: Ja бих код чл. 38. Ш. пасус 
предложио, да се избаци, т. ј. да се fie призна по 
JO динара од предмета награде лекарима чинбв- 
Ешцима, ii био бих за то, да им се неда никаква 
награда. Ту лекари врше обичну своју дужиост н 
зато то треба избацити, Јер троба да се ставимо na 
гледиште, да се ispuni уштеда, кад се свуда тражи 
штедва код шшалпда. Радили лекари у комисији 
нли у болпицп, то je за њих свеједно. Зато тс 
речи: »Локарлма, чиновницима признаје ое no io 
динара награде« треба избацити. 

i\IiiiiiicTa|) •,',и СоцпЈалпу Лоллтпку др. Вје- 
кослаз Куковец: Лекарп пајрлппс раде, али ни- 
сам цротиван да се то избаци што г. Пејовић 
]1р(!дла,/кс. 

Крста Пејовић: To je и у интересу државне 
касе. 

Потиродседтп; др, Светислав Поповић: Мо- 
IIIM г. Јкшсстиоца, да се изјави који од овнх пред- 
лога прима. 

Известилац др. Анте Дулибић: Ja се слажем 
с предлогом г. Уроша Стајића, да се код чл. 49, 
Езоставе речи: »И Старе Србије«, a да остапе 
»Hptio Горс«, јер тамо jinjc било судрва; 

Крста Пејовић: A onaj мој предпог да лл 
иримате? 

Известилац др. Антс Дулибић: To не бак 
иримио, јер онда не ћете имати људи, који he до- 
брс воље и од срца и то свршавати. 

Потпредоедник др, Светислав Поповић: za- 
pahe сс o предлогу секције са оним изменама, којч 
je примио г. известилзд, a то с.у измеие код чл. 
.'M., 35. u 49. Г, известилац mije примио иредлог 
за измену члана 32. и 38. Господа, која овако ш- 
мењен предлог иримају, нека изволе седети, a која 
су против предлога нека изврле устати. (Већцна 
седи.) Да1ше објавл.ујгм. да je onaj одел.ак npjiNf- 
љбн ca горплш изменама. 

Прелазимо сад na расправу главо ХГ. 
Др. Урош Стајић: У другом ставу члана 51. 

каЖе се: »За прикупљање добровољних ирплога у 
корнст лица заштићених овим заколом потребно 
je одобрење Министарства Социјалне политике 
одиосио његових подручних, обласпих oprana«. Ja 
( матрам, да бп већа и боља гараптија била n да 
ne би било злоупотреба, да овај став гласи: »ГГри- 
купљаше добровол>них прилога v корист лица за- 
штнћених овим законом врши Министарство Сб- 
цијалве Политике ,v спора^уму са удрулгењем 
р.гшпх инвалвда«. 

Министар за Сбцијалиу Политику др. Вје- 
кослав Куковец: Ja TO  no бп\  иогао да  примим, 

јер сматрам, да je државна влас!г нзваи свега, те 
ne смемо да гражимо, да државнА власт тражи 
r nopa iy\i ca удружењем ратпих нпвалида, IIOUITO 
jo ena »аДзОрна власт na i њим; 

Известилац др. Анте Дулибић: II ja onaj 
[феДЛОГ ne прпмам. 

Потћредседник др. Светислав Поповић: Г. 
Министар n p. известилац нису прпмплп предлог 
г. Отајића, Гласаћемо према гоме o предлогу сек- 
ц,ије. Господа која су за предлог секције, нека из- 
воле седети, a која су протпп, нека изволе устати. 
(Већина nvui.) Према томе објавлБујем, да je пред- 
лог секцијје примљеп^ 

Тиме je, господо; и \ поједнностима ирим- 
љен закои o ннвалиднма;, Можемо прећи одмад n 
na. ipehe чптап.е. Молим г. секретара да изврши 
црозивку. Господа, која примају--закон o инвали- 
дпма. гласаће за, a која су протрв, гласаће про- 
тив. 

Секретар др. Славко Шећеров прозива ло- 
сланике, да гласају и onu су гласали овако; Јо- 
ван Ђоновић за, мил. Арачић за, др. Урош Стајић 
за, Иван Мајцен за, др. Антон <4ninni; за, Велија 
Садовић за, Осман Виловић за; Поповић за, Ми- 
лошевић за, Андрој Госар за, Мих. ЈКивковНћ за, 
Илија Шуменковић није овде, др. A. Дулибић за, 
др. Јанко Шимрак за, Павле Анђелић за, др. 
Жарко Миладиновнћ за, др. Олавко Шећеров за, 
Оветислав Поповић за n Мехмед Алија за. 

Потпредседаик др. СЕетислав Поповић: За 
овај закон гвасалр je 18 посланика n сви су гла- 
салн ;!а. Тиме je овај заЈсон примљен л na трећем 
читању. Молпм да изберемо два члана за оверу. 
Ja предлажем г. Дулибића n г. дра. Стајића. (Приг 
ма cc) 

Сад би гребало да пређемо na другу тачку 
дневнога реда, на претрес нзвбштаја Ili. оекције 
o уредби o становима. Пошто радикална странка 
држн сад свој клуб, a господа члановн Зажоно- 
давног Одбора од ге страпке су спрбчони да при- 
суствују распрЛви o овоме преДмету, a налазе да 
je тај предмет гако важан, да тргба да суделују 
npn овој расправи, то ja молим одбор, да ову гачку 
одложимо за сутрашњу седницу, a сад да пре- 
ђемо na трећу тачку дневнога реда, a то je на нз- 
еештај V. Секпдје o уредбама o ограничењу др- 
жавних шума. (Чује се: Ono не тг.спа одЛагати, јер 
свега имамо jom времена осам дана.) Ja мислим, 
господо, да бисмо иогли одложити расправу По 
овој ствари до сутра. 

Јован Ђоновић: Господо моја, постоји јвдан 
формални предлог, да се расправа o овој ствари 
одложи. 0 диуге стране, ja хоћу да изнесем други 
једап предлог, да се ово питаље више не помера. 
Ono je доста померано, u мл не дамо да се umne 
помера, јер ми немамо никакве гаранције, да се 
ono nehe u дал.е помератп. Стога ja подносим фор- 
малан предлог, да се за данас утврђени дневнл 
ред fie може мењати, u да се ona ствар не одлаже, 
ivli да се ради no утврђелом дневном реду. Мо- 
лнм, да се овај мој предлог стави на гласање. 

!Ii>. Жарко Миладиновић: Ja сам, гбоподо, 
само дотао да будем na почегку рада бве седнице, 
a иначе доиста je тако као што je рекао г. Подо- 
вић, да MU лмамо сада [^лубску седницу. Ja не ви- 
дим nracaitBe опасности ва то питаље, nimi ко.има 
ггамере да се то питање рдгурне, плп да омета pej 

шење тога плтал.а, Ако се onaj предмет данас RO 
претресе, on he со свакако сутра пгретррсати, Mu 
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heMO сутра доћи у седницу и свршићемо тај по- 
сао. Mu мол^емо реишти да та ствар дође као прва 
тачка дневног реда за сутрашњу седницу тако, 
да не може бити никаква одлагања, нити поме- 
рања. Ствар he се дакло бвршити, јер и мл хо- 
IK'MO да се га отва,р претресе a сврши. ДаЈсле ту 
иема никаквог хотимичног завлаче1Ба, као што би 
неко можда и нехотице хтео TUKO да протумачи., 

Јрвам Ђоновић: Ja иисам нмао намере да 
импутнрам коме какву рђаву памеру. 

Др. Јанко Шимрак: Господо, ова ствар стоји 
овако. Ja сам јуче ставио ариједлог, да ова ствар 
дође im друго место данашњег дневног реда и то 
je примио сам Председпшс г. Трифуповић, до- 
тично o томо приједлогу се сласовало и свн су 
били за то, оспл! двојице господо. Кад смо то рије- 
iiin.in, ми нисмо знали, да he данас бити оједница 
радикалног клуба. Ja потпупо уважавам разлоге 
г. Миладиновића, да бисмо се морали на го оба- 
зрети, што omi имају сада клубску сјодпицу. Али, 
господо, ja мислим, да би се ствар могла чж го 
лијепо свршити тако, што би морао овђе доћн је- 
дан од господе нз раДикалног iuiy6a, a и г. Мила- 
диновић je овђе, rta бн ошј иогли заступати rfte- 
диште радикалног клуба. Mu овај предает одло- 
житн ne можемо. He можемо због тог;1. јер je го 
једна веома ваЈкна ствар, 'коцу треба ријепшти. 
Нека један од грсподе из радшшлног клуба дође 
амо. na, онда можемо да ријешавамо заједно. 

Јован Ђоновић: Ви имате, г. Председниче, 
једап формалав предлог, и молим Une. да га ста- 
вите iiii гласање. 

Др. Жарко Милодинозић (излазоћв нз дво- 
ране): Ja идек, a ви решавајте! 

Потпредседник др. Светмслзв Поповић: Ja 
сам гфедложио, да се ова тач1;а дневног реда од- 
ложи за cyipa. Видим да Одбор то не прима и 
стога ii.v ставити tia гласање. Роспода. која су за 
то, да со ona тачва дневпог реда одложи за сутра, 
нека изволе сеДети, a која су против тога одлага- 
ii,a иека изволе устати. (Већина устаје.) Са већи- 
пом гласова ревдено je. да сс ona тачка лневног ос- 
да данас расправља. Отвара ое начелни [фетрес. 
]\о je известилац TU. Секције no овом предмету-? 
(Чује се: i". Курбеговић, али on iraje овде! Нека га 
заменн r. Шећеров!) 

МоАим г. Шећерова, да изволн заменити г. 
известиоца. Да ли се ко рд пзсподе јавља за реч у 
Fia4eJraoM претресу? (Нико Сс не јавља.) :>>.'i реч се 
FIHKO ииго пријавио. Питам Законодавни Одбор: 
да ли прима предложену уредбу за подлогу спе- 
цијалне расправе. Господа, која примају иредло- 
жену уредбу за подлогу специјалне расправе, 
нека изволе оедети, a која су протнл тога, неко 
нзволе устатп. (Свп седе.) Објављујем, да je Зако- 
нодавни одбор примио предложену уредбу за под- 
логу специјалне расправе 

Прелазимо, господо, na специјалну дебату. 
Овај законски предлог нма свега 15 чланова и ja 
hy молити господу, која имају какав прбдлог за 
измену, нока се изводе јавити за р1еч. 

Прелазимо па чл. i. Код чл. i. нема предлрга 
за измену. Објављујем, да je чл. i. примљен no 
предлогу секдијв. 

Код чл. 2. нма прсдлрг г, Вцловић. Изволите 
i'. Виловићу. 

Осман Виловић: Код чл. 2. гласи текст: До I. 
јануара iri:2.'!. г. важе црописи уредаба o станови- 
иа уопште од s. априла 1921. г. и 2i. маја 1921. г. 

Ja бих мо.тио. да овај члап гласи: да ове уредбе 
л од априла и од ма.ја важе само до 1. маја 192^. г. 

Потпредседник др. Светислав FIonoBHli: Реч 
има i'. Госар. 

Андреј Госар: Господо, ja бих у рвоме члану 
цредложио нешто друго. Taj члан ставља урсдбу 
од s. ајфила 1921. г/л 21. маја 1921; ca i. јануа- 
ром 1923. г. изван cuare. Уредба од 21, маја има у 
§ 24. јодну важну o,i iyi;y. Taj члан у roj уредби 
гласи; Новчашш заводима и осигуравајућим дру- 
штвима, даље твгрвачким, индустријским и слич- 

'niiM предузећима, која имају карактер велотрго- 
вине, велеиндустрије и велеобрта, одузеће власт 
за станове пословне просториие у сврху додељи- 
вања no onoj уредби, ако у року, који he им одрс- 
дити власт за отанове, a који ne сме битн дужи од 
године лапа, не саграде куће за становање својпм 
Етмештеншџша и за смештај својих пбсловни? 
просторија. Од тога се изузшају они заводи, дру- 
[птва и предузећа; која су na своје пословне сврхв 
и за смештај својих намештеника всћ саградили 
своје зграде јг omi којима би градЈБоИ! попих 
зграда био угрожев опстанак. 

To je принцип, ко.;и je у томе члану изнет 
if;5 једне паредбе, која јо ваЈкила до 20. године у 
Словенији и KO'ja je имала п усгиха. Kao што ви- 
дите овај je члан у самој Словенији имао дрбрих 
успеха ir зато предлажем, да се тај Члан протегно 
na целу државу и ла се његова важност иродулш 
до ирвога јапуара 1925. г.. дакле до онога другога 
тершша. (Гласовп: Прочитајте предлогЛ Ja hy чи- 
тати. самр морам додати jom исшто. Гласио би 
овако; до i. јануара 1923. г. важе прописи o ста- 
иовима уошпте од 8. априла 1921. г. и 21. маја 
1921. г. изузев чл. 24. Уредбе од 25. иаја. која се 
протеже na иелу др-.к-аву и ваЈки до 1. jvna 1925. 
год. To je једна важна одлука, која je у пракси 
имала добре резултате, na бих молио, да со ona 
ТфПМТТ. 

Затим имао бих да предложим jom један до- 
датак, који je узет im оие уредбе, која, je важила 
за Оловенију, a који би гласЈтр; 

»Исто тако одузеће станбена власт станове 
у оним кућама тг лидима, којд имају више од ми- 
лтгок и no динара иметка. п.тв од 60.000 редовног 
годишњег прихода a пемају у држави своје куће, 
ако у року. који he пм одредитн станбена власт, a 
Koin nelio бити лужи од годипу дана, ne саграде 
куће за своје становап>е«. 

И ово je упето. господб, из one уредбе, noja 
je важила за Оловеначку и која се у пракси може 
јако лепо провеетп. Дакле то би бпо додатак 
члану 2. 

Јован Ђоновић: ,.Та хоћу да учшгам само је- 
дпу изјаву. ла ео иптегрално слажем са ђредлогом 
госпблина Госара тг гражим, да се тај преллог 
VH^ce у пов nanoir o становима јер ћемо na т&ј na- 
чин натевати велике капиталисте да зидају куће, 
да тго притискују станове, a несумљива je етват), 
ла ]\о то користити. ла ее ono тетпко стапб&но птт- 
тап,е што џре cBpmji. ion ако би остадо no бтаром, 
oiro бтг ое pnmivK.To у педоглед. Дакле ia сам за то, 
да се прими рвај тгоеллог господипа Гоепра. 

Лр. Урош Стајић: И ja ео слажом са предло: 
гом господина Госара; 

Миштстар Сопвјалпо Политш;е лп. Вјекослав 
Куковец: Госттодо, овдо 1ша лва предлога: Једап 
je преллог господииа ВвловиКа o т;ом(ч се код 
тлчке 2. мења рот;. панмо да ne би ono старе уредбо, 

* 
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за Србију п аречанске крајеви требале да важе до 
Kpaia идуће године него до онога дана, до кога с,у 
доцете т. ј. до краја априла ндуће годиие, Ja и ако 
сам имао дужност да браиим те уредбс и ako сам 
формално био одговоран, ja сам ипак видео, за 
ono бреме, за koje оу биле донете, да су оне joui 
ii('i;;ii;() послузкиле сврме диљу, али да je било у 
MiioriiM стварима велшшх тешкоћа око примењи- 
вања тпх урадби. ЕСао што ви сви знато,, im једна 
уредба нпјг толшсо нападана као ова стара уредба 
o мановима. Je лн то било no праву n.in не, ja не 
мислим у Ti) v.iiKuri'ii. јер бн било п сувише ду- 
r;i4i;o. A.III aico се има голико жалби, иојих овде 
UMU. пород свих добрих намера закоиодавца, који 
je ту уредбу донео, ja мислим, да бн требало во- 
дпти рачуна шта каже јавно миптљење o тп.м ^ред- 
бама и да нико без потребе не продулсава го ста- 
ње, ако се игоже да пакнади са нечим бол>им. Ja 
гооподо, сматра-м, да ,ј;' ово стање, које смо tio roj 
уредби предвидели n које je одбор и секција пред- 
ипдс/т ;:,' време од i. јануара 1923. године, после 
годину дана, да je ono стање боље у гоме погледу, 
na iiMc ji1]) je либералније, jep ce нормалном стању 
уређиваља станбеиих односа прилазн ближе, него 
IHTO je то no .досадашњим приликама било. Рок 
од 8 месецн није дуг рок п не би било мпого доби- 
вено п за one који су мипгљења да треба тај рок 
продужавати до кра\ја грдине, ту ce нс би Bor зна 
шта добило, ii.in би ce дошло у сусрет онима, који 
имају да приговоре старим уредбама, Старе уредбе 
iiMiij.v пезгодну страпу, да нису нзједначене са- 
cniiM, Ja (rfopaAi да проговорим b томе неколико 
]M"III. jep je то питање веома важпо. 

Mu смо изједначили стаље teafto je било у 
т. зв] пречанским крајевима у некоЛико, Даклс 
upe тОга IIOI;;I. [ipe i. маја ове године, постајале 
cv тлмо безбројне варедбе, у Хрватској једне, у 
Војводиви друге, у Далмацији греће n т .д. Дошло 
ce je близу изједначења доношењем уредбе од 2i. 
маја up. г.. која je изједначила разлиће у оним кра- 
JciiiiMa. али nx nnji' нзједначила ca приликама у 
Орбији. Hum ндеал греба да буде, да тп\г разлика 
ие буде n ja мислим, да го кочи паш привреднн 
живот n ако ce то не може утврдити у танчине, 
колики утицај има једна [грив|кздпа мера колико 
друга; niiiii; ce бојим.да на брзо руку доношење 
овакве одредбе smje сретно и да би моглр развитку 
привредног живота битн штетно. a нормалном ста- 
п.у ближе би Moivm приступити, ако ce иожбмо 
сложити n с тпм. како би onu који су на влади, 
носгош лакшу одговорност, да no сгфечавају нор- 
малнн развитак плпкт привредног живота. (Л\а- 
гор.) Ja ce чудим, господо, да mi нећете да чујете 
ono. IHTO je на ocnoB.v пск^устпа. (Жагор.) Ja ми- 
CIIIM. да je бат у интересу ватега гледишта да 
ово саслушате. Ja сам хтео да кажем само неко- 
лико jKviii o томо. Господо. no моме M]iiii,n>oii,y — a 
ja, Miim.i.cn.r Одбора нећу да преклудирам да 
no on oii.io иикакве несреће ако примимо n onaj 
рок; Koju ггредлаже господин Виловић, кш&ћ je 
ono утврђен у првобитном продлогу уредбе, a да 
ia no продужавамо; али ако одобравате како je 
секција израдила, ja, разуме ce, ие правим nn- 
i.aKHo пптап.г. ТПто cv ■mne проллога госпбдина 
Госара. рнај npr.n предлос по прппцпиу ja бих 
могао да прп.мпм. да ce привредне институције 
као банке, пресијом иатерају, да подижу своје 
зграде', да no заузимају места скромашном ста- 
поптпптиу. Оамо ja бих ono за пошто либершшје 

у томе иоглоду, да ce no on тражило у року од го- 
дине даиа, нсго у року од три године дана. Госпо- 
до. тгшко јо да ce у року од године подигне једна 
велшса зграда и ja иислим, да би већ и то била 
једиа npooiijii. Ja бих могао да примим овадтв 
предлог и спремио сам га већ n aico га господив 
Госар буде евентуално примио, ja бих га npcfc 
читао: »Новчаним заврдима и осигуравајућим 
друлггвима одузеће- надлежна власт за становр 
просторије у циљу додељивања, ако исти у року 
од три године, рачунајући од дана ступања na 
снагу оиога загшпа, не буду подигли властите 
зграде у месту где им je центар«. 

Андреј Госар: JJn сте испустили трговачка и 
шгдуогријска предузећа. 

Министар Социјалне Политике др. Вјекослав 
Куковец: Ja то ue бих могао иримити, jep мислим, 
да je сувише мпого. 

Андреј Госар: Рок од три године јо и су- 
i.nnic дуг, jep со у то.м рлучаду ради да ce хптпо 
IIOMOPIIO. 

Миппстар Социјалне Политике др. Вјекослав 
Куковец: Ja радумем, да ce једна зграда може да 
аодигне и аре три године, да ce сложимо за две 
године, ако хоћете. 

Андрсј Госар: To je добро, али n грговачка n 
нндусгријска предузећа морају да уђу. 

Министар Социјалне Прлитике др. Вјекослав 
Нуковец: Ja то no могу да примим, jep jo тај појам 
гуг.пшо рпстогл.пп, Под трпшачкпм п индустрлј- 
(KIIM прбдузећима мрже ре много што шта да 
разуме. 

ПОтпредседник р,р. Светислав-Поповић: UMI 
реч господив извести^ац. 

Известилац др. Славко Шећеров: У погледу 
рока ja примам ову редакцију, Etoja je у члану 2. 
с Tii.M да важи до i. јануара 1923. године. Исто 
тако прп.мам у начелу овај предлог господина Го- 
сара o томе принудном зидању великих новчаннх 
завода, n осигуравајућих друштава. 

Андреј Гссар: Taj би додатак гласио овако: 
»До i. јануара 1923. године важе прописи уредбе 
o отановима од 8. априла 1921, године и 21-, маја 
1921. гОдине, изузевши члан 21. Уредбе од 21, 
маја 1921. године, који ce проширује пацелу тери- 
торију с тим, да валш до i. јануара 1925. године«. 
To je први мој предлог, 

Известилац др, Славко Шсћеров: Ja га при- 
Mil.M. 

Андреј Госар: A ima je ca мојпм другИм прв- 
длогом? 

Известилац др, Славко Шећсров: Ja га не- 
MIIM. ja га иисам добио, 

Андреј Госар: Taj другп предлог гласио би 
овако: »Исто гако одузеће станбена власт станове 
у K.vhii лицима, која п.мају niimo од милијои п no 
динара пмутка плп 60.000 дппара редовних го- 
дишњих III>IIXO;UI. a немају у државв своје kyhe, 
ако у року, који he им одредити станбена власт, 
i.djn ne CMI' оптп дужи од 2 године у томо случају, 
no саграде кућу за свој стан«. 

Извесотлац др. Славко Шећеров: Примам n 
овај предлог, 

Потпредседашк др, Светислав Поповић: Гла- 
баћемр o средлогу сеЈсције са измепом примљеном 
од господина нзвестиоца, ГоспоДа, tooja су за тај 
предлог сокцп.јо са овим нзменама, i;ojo jo примио 
го иодпп известилац, neiia нзволс седети, a којн 
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гу против нека изволе устати. (Сви (ЈеДе.) Дро- 
глашујем, да je примљен иредлог сокцп.јс у бвој 
редакцији. 

Прелази се на расправу члана з. Код члана 
з. iiMii ли ко од господе народних послалика да 
учини какав предлог? (НемаГ) Предлога за Измену 
нема, проглашујем, да je члаи 3. примљеп. no npe^ 
длогу секције. 

Прелази се na расЈфаву члана i. Има .мп ко 
од господе народних аосланика да учини какав 
предлог за нзмену? (Нема.) Проглашујем, да je 
члаи 4. примљен no предлогу секције. 

Дрелази се na расиравЈ члала 5. Има ли ко 
од госопде народних посланика да учинн какав 
предлог за измену? 

Андреј Госар: Задњи одсек става трећег, 
члана 5. гласи овако: »У смислу додељивања ота- 
пова од страв[е надлежне властм за станове имаће 
закуподавац право отказа no општим законским 
прописима исто као у •■■'■умају уговорног закупа и 
то само онда, ако закупац. стана својим понатањем 
п m пеиспуљавањем обавеза губи право стано- 
вања no опттим затсоноким одредбама«. To бих ja 
променио овако: »Оамо онда, ако закупац својим 
понаигак.см губи праио станоиања no оипггим за- 
конским (мрсдоама, или ако иаосталк^ са нспуња- 
ваљем сг.ојпх обавеза за два узастопна месеца«. 
(Др, Јанко Шимрак: Узастопде за два месеца.) 

Известилац др. Салвко Шећеров: To се neh 
разуме, TO je no закону. To пије потребно. 

Андреј Госар: Да вам то укратко објасшш. 
.lio закону ои рок од меоец дана био сувише малсп, 
јер јсдап сиромашак ne може Да плати кдарију је- 
днога месеца и онда му се може стан отказати. ■N' 
томе случају ja бих предлолшо, да тај рок буде 
два мссвца.   - 

Известилац др. Ставко Шећеров: Ja то 
примам. 

Потпродседнш; др, Светислав Поповић: lJ(vi 
Пма господпп народпи посланик Курбеговић. 

Фехим Курбеговић: Ja бих преДлоЖио, да се 
члану б; дода као друга алинеја ово: »Сопстве- 
пицп локала за обављање трговине илн заната, 
K'ojn су ове издалн npr n.in за време pata, имају 
права отказа закупцу, ако je такав локал иотро- 
n;iii сопственцку n.-in његовој деци за рад у истом.«. 

Господо, данас нмаде миого прилика, где je 
једаи у беди и сиромаштву n нема никаквих дру- 
гих средстава да живи, него je потребпо, да се 

•oaiiii малом радњом. трговином, a тамо.у локалу 
његовом je богаташ, кога пије у стању да отера 
Ja мпс.шм. да je потребно, да onaj човек може допи 
до свога локала n да у њему може рб^збедити своју 
егзистенцију. Држим, да би. било умесно, да се 
прпмп овај додатак. 

Известилац др. Славко Шећеров: Примам 
свај додатак. 

Лотпредседник др. Светослав Поповић: Пма 
роч господип рефбревт Мшшбтарства Ооцијалне 
Политике Стојадииовић, 

Референт Министарства Социјалне Политике 
Стојадиновић: Оад би дошло као Додатак и ово; 
»Тако исто n сопственик стана може отказати 
стаи -ai;\iiii,y. ако MV jo onaj неопходио пбтребан 
за лично стаиовање, в сада станује као закупац у 
туђем стану. Влиже одредбе o исељењу закутгца у 
тахшим рлучајевима прописаће се правилникбм.« 

• Известилац лр. Славко Шећеров: Ja примам 
овај предлог. 

Иотпрсдтедтп; д]). Светислав Поповић: Го- 
(подо рласаће се o предлогу секције са овим npr- 
длозима за измену, које je господин нзвестилац 
успојпо. ГосДода, i;oja предлог примају tieita 
изволе седвги, која су против предлога секције 
пека изволе устати. (Већина седи.) Објављујем, 
да je предлог секције са предлозима за измене, 
које je господии извајтилад усвојио, примљеп. 

Прелазимо na раоправу члапа 6. Реч има го- 
сподин Госар. 

Андреј Госар: Код задњег orana 'i.iaiia 6. 
(тојп. да оо, жалбе подносе иепосредно властн за 
стаиовање у року од грв дана. Taj рок no моме 
мишљењу треба да буде дужи и ja предлажем да 
оо жалбе подпооо непосредио влартв за станове у 
року од 8 дана од оаопштоп.а репшња ne рачупа- 
јућн дав oaoiiniToina. 

Потпредседник др. Светислав Поповић: Го- 
сподин Мшшстар n известилац примају рву из- 
мопу. Господа, Есоја примају члап 6. no предлогу 
секције са допуном гооподина Госара, нека нзволе 
седети, a која су протвв пска изволе устати. (Ве- 
hnna седи.) llpoiviain.vjo.M. да je предлог примљеп. 

Прелази се na расправу члаиа 7. За реч се 
nujo јавио IIIII;O. ПроглаЈцујем, да je члап 7. при- 
M.i.on no предлогу секције, Код члана 8. има реч 
господии Госар. 

Андреј Госар: Код 'i.iana н. у другој рече- 
пици отојп; »Казне ne могу бити веће од 15.000 
дтгара«. Ja предлажем, татм) исто да ne могу битв 
веће од 15.00Q динара, алн да се дода, »a рачу- 
nalio се према имовивским приликама повре- 
дптол.а«. 

Потпредседник др. Свстислав Поповић: Mn- 
пистар n гОслшдив Известида^ примају ову до- 
пупу. Проглашујем, да јо 'i.ian 8. примљеи no 
предлогу секдије са допуном гооподипа Госара. 

Црелази се na члап 9. Реч има господин 
Госар. 

Андреј Госар : Код 'i.iana 9, одређује оо. да 
мора сваки, којв замоли за н^тервбнцију стаи- 
nriio влаотп. платити '20'/, од мо^очпо nnpnjo као 
таксу. To je за сиромашне гшрајџије велика такса 
i; ja предлагкем као додатак првоме ставу: »Сиро- 
машпе гшрајџије могу се опростити ono гаксе«. 

TToTirponr iimi; др. Светислав Поповић : Ja 
бих MO.'IIIO. да no примимо једав предлог, који je 
nojaoan. BO lio  п.м ОПростИТИ? 

Андреј Госар: Надлежна власт. Радл се само 
o onoj такси, i;ojoM се нздржава onaj станбвни 
Урод. 

Пбтпредседник др. Светислав Поповић: Пре- 
длог секције са допувом господина Госара je 
нримљен, 

^Прелази се на расхфаву члана 10. Нико сс 
no јавља за реч. Проглашујем, да јечлав IO. при- 
\n.oii no цредлогу оокцпјо. 

Прелази c'e на расправу члана м. Има |>еч 
господин Курбеговић. 

Фехим Курбгсвоић: Овде има миого стварв 
IHTO оу остављене да се уреде правилвиком. Ja др- 
жим, да je било потребно да се многе сгвари оставе 
да се уреде правилником, a. m нма миого ствари, 
које могу да задру у Самоуправне п аУтономне 
n.iaoTii onniTiiiia n ОПШТИНСКИХ аугопомијл. Оста- 
р.л.а. оо Мивистру npano. да може увести у живот 
одредбо o ManiM стАиовима и њиховој изградњи, 
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Ррсподо, више пута можда дођо Мшпгстар за.Со- 
мијллпу Долитику у сукоб ć& ошцтинским вла- 
отима п мислим, ui то не би смело, да се овако да 
власт Миниотру Социјалпе Политик^ »Одредбе o 
нпспекцији отанова уоппггв; чпје издржавање 
пада tia Topej ошптина; одредба o задругама, ху- 
маним и C/IIIMIIHM друштвима, која раде na пода- 
зан>у M.i.'iiix станрва;« оро би требало да остане. 
»Одредбс o начину употреба зграда, које служе 
за станове или преночишта«, и ор,о задире у дело- 
гфуг omiiTini.i. Ja мислим, да ono треба да нз- 
остане, Jop ствар je, кагш he се у коме месту овп 
односи регулисати. 

Ова одредба o конструкцијама'и техпичким 
прописима може да! остапе. 

Одредба o даваљу олакпгаца за трапспорт 
грађевинског матернјаиа треба такође да остане, 

Одредба o давању повластица за добављање 
спровог материјала треба гакође да остане. 

Дакле, ono. што сам иапред напрменуо, требз 
да испадне. 

Министар Соццјалне Политико др. Вјеиослав 
Куковец: Ja усвајам овај предлог господина пре- 
плагача no с тим, да се Дода, да све то што ол 
предлаже, важи само под предпоставком, да сс 
тиме m1 дира у закопита аутономна права on- 
iiiTinra. 

Фехим Курбеговић: Ja пристајем, да се ono 
унесе ća овом p^,^<'lтcцтIjo^r. KIII;O ј(ч господип Mn- 
пистао предлаже. 

Потпрвдседник др. Светислов Поповић: Глд- 
саћемо o члану 11, ca овом допуном господииа ЛТи- 
гтистра, која гласи; »Ono, одредбе no смвју вређатн 
законити делокруг самоуправпих власти«. Госпо- 
да, koja примају овај предлог, петш седе, a која су 
против ггека устану, (Сви седе.) Предаог je једно- 
гласно примљен. 

TTpcvinrniMo на члап 12. За реч се није јавио 
нико. Прима ли Одбор члан 12.? ^Прима.) О^јав 
шујем, да je члт 12. примљен. 

ТГа роду je плап 13. 
Павле Акђслић: Дркле важи ова повдастица 

за ono, крјц граде пове станове? (Нико му ne одго- 
пара.) 

Псгаредседник др. Светислав Поповић: Го- 
сподин Анђелиђ nnjo ставио никакав формалап 
предлог, стога питам Одбор, прима ли onaj члав 
13. i;;n;o je изишао из секције? (Прима.) Објављу- 
јем, да je члан 13. примљен no предлогу секцијс. 

Ha ролу јо члпп li. За реч се иије јавцо ипко. 
Прпма лтг Одбор члап 14. no продлогу секције? 
(Прима.) 

Недељко Дивац: Ja предлаасем, да после 
члана м. дође нов члан, који ne да гласи: Нере- 
шена пптап.а o висини закупнЉе до i. јануара 
1923. године ретаваће надлежна станбепа власт 
no ироппспма. којп су гада важшпг. По престанку 
овога закона сва нврешепа питања ono врсте рс- 

■таваће на поти начин надл^жни срески котарски 
i ^дови, односно Првоотопоип Оудови на ранијој 
торнторији Краљевине Орбије и Г]рне Горе. 

Извеотилац др. Слзвко Шеперов: Ja прп- 
M.iM овај продлог. 

Министар Соција.ш" Политике др. Вјекослав 
Куковец: !! ja примам овај предлог. 

ЈГотпредседнтс др. Светислзв ПоповиН: Гла- 
саћемо o члану 11, ca ођ<м допућом господина 
Дивца. коју су примили господин iVfnnHĆTap и го- 
сподив известилац. Ko je за то, да сс овај члан 

npiiMii KUKO je изишар из секциЈв са овом допу- 
иом госцодина Дивца, нека пзполн содстп, a ко 

,јо npoTMi! нека устане. (Гласовање неизвеспр.) Го- 
спода, која продлог npn]\rajy, пока ипг.оло оодотп. 
,i гРспода, која су против, нека извоЛе дићи руку. 
(Већпна седи.) Предлог je прпмл.оп. Реч има ro- 
споднп Виловић, да ставн предлог за пови члап. 

Осман Виловић: Ja hy ставити посебав npe- 
длог за нови члап, којп би иогао доћи иза 4. 
члана. lio upi4 овога предлога ja hy бити слободав 
у пеколико речи, да га образложим. Kaito видимо, 
ona законска основа je приншптпјелно и у иачелу 
п у поједипостима усвојена. П^ мом дубоком осве- 
дочењу ona уредба неће као ни пређашње допстп 
задовољства и Fjehe јаа између ћ.нас'ника n закуп- 
пика изравнати. Власнпци кућа се буне, гато je 
и.пхопо npano стошуто. то не могу диспонирати са 
( војим кућама и својим власпигатвом, a нсто тако 
се буне npoTim премале kupnje. У Босни плаћа се 
та кирија према предратпој највпше троструко. 
Ирората плаћало се за један стан 100 круна a сада 
зоо крупа. To су киријо кућа^ i;ojo дапас вреде 
500 хиљада до један милијоп круна. Ако hć овако 
лал.о ићи, тад ItoMo све ono, зграде ставпти у пи- 
татг.с jop власпици неће ono кућ,е поправљати, јер 
кажу, да с опом киријом ne могу да поправе im 
прозора, onn неће o тпм кућама да знаду, ништа. 
Тендепција je, да ое поспеши питање изградље 
кућа, да оо омогућп зидање зграда, a ми ћемо са 
оваковим наредбама још више то стегаути'. ТроПл, 
'«ти власпицима да располажу својим пмотком n 
да могу располагати својим власпиштвом.' -Ta уви- 
ћам сопијалну пужду и да држава има TI pa no. да 
има удола код рбшавања тога птттлша. али ne- 
можемо^ да ускраћујемо власпиппма n ону мини- 
^алпу кирију, која je иужна. Живот je поскупио 
и власпици кућа морају плаћати животне намир- 
Himn сто пута с^упље noro су npnjo.'a omr тгмају 
права само да дпа до три пута већу кирију no- 
ппру. noro птто jo била предратпа кирија. To није 
чрапо. Нато бпх ja ставио један пршгаип као за 
базу код ур^ивања тога питања, a тај je, да со 
уг;мо као кључ, да omr могу барем шест пута већу 
n-npnjv побирати. пего ли je била предратпа. Тпм 
би омРгућили власпипима кућа. да дођу до свога 
права a овако смо ипаче ставили у пптаљо читаве 
стапоп" и куће, jop власници кућа nolio nx рправг 
л.ати. noniTo немају рачупа. Ja незнам како he се 
то питаље решити na други пачии, зато молим, да 
onoj дредлог узмете као базу код одмеривања ки- 
рија, да се мора платити мипимално гаест пута 
neha кирија, ттого ли je била предратча. 

ТТотттродоодтттгк др. Срртислав Поповић: Реч 
цма господип Мпнистар Куковец. 

Мипкстар Сопијалпе По.татшсе лп. В1екослзв 
Кунсвец: Отвар je у опомо. Mir смо попмплп ira- 
чоло ла оо ол i./i. 1023. годипе олвеђује кпрпја 
олободтто. слободним уговором између закуподав- 
ira v. закупца Ако се omr no бисложили, отгла 
долази ту изабрани су i адкле пма погућнрсти. да 
iv св1Ш ттведним захтевпма закупаца тг закупо- 

гаваца иође у сусрет. Али за годипу i02i. и 1922. 
важе liojn урел(5е хмише су ту. За Србију важи 
урелба каква je била дрсада, ч за крајеве ваше 
уредба oi 30. маја о. грдипе. По тој уредби nnjo 
казато. n' се за локалс треба 'да гтлати само три 
пута већа предратпа кирија. пего ie длта слобода 
глодс одређпваП)а висшге кирије; Ви шгате ту мо- 
rvlniooT. да оо прступа како тражите, само aico 
станбени уреди noinr.vjv закопе n уредбе. Ако би 
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(•(! примило за станове овако, како сте т.у казали, 
опда ne не би могло ншпта изменихи. 

Потпредседник др. Светислав Поповић: Реч 
нма господин известилац. 

Извесгилац др. Славко Шећеров: Предлог, 
крји je нзнео господии Виловић, већ je донекле 
pomen у ранијим члановима и у њима je тачио 
одређено, коллка има да будс закупнина. Тамо je 
0 ipebeHO, да се од l./l. 1923. закутпша можс 
iioHiiciiTii. Због овнх ранијих одредаба Ваш нојви 
■ijiaii mije иотребан. 

Потпредседник др. Светислав Поповић: Реч 
пма господип Виловић; 

Осман Виловић: Ja хоћу само једио обаве- 
гптење да дам господину нзвестиоцу. Ми шо за 
дрЈка.11И v крепости уредбу од априла и маја 1921. 
годоне. lio овој уредби тже се кирија повећати 
само три пута, мислим кирија за стап, a овај кључ 
вредиће no овој новој уредби. Истииа, заводи сс 
овде институција изборних судова, али то je уш 
ii.ciio у кбрист кирајџија и неће се тиме објективно 
mriiTUTii ннтереси власника кућа. Сви атрибути,. 
i.-ojii су ту бпоменути, даду сс изиграти. Јер ре- 
UIIMO дл се мора илатитп кирија G пута већа, него 
/m пре рата, ако се страпкс ne споразуме, онда им 
npiicTujii лраво, да се послуже изабраним судом и 
mirv .m с тимс задовољни, mro оид.-г.' Зато ии- 
C.IIIM, да јје ова лроцсдура корисна аа једпу и за 
другу странку л зато молим, да се то уважн. 

Потпрвдседник др. Светислав Поповић: Гла- 
cahe сс o предлогу госпо^цина посланика Вило- 
вића. Горподин Министар за Социјалну Политику 
n господин известилац не ирлмају иредлог госпо- 
дина Виловића. Чланови Законодавног Одбора, 
којн предлог господина Виловића прнмају, нека 
изволе седети, a којл су лротив лека изволе дићи 
руку. (Ueliiiiia длже руку.) Објавл>ујем, да je 
предлрг господина Вилрвића одбачен. Реч нма го- 
гподии Мнцистар финаисија, 

Мшшстар Фипансија др. Коста Кумануди : 
Ja бих салгр хтео, да ртавим једну аадопуну, да се 
унесе ,v овај закол, .— само не зпам лраво камо, 
алн мислим у члалу 16., да се одредбама рврга 
закона могу да корлстс само ола ллда, која су 
илатила /фашвни порез. To je је^ан ирвдлог, који 
mi у колпко пс Рграничава ллчија грађанска 
ирава, a који he прмрћи, да порез улази лакше и 
брже у дрисавну касу. Ja Вас молим, да аримите 
ор.аку редакцију, која даје могућности, да ре по- 
рез брже уплаћује пего ли то данас бива. 

ПотпредсеДЈгак др. Светислав Поповић: Реч 
нма v. Курбеговић. 

Фехим Курбеговић: Jai бих оваЈ предлог у на- 
чолу иримпо. ii.iii из Рврг предлога може »ешто да 
нзаЈђе. 11м;| пореза, itojH Ре плаћају у ратама и ако 
пл порезне власти хтеле, да некога агаканирају, 
one, би то могле по том предлогу учппптп. Ja бих 
желио, акр би се тај предлог усвојио, да се онда 
такр стилизује, да се усљед тога не могу никакве 
lllllKJIHC ДОГОДПТП. 

Дотпредседаик др, Светислав Поповић: Реч 
пма г. Мшгастар Финансија. 

Министар Фш/анснја др. Коста Кумануди: 
Ja iM'MuM iiiiiiiTn против гога, да се тако стилизује, 
n.iii само ući;;!, Tiij принцип, који сам цагласно, 
уђе у закон, 

Министар социјалне по^итике др. Вјекослав 
Куковец: Ja лрллдлл лрлмам. 

Недељко Дивац: Господо, ип лмате стотилу 
начина, да натерате грађане да плаћају порезу. 
(Мипистар Фџнансија др. Кумануди: И ово je је- 
даи ii;i4iiiil) Добро, господо, ако je једно лице бо- 
i.iTo ii ne плаћа порезу, Министар има на распр 
ложењу (шз мера n средстава, да ra може нате: 

рати да илатв иорезу. A ако je једно лице сиро- 
машно п не може да плати порезу, ueh мора да 
плати кјфију, онда ви молгете то лице да истерате 
u-1, стана n оно бнда не мо^ке да се користи повла- 
отицама овога закона. Опда he Ре десети ово: да 
[tyh( иластиик оиога [сирајџију, крји не плати по- 
р му у случаду да добије i'.i'hv кирију од другог 
гсирајџије, онога истера из стана п тиме he се зло- 
уиотрсГм вршити највигае са радпифша и са си 
ромалпшм рветрм. Најзад, господо, овде će појав 
љује питаше: докле on треба да inije платао ки- 
1>ију. 

Потпредседник др. Светислав Поповић: Има 
реч г. Лнђелић. 

Павле Анђелић: Иотто je овај предлог г. 
Мпннстра Финансија примио г. Мипистар за Со- 
цијалну Политику, ja бих СЈгоемио једну оредњу 
солуцијЈ ијзмеђу предлрга г. Дивца и г, Министра 
Финалсија: да се у арипципу усвоји аредлог г. 

(шистра финаисвја с тим, да то ваЈкн за one. 
који влаћају преко lOO динара непосредне по- 
резе; (Чује се: Може, може!) 

Потпредседник др. Светислав Поповић: Имр 
реч r. Мшшстар Финансија. 

Министар Финансија др. Коста Кумануди: 
Ja ne знам, господо, запгго on се та разлика пра- 
вила ii повлашћивари onu. који Алаћају испод 
100 дипара непосредне порезе. Мени изгледа, да 
предлог г. Днвца иде на то, да овде! има грађана, 
који i'iehe да плаћају порезу, a ja ne могу да ра- 
зумем, да једни алаћају аорезу адруги да не пла 
liiij.v. Једнакосх, господо, постоји за све л онда 
морамо no закону да аоступамо нрема свима, a 
сам закоп може изузети поједине грађалс, да ne 
гглаћају порезу.Ја сам onaj предлог учинио зато. 
JUTO u;; искуства знам, да си порез врло тепшр на- 
плаћу/је. Истина, ту има миого кривице до др- 
жавце управе, која EIO располаже доврљнии бро- 
јем способиих чиновника, а.т. господо, нма кри- 
вице n до грађаца, који aehe на време да порезз 
плаћају п иида се овом одредбом иишта друго но 
каже већ само то, да нма да ое нсиуни једна за 
конска одредба, која eeh пострји. 

Г. Дивац će боји, да he овај цредлрг аого- 
дитп сиромашне грч,ђане. Господо, тај he предлог 
подједнако погодити све грађане, који udu' да 
iMiiiiajv порезу. A мн пс. можемо правиги разлика 
између сиромапгаих л богагих. Ta обавеза пла 
han.a. порезе je општа л ту не може биги изузе- 
така. Прсма томе ja ne могу примити ни лред.тог 
г. Анђелића, да се они, који плаћају до ioo ди- 
лара непосредне порезе, ослободе од те обавезе, 
док за ове друге, KOIJB плеЉају npeko 100 дицара, 
да ona важи. Господо, пореза je олЈпта обавеза и 
ona. постојл л за раднике n за богате наравно рас- 
иоређена према њиховим приходима n према n.n- 
ховој имућнрсти. AKO, госпрДо, вв то пећете, онда 
ona гОСПОДа, која су iipoTJii! тога.. пека изађу Про- 
TIII; тога. да се иореза vinnie. 

Потпредседник др. Светислав Поповић: Има 
pen г. Курбеговић. 

Фехим Курбеговић: ГоРпРДР, ja видим шта je 
оврха г. Млллотра. Фппалсија. Његова je сврха, да 
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олокша државшш KOPITKIIM ишсти.мп гтеривање 
порезе. To je, господо, присклио средство на др- 
жављапе да олаћај^ порезу. Али ce ту. господо, 
могу десити злбудотребе. Јер ажо čaja ja јутрос 
илатио једну порезу, после подно опет дужап сам 
да платим другу пррезу. 

После тога MU знамо да приликом илаћаша 
аорезе нма a нзвесних рокова ,v плаћаЈБу. Позове 
сс порезнн обвезниБ да плати порезу, na ако je 
у року ne n.iaTii. рнда M.V ce оставл>а другн рок са 
вевим процеДтом порезе. Е лепо! Како he ce, мо- 
.iiiM вас, v томе случају десити и како he cč узети 
т.п.аи једап случај?! Зато je овде потребпо то, да 
сс прецизирр,, na да оо спомепе да т.^ј последњи, 
зпдњн рок мора да ce има у виду, кад ce ueli го- 
вори o ii.iaLin.v порезе. 

Војислав Лазић: Гооподо, ja ce ne бих Mo- 
rao сложити ca предлогом p. минисгровин вако 
im за one, воји плаћају до (00 динара, тако пи 
за оне, i.'oju плаћају преко ido динара. Ha првом 
месту ja мислим, да овоме предлопу иема места у 
овоме закону. Господо, у нашем законодавству 
греба да нма извесног реда a ми. господо, овде ве- 
зујемо један закон с другим и једнз уредбу с дру- 
IOM тажо, да ce налазимо у једном хаосу, у коме 
ne можемо да ce нађемо. Одкуда долази го, да Од- 
по]). Есојн решава o становима, треба да улази у 
пореска питања. On нма да ce бави питањем стана 
a ne пореским питаЈвем, којтл греба да ce баве 
пирггкс власти, којима je задатак да паплаЉују 
[горезу na рснову пореског закона. Господо, гу 
MoiKv oiiTii Mii()i4) ;!;i()yiiOTp('o;i, im штету сиромаш- 
noru сталежа и онда иоже доћи дб хога, да иеко 
буде нстеран нз стана зато, mro mije исилатло 
порезу. 1']м je човек сиромЈшал, да ne иоже да 
плати порезу, ем ce ca друге стране нзбацује из 
CTaira. (Чеда Костић: Па где го има да седи неко 
i.ianc у стану.) Ja сам принцициелно ПЈКУгивав 
томе, да ce ово овде уноси где му иеста пема. 
(Чеда Костић: Што ти Eie далм џабе своју земљу 
пекоме да ради него тражиш кирију.) Овде није 
pel d iiialian.v кирије r.rli o ii.ialiaii>y државбе 
норезе. 

Андреј Госгр; Госиодо. држава inijc MUCKI 
ековомска организација п зато ja мислим, да onaj 
npimumi. ЕМ)ји хоће увестн г. Мидистар Финаноија 
na овоме мсслу, иије оправдан. За једво диони- 
чароко друштво, за једно друштво ва окције тај 
прппцип вреди, али код државе тога не може 
бити. AKO хоћвмо inailiii г. Министру на сусрвТј 
мн опда, можемо npiiMiiTii предлог r. Анђелића. 
Треба лматл у виду, да баш они л.удп. који ne 
могу да плате порезу, пемаи.у стана. a да omi. којн 
плаћају порезу, имају став и зато сс ja не могу 
са овим прсдлогом сложити. 

Павле Анђелић: Ако je, госиодо, оума коју 
сам предложио од 100 динара велика, нека ое ona 
гмањп на 50 дииара.- (Министар Фпиапслја др. 
Кумануди: Није ту у плтал.у сума.) ТПто со nai; 
тиче саме основе n овога пптшпа. o аорези, o томе 
би ce моглр na. дугачко n na, пшроко разговарати, 
алп томе сада није време л место да ce говори o 
}[аллати порезе. Није сва кривица до вореских 
обавезника, mro вије ваплапена всреза, вего je 
кривица л до вореских oprana. 

Известилац др. Славко Шећеров: Господо, ja 
иислим, да j(v захтев г. милистра оправдан. Мора- 
мо гледати na свакош крраку, да припомогнемо 
прикулљаље  државних    врихода   и    сасвим   je 

оправдало. ако мв ne до^.п.ол.апамо оплма да имају 
нарочите повластице, који веће да плате порезу. 
Разумљиво je. господо, међутим да 6ir код рвакве 
стилизације могло битн n злоупотреба и с гогабих 
вам ja у споразуму са i'- Мивистррм Финансија 
предиожио oiiv родакцију: »Прописима овога за- 
Koiia ne могу ce користити im сопстввницн nn ки- 
рајџијв; i.ojn вису платили дуговану државну no- 
резу за претпоследње тромесечје«. To значи, да he 
n кирајџије и кућевластници увек лматп трл ме- 
reiia у могућности да. ворезу плате. O тога вас 
молим, да ое.у ствлизацију примите. 

Потпредседвик др. Светислав Поповић: Го- 
сиодо, гласаће ce no редакцији, коју je сада про- 
читао р. взвестилац. Ko je ^.а to. да ce предлог 
npiiMii како je npo'inian взволеће седети, a ко je 
npoTiir, взволеће устатв. (Већипа седи.) Лредлог 
je, господо оримљен. 

Прелазимо na раслрару чл. 15. Како вреД- 
лога за измеву вема, могу орогласити да ge чл. 
1Г). примљен. 

lliaiiTo смо raj заков усвојили у целинв n у 
појсдиностима, прелазимо на греће глаеап.е. IVm- 
саћемо o зЈадону у onoj редакцији, у којој je прим- 
љен у појединостима. Господа, која примају, века 
изволе гласати за, a, koja ne примају, иека изволе 
гласатн против. 

Известилац др. Славко Шећеров врозива 
посланике, који гласају: Чубровић sai Длпац за, 
Шећеров за, OrajHii за, Мајцев за, Оупгаикза, Ga- 
довић за. Виловић за, Поповић за, Mnnmli за, Го- 
сар за, Живковић за, Дулибић за, ЦТимрак за, 
Anlji'.inli iipoTim. Рајчевић [гротив, Појпслае. Ла- 
зић за n потпредседшп! ГТоповић за. 

Иогпредеедпш; др. Светислав Поповић: Гла- 
сало je свега 18 пославика; 16 за, a два прртив. 
ОглашујеМј да je примљеи onaj заков у трећем чи- 
тап.у. 

Молпм. да ce изаберу два члаиа Одбора за 
оверавање овога заЈкониког предлога. (Глаоови: 
lin ii\ предложите!) Предлажем гг. др. Шећерова 
n др. Чу.бровића. (Прима ce.) Проглапгавам да су 
изабрати овечари. 

Ila двеввом реду je вретрес взвештаја \'. 
сепцпје o уредбн o огравичељу државних тума. 

ИзвестилаД др. Славко Шећеров: Госиодо. 
секција предлаже, да ce ona, уредба o ограничењу 
државних шума прими са изменом у 9. чл. Ви 
пмате пред собом взвештај. 

(Иотпредгсдппк, др. Светислав Поповић: За 
пачелни nperpiec анао ce аико лрлјавио. Дитам 
Одбор, да .m прпма законски вредлог за лодлогу 
cneimja.ine раепрамг, (Ирпма.) Tlpoi-.iaiii\je\[. да je 
законокл предлог вримљен за подлогу спецвјалне 
расправе. 

•Прелазимо na   расправу   у   војединостима. 
КОД M.i.   I.  пма   реч  r. др.  Чубровић. 

Др. Павле Чубровић: У тачци 1., гдс ес na- 
браја npano шумсве солствености, молим, да сс na 
i;pa,;y дода и »браственичке шу.ме«. јер ви ce се- 
liare. да смо у M.I. i lo. предвидели, дашуме остаие 
у етарпм граппцама Црпе Pope, дакле онб, КОЈе 
припадају братетвима, имају једав парочдти рблик 
солствености, Taj братственички облнк сопствено- 
сти треба да ce има n ври ограничењу пп'ма у 
г.плу n ja иолим, да ce то вримл у чл. i. 

Нзвестилац др. Славко Шећеров: Ja примам 
то v 'i.i. i. као допуну. 



XXX. седница — 15. децембра 1921. 4.S9 

Потпр1едседиик др. Светислав Поповић: IIM.I 
lici г. Референт. 

Реферепт Мипистарства Јован Гачић: Оваде 
уредба бдпоси na ограничен>е шума у старим гра- 
iimi,,iM;i. јер у Црној Гори iiMii и братствепих n 
племенских шума. 

Др. Павлс Чубровић: Ту има Јвдна мала не- 
конзеквенца у  цракси. Закон  Краљевине Србијс 
од 16. августа 1919.  год.  примељује ос m  окр^ 
берањски, метохијски. Зато молим, да се прими 
мој преддог. 

Известилац др. Славко Шсћеров: Примамда 
се дода и братственичке [пумс у Црној Гори. 

Потпредседиик др. Светислав rionoEtiti: \\у.:: 
реч p. Михајло Живковић. 

Михајло Живковић: Ja цредлаЈкем, да се код 
овога члана дода п џематско IH.VMI'. јер има шума 
које припадају засеоцима плп џематима. Дакле 
ipe6a додати џем^тске нли заселачке шуме. 

Известилац др. Славко Шећеров: Примам 
ггредлог г. Михајла Живковића. 

Потпредседник др. Светислав Поповић: Г. 
нзвестилац прима предлог г. Чубровића и г. Ждв- 
[совића. Гласаће се o чл. i. no предлогу секције са 
[гадопунама, које je г. известилац примио. Го- 
спода, која примају чл. i. саовим допунама, нека 
нзволе седети, a која су против нека дигну руку, 
(Сви седе.) Објављујем, да je члан 1. са овим до- 
пунама примљен. Има реч г. Чубровић код дру- 
гог члана. 

Др. Павле Чубровић: Сходно првом члану 
треба и овде у 2. члапу да се дода и, братственс 
m.NMc у Црној Гори.  ■ 

Известилац ;u>. Славио Шећеров: To ое има 
саобразити npir дефиипгпг.пој редакцији ог.ога за- 
кона. 

Потпредседник др. Светислав Поповић: Код 
'i.i. 2. нема предлога за измену., Прима ли За- 
конодавнв Одбор члав 2. no предлогу оекције? 
(Прима.) 

Члан 3., 4., Г). п 6. примају се без ариметбе. 
ГТрелазимо на ч.т. 7. Има реч г. Чубровић. 

Лр. Павле Чубровић: Ja молим, да се код 
'и. 6. дода; задруге породичне и братства, 

Известилац др. Славко Шећеров: Примам 
предлог г. Чубровића, да се дода »задруге поро- 
дичве ii братства«. 

Потпрвдбедаик др. Светислав Поповић: Го- 
сподин известилац прима иродлог г. Павла Чубро- 
вића. Г^ласаће се o чл. 7. no нродлогу сокцијо .са 
овом наДопуном. Ko jo, за то. да се прими предлог 
свкције га плдопупом. нека изволн седети, a т;о je 
протпт! нека дигне руку. (Ови содо.-) Објављујвм, 
да јо. чл. т. прамљен no преддогу оекције са овом 
иадопуном. 

Даллт чланови од 8. до 28. примају се no 
предлогу секције. 

Прелазимо na пр^трес извештаја П. секције 
o ОГкиттш и наредбл o пошењу орузкја. СВојислав 
Лазић: Ja нисам пршгао тај извештај ТТ. сжци!3е!) 

Онда гласаће се у трећем читаљу o дефини- 
тивпом примаљу овога Закона o ограпичењу шу- 
Md. Господа, која примају овај предлог, i:('!'':| из- 
воле гласата за, a госпо ia, која не примају, нека 
изволе гласати оротив. 

СеКретар др. Славко Шећеров прсхшва по- 
сланике, којв гласају и to: Недељко Дчвал, за, 
Арачић за, др. Урош Стајић з^а, Ивав Мајцен за, 
др. Лптпц Сушник за, Велија Сбдовић за, Осман 
Виловик за, Крста Пејовић -;.!. Машиђ није овде, 
Андреј Горас Ешје овде, Мчх. Живковиђ за, Мсхмед 
Алија аа\ Антв Дулибић за, др. Јанко Швмрак за, 
Фехим h'vpncroiiiili nuji' овде, Павле Анђелић зИ, 
Др.   Il.lllj.i  lllVMcilKOliliil   lilije ОГ,Д1'.   1')()Ј1|СЛ11Г.  .'I;i:',llli 
:,|. др. Свет. IIonoBHh за, Павле Чубррвиђ rsa и др. 
i )лавко Чећеров за. 

(После гласања.) 
Потпредседнив др. Светислав Поповић: Гла- 

c.a:ro je 15 пбслалика. Свн су гллсллт ■ли. Tirae jo 
овај закон пр&мљеп и у трећем читажу. :!;i ове- 

I у овога заколског предлога предлажем г. Чу- 
бровића n г. Шећерова. (Прима се.) 

Ha дневном je реду претрес нзвештаја 11. 
оекције o наредби o ношењу оружја. Пошто овде 
нису референти Министарсп.п Унутрати.пх До.т. 
a господа чланови Закоподавнрг Одбора желе, да 
прекипемо рад, TO ja предлажем, да гутра оедаицу 
раније закажемб. 

Др. Јанко Шимрак: Гооподо, овдђе има је- 
дан закон, којп отоји на првом мјесту на днев- 
iiOM реду. To je заков o управи Фопдова. (Чује се: 
lliijo na првом мјесту.) -Ta не звам, господо, можда 
je тај закоп n валсаи, али мени се чини, да нзмеђу 
i вију ствари, tooje има Законодавни Одбор да ри- 
јеши, да je најважнијв закон o скупоћи. Зато бих 
ja, господо, предложио, да ми, који смо за ово' 
кратко вријеме кризе приличаи број валших за- 
кона свртили, да свршиме и тај закон. Стога ja 
предлалгем, да оутра на првом мјесту мећммо тај 
задсоп o скупоћи. To ммокујо читава паша јавност, 
то очекују сви слојеви иашег сиромашног света. 
Ildiv нттквих даљих разлога у корист овога да 
наводим, jop MIK-.IIIM. ■,■!, here се сви сложити са 
миом. 

Потпредседник др, Свотислав Поповић: ТТро- 
ма расположењу Закоподавпог Одбора, ja предла- 
жем за сутраппву седпицу овај дшт.пи ред: Прва, 
тачка; Претрес извепггаја III. секцијс o уредби o 
i у ;'.iij;ui.y скупоће: као друга тачка 'дошао би 
претрес нзвештаја П. секције o наролбп n уродГш 
o ношељу оружја; као трећа тачка претрее изве- 
штаја ТТ. секције o уредби o жандармерији; као 
четврта прегрес пзвештаја ТТ. секције o платама 
ошптинских чиповника у Хрватскбј и Олавонији; 
icab пета т^чка претрес извешта/ја Т. секције o вра- 
ћерим ^редбама o порезу на ратне добитке. o раз- 
резу порезе на земљиште у Орбији ir Гђрној Гори 
и уредба o порезу на послбвнр npoMier. 

Војислав Лазић: Ja бих желео, да лођо као 
друга гачка сутрашљег дневног рвда: [федлог за- 
кона o noporm на ратне добитке и o порези на зе- 
мљипгге у Србији и Црној Гбри, да знамо један- 
иут je ли то ггфшотго n.Tii није. 

Потпредседзгак др. Светислав Поповић: Што 
го тиче специјално »Објаве«, ja мислим, да би 
тробпло такође ту ствар расправити, јер има из- 
веспих мишљења, да су поједини чланрви те 
»Објаве« у противности с прописима данашњега 
Устава и то питаље такође треба рашчисттгга. 
(Гласови: Нека буде »Објава« rlao трећа тачка 
дпевпог реда, a друга талка заЈсопи o цорези!) 
Онда би, господо, као друга тачка дневџог реда 
био   нзвештај l.   Секције o   пореским   законима; 

G3 
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даља тачка дневног реда, noc'io, свих прочитаних, 
била nii претрес извештаја 111. Секццјв o уредби o 
заштитн убогих. luio даља ташса била би прстрес 
нзвеиггаја 111. Секције o уредби o ааштити мла- 
дсжи, ir као коначна тачка пшгрес Еввештаја Т. 
(Јекције o уредбама o Управи Фондова. 

llpihMii. .m Законодавнв  Одбор onaj дневнн 
ред? 9 Грима.) Цошто je Законодарни Одбор ii])ii- 

мпо овако угврђвн дпеншг ред, мислим, да irA,yli,v 
седницу зазсажвм за оутра ripe подне у io сати. 
(Чујс ое; Не може пре подне, јер имају да раде 
С§кције.) Онда, господо, ндућу седницу заказујем 
за сутра тачно у .'i сата no подие, с поменупш 
дневнш! редом. 

(Оедница je закључена у 19 часова.) 
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