
СТЕНОГРАФСКЕ БЕЛЕШКЕ 

НАРОДНЕ  СКУПШТИНЕ 
КРАЉЕВИНЕ  ЈУГОСЛАВИЈЕ 

ГОДИНЛ  I БЕОГРЛЛ 1932 ГОДИН1: КЊИГА i 

VIII РЕДОВНИ САСТАИАК 

НАРОДНЕ  СКУПШТИНЕ 
КРАЉЕВИНЕ ЗУГОСЛАВИЗЕ 

ДРЖЛН 12 ФЕБРУАРА 1932 ГОДИИЕ У БЕОГРАДУ 

ИРЕТСЕДАВАЛИ: 

ПОТПРЕТСЕДНИК претсвдник 

КАРЛО КОВАЧЕВИЋ Д-Р КОСТА КУМАНУДИ 

АНТЕ КОВАЧ 

ПРИСУТНИ СВИ Г.Г. MIllillCTIMl, Ci'M МИНИСТРА иностраних послова^ МИНИСТРА 
ВОЈСКЕ  II МОРНАРИЦЕ. 

Почетак у 9.30 часова пре полне 

Upe  дневног  реда: 
растацкп 

2 

('A'U'VI.A.I: 
Читањв   записника   протходиог ■   •   J г ■ , l^ I I I    I > ■ 1 I ' I I ' '    , V"    • ■    • i    i   i    i    i   ■   г   i   . ■ . i      -   (   .   i   ■      II.I 

ацка. 
2, Саопштења одборстх извештаја. 
it. Отсустиа  цародних послацикћ. 
4. Оставке г. г. народких   посланина RI 

свдцика општине, > 
5. Молбе и жалбе иа народа. 
(i.  Panna   акта. 

i положај iipri- 

1.   Кратка   иптаи.а. 

Дмгг.ии ред: i. Иагтати; претреса навештаја Одбора 
:ia проучавање ваконских предлога o Приврсдном већу. 

Говорвици: Мчлупт Пешић, Михаило Јевтић, Ji-j) 
'■'Уро Шурмин, Александар Додић, Стјепаа МаксимоииК, 
Милош Драговић, Д-р А.нђелиновик, Трдор ToHiih, Сима Map- 
ЈЗДац, Мииистар трговице и индустријв Д-р Алберт Крамер 
" известилац већино  Бранко Лврамовић. 

ПретседникЈЈ^, Коста Кумапудп: Отварам \'lll 
Редовни састанак Народне скупштџне. Изволите 
чути ваписник првтходнога састанка. 

Секретар Анте Ковач чита ваписник VII јх^- 
Допног састанка Народпо скуиигпше, 

Претседник Др. Коста Кумануди.: UMU ли ко 
0Д господо, народних посланика какву аршетбу на 
!)aii]iciniK ? (Нсма). Пошто приадедаба нема, огла- 
"'VjfiiM да јо ваписник приадљен.        Прелавимо на 
''^iHiuiToiija. Ивнолито чути одборске иаиештаје. 

' Секрегиар Анте  ЕСовач   саопштава:   Имунтетни 
0Д№р иодиоСи Скупштшт na решеп.е свој ипнеттај 

;U)HOT пасодпици од 10 фебруара ток. год. o вахте- 
вима Г. Министра правде за продужеше кривичног 
поступка протир ћародних пооланика г.г. Душана 
^Кивојинови^а, др. Живана Лукића идр. AUTO Кун- 
гарића; Верификацирни одбор аодноои Скупшти- 
im na решење свој нзпсштај o мандату др, Ђорђа 
Пранковића ва срез Оточад. 

Иретседиик Др. Коста Кумануди: Овн ивве- 
штаји ho оо штампати и равдати г.г. народним по- 
сланицима ir ставити на днввни ред, кад то Народиа 
окупштина будо одлучила. Изполите чути отсуства 
IM', вародних посланика. 

Секретар Аптс Ковач саопштава: Мустафа Му- 
лалић, народни аосланик, моли ваотсуство од 12 
до 15 фебруара ради прославе Бајрамских правни- 
ка; Др. Фрањо Господнетић, народни пославик, 
Моли ва отсуство од 16 до 2^ фсбруара ради иоод- 
ложних домаћих мгнмкша; Јозо IKITUIIIIII, [гародии 
IIOI лаипк, изиоштаиа да због ирошгда саобраћаја 
no можо на време JU)1III на скушптинске оедпице. 

IIретссдник Др. ЕСоста К^умаиудп: Одобрава ли 
Народна скупппзша трагкена отсуства? (Олобрача). 
Оглашујем да оу тражеаа отсуства одобрена. Ивво- 
дите чути оставке г.г. 11а])одппх поолаппка na no- 
ложај  ирстоодиика општпно. 

Секрегиар Анте Ковач саопштава; .Tono Пртш- 
ции, народни посланик, иввештава да je поднео o 
ставку на положај иретседиика отитиио n да задр- 
жава посланлчки мандат; Cimo Марјанац, народни 
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поелашш, изпештава да je иодиео остапку na поло- 
та.'] претеедппка општпно п да вадржава посланички 
мапдат. 

Претседник Др. Коста Кумануди: Оно оставке 
приМају се na знап.с. — Изполпте чуткмолбс n жалбе. 

Секретв.р Антв Копач саопштава: Цафут M<a- 
твуш; појип инвалид жали со na решеп.е инвалид- 
ског суда Драиско дшшзпјске областп; Андра С. 
Тодоровић попзпопор молп ва привнање година 
службе; Владпмпр Шурдиловић трговац ив Umna 
молп да му со ивврпш вамена старе смпспје поштан- 
ских марака; Сава Ј. Момедопић, судија у пензији 
молп да со преведе ва пенвтгу no вакону од 1923 
године; Петар Спасић нз Кладова, молп да му се 
досудп инвалидска потпора; Др. Драгпша М. Гли- 
iimli, писар Министарства иностраних поблова; мо- 
ли за привна&е годппа службв; Општппа каменичка 
уСреву жичкоМ, моли за дојстпо да joj Мшшстарстпо 
шума n рудника исплати дужни ошптински прирев 
na државне шуме ,,Гоч'; и „Столопо" за 1929 и 1930 
u 1931 годппу; Љубица Јосимовић, удова молп за 
noMoh; Јапко Дражић, Спт. жандармеријски паред- 
ппк жали се због отпуштаЈћа ив службв; Ђу})0 Осто- 
jnli ив Грачаца, молп ва исплату пенвпје; Владимир 
Вељковски професор пз Скоиља молп за привнање 
године r.ivvufie; Систпслаи AnoeTOJiomili Јослоиођа 
желевничке јјадпоиице у Скопљу, жали се на jiomen.-e 

•MinnicTpa cao6paliaja и просудо Државног савета; 
Јулка Кшппогачин, удова пз Осјска, моли за пен- 
вију; Гојко Станимировић молн да му се иоплћиЈ 
отштста за одлежапу робију као iiemm; Добросав 
Адамопи!! пз Вепчапа, моли за двјство да му сс 
ивврши иаплата судскпх трошкопа. 

Прстседник Д-1» Коста Кумапудп: Прочитане 
молбе и жалбе 6ii]io упућене Одбору за молбе n 
жалбе. Изполпте чути равна акта. 

Секретар Антв Ковач саопштава: Општина 
прибојска подноси своју претстаику o укпдаи.у тач- 
2 § 16 у предлогу Финавсијског закона за 1932 ro- 
дину; и 1933; Срсдпшни урвд ва осигурање радника 
у Загребу подпосп своју претстаику o упошси.у у 
Фивансијски закои за 1932-33 годину iiOT])e6inix 
одродаба ва осигураае радника; Степан Сркуљ гра- 
доначвлник града Загреба, претседник Коморе ва 
трговину, обрт и индустрију тражи да сс no укида 
тохиички факултвт у Загребу. 

Прсгпссдник Др. Коста Кумавуди: Ona пбслед- 
jba претставка упућује fe Фвнансијском одбору. 
Прслазимо иа кратка пптања. Народни посланик 
г. Мита Димитријввић упутио je Министру шума 
тштап.е o поступку рвсавских рудника Николе Јо- 
цића n сина. Има ]1еч Министар шума и рудника 
да иа то пнтан.е одговори. 

Министар шума u рудника др. Отачко llln- 
бенше: Господо народни посланици, народнл по- 
сланик г. Мпта Димитријевић упутио je на мене 
следе11е пнтап.о: „Последн>их дана ивбили су у јав- 
ности увбудљиви гласови o злоуиотробама, које 
су соиствешши рудника „Рвоава" Пикола Б. Jonuli 
и Спн починили према рударским радницима вапо- 
сленим; у љиховом предувећу. Ове злоуиотребе, 
којс трају BCII 4 месеца, равноврсног су карактера. 

Повитивно je утврђено: 
1) да je предузеће гадавало некаквс своје бо- 

новс п тпмс je уместо државног иовца, исплаћивало 
зараде })адницима. 

ад I) како ови боповп имају вредпост само na 
руднику, т.ј. „продавппцп ресавских рудника Пп- 

коле Б. Jonnlia ii Čim — то je неколико стотпна рад- 
ппка бпло npimvljeiio, на своју велпку штсту, заду- 
живати се мсницама na подлозп тих бонова пли дава- 
ти их MIIOPO исиод навначене вредиости, како бп 
дошли до државног новца и ради шиљања пздржа- 
ваи.а u новчапо потпоре својим породицама које се 
не палазе na руднику neh пекеврло дакело (у Босни, 
Словениш п.т.д.) 

Овакој псплати радничких варада боиовима 
iipoTiinii се пропис члаиа 99 рударског вакона, 
који бопове пе сматра закопим платсжшш ередством. 

2) да су радшгцпма, којим je рад био отказан 
и KOJU су иосао напуштали, биле исплаћиване ва- 
радс до једне половине привнаницама с роком пла- 
кања од 50 дана. 

ад 2 раднпци су ово пршпаипде такође давали 
испод озиачоне вредиостп, да би се с државним новцем 
могли враћати својпм домовимаитимесурадницика 
биле проузроковане немале штете. 

Међутпм члаи 99 Рударгког закопа п овде ja- 
сно iiiioiiiicjje да се радницима, који напуштају no- 
оао, зараде имају одмах обрачунати и исилатпти. 

3) да je исплата радничких варада тпм само- 
власно емитованим боновима иваввала na рудтжу 
велпко иеаадовољство и узбуђеље међу ])адт1Ц1ша, 
ив чега се ивродио n крвав оукоб ивмеђу жандарма 
n радника, у номе je сукобу na месту погинуо радник 
Лавар Bacnli из Tpiman.e код Свплајпца, којп je пза 
себе оставпо жену п двоје мале дедс. 

4) Да се место na којем je уби'еп рударски рад- 
miK Лазар Bacnli палазп 50 до 00 метара од про; 

згапшце рударске канцеларије. 
'Г)) А^ Јс на убигвнога Лазара Bacnha ш пеио- 

средне блпзппе пспалптип два метка, пуцао жапдар- 
морпјскп иодпаредпик llajoBiih, комапдпр Степ.е- 
вачке жапдарморпске стаипце. 

Г. народни посланик Мита Динитријевић п'1 

темељу тога ипта: 
1) Да лп све ово злоупотребе запста постоје; 
2) да ли ис сматра потребним уставовити једиу 

компспју с претставницпма Мшшстарг тва надлежниХ 
n стручних компетепција, као и једног претстав- 
шша Радипчке коморе, ради једпе озбпљне анкетс 
и пзпиђаја свпх паведеппх злоупотроба и крвавог 
догађаја na руднику , Реоава" што бп све јако уопо- 
којавајуће деловало na јавност и покавало према 
радницима искрену бригу и заштпту; 

3) да лп n којом кавном сопственици ресавских 
рудиика морају бптп крпвпчио кажњени и јесу ли 
кажи.епп n како. 

4) да ли je на лицу места поводеиа кривична 
истрага противу виновника убистра рударског рад- 
пика Лааара I5aciiha, п да ли he се породпци иогпиУ 
лог радвика обевбедити иека накнада и ивдржавање- 

Ha ово питаи.е част Мп je одговорити слодеће: 
Ирво, комисија Мшшстарства шума u рудника, 

која се састојала од два стручпа лица п од нарочИ' 
тог комесара, који je na лицу места испптао све ов? 
догађаје, установнла je следеће: Новластпчар Б- 
Jonnli u Син доиста су исплаћивали, у помањкан^ 
готовог иовца, раднпко са боиовнма п то до 1 Дв' 
цембра прошле године једанпут у целом пзносу што 
су исплатили до 1 децембра са 300/о готовим новцеМ- 
Од првог децембра испла^ивалв су раднике no npi'' 
лпцп око SOVo у боиовима a 50% у готовом новДУ- 
Устаиовљепо je н то, да су се исплате na тај иачШ1 

пзвршпле и према оним радницша, који су рад!' 
отказа билп отпуштени пз посла. Установл.ено јс 
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11 то, да су овн Goiiomi у пуној иродности зарачупа- 
''uiiir у свима ])ади.ама ионластпчара 1>. Јоцића, 
11 ( ина. Установљено je п то, да су доиста omi рад: 

1П1Ци, кад су тробали иовац за псплатс ивван иод- 
1'учја тога ])удш1ка, штетовалп, јср су доиијалп 
t'OTOB иовац na темељу меничног вајма, који je био 
Покривен овпм: боноиима. Коистатоваио je п то, 
M je пабило ради тога лезадовољство у тоМс руд 
iniKyj адц ио међу професџоналним радницима него 
међу домсЉим радницима, којпх je бпло отпуштено 
неких 300, услед редукције посда. 

Ha друго интаи.е част MU je одговорити сле- 
ДеКе: И ако су комисија Министарства шума и руда 
I1 спвцијални комеса]) устаиовилп евс ono, што сам 
Ј^ Мало11])о казао, a јсдиако устаповила и комисија 
Министарства унутрашњих дела, ипак на захтев 
"адничке коморе, изјшио сам се спремним, да се 
обравује јодиа анкета од изасланика Министарства 
'Цума н руда, Министарства унутрашаих дела, 
Миипста])ства социјалпо нолитике са претставни- 
Цима Радничке коморе и у томс правцу повео сам 
Иницијативу нарочито иод увјетом, ако сва та три 
интвресована Мивистарства иа то приставу. Ме- 
'ЈУтпм, добио сам одговор од Министарства унутраш- 
ч^их дела да ono na овакву аиксту ne iipncTajc, n ради 
тога обаввстио сам, o томе Радничку комору n Mimu- 
старство социјалне политике и препустио и.има ини- 
ЧИјативу за састав апкете. 

Ha Tpoiie ппташе част мп je одговорити следе- 
"е: Ово што сам спомепуо под бројем l доиста ее 
чротппп прописима чл. 99 рударског закопа, јер со 
варочито каже, да се истгате имају вршити у го- 
тову особпто код оиих радника, KOJU би иаиустшш 
"осао у лед отказа било с јодио бпло с друго страпе. 
H услед тога моје Миниотарство издало je рсшоње 
0Д 21 јануара 1932 годиие иод бр. 515, којпм je каз- 
И1'ла ,ове повдастичаре са највећом кавном што за 
овакие кривице iii)oiiiicyje рударски вакон, што je 
Наредило да ('e исилате иа овај пачпп ие смеју у 
вудуће више да врше, што je одредило да се имају 
0чи боиовп ћовући свп ii3 оитицаја u илатити у го- 
тову u што je запротило ваконским иоследпцама у 
сдучвЈу да се ово опет понови, a тс последице, ако 
се то поиовп у тјш пута, јесу, да му се одувме кон- 
^ecnju. OCIIM тога no моме нарочитом коцесару од 
0lJiix бонова којпх je пздато у укупном ивносу за 
1,350.000 повучепо je n плаћено у готову од страпе 
"овдастпчара пзпое од 1,080.000. Оспм тога na лпцу 
Места исплвЉено je 132.000 a иовучепо je у Moje 
"^Инистарство u палазп се сада још само 70.000 
Чеиспдаћено, jej) te то расуло мало ifa даљо, na je 
^Здат проглао да се до 25 ов. месеца miajy сви ти 
"Oiioim исплатити n сви nojn те бонове поссдују 
'^ се имају пријавити каси тога предувећа. 

Осим тога испитано je да лп су предуаећа, од- 
^oeno да ли су пословппцо или радње овога иреду- 
aeiia ивдаваде животне намирнице no примерним 
чсаама, na се утврдидо, колпко je до сада могућс 
'о утврдпти, да су се иросечпс зараде у тпм радњама 
'фетале ивмеђу 15—25% прсма ценама које вреде 
0вде у Веогралу. 

Ha 3 n 4 пптап-е част мп je одговоритп да с^вар 
*оће ли cBii Tii бптп кривично камш>ениипрогон>енп 
11 како lie бптп кривично каж№вни, ne спада у no- 
Чручје компетенције мога Министарства, али колп- 
^0 сам обавештеп од Миниртарства упутрашљпх по- 
СЈ1ова проведепо je nt^tljeibe n ствар предата )>сдо- 
VlQs. крпвпчипм судовпма.   Колнко he бптп осуђенв 

n колпко iie бити обозбођспе обитељн стпар je крп- 
впчппх n грађанских судова. 

Ja молпм па})олпог послапика г. Мпту Дпми- 
Tpnjeunlia да onaj Moj одговор прими к зшш.у. (Пље- 
сак). 

Претседиик Др. K'OCTU Кумапудч: Роч има г. 
Мпта Дтагатријевић да ивјави je лп задовол.аи од- 
говором Г. Мвнистра. 

Мита Дшштријевић: Ивјављујем, господо na- 
родпп iioiJiannnn, да сам врло задовол.ап овако 
псцрипо 11])оведеппм пзвпђајем од стране Г. Мгаш- 
стра шума n рудника. Ово he, увсреп сам, веома 
добро деловатп na Ј)ад11пчке масе, иарочито у овоме 
времену када псмамо слободне штампе. Додајем 
још п ово: да hc (ве ono што буду утвЈ)Дпле властп 
n судовп бити овако нсто тачпо/као што je све тачпо 
што je г. Мшшстар шума n рудника овде пред пама 
пзјавпо. 

Једио ј(; иптап.е noje се може ОВДв поотавити. 
Г. Министар шума n рудника' рекао je да су повла- 
стпчарп кажњепп највећом кавном, т.ј. највећом 
кавном коју предвиђа Рударскл вакон. Ta највећа 
казпа, господо, je 300 динара. Ирема томе, занста 
г. Мпппста]) шума и рудника nnje могао прпмеппти 
Beliy кавну пего што у закопу постојп. C тога i е 
naMelie потреба да један закоп којп je стар, Јцислим 
преко 25 година, ивдрнш једну малу ревивцју, бар 
са обзп])ом na овакве стварп. 

Драго мп. je, што je Госиодпп Министар шума 
и рудшша узео тшцијативу n no иптаи.у другом, 
то јест, да лп со (.матра потребппм устапова јсдпе 
комиоије са претставницима појединих надлежних 
Мпппотарстава n стручпих комиетепцпја, као и 
једним претставппком Радппчке коморе, радн оз- 
бпљпе апкете n n.!inil;aii.a овпх злоуиотреоа. He 
суми.ам, да lie Министарство унутрашњих послова 
n Мп111кта]»ство социјалне политике спровестп псто 
тако савесну апкету, али с обзпром na ефекат, с 
обзпром na деловап.е радничких маса, ja остајом 
ирп моме мпшљеп.у, да би ипак потЈ)ебпо бпло, да 
у тој noMiiLiijn буде н један члан Радничке коморе, 
који ужива повереше и наше Нладо и радншптва. 
Онда би та апкета добила јачи офекат, што je у овом 
времену увек потребно. 

Завршујем да сам врло задовољап са одговој)ом 
Госиодппа MnnncTpa шума n рудника. (Лплауз). 

Прстссдиик Др. Коста Кумануди: Прелавимо 
na прву тачку днввног реда: Наставак иретрсса 
иввештаја Одбора ва прбучавање ваконског пред- 
лога o llpiinjie/uioM већу. Нма ]1еч госп. Милутип 
llomnii. 
Шшутив lleinuK: Господо пародии послаиици, 

као што je позпато, пред пама je закоп o устапов- 
љел.у llj)iiBi)efliior Belia који трсба да допесемо. 
Ja ћу овде пзпетп своје мшпљев>е o томе, како ja 
гледам na лечеи.е прввредне криае, na рад n успех 
тога будућег Привредпог Bolia. 

llpaToliii рад Краљевске владе n Народне 
скупштине за неколико дапа, ja сам увпдео да Кра- 
љевска влада п свп m у овоме дому папреглп сте 

' све своје спле, вољу n зпап.е, да се отклопи л.ута 
вмија отровппца, која се чврсто омотала око срца 
u душо наших привредпика, a која се зове крпза. 
He само ja пего n свп землЈорадипци, захвалпп смо 
Ј\рал.евској влади, што je Влада за неколико дапа 
скушитипеког рада свршила два веома корисна 
вакопа no пашу ирпвреду, специјалио no иољо- 
прпвредппке n што допосп тако1)е брзо једап веома 

18. 
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uopiiiiui niiKoii o устаиоии Пр11ђреднрг већа за .IO- 
чењо привредне криве. 

Господо народнц посланици, сви ви внате да 
je nama вемља сељачка и да у ирвом реду лечсп.с 
itpiKM! JIO}KII у томо да прво пзлечнмо пољоирпирсдну 
криау, јер као што зпате, ми пмамо c4ri() " сељазког 
живља, TI ако сољаку иц буде добро и ако сељак 
грца без руха и круха, није добро ни ванатлији, 
трговцу, ни индустријалцу, a преко тога ипје добро 
im цедој аемљи. Ja сам слулшо господу предговор- 
иикс o љиховом мишљетву o установи тога [Тривред- 
ног Belia и ja сам закл.учио, наравио акотоипјс п> 
грешио, да господа мисле, да ту треба да уђу само 
стручи.аци   п  само  стручи.ацп. 

Један уважени пријатељ, једаи угледни члан 
ii;! онога иарламеита, и јсдан госиодип који јо зау- 
аимао лепа и вавидна места говорио .je одлцчно, 
a.in сам га равумео, из <тс ц.сгове изјаис;, да хреба 
.частупати тб стаиовишто, да у то будуће Привредно 
веће no уђу Јвудн из сталешких класа, другим ре- 
чима, ja сам га разумео, да ту mije похребно да уђе 
сољак и земљоЈјадиик, jej) вемљорадници иемају 
способие заступиикс^ и претставпикс те онда сељаци 
не On требали ту да буду. (Гласоип: Није то кавао). 
llnjc тачна u преци8н1а изјава, али сам га ja, тако jia- 
зумео. 

Bii, iociioji,o, врло добро зиато да од дапа ослр- 
бођев>а иа овамо ми иокако миого патимо од струч- 
И>ака. 'iiiiM дођс са с траис, a ima иаочарс, a опро- 
стите BII iосиодо који носите лепе наочаре, одмах 
се пронесе глас: ero га стручи.ак, дај га овамо! II 
стручњаци, стручи.аци na све стран|е стручшаци, a 
видите да поред тих стручњака пољрцривредцих, 
поЈвопрпвреда иам je опст иа најнижем нивоу; u 
порпд наших безбројнпх финансиских стручњака, 
финансије иам стојо врлр рђаво. li ja верујем, када 
Пп nam иок. Лава Пачу устао ш rpofia и када би ви- 
доо тушта u тма стручп.ака, a капо нам финансије 
стоје, пао би још дубље у вемљу! Имамр надаље 
гтручи.ака Мпшк тарства соција^не прлитике ва 
пивалидо. A шта радс пииа.тдп.' Просе! Имамо 
стручн>ака шумарских na од рата na овамо шуме- 
иам одошо! Ми пмамо те стручн>аке и у свима Мини- 
старствима и Господа Мииистри проводо своју по- 
литику у надлежном ресору a у споравуму са тим 
гтручп.ацима. To би вначило, госиодо, ако no бп 
узелп у то Иривредпо nelio људе ив иарода, даопа. 
господа стручНзАЦИ пз Мшшстарстава пли да се 
таио ивравим иа кабинета и ona господа пз банр- 
uiiiia, дошлп би u промениди своје кАнцеларије и 
било би iicTo стање. Дакле, била би теорија, теорија, 
теорија, a од тих тоорпја ис Писмо ималп ипшта. 
lio момс мишљсп.у не би било никакве користн 
од тога Ирпиродног већа ако се не увме ив сваке 
баповпш! по два црофесионална сед>ака TI разумесе- 
IK) умутраши.ости no један трговац, no јрдан инду- 
стријалац и no један радиик. Господо, ви внате 
да теорија у привреди апсолутно ништа не вреди. 
Teopnja у пртшредп то je само оспов за даљм рад. 
Теорија у привреди je исто као када би какавто- 
сподин локар-хпрург, паоспову опога знања што je 
иегде теорискп научи.ои8Швига,хтеода ивврши какву 
oiio]iauiijy пекомо болесшшу. Према томе не може 
бпти KOpiUTii од тога Ирпвредиога nel.a у будућо, 
ако у то Ирпвредио веће ne уђу људи из народа, 
људп KOJU ho хтота u уметп, ако мтпта mime, a оно 
да искредо n отворепо покажу 10СП0ДИ шта иас и 
где боли na овоме државиом телу, n како дасета бо- 

лест најбоље и најлакте тшлечп. 11 рема томе, господо, 
ja, сам за то да у то Прпвредпо веће уГ)у по два се- 
љака, то значи п.пх осамнаест, no јодан трговац и 
no једап пидустрпјалац пз сваке баповппе, што би 
зпачпло свега четрдесет n пет. 

Ресто су покп петнаест стручњака из ранпих 
пррфесија и ванимања. (Један глас: Треба ли и no- 
повп да yl)y.) .la no бих имао птипта протпву тога, 
само бпх молтш nonoBo, наше другрве ua Парл.амента, 
да уравуме своје другово нз унутрашњости којп 
нису умерени у наплати својих дажбина. (Буран 
пљесак). 

Господо, потребно je да дођу људп из народа' 
у то Привредно веће још и ради тога, што тшамо 
горког искуства са досадашњим равнцм управним 
одборима у појединим надлештвима крји стално 
говоро: теорпја, теорија, TI највад се све сведо na то 
да приме дневнЛце као чланови Управног одбора, 
n оида шлус. Прпмсра ради паводпм за одбрапу сво- 
га Mimi.T.oiha: N' Управпом одбору Управо мопопола 
соде људи Kojn су већином попзпопори.којп решава- 
ЈУ ^удбтшу o дувану, a кад бтт пх ивведи na п>пву, omi 
no 6TI вналн да равликују шта je дувап, a шта je 
буријан. II тп људи, господо, рошавају оудбипу 
0 јодпој рако важпој културпој биљци, од којо 
види користи и nam сељак и nama држава. На- 
водтш још јодаи пример: До пре кратког вр.емена, 
до npo годтшу даиа, свп ти чланови Управо мопо- 
пола, u ciiii .ii.oini стручшаци оматралп су n трв- 
дили преко овојих књига и пропагпралп су да јо 
код србијанског дувана врсно лшиНе за пајбол.о и 
класирали су тај дувап србијански као пајбољп, 
као прве класе, a сад су дошли пекп повп струч- 
п.ацп, Koju докавују да јо то лишће пајгојх;, да јо 
дувап шесте класе. lla пптам вас, гооподо, no je 
од н.пх сада у 11|)аву: да лп onu стручњаци којп оу 
nii.iu у Управи мопопола преко 50 година, плп onu 
оадаи.п тало отручп.ацп ? (Глаоови: Omi таас!) Затр 
IHTO су тав.е, зато нам овако добро и иде!) Ие може- 
мо MU господо, n no смомо да чекамо само na рад 
тога Привреднрг већа. Ив иаших равговора, ja сам 
добпо утисак да многа господа очекују од тога При- 
вредног већа да ће ono биги спас за целу земљу, 
да lio ивлвчити све недаће у namoj државп. Алп, 
господо, ja оматрам да од трга Пртшродпога Bolia 
iiolio бптп никакве користи ако и мп самп озбпљпо 
и нскренр по iipnonoMO na nooao. У првом реду ми 
MOpasjo умолптп падлежпе господу Мшшстре, да 
отпочпу Са оабпљпом штедп.ом: штодп.а у држдви, 
iiiTO/uba у баповппи, штедња у општипп. Штедљу 
у селу, господв, no треба ini да заводтгао зато што je 
ту штодп.у увела у солу окопомока крпза, те сељак 
нема за шта да купм ип соли, im опанве, noro људи 
из села беже у варош да тамо траже службе. И.ч тога 
господо, ивлави јасно то, да мп морамо, нека пам 
опросте i оспода, ов&иљно да отпочпомо са родук- 
цијрм чпповпика. Ми внамо да je после рата бп.па 
велика потреба у чдновницима, те оу постављени 
за 'iiiimmiiihc n .т.удп, којп пттоу пмалп квалпфпка- 
ције. Сад TIX мођутпм пмамо сувпше, na je o тога 
потребно да се onu ca мањим квалификацијама 
укпоне. У ирном роду троба уклонити жепске са 
маљим моралним и школским квалификацијамд м 
■mM начином пх натерамо да оду у дом да тамо буду 
добро домаћице, добре куварице и добре мајке. 
(Адлаув). (Ристо iji.Kiih упада у реч) Господтте 
Ристо, ти си јуче казао пеколпко духовптпх речо- 
ница, пока тп je то доота. Ми нисмо дошлп овде само 
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тебе да слушамо, тебс у тој твојој демасошкој ношњи. 
(l")yj);iii  аилауз). 

Господо, MU у држашшм мадлештвима имамо 
врло много чиновника. Мени je јодап luiiim чинов- 
"nii казао, да има 105 чиновника, од н>их L0 има 
болсм^иих ii иису ла дужиости, могаоби, казао ми ju, 
Ди. у1!.!101111 jom 10, na да поиао опет иде онако исто 
ДОбро, a то ииачи јсдну петипу ман>е. 

Е na npauo je нрод јв,кадтрвба дапатимо,дасви 
^нтпмо. Mи neliOMO имати НИКакве корисгм од lipu- 
^рвдног nelia ако се овоме влу не стане на пут. Има 
јвдна болест крја je наступила код нашег народа. 
л7 иајбољој иа.мсрп Влада je донела Заков o тро- 
"lajiiimi na nmm и ракију, иисдећи, да правиЛнО 
расподелв сва оптерећења иа народ. Госиодо, веруј- 
те да од тога вакона нема никакве користи, одиоицо 
има веома мале нористи држава, a рвсто, господо, 
имају користи само она аелепа војска, крја се вове 
Финансијека контрола, (Пљескање). Док иије у- 
становљена финансијска контрола ми смо, господо, 
чродаиали uo (i S n 10 динара литар шљивовице. 
Даиас 11Ј)одајсм() no 1,50'до 2 динара. Међутим, др- 
^кава има мала користи. Зашто? Зато што смо мц, 
чо iiccpoliii, мм аређаииви аолитичЈари, ишли no мало 
и мољакали и поставЈвали ва финансијске ариправ- 
i'iiKe све one људе jcoju су сеоски ладолсаш, који 
нпсу хтели да радс!. (Пламкам.с). Дакле, 10С110Д0, 
Кривцца je п до иас политичких људи KOJU смо |)а- 
није yiipaij.i.a.iii, a не само до Владе, и no само да 
(:е увок каже крива je Влада, крива je Влада ит.д. 
Али, госиодо, у 12 часу прпопимо мос.иу да лечимо 
то ало. Ja сам господо, иоки даи у хотелу ирве }v.;ia- 
се видео S фишшгпјскпх приправника који уживају 
како со само ужпвати иоже. Мени су вицарски тр- 
говцп причалп да оваио Пива: Дође фииаис код ii.era 
11 у^.мс sa рачуи државе десети део, a 50% задриш 
•ча себе, док 40% остане ва рачун трговца. Господо, 
ono uo Giix говорио, да тај anapai тих финанеијских 
контролора није укочио посао, администрацију, 
грговину  n  целокупну  аривреду. 

Ham 11а|)Од, иарод на мога краја, мјгиодо, радо 
11 отвореао каже: Скидајте кам ову Алу велену вој- 
сну, пристајемо да плаћамо пореау и вишо ао хек- 
fapy само да je се отараоимо. 

Исто тако, гооподо, житни ваков такбђе никакве 
КОриоти ппје нам доиео. Дапипш.а Илада je у нај- 
^ол.ој намерн доввла тај вакон. Ми сви видимо да 
јо ова Влада OIIITJK; руке, иидимо да je ова Влада 

•очистила коруициЈу, али na жалост у том II])IIBIIJI(!- 
г<>ваном друштву jom увек се појавл.ује код поје- 
ДИних члапова корупција, као и код аоједшшз: na- 
■чпх соцственика млииова. (Вурно шБесџањв). To 
Чривилеговапо друпггво, час i ивуввтцима, али ка- 
*'Кем да су тамо сви omi иапк-рот Tpj'ounn vm.in п иа- 
^•"тули оу сами себи високе плате. To лривилего- 
nano друштво није се одужило и mije дало onaj 
У1 иох KOJU je држава од њега очекивала. Кажу мп 
^nmapu баш у Крутевцу где дирничарско друштво 
чма свој сопстврни млин и где мора да водн кн.пгу, 
Нажу ми, госчшдпие, ево MJIIIII ОМО В.аФВОрили. Ham 
^лпн има дпевио 5 вагона капш^итета, што вначи 
ДД може да еамеље диевпо б вагона Праиша Лифе] р- 
Вг1лих;мо за Далмацију и .Херцеговииу иаше Gpamno, 
Све док mije етупио тај :)ai;o)i, a сада ие ])адимо. За 
"'TOi'SaTO што остали млииари пе воде своје књиге. 
"ада тога omi имају рачуна да дају јећтиније 6paiu- 
,I0, joj) од еваког вагопа тога жита треба да се да 
'ЈЗОО дипара. U шта Gnua .' Иде једна комжија која 

iiiiiipiim  ареглед и na крају: и вуци су сити, n овце 
na   броју! 

Ja, гоеподо, вадржавам себи право да у бу- 
i,i( iCKO) дебатп пипесем дапашл.е тешко стап.е у свп- 
ма грапамапаик! привреде n у фштиепјама, a за оада 
морам да пстакпс.м једнумоју опаеку, која je у томе, 
да су пређашља господа Миниетри (јшиапсија, jom 
ii;t |)aiiiijii.\ □арламената, када се решавало пшање 
(| ппапспјск-пх ii:)H()|)a, ;!або{)авнл11 јодаи воома јак 
и један веома дубок фввансијски иввор, чак еу га 
ватрпали a цеиентирали, да ее у будуће уопште ке 
може више mi да.види, a тај jo у томе, што еу, Г0: 
сподо, послоратпп милиоиерп п оогаташп сааидалп, 
силне палате и no Веограду n no свима варошима 
у унутратп.остп n сада, no пеком тамо њиховон na- 
хођев>у иалазе, да je npauo да за 20 —30 годпиа ne 
плаћају држапп ппкакву порозу*. Док nam физнчкп 
радппк и земл.о|)ад|11ж, који најтеже варађују мо- 
рају да плаћају држави пореву, вар рва гоепода ва 
• nme h-npiije од тих зграда да ne плаКају mi 5 napa 
држави. (Одобравање и пљесак). Ivro, госиодо, по- 
реаом na те зг{)аде, прпходп.ма од п.пх, можо да. ее 
уклрни u да ое укппе вакрн o трошарини, ватин 
можо да со iianpmn рвдукција једиог дела чпповпи- 
ппиа, na р^дукција тпховпх плата, парочито код 
niimii.N чпшшппка, којп примај.у no две n три плате 
n равне дпјурпо, n ото олакшања! 

Ja самј гооподо, npauo да вам кажем, једав од 
оних Србијанаца који нећо мпого да лаока a поште- 
iid кажем, мојо јо уворото да мп дапае имамо Владу 
људи, коj n /lavie добра овој земљи u који у Владп 
раде ва добро ове зомл.о, na вао зато шкшвам, a n ja 
изјављујом у евојо имо, да сви.гласамо за овај пред- 
лп|- закона и у пачолу и у појодппоетпма, да будомо 
еложпи, jej) то iiainn бирачи жел.по очокују, ипачо 
je тешко отпКп кући n ja ne могу да одем, јер ови xolie 
дапае у папдуЈИ', зато што ДЈ)угог na.iaaa пе.ма.ју. 
Ивјављујем да ћу гласати за овај аакоисви аредлог, 
у пачелу и у поједи .остима. 

Прешседник Др. Коста Кумапудп: Пма реч г. 
Михапло   JeiiTiili. 

Шихајло Јевтић:  Господо   наррднв  пиг.итпцп. 
iij)e no пгго Gn гбворио 0 еамој отвари, КОЈа nae да- 
иае заппма, ематра.м аа дуаЈпесг да учппп.м |едпу 
ограду npoTiin ивЈаве господп a пзвестпоца одоорск-е 
већине. 

У јучерашњев свом (!ксг1озеу господин ивввсти- 
дац je поред оеталог пзјавпо, да je овакп onaj волпкп 
n тожак грешник, којп би гласао протпв предлог 
женог пројекта одборока већине. (Пзпестплац Anpn- 
мовић.: llmaiM тако кавао). Гоеподо, оввква искљу- 
чппост од страпе еоеподипа пзвестиоца била je иот- 
пуио депласирана na овомо меоту. Гооподо, OBU ua- 
|)ojuin посланици пмају ва дужаост да раде, да гла- 
(•ajy im пајпол.е.м внању и yiit;peii.y, a оиаква пзјава 
господина нввестиоца довода нх у пеприлику: плп 
да ое огревде o своју заклотву, коју су дали овдо, 
плп да буду анатемисави од госцодина швестиоца. 

Ja СВОјим упшма Ку више вероватп пего етено- 
графским белешкама, a уосталом ту има jom наррд- 
IIIIN аосланика који су то чули. 

Господпп павестилац je ваборавио да on има na 
овомо меоту овлатЈк-п.е да прп.мп сваку kopeKTypyi 
преддоженог пројекха, a оваивом својок ивјавом 
mi опемогуКапа сваки ко.мпјјо.мпо, ма како потребав 
био. Гаква појава ne треба umne да ое аонавља na 
оиоме месту. 

Што се тпчо продложопог иројекта, ja DO евомо 
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увереи.у имам нарочите мотиие, јер те мотиис нпсам 
чуо пи од Г. Министра трговине и индустрије, ни 
од г. нзвестиоца. Иотрсба за устапову Привродиог 
Belia ложи у иедостатку саме Народпе скушптине. 
Иародиа скупштнна исма довољно стручппх људи и 
специјалиста. Она то no можо ни имати no својој струк- 
тури. Парламентаривам уопште тражи од Народне 
скупштиио, одпародних посланпкаие да буду спецп- 
јалисто, него енциклопедисте. Збогтогапедостатка по- 
треба овакве једне установе неминовна je. Ј^амосреће 
да je оиа код нас рапије умотрена и рапије створена. 
Из самога пзвештаја рефервната чулп ств да такве 
установе Beli има створопе у поратно доба, пма 
таквих установа створеИих у Чехословачкој, Фран- 
цуској u другим земљама, и кад je било говора o 
томо да се код иас таква устапова створи, MOJO jo 
дубоко уверсл.о да &и миоге тешкоће биле уклоЈ1.сие 
пли ублажеие. Иародиој скушптини потробпа јо 
једна таква установа реформативног карактора. 
'Го mije рђаво, то je баш једиа добра страиа да таквих 
стручњака нема, јер с обзпром на природу самих 
тих људи отручњака, специЈалиста, onu »е би бплн 
способпн за какав конструктиван и поаитиван рад. 
Сви ми који смо имали прилике да посматрамо рад 
тих струч11>ака, специјалиста, пмамо уверељс да 
ти људи не могу да долазо до компромнеие одлуке. 
И сваки, који je бно у пршшци да олуша два струч- 
л.ака исте струкв, само ако се онп ne слажу, могао 
je доћи до уверел.а да omi иикако ие могу ;;oliii ни 
до канвог компромиса, и можете вамислити, господо 
народни посданици, каква бп шгледала Скупштииа, 
кад бп ее оиа еаотојала из таквих стручл.ака, који 
једнн друпша пикакву компетенцију ne призпају. 
Да таква Скупштпиа ие бп дала Јкељене резултате, 
шгледа ми да пма u потврде н у самом овом пројекту 
Привредиога Belia. Од Ирнвредпога Boiia, законо- 
давац ne тражн одлуко, не тражи peuieii.a, ne тражи 
резолуције, јер зпа да их ne бп могао mi добити, 
него тражи само мншЈсења. Ta мшпљеља потребиа 
су одговориим факторима, Скупштини и Сепату да 
би иа основу тих отручиих мишљења моглп донети 
своју закоиодивиу одлуку. 

ETO TO еу чињенице, које мпслим да су мотиви 
за ствараље једиеовакве ппституцијо. ]\ад са те 
основе пођемо, опда со у мојим очима јавља то iiu- 
тан.е састава тог Привредног већа. 

J ep од оастава те ниституције зависп н резул- 
тат какав Ko ona дати. Лко ее буде пмало cpetie, 
да се у томо Beiiy прикупе људи што бољи и да се 
у томо Beiiy прикупо људи што спремнији, то he Bo- 
he песумшиво дати позитпвипх резултата, иначе 
овано друго Bohe дало би рсзултато олабије, a овеи- 
туално чак и негативне. качин иа koju би ово Beiie 
било образовано, mijo onaj предложен од страпо 
Одбороке Boiiime, него оиај KOJU je продложила 
одборока маилша, или онаква једна комбинација 
иредлога иањвне са предлогом г. Ристе Ђоки^а. 
Бојазан, да he тп делегати, које he корпорације до- 
легнратп у то Иривредио веће, битп под утицајом 
корпорација којо еу нх делегирале, н да Jie у llpu- 
вредиом Behy евоје питоресе заетупатп, ja мислим 
да je пеоправдаио. Мислим, да je нооправдадш зато, 
јер пема човека кбји mije под иввесним утпцаЈем. 
Али, баш TU људи n кад би давали Скупштшш такво 
мишљеше и били под утпцајом тих оргатшациЈа, 
и такво мшпљење Скупштини 6u добро дошло и мо- 
ivio би joj користитп, jep бп Скупштипа могла да na 
таквог мишљеља одбаци ono што je субЈективио u 

што je дато иод утацајем те оргапиоацчјо, a примити 
ono што јо стварпо. Нема се бОјазпп, господо, пп^од 
тога ако бп та мпшљења бпла екстравагантна, ако^би 
та мппивоља бпла upajiLo ловпчарска, jep ништаАне 
обавезује Народпу окупштину да такво једпо мп- 
тљањс мора и да прпмп, jep ое свако такво мпшл.еп.е 
може одбити, jop ono mije обавезпо. Међутим, насупрот 
томе постоје тешко1го, Г. Министра трговппе, нлп ако 
xohcTO n целе Владе, да у то Behe скупе и проберу 
најбоље људе. Земља je nama велика, привредних 
радоппка пма мпого, п што je пајглавппје растуропп 
су no целој вемљи n мпогп од n>nx ппсу позпатп mi 
Владп mi шпрој јавпостп. За п.пх не зпају mi Влада 
mi iniipa јавпост, no Ј1Л1хове органивације n шпхова 
најближа околппа. У таквој пршшци Владп je теш- 
ко да учини најсретнији пзбор тпх људп, н зато сам 
ja мшплЈОПЈа да треба ycLOJnTH мпшљеп.е мањине. 
Са овнх разлога, господо, ja iiy гласатп за предло- 
ntemi пројекат, a код члапа 8 гласаЈЈу за предлог 
Одборско мањине. 

Лретседиик Др. IVOCTU Кумануди: Има реч г. 
Др. Шурмин. 

Др. 'Буро Шурмин: Господо народпп послаппцп, 
после разлагап.а мога предговорника mije тешко 
осврпутп се na то пптап.е, да лн je у дапашп.пм 
пршшкама осппвап.е Привредпог савета потребпо 
иди mije. Ja мпслпм да je MOJ предговорппк разло- 
жпо такве разлоге којн Mopajy n ono поворппке у 
повољап резултат Ирпвредпог веКа разоружатп. 
Допустпте да ja, као једап од оппх којп neli lU годппа 
пмам пршшко да расматрам поеледпце тога што 
ппемо имали Ирпвредпог Belia, кажсм своје мишљење, 
и да вам додам можда повпх архумената, окров 
привредних, скроз пацпопалппх, KOJU lio вае уверптп 
да ово Ирпвродпо Behe треба што npo да пзнђе на 
свет осповапо na закопу. Господо, мепп je позпат 
један апт пз 1931 год. којн je скроз прпвредпе npn- 
Ј)оде u којп удара тако пагло пашу прпвреду да се 
морамо вауставити n питати како ее могло до та- 

■ квог зашвучка да дође. 
Господо, Bii стс чулп овдо впше говорппка, којп 

су пстпцалп, како појодшш картелп треба да се 
уклањају и како картели троба да со прплагоде, 
акомодпрају пашом прпвредпом стап.у. Јодпа од јакпх 
нрпвредппх грапа код nao je нропзводња шећерне 
репо. Ако, onaj акт, којп сам спомопуо, од 31 де- 
цсмбра 1931 годппе добпјо своју епагу, опда nauiii 
проиввођачи шећерне репе пмају да тражо пову 
врсту прпвроде, пову вроту биљко, коју he, мосто 
moliopne pene, пропзвађатп. llnje доста да дапас, 
према прплпкама, фабрике niehepa зарађују огромпе 
суме, a да onaj паш привредник, na комо мп осла- 
п.амо егвистенцију CBOJO државе, полагапо бпва no- 
тискиван n полагапо бива елпмпрап. Ако помпслпте 
na цепе niehepa или na чпсту добпт no кплограму 
lueiiopa пашпх фабрпка, опда видите како ргромпо 
сакупљепп каппталп остављају полагапо пашу зомљу, 
a Mii морамо да јад1шујсмо. To има no опомо акту 
да се вастави. Moje je увероп.е, да до таквог акта 
ne бн дошло, кад бпсмо пмалп јодну овакву оргапи- 
зацпју пли можда у другој формп, како ее сада 
зампшља устапова Привредног Beha, jep би onaj 
Мпппетар, onaj члап Владе n сама Влада морала 
ипак прпзпатп све интересенте, a ту су земљорадппк, 
фабрикант и трговац, да чују како те стварп стоје. 
Опда ne би могло до1111 до тога, да мп папуштамо 
своју добпт n да пропуштамо другпма. To, господо, 
mije малепа добпт,  то je  огромпа добпт,  која би 
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остала у нашој вемљи, да смо ми имали до сада 
овакав саветодавпи одбор. 

Ja, господо, пдем дал.е. Повназајућираввој наше 
државо од првог дана њевина постанка, допустпто 
ми да кажем, да су битни полнтшпш разлози, да 
je у Видовданскп Устав ушла одродба да се нма 
основати Привредни савет. Кад би тај Савет био 
Ориведен у живот, ne ворујом да бп дотло до 1928 
године. 

Ми се палазпмо у тсшкпм прилпкама. Iloliv да 
говорим o кризи, то jo толпко пстнцано, до сада, 
али се палазимо у пршшкама, којс су шазвало 
овагда помшпљав>е na ствараи.с Привредног neha. 
1920 годппп наетала je готово мала револуцпја међу 
чрпвредипцпма. Само пољоиривредипк, сељак, бпо 
je задоволЈап; цепе су биле вслпке, оп јосамо гледао 
шта се на другпм местима догађа, н у томе момеату, 
кад су ницале уредбе једиа за другом, кано се сети 
који Јјофереит пли како je коме Мшшстру нало na 
памст, у томо времсну била je издата и уредба o 
осцпвал.у  ПривреДног савета. 

Но та уредба тадаши.ег времена, иа политичких 
разлога, mije имала опу сиагу, mije била цен.еиа 
као закон, Beli je pa првом сменом Министра, a тих 
смепа je онда било много, пестало п те уредбе и 
Ha л.у се даље mije нико обзирао. Гоеиодо, тауредба 
бпла je донесепа да удари иа one no свом гласу 
Добро познате пзвозпице. И опда je Видовданскп 
Устав допео једиу одредбу, н то према помачком 
Вајмарском уставу, да ое п код nac нма да установп 
Привреднв савот. Свп су се, господо, радовалп да 
ве у том Прпвредпом савету свакп nalili своје место, 
и да he њиме бпти изравнате све оие опреке, којс 
су се у прпвреди појавлЈПвале п које свагда морају 
Цоћи до ивражаја. lio sa ствараи.е оваквог закона 
требало je пмати п политичке сиаге. Апи доба од 
1^21 до 1924 године, бпло je доба пајтеншх полп- 
тпчкпх тегоба, да не кажем шта друго. Ие иривпм 
никога, јер су пршшке бпле такве, u ми смо сви 
мо?1;да вишо маи.е билп jtpiiBii, да mije дошло n mije 
могло доћп до уређеља тога Иривродиог савета, ма 
Да je то Устав изричио проппсивао. Ja liy вас пот- 
сстити иа једпу годииу којс je била веома критична, 
■'i то je 192''i годииа. Политпчарп су ca своје стране 
Учинили, да се mije могло екоиомскп мпого IIOMOIIII, 
jej) je дииар био срозаи иа најниж') степеипце, a с 
Друге стране бура л олуја у нашсм Народиом прет- 
Ставншитву нмала je пајвеКу спагу у томе времепу. 
И тада се у тпм тошкпм политпчким времеипма, по- 
мпшљало на остшаи.е Иривредиог савета. Доиу- 
етите ми да вам кажем, да je тада onaj политпчар, 
који je можда гледао најпроинцљивије и најдубље 
У радове пашег полптнчког живота, као претседник 
^аде пок. Нпкола llaimiii говорио члаиовпма своје 
"Ладе, да нађу ивлава из те полптичке вртоглавпце, 
Aii би то могло бити етвараљем тога Привредиог 
сивета. Ja сам тада бпо члан те Владе, u бпо сам 
повван на иврађивав>е јзаконеког предлога o Прн- 
вредном савету. Лко вас иотсетпм na полптичкп 
'KIIBOT, ако вас потсетпм на опу велпку невољу, 
1!0Ја нас je онда била1, кадо вам спомеием n годпну 
^925, са omiM бурама it олујама, са онпм обзпапама, 
11 после свега тога, да je ппак те 1925 годппс, иа 
Позпв Владо, читава nama прпвреда почевши од ко- 
Муипетпчкпх претставтша, na до пајвећих бапкара, 
11Р11стала да na већаље за ово Ирпвредпо веКе по- 
Шаље овоје ивасланике. Мало he бити кога, греподо, 
^оји he зпатп како je nenao тај првп састапак те 

копферепцпје тога Привредног већа. On je бпо такав, 
да еу једпп тражплн да се створп пов Варламепат. 
Тада mije бпло оваквог дома, јер mije бпло дапашњег 
Сената. Друш су тражплп апеолутпу невависност 
од управппх властп. Tpolni су тражплп да тај Савет 
буде no покрајппама. Изгледало je, na iipim мах, 
да he сипх 110 људп колпко пх je тада бпло, OTiihn 
без икаквог резултата. Кад пм се образложило бсз 
пкаквпх ваконских разлога, шта пма да зпачп При- 
вредпо Behe, сви су се сложили, na и комуппстпчкп 
представвик, и аристали, да се са њиховом сарадњом 
ивради ваконски предлог o Прцвредном савоту. To 
je бпо једаи момспат којп je еложио тада све партпје, 
еве крајеве, и све привредппке no свпма професп- 
јама. Међутпм, господо, настала je у полптпчком 
погледу ona лабавоет која je довела дотле, да су 
после паступпле n one полптпчке промопе, omi ме- 
тежи, чпјп je резултат бпо 6 јануар 1929 годппе. 
Сад после 6 јапуара кад смо пмалн политичке прп- 
лпне мало сређене, у сасвим повом правцу, дошло je 
време кад смо могли да упесемо ne само у дапашп>п 
Устав, пего n у Престопу Беседу n у Лдрссу Народпе 
скупштипе једногласно ову мисао o увођењу Ирн- 
вредпог Beha. Господо, паша Крал.евска влада схва- 
тпла je потребу Цривредног Beha опако, како je 
можс дасхватп Влада у овпм прплпкама. Ja сматрам 
да je Влада схватпла паш тежак екопомскп државнп 
жпвот, n зато je ona n похитала да подпссе овај 
предлог o устаповљеп.у Привредног neha. To je 
господо, ono што мпслпм да je дапае пајхптппје да 
се устапови. 

Прпвредпо nehe пма UITO брже да добије своју 
ваконску подлогу, да Пр11ВЈ)едпо Behe што бржо 
поетапо onaj opran пашег парламепта, којп he n 
nam полптпчкп жпвот да доведе до опаквог пзлаза 
како га je желпо јуче г. реферепт, кад je мотпвисао 
стплпзацпју од одбора nehnne предложепог § 8. 
Господо, ja hy да вас замолнм, да впднте да код 
ствараља Ирпвродпог neha не помажу демагошке 
пзјаво, nero пома?ке здраво и Гу1Стро гледап.е у cn- 
туацчЈу, n у дапаиш.п жпвот. Ие помажу прпчаље 
n певап.е, да ее поднгпе еамо паш сељак, пољопри- 
вредппк. Moje je мпшл.еп.е да свнма грапама пашег 
пародпог живота треба да дамо MorvhnocT, да се 
могу да уклопо све one тегобе, које су nac стпгле, 
пешто n naiuoM крпипцом, a пешто n самом сптуа- 
цијом, Koja je n у пашој земљи u око nac. 

Господо, ja ne спадам у one којп се клаљају 
једпом сталежу у државп, јер једап еталеж без 
другога ne може да успева. Mn треба да радпмо сви 
заједпо, n господпп као n сељак, да имамо onhe 
интересе читавога народа пред очима. Зато и миолим 
да je добро што je у овоме броју овако пораздпјељепо 
предвпђеп број члапова Привредног nelia. 

Једап момепт, господо, задржава ме овде. To je 
да je члапство Привредног ввћа почасна служба. Ja 
мпслпм да су се у предлог онако како je пзпшао из 
Одбора увукле пеке грешко, н ja бпх бпо слободан, 
са допуштепЈем Народне скупштппе, да те грешке 
код епецпјалппх расматрап.а пстакпем. Ипаче ова 
служба ne би бпла почаспа, ако бп Народпа скуп- 
штина прпхватпла да остапе тркст опакав какав je 
данао. 

Ja сам, гоеподо, држао за потребпо да ово спо- 
мепем, a сада мп допустпте да кажсм неколикб речп 
радп мога потппспвап.а одвојепог мшпљења. Ja сам, 
господо, стајао na гледпшту 1925 годппе n сада 
стојпм,да у прпвредппм оргаппзацпјама треба датп 
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могућноста свима члаповима нашег друштва, да се 
fiiMii iKijuciiinc. Ja сам, према свима осталима 1925 
годипо, којису захтсваЈт сепаратистичке органиваци- 
је у ПриврвДВОМ савоту уепоо у томе што нм je дата при- 
ликадамогу да. дају enoja Muni.beii.a директпобсз lla- 
рОДНб окупштине, даље да je одре^еп дан кад се 
мора Привредни савет састати. Гооподо, у оиом 
пројекту којп Ko поетати вакон, одређује се 1 ок- 
тобар за е<\ста11ак ПривреднОг већа. Да ли je то tipe- 
узето ив кога предлога или ие, добро je. Види ое, 
да Влада пиои.п.ио мпелп да радп ia тп.м Саветом, 
да Влада ме желп да тај Савет игнорише u да име 
само једиу етикоту, која Пп елужпла само зато да 
покрива извееиа дола и извеепе радове Владе. Врло 
je аохвално што je од|)е1)('11 рок кад се мора састатв 
Привредио Befee И ja мислпм да то морамо еви одо- 
upiiTii. Ието тако je веома добра установа која je 
ушла у свај пројекат да и мав>ина [Хривредпог са- 
вота -- ма да се ту ne може говорити o партијама 
и neiic ео говорпти - може да иодиоси мишл.еи.а 
и Влади ii Народној окушптшш. 'Го су две установе 
које гараитују, бар ja тако сматрам, овбиљав рад 
овог Привредног nelia, рад који he допети олтте 
KOpiK ти. 

Ииајући TO na иамети, иени ее mije радило 0 
томе, дали he Привредно веће нмати својих ()0 чла- 
пова. Meini je број гаевим споредан. Ja сам имао 
иотпуио уверење да ke делегирави већници, члаиовп 
Привредног еавета имати јаче гаравције за евој са- 
моеталап рад псто л.уди поетавл.епи, ако их бира 
Краљевека влада. Иошто иемамо стенографоких бе- 
лежака и не долавимо до л.их, в ]ie- знам далпсу 
оио дитамиаие, допуетпте да сс иослужпм иовипамаЈ 
ii рсчпма референта iteliiuie тога одбора, na да онда 
пзведем закључак. Имам овде пред еобом једаи наги 
ДНбВШШ, који кажс да je гоеподин рефврент јуче 
казао: .да je nama прва дужиост да закопом оире- 
дслпмо установе и отклонимо племешжо обележје 
еепаратпстпчкчх навива. Све док св то ne учпип, 
свакп покушај je депласпраи. Траипкги систем де- 
легп[)а11,а у овако стручно оаветодавно тело, које 
би, ако бп ее узео сиСтем дслегирања, лпчило се 
евојом хетерогеношћу на стари парламенат пре 6 
јаиуара, бпла би  ве.пика  ipiMiina".    . 

Господо, да je било речи, или саМО једио елово 
набачено у одбору, у коме сам и ja радио, да би се 
могло мојс Mimuheii.c за одвојепи предлог сматрати 
nacTojaibeM за еепаратизмом, верујте МИ, гбСПОДО, 
да бпх сместа био 11рпхвЕ1тио еве што je одбор пред- 
лагао. Ja еам сарађивао до последн>ег параграфа у 
том одбору u мо[)ам .лојално ирпзпати да je одбор 
прихватио СВе Moje предлоге, да еу ОВИ тп првДПОВЛ 
шплп na то да та ваконска првдлога буде што јача, 
Да бп се могло мени, евентуалној можда и нвхотице, 
да бп ео могло n пехотпцо помтил.ати да ja држим 
какву стЈ)ују еепаратизма, господо, ja TO нвмогу 
да разумем. Ja еам био у Београду, - допустите 
господппе претссднпче, овај мали дигрвс, — бпо 
сам у Ј^еограду кад се бојкот против Бсограда npo- 
глашавао, ja оам држао јавпа арбдаваОња, тако да 
се Веоград чудио, да ее иалази Хрват који долавп 
у Београд у оно доба проглашаваља бојкота и ва- 
Ступао еам пдеју no еамо јединствене државе, nero 
n пупог пародпог јсдппетва. За мепе нема равлике 
пзмеђу Србина n Хрвата (одобравап.е n бурап аплаус) 
У БеогрћДУ jii као Хрват налавим своју домовину, 
n у Ђевђелијв исто тако као и у Загребу. (Одобра- 
Baii.e n узвицп: /Ivimeo!) Ja оаМ 1920 годпие био у 

NСтавотворпој скутпттт и кад je НвКО пжорпо o 
аммутацијп кавао сам; „He, ни топовима нас нећете 
истератв пз ове вемље" (аллаув). 

To je било 1920 годпио, господо. A даиас .' Ja 
који сам сарађлвао, могу рећи, јакчм делом на 
остварењу Југоолавије, јер сам ja jom 1920 године 
предложпо да ее тако зове, na еам тражпо овакву 
брганивацију вемље каква je, данас, оргаппзацпју 
no бановинама, да лакше концентришемо читаву 
снату aameta вародаЈ na кад се овако може помиш- 
љати да je овај мој предлог пз (ччмратчк тичкпх ра;!- 
лога поднесен, ja га повлачим и изјавл.ујем да hy, 
уз иеке иредлои1, h'oje l.v битп с.чободап да ПОДНеСбМ 
оамо стилистичшт, гласатв ва арвдлог већине одбора. 
(Пљескање.). 

и.отпрегпседник IVap.io ЕСовачевић: Има реч r- 
Алекеаидар Додић, 

Александар Додић: 11 ja, господо, мпелпм да бп 
требало ово Привредно вепе установити ив чланова 
Сепата u ив чланова Народне скупштине. Ano ее 
тако ne бп радило, оида би се државни буџет опто- 
ретио fioBiiM издацпма, јер мп пмамо 306 посланика, 
екоро 100 сепатора n кад поред љпх дођу j om пеких 
60 људи вап Пародпог прстетавипштва, nao члаиовп 
овога Привредног већа, опда бп то бпо великп терст 
вц државну касу« Ja cfiM пз тога разлога за то да се 
члаиовп овога Привредног ввћа претстаВЈБају из ре- 
дова народних  поелаппка п-сепатора. 

Дал.е, господо, што се тиче дапапш.е иривредне 
крпзо noja поетојп у свима државама.а no еамо у 
пашој,ја o тој етварп пмам своје мшпљеше. Ми смо 
пре рата имали Народне (кутптппе, којс смо бпралп 
na три до четпрп годппе, алп ипједпа од n>nx nnje 
могла да отелужп епоју периоду за коју je пзабрапа. 
11 тако nnje могла да да резултате, noje бп требало 
да да, јер je свапа била распуштеиа пре него што 
je мстепао рок законом одређен. Због тога оу се 
чпппло мпоге rpcnine. 

Што сс тпче тога, господо, како n na noju пачпи 
да се ова крива ублажи, могу j»!lin да мп пада внано, 
да држава ne може доћи до вајма, појпм би могла да 
ое отклови ова несрбћна крива, онда настаје ва нас 
еаме дужност да се сами аобринвмо да ову крЛву 
ЛбЧИМО и што -upe отклоппмо. Госиодо. кризе има 
u крд вемљорадника, и вајрошанина и у свлу n свуда, 
na само jom пма да се створп крива код чиновника. 
[UTO се тпче члновшша и п.иховпх плата, ja мислим 
да upu решавап.у o томе трвба бптп врло обазрив. 
Има чиновника, којима би ее могла плата у маломе 
редуццрати, али има и чиновника где те редупције 
ne миже битп. Jej) шта со може редуцпрати једпоме 
зваиичппку u једпоме дпеиппчару плп једпоме срвСКОМ 
писару, који једва могу д'а живе од онога тто од 
државе примају. 

Ja liy се дота1л1 иак-опа nojn je оптеретио namer 
сељака дажбинама на ракију и Birao. Taj вакон под 
нас у предратбј Србијв nnje постојао. To ji; вакон 
nojn je постојао у Аустроугарској na je оадв про- 
тегнут на крајеве и предратпе Србпје, na нату 
Шумадију. A ja мислим да св nn ми одавдепзСрбпје, 
a im браћа лрватн који су се с нама уједппплп, 
ппеу ее борплп зато да се у namoj уједпп.еној отаџ- 
бппп протежу закопп старе Аустроугарспе, појима 
се еељап оптороКујс порезом na вппо n рапију. Го- 
еподо, пма мпого етварп noje тиште namera Лел.апа. 
И nama je дужност да еве повоље namera сељакв 
изпесемо овде у Скупштини, те иагледа, да мп овде 
непрестано кукамо na то твшкр (таље. Алц, господо, 
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мн то чинимо вато тто тражимо пека како да то 
тешко стаЈње отклопимо и шиием ссљаку помогиолп!. 
Ja мислим да међу нама нема ни јвднога, који nelio 
бити ва то, да са своје стране учтшмо све, чиме 
t'e ова садал.а тешка криза можс да отклони. 

i Господо, морам да се дотакнем и тога, како 
nam иарод својо прошводе продаје у босцол.е, iijio- 
Даје их буд ;!UIIITO, док ono што мора да купп плаћа 
врло скупо. Ми дшрамо nalili пута и начина да у 
oiiOM поглоду, у поглсду цена, ивведемо једну |)ai!- 
нотежу и na тај начин нашем сељаку олакшамо 
Нјогово тешко стаи.о. 

Морам мало да сс дотакпом и банака. Нп зиате 
Да су ono у iianioj ncM.i.ii iian|iami.ic читан хаос. 
По нашим вакошша баико имају право да наплаћују 
интерес свега 12 од ero, a ви сви внате да су ono у 
поједтшм местима иаплаћивале и no 30—40. Народ 
j'' nam, плаћајући тако вслики пнтсрес, исплатпо до 
оада eno својс дугово два до три пута, u вато MU треба 
Да naljOMO начииа да му у овом поглсду помогномо. 
Ja no тражпм да ми сељаци у опште no платнмо 
своје дугово. Mn морамо својо повериоце да обопбе- 
ДИмо и да HM платимо, алп морамо повоотп ])ачупа 
И o томо, да nam парод, вбог тпх дугова, no прб- 
падне. Ja мисдим да бп се ва исплату овпх дугова 
могао оставити јодаи рок, na прпмор од 10 годппа. 
у комо би со банкама исплатила п.пхова потражи- 
вап.а, али боз икаквог интереса. Ono би тај интерес 
могло сада да повуку jop су оо, као тто рекох, већ 
добро наплатиле. 

Троба што хптппјо радпти na томо да се дошмо 
и вакон o томо шта суде општппо, шта градски, a 
Шта првоотопепп судовп. Mn пмамо сво то устапово, 
Koje нас скупо стају, a ппгде inijc* јасно опредељеио 
Шта je чија надлежност. Често пута со праве и уви- 
ђаји, од страие ових судова, na лицу места, аа што 
('о  n.iiiiliajy  волпко  дпјурне. 

Гооподо, мора to приступпти п рошавап.у пои- 
виоперског питап.а. Код тога пптап.а ми пмамо прави 
хаос. Пмамо младо људо као iionanonopo, пмамо људо 
којп су бплн државни чпповтши no Х^ДПЕЕу n дво 
Дапа na су добили пенвију; имамо л.удо, који by 
билп iionanoinicami ca .iOO дпиара пенвије no ранијим 
закошша, али који сада примају пенвију a no чи- 
тавих 3000 дииара. 

To ми морамо да регулшпемо. Господо, пародпа 
спага jo npooiiTopoliona. Иад цопа п.оговпх пропивода 
тражи да то цене дођу у склад, т.ј. да иарод luialia 
колико плаћати мо?ко. lio мојкс сс тражпти да плати 
Нешто nrro ne може платити, Ианама јо, na Народној 
ркупштини, да сво друштвене Ешасе ову боду под- 
једнако  подносе.  (Пурпо  бдобравање!). 

Господо, и ако сам свљак,морам да арпвпам да 
.l(- данас у варошп тошко n ванатдији и трговцу. Onu 
су преоптерећени и поревима и дажбинама. Према 
томо у овој крпзп и оии ToiiiKO могу да одговарају 
C
BOJIIM o6ai евама. Господо народпи посланпциј би- 

l'aii.o.M llpimi)oji,nor Boha морамо да иотражимо лека 
" овој привредној KpnBiij joj) до једног овбпљног 
Државног вајма ne мојкомо доћи, то изгледа да омо 
Упућени оамо једни na другс. Ми морамо у тој криви, 
1?оја иас мори, да потражимо начина да све друш- 
твепо класе подпосо подјодпако, тако, да у овој др- 
31?авп n nam господар жпвп сретно каО n eno друш- 
твопо класо, тако да со од Иародпо скупштине осстс 
ДоОрц розултатп. 

Господо, морам мало да папомопсм n o државп, 
0 и.опом јединству. Ja Gnx, грсподо, ту кавао да нма 

иввесних л.удп којп у томо прсторују. Има људп којн 
оу, тако рећи, почолп да тргују са тпм државппм 
јодппством. Господо, у овој државиштосе тпчо пита- 
n.a д|)жавпог јодппства, тупптап.а нема, пптпсс можо 
то пптап,(! стављати na дневни ред. Овдо се, господо, 
пред свима нама поставља крива иа дневни ред. 
IИто се тиче дрЈнаво n ii>onor јединства, ja бих молио 
појодппо људе да не праве поку трговппу, jop ако 
у овој вемљи будо добро Србппу, онда lio бити n Хр- 
вату, ако у овој зомлуп будо добро Словопцу, опда 
lio бптп добро n Орбппу. Када пм држаиа памстпом 
полптпком што мап.о oiiTopolion.a памотпо, опда he 
у овој зомлл! бптп задовол.ап n Србпп, Хрват и Оло- 
венац. Лко се тако no будо радило неће бити добро 
nn Словенцу, nn Србину, пи Хрвату' (Бурно одо- 
бравап.е). Ивјављујем, да 1>у гласатп за прсдложтпп 
зак-опгкп   прсдчог. 

Пошпретседник Карло Ковачевнћ: Реч има na- 
родпп  послаппк г.  С.тјопап  Максимовић. 

Стјепан Мавсимовић: Господо пародпп поола- 
ници, посло оволпко!' броја говорника веома je 
тошко говорпти, јер су со свп дотаклп свега што оо 
ибгло рећи-да јо ваиста врло тешко сад да гово- 
римо онако, како смо pannje мислили. Ллп,- као 
паЈ)одпп послашш, дужап оам да и ja ca својо отрано 
ивнесем својо мпшљоп.о у протресу зазааиког пред- 
лога o осппвап.у Привредног већа. 

Привредно BOIIO, господо народнв аосланици, 
ва нас je једна новина, jop се вна да у државном 
и пародпо.м животу nnjc бпло ово институције која 
со сад уводп. Судоћп no § 2 овога вакона, види се, 
да je МрпвЈЈодпом Boliy дата јодпа тако корисна 
улога, дата му јо једна тако одлична вадаћа чега 
до сад у nac nnje било. Ирпвродпо uolio, као што се 
впдп im овог помонутог параграфа, пма, да, спојп.м 
стручппм зпањом, фактпчппм радом, позпавап.ом npn- 
лика у пароду, дајо савото Краљовокој владп n 
Пародпом [јротставппштву, како бп со потпупо тачпа 
слпка п.мала папшх прпвредппх прплпка у зом.т.п n 
како бп се na тај пачпп закопскп продлозп npe- 
тресли онако како то интереси народа и п.огово 
привреде вахтевају. 

Кад јо, господо народнн посланицц, тако, онда 
ми, парочпто Mit ивнарода и nam народнигро-сељак, 
има да повдравимо ову институцију са највећим оду- 
шовл.оп.о.м. Јср, господо пародпп посланпцп, у овој 
страпшој n волпкој депреспјп прпврсдпој, која npn- 
тискује no само нашу зсмљу, noro готово и чптав 
свот, вна ce, да јо невољу осетила и мпого јача и 
мпого органивованија класа, a камо ли да јо mije 
осотпо nam najncliii број, највећа naina пародпа спага, 
али зато најслабије оргЈанивована и најнемОћнија у 
овој страшној борбп, a то je сеоски народ. 

Господо, пвлпшно јо гово{)птп n трудптп ce да 
попавл.амо ono што оу већ друти ивносили, алп морам 
ипак да истакнем и да кажем, да je у оваквом једном 
тешком моменту потребно да со, како то вамишља и 
Крал.овска влада, саслуша и чујо савет Мрпиродиог 
ijclia, na да со прома томо учппп ono што треба учи- 
нити у оваквим временима; Ja мпслпм да у оваквој 
TcniKoj криви, тој великој немани, jop сел>ак до данас 
није внао за реч крива, није лако nalui ивлава. 

lio мом мишљељу пзлаз пз криве бпо бп у два 
аравца. Поред досадашп.о праксе n пародпог ишпота, 
спецпјално na селу, које данас жшш у мпогпм кра- 
јевпма nanio отаџбине оппм старим животом, којим 
ce живелр пре 3 400 година, чији je рад и чи]а јо 
култура na таквом ппвоу ваосталости, апсолутно јо 

i'j 
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iioMorylia ма каква утакмнца на страпим пијацама и 
тржпштпма. Рад na солу захтова рационалввадију 
уошпто, ii сиоцијалио рациоиалпзацију проивводње, 
a TQ he |)('liii квалитета, како би се на тај иочпп по- 
стнгло колпко толико na страним ппјацама успеха, 
да такр a ми до1;емо са својпм проивводпма у ино- 
странство и тимо пресечемо ову страшну иаосталост, 
која иам сада темол.11то кочп сваки напредак. 

C друге стране потребна јо органивација продаје 
пропвводп.о. Ham иарод даиас впшс пего икада осотио 
ј(! потребу такво органиаације, јер и оно што има 
ио може нигде да прода због хрђавог квалитета. 
Mu juni аемамо нв органивацију за 111)одају вишкова 
у иародиој прпврсди, да би сс бар na тај иачпи мо- 
гли колпко толпко бранити од ono силне и моћне 
псмапи --  криве. 

Ja мислим, господо иародии послапици, да ово 
Припрсдпо itclio, у којо имају да уђуљуди од внања, 
којићесвојим стручним саветима укаватина свеоне 
ситне u крупне потрвбе, којимаће се користити при до- 
iiomoji.v коиачних одлука Краљевска влада и На- 
родпо Претставништво, има у данатње доиа пуио 
|ia.') lora да иостоји. 

Да не говорим o досадапцвем гавдинству наше 
привреде, да не нстичем све недаће, којо се дешавају 
у iiaiiioj привреди, да не говорпм o свим тешкоћама 
којо су биле, него да споменем ono последице које 
су прод пама, да прођом na ono што jo пред пама, 
na ono стиарп o којпма троба да оо говорп, да со 
то umno no Гж дошавало. Ja вато МИСЛИМ, гооподо. 
да je iiiMonoiian.o члапова Привредног већа ппак naj- 
крупнија ствар у овомо вакОну с обвиром на хитност 
послова и o oGanjioM na п.огову вредност, јер парод 
n  nama прпврода то захтевају. 

Господо, сложпо бпх се могкда са предлогом ма- 
jbiine дц су оргапшацпје n корпорацпјо у пашој 
земљп ваиста тако развпјане, n да оу заиста у свпма 
крајсвпма заступлЈепе, и да псте у целој земљп по- 
стојо, — оида бп запста било добро n иајпрпродпије 
да члаиово Нривредпог већа дологирају корпорацијо 
којс постојо. Ллн, кад зпамо да пмамо читаво кра- 
јово у nainoj золм.п гдо иома im јодне привредне 
корпорације n органивације, онда je тешко битп 
праподап да nm крајовп буду заотупљспи у ПЈтвред- 
иом Boliy, како то потребе захтовају. Због тога др- 
жпм, господо, да je за сада, с обзпром na важноот 
n хитиост оипх прпвродипх пптап.а, иевгодно и iie- 
прпЈјодпо да Краљевска влада именује члапове овог 
Привредног већа. 

Пошто господу пародпо посланике нећу више 
да вамарам и да понављам ono што су господа го- 
ворппдп во1> ево читава два дана набрајали, ja ва- 
вршавам да ћу гласати ва onaj ваконски предлог 
у начелу и појединостима. (Аплаув). 

Цотпрстседпик Кђрло Ковачевнћ: Има реч г. 
Милош Драговић. 

Мидош ДраговЛ: Гооподо народнв посланицп, 
дискусија o Прпвредном већу толико je била ис- 
црппа да бп бпло непотребно n невгодно впше ма 
тта o томо ronojniTii. V, обзпром na подвојопа миш- 
л.оп.а, сматра.м ва потробпо да Са поколпко рсчп 
арокоментаришем та два мппивоп.а. Мишл>ен>в ве- 
liniK! потпупо јо правилно са тога равлога, што имамо 
овдо да лочпмо наш привродпп VKUBOT до којога je 
довола привредна крива, na тај начин, што he Влада 
имоповатп сараднике своје, који be давати стручна 
Mimi.i.on.a, у којпма ће бити заступљепе све грапо 
namera   привредног живота.   To   Привредно   веће 

пема силу да одлучује no поједпшш n[)iiBpojuinM 
питап.пма, noro hc даватп своја отручпа мишљења, 
која lit; бптп објективна и онако како ће одговаратп 
стварпоотп n правој сптуацијп папкч' прппродпог 
жпвота. Дакле, господо, кад пмамо n тако Rehe, 
које објективно глсда на ствари, опда je лако lipa- 
Л>евској влади да решава таква питања. Л ако би 
бпо систем делегиранЈа, ja мпелпм да може доКп до 
хетерогепоотп у одлуЧпвап.у ивмеђу Владо n самог 
Нрпвродпог liolia. Ja мислим да je мпого практич- 
mije n мпого бол.о, ва брзо pomanamo наше привредне 
крпзо, да оо угиојп onaj продлог noliimo, jop jo on 
рправдан H добар. Mu пмамо једап одвојопп случсај, 
одвојсто мптл.оп.с појодппаца, којпма je npnmao 
један noTiinoniiK ив већине у коме оо тражп иввесна 
формалност око састава тога Привреднога већа. 
Ham увашени колега г. др. Анђелиновић у своме 
тражеп.у наступа, no MOMO MUHU.on.у, искрено ca 
5кеЛ)0м за што правплппјп рад n бол>е резултато. 

Ирошлоот г. Анђелиновића и љегов рад бевпре- 
корни оу како у националном погледу тако n у no- 
лптпчком поглоду. Али мора и сам г. Анђелиновпћ 
аривнати, да je он био мава свпју Влада и свију 
рожпма, a поглавпто режима од (i јануара, и да 
овојпм поступцима наносн можда и нежељено n;!- 
Bećne смотп.о углоду државе n Парламенту и да 
овоје другове баца у запоћак. Гооподо, један јодппп 
случај допустите ми да паводем n да видите како 
стране noBiine коментаришу наступ г. Анђелиновића. 
Дозволпте мп да се послужим пталпјапокч1м повп- 
пама ,,11л Ређиме фашиста" којп у своме броју од 
31 јавуара one годппе допосп под пасловом: ,,11олп- 
тпчка ситуација у Југослабији" ово; „Југословевска 
скупштина je вапочела рад. Пјшлпком пмоповап.а 
чланова скупштинског финансијског одбоЈ)а дошло 
je до препирке, у којој су поолаппцп пзразплп жа- 
л.еше што Влада ne водп довољпо рачупа o јвпховпм 
предлозпма. Сем тога једпа група послаппка, међу 
којпма je n бпвпш југословепокп поолашш у Бечу 
Др. ЛнђолпиовпК, подпола je Влади четпрп питер- 
пелације. (Др- Анђелиновић: Хвала Вам што сте 
то објавпли.). У првој оо од Министра правде тражи, 
да ушше цеизуру, пошто у садашп.ом отаи.у ne оамо 
становпиштво noro nn народнв поолаппцп ne могу 
да прате унутрапш>е и бпољне догађаје. У другој 
пптерпелаппјп тражп се од Министраства упутраш- 
n>nx дола информације и објашњеЈва o равловима и 
вначењу студентских демонстрација, које оу ое у 
поолодњо вромо деопле у Воограду n Загребу. N 
Tpelioj интерпелацији протеотвујс се протпв житног 
мопопола, a у четвртој тражи, да ое врати слобода 
акцпје соколоком гимнастичком друштву, које јо 
под диктатуром постало државна установа. У обрав- 
ложеп>у мотпвацпја парламентарна група уповораво 
Владу na опаопоотп, којо за државу и за нароД 
могу да паотапу, ако бп ое продужпло дооадашп.пЈ1 

управппм мотодама". Je еу ли Иародпој окупштппИ 
грсподо, достављене ове интерпеладије ? Од куд оу 
one допрле у италијански лист „Ил Ређиме ФашИ' 
ста" ? (Ј-р Apdiiljr.ioeuli: Спгурпо оам плаћошш фа- 
шпета!). Ja вас ne оптужујем дпроктпо, алп мислиМ 
да оо оипм no допршшои копетруктпвпом раду овога 
Парламента, иегр да пуста фравеологија игра главну 
улогу. 

Потпрешседник Карло Ковачевић: Молпм вас, 
r. посланиче, да се држите дневнога реда, jop ono 
IHTO  говорите ne спада у дневни  ред. 

Mii.mm Драговв[ћ: Ja, господо,мислим, да посдв 
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овога треба да имате јасну СЈлику да сс овпм даје 
материјал не само оиима који су унутра, и који 
ono no сматрају ничим, него и оннма који су у сми- 
грацији, na чак и онима који су према нашој вемљи 
нерасположени. 

Ja вас, господо, молим, да у ономо момоиту 
"мамо пред собом само јсдшш пип^ик; земље, ji>eiio 
Добро и да се тим принципима руководимо у нашем 
Рзду. C тога вас молим, иошто смо већ обравовали 
једну партију n прогласили да смо истакди на прво 
место |)oiuai!aii>c привредних пита&а да решимо један 
важан закон, у смисду и духу како га јо већина 
^Дпора прод.пожпла.  (Лплауз). 

Потпретседник Карло Ковачевић: У смислу 
иашсг Послошпша додол.ујсм рсч г. Анђелиновићу 
ча личну приметбу. 

Др. Будислав [^гурАвђслиновић: Ј^сподо, морао 
бих реагирати на два говора. Ирво na говор нашег 
увапгсиог стручњака г. Шурмина, којп јо у Одбору 
први и iipujo моие заузео мишљсп.с које сам ja 
касније окрапдао као однојеио мшџљење. On je мс- 
ђутпм— иод утпском речи г. иввестибца Bcliimo, 
Koju ј(! na oiilioiniTii начин устврдио, да со са овим 
одвојеним миш.п.смг.см долазп у сукоб са принци- 
Пима иародпог једииства — a хотећв да одбије од 
t'c6o ту тсшку сумл.у, ~ иовукао потпис на одиојопо 
Иишљење. 

Ј^осиодо, ja мој потпис ii(!liy да повучем, na 
макар сматрали да сам дошао ради тога у оукоб са 
Државним јединством. (Драговић: To вам нико не 
Цреписује!) 11, господо,'нити hj ca овога места 
Вротив ти.\ инсинуација уопште да протестирам. Ja 
се  зовем Лнђелиигжп!!   u  ja  преко  тога  прслазпм. 

Г, колсга Драгови!! кавао je, да су моје четири 
"чтсрцрлацпје објавл.сио u у „Геђпмс фашисте". 
"осподо, индиректно, a могу да кажем n директно, 
r- Драговић оптужујс Mene, као да с-у мојом крпв- 
и'Ом... (ДраговиН: Опростите, то није тачио!) ...или 
MojiiM суделовањем, ти упити дошлп у италијанске 
новине. (Драговић: Питам откуда су допит':'). Mu 
^иамо шта ти роторски упити вначе! Ja сам уиравио 
чстирц уипта на Министра, као што јо казао г. Ko- 
fera. Један o ценвури, молећн у лнторссу дршавпо 
чдеје да се цвнвура ублажи, a у првом Ј)оду да оо 
0|ia ублажи у одноСу на рад у Народној скупштини 
Направио сам n упит односнођачкихдемонстреција 
Ј0!' сам рокао да трају два месеца, a Скупштина o 
TOMG није информисана. Ућравио счм упит o Сокол- 
1'кој органивацији као стари сокол,... 

Потпретседник Карло IIOBUMCBIIII: Госиодиио 
посланиче, молпм да се само осврнете на личну 
ствар. Само 5 мииута имате право. 

J[l). Aiilic.iiiroimli (наставља): Ja морам да од- 
roiiOj)iiM u aiKvmpuM na С.куппгпту! Ja сам управпо 
Упит као стари соколски радник, јер сам мшпл.ења 
Да овај садаи.п вакон nn одговара духу n организа- 
Нмјп соколства. A управио сам и упит o житном 
^онополу вато, joj) док у неким ррајевима пису 
^огли сељаци ^a пррдају жито којег имају у иво- 
^"•''•У, дотле у нашим крајевима формално гладују. 
оаачи  помап.кап.о сваке  органивације. 

Али, господр, ти упити су у секретаријату, и 
''ч се упити делимично внају свугдв, a објављени 
СУ У чбшким иовииама; uc уиити, нсго само всет 
Да су тц упитп даии, јер je то јавно у сокретаријату. 
Јим (;у у1ШТ11 дани, то je јавно и сваки новинар можо 
Д^ t'o o ц.има ннформира. 11, господо, то довођеше 
Sleuo у везу са „Ређиме фашисте", ja ниоам очскивао 

да се уопште може да догодп! Кажем опет ja бих 
то сматрао ne инсинуацијом исго јодиом иодлошћу, 
кад сс ja, oiicT кажем, ис Ппх ввао Анђелиновић. 

AKO MU будомо ca оваквпм инсинуацијама и са 
оваквим подлостпма радилп, опда, госиодо, ова nama 
Скупштина, која има јсдаи тежак терот na соби и 
тсшку одговориост, nclio бити Народна скушптива, 
него   ће   GiiTii   клоака. 

Потијхтседиик Карло Ковачсвнћ: Има реч г. 
Иавлич (Тласови:   Није овдо!). 

Има  реч  лароднп посланик  г.  Тодор  Тонић'. 
Тодо]) Tomih: Господо пароди!! пос.китцп, o 

Привредном Boliy могло би се говоритп од постанка 
Рима — ab urbe condita. AJH'I ja то, господо, ]ioliy 
чинити, jop jo скупоцено време у комо радпмо, 
народ тражв ревултате. Са овога места, господо 
народни посланици, ja говорпм као претставник 
Лесковца и у пмо л.огово, који je у иашој Краљевини 
центар индустрије, хрговине и ванатства. Taj центар, 
господо }iapo;iini послаипцп, ис тражи оволпку ди- 
окусију, поводом овога важног ваконског пројокта, 
тај центар индустрије трговине и ванатства тражио 
je n тражн дола. Ивјављујем, господр, да јо овај 
ваконски пројокат у осиовп добар, управо одличан, 
n да га троба поздравити најсрдачније и најискре- 
niijo. Пптаи.е: да лп lio, господо иародип посланпцп, 
члаиови Привредног већа бити делегирани или lio 
бити декретовани, то je питање форме n то јо, господо, 
споредно, главпо јо питал.е у овој ствари садржипа. 
Господо, Наиолоои, који ппјс бпо правнпк псго 
nojiiiiK u који mije знао, без сумљс, im ва форму 
долегмраи.а im ва форму декретовања, внао je да 
окупи најумније л.уде n најелитније правнике око 
себе n да no и.еговом паређоц.у ти људи створе ромек 
дело „Кодекс Наполеоиов", чији принципи домп- 
аирају п данас у дапаиш.ем дшшлиом праву. 

Ja жалпм, гооподо пародии посл.аппци, што оу 
уважеин г. Министар трговине и индустрије и Кра- 
љевска влада повуклп хитпоет овога закопског про- 
јекта, jop мој крај mije тражио оволику дискуспју 
и оволлке говоро иадугачко u пашироко, Beli je 
тражио само дела, тражпо je хитно решење у пе- 
чеи.у привредне криве и санирање наших привред- 
imx прилика. Нашатрговпиа, nama пидуетрпја, nama 
пољопривреда у стап.у су стагнације, и ja, кад го- 
BopiiM ca овога места, верујте ми, ивгледа мп, као да 
чујем глас ni! мога жалоспогМанчестра: 1 IOMOJTO мпого 
говорити, радито, јер криву прпвредпу треба брзо 
и хитро лечити и дати иашто народу. (Ил.ескап.е). 
Зато, господо, налавим да je потребио овај вакон 
IIITO upe увести у ипишт, јср овај закон боз обзпра, 
далиће у Прпвродио BCIIC улавити и чланови овога 
дома и господа сенатори, да ли he улавити иввесни 
чиновницв и експерти, то je nama народна инсти- 
туција, поклааа довојмш пажње како нашој пољо- 
прпнреди, којој треба датп сиаге n иолета, даје, 
госиодо, n поклаи.а палт.о iiaiuoj трговшш n iiamoj 
пидустрпји, којс су у стагиацијп, даје, госиодо, no 
лета n иадо, да he Прииродно већо дати повитивне 
ревултате и кренута поелови, које nam парод, којс 
nama привреда очекују. 

Због тога, гооиодо, иоимам хитиост овога npo- 
јекта o установљењу Привредаога већа, од кога очо- 
кујем најлешпе резултате. 

ГласаЈ.у у начелу иу појединостима ва мишљец>е 
одборскс Beliinie, ca иадом и жсљом, да he Краљевска 
влада, п уважеии господин Министар, Поклонити 
пажњу и моме крају, и да у Привредном већу будс 

i-.i •i* 
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ваступљен и наш град Лесковац, те да се, господо, 
чујо и л.сгоп глас, и сироводе ona политика, коју 
je noli инаугурпсала Краљевска влада, a коју je 
прихватила и одборска већина, и цела Народна 
скушитппа. 

'Го са.м и.мао да кажсм. (Пурио пљоскаи.с и одо- 
бравање). 

Потпретседник Карло Ковачсвић; Има ]n"\ г, 
Сима Марјанац. 

Cn.Mii Марјанац: Госиодо вародни посланици, 
apiuiiiKOM ово приирсдш; дискуеије, као аослЈшик 
протсжио civi.aMi.'or народа, iioiidciic Босанске кра- 
јине, сматрам [in дужност предлонгати  вам следене: 

Иарод Босанске Крајине иензмјерио и непоко- 
лебиво јо одаи, вјеран и вахвалав највећем и нај- 
главиијом творцу ове државе Њвговом Величанству 
Кглљу Ллекслпдру. 

On jo такођо захвалап Краљевској влади на ii.cnoj 
бриав ii гтарању око др?кавиог и народног благостања 
na lio бити вахвалан и Народном Првтставншптву, 
ако и ono ca својо стране учини гво што јо у и.еговој 
Mohii, да се пароду помогпе у овој тешкој светској 
крпзи, која и nam парод притиска. 

Ту криву нарочито осећају вемљорбдници, рад- 
ници, ситни трговци мале ванатлије и нижи чппов- 
ипцп, јср im јсдап од п.пх нома толико прихода од 
свога рада, да можс ссбо и своју иородицу прсхра- 
иити. 

To гам je, господо послапици, истппа, која 
OBiiM помонутим сталсжима пада у толико тсжо na 
души, што својпм очима гледају, гдје вишо и Go- 
гатије иародпо класе и виши чјшовници живо у 
ивобшву, na чак и сад одвајају вшиак од својих 
прихода и триају га у банке, да га тим истим тегка- 
оцпма, запатлпјама, малпм трговцима u нижим чи- 
повпицима дају na мјенице, под скупим интересима. 

Ja нисам какав говорник, да ono ул.спшам и 
замотавам у какве китњаоте фраве, већ тожак који 
je непосредно из сродиис пародпо масо овамо дошао 
са огромшш nOBJopoibOM од 80 од crn пародиих гла- 
сова, na вам ствари ианосим оиакве какво су. 

Зато  прсдлажом   Пародиој   скупштиЈш: 
1) Да се што бржо доиосе закои o раздужешу 

сељака; 
2) Да се одмах отвори рад na јавпим рад вима, 

како ои паЈјод излучпо на тим радовима бар онолико 
коЈшко му јо иотрсбио, да нс умрс од глади; 

3) Да сс ово скупе и велике камато по банкама 
укину ujni сшпкс na подношљиву мору; 

4) Да се нижим чиновницима повећају платб, 
na рачуи ррдукцпјо и смаи-си.а прииадложиости 
виишх ■шновника; 

5) Да се адвокатима смање тарифе ебихових на- 
п.чата, jop су одређиване ii|)iijo ове тошке кризе п 

(!) Да се судови пагиају, да парнице брже свр- 
шавају, јер н>иховим одуговлачел.ем. странке губо 
дшого вромоиа, надница, трошкова п у опште трпс 
велику штсту, na jo странци Пол.о и изгубити нар- 
иицу са мало даАгуба п трошкова, иого je добити 
после много мучеи.а, дугог времена и великих трбш- 
кова, који му сс посло просудом iie могу иакиадити. 

'Го je, господо иосланпци, ono иајиужиије што 
треба одмах учинити у ниву других мјера, које нам 
Краљевска влада обећава предложити и које су 
такође добре и корисне, али које нису овако пео- 
дољпве и ирешие као ово. 

Ивјављујем да ijy гласати  за ПЈједиог веКиио. 

П-ошпретседник Карло ЕСовачевић: Има реч г. 
.Мииистар трговпие и иидустрије. 

Министар трговине u индустрпје Др. Албсрт 
Крамср: Гошодо иародип оосланици, дозволите мп 
да са ii(4tojiiii!o речи вакључим ову врло интересантну 
ii корисну дебату. .Ta бих поштованом другу г. То- 
нићу na његову приметбу, да није требало одуста- 
јатп од хптиостп поступка, одговорио укавујући na 
факт да je нпак бпло врло добро, na чак сматрам и 
врло потребно, тто се нисмо вадовољили једним 
поступком који ne Gn дао могућности да o овом 
предмету говоре претставници свих крајева иашс 
домовпие и свпх делова нашег народа, као и свих 
привреднш: ipana. .Ta мислим, господо, да сс сла- 
жете pa мном кад кажем да je ona дебата дала стварне 
ревултате, који се потиупо noi;.iaiiajy ca резултатима 
већања у скупштинском Одбору o овом предлогу. 
11 ако je било разлпчптпх Miiui.i.oii.a, нарочнто у 
погледу техничког проблема o саставу Мрпирсдиог 
učila, ипак чак и аретставници радгшалније струје 
na крају су мораош аривнати да начин iiocTaB.ii)aii.a 
члаиова како je од Краљевске владе иредложеи и 
од одборске itoliiiiie усвојен 'има својих добрпх п 
корисних страна; 

Господии професор Др. Шурмин предложио je 
да се у сврху појачаи.а ауторитета llpmi|it';uiop itelia 
§ 8 пзмсии у толико, да члаиове Привредног већа 
ne поставља претседник Министарског савста no 
саслушању Министарског савета, исго да пх Лоставља 
указом Ih. 15. Краљ na предлог прстседипка Владе, 
KOJU опет пма да саслуша Министарски савет. Ja 
мислпм да je то добЈ)а пдеја п впдео сам да сте mi 
ca симпатијом примили ову сугестпју. Господии 
Шурмин je дао копкретап предлог и ja могу у име 
Краљевске владс да изјавпм, да тај предлог усвајам. 

Госиодо иародни послаиицп, у тој дебати пало 
je иеколпко рсчп n o опште привредним питањима 
u проблемима. Ja сам нарочито вахвалан господи 
која су тај проблом обрављавала у читавој ц.еговој 
iiiupmiii. Гг. Живанчевић, Др. СтојадиновиК и Др. 
Мп.чан IloiioBiili пред nac су поставили проблем да- 
iiaimi.c Ј1р1!ВЈ)едие и социјалие крпзе н ивиели своје 
погледе, који су нашу дискусију увдигли на један 
впсоки ниво. Ha другој страип, мора се иризиати, 
ми сви смо са вахвалношћу саслушали онс приметбо 
узсте ii3 свакидашп.ег живота namer парода, оис npu- 
тужбе којс се јављају из свију крајева name домо- 
виие o тешким привредним приликама и коикретис 
примере, којп су били са стране наших другова ив 
сељачког нашег света ивнешени, a који he бити 
Краљевској влади користаи матерЋјал код доно- 
iiien.a даљих  мера. 

Од конкретних сугестија којс су ту пале, сигурно 
je iiajiniTepocaiiTinija та, да би требало ово Привредно 
Boise да се прошири. Господин Др. Стојадиновић и 
г. Др. Miuian llonoinili мцслили су, да треба прет- 
TBopirrii Ирпвредпо веће у једно тело са много оп- 
ширнијом комиетепцијом, у Соццјално nelie, које со 
ne би бавило само са чисто иривредипм питои.пма, 
иего би могло да обухвати у својој компетенцији 
чптав социјални na чак n културпп проо.км иатег 
народа. To je сигурпо предлог, којп je вредап рав- 
мишљања, али, господо, ,а мислим, проширивеаћа 
Привредног већа са досадатп.ом II>(4'OIU)M K-OMIUTIUI- 
цпјом за прнвредна и социјална аиташа у једно 
тело са тако ошџирном компетенцијом, која бп обу- 
хватпла чроПлем namer парода као такав, нпак би 
бпла једна Јјадп^а која досад imje  доста   mi   npo- 
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штудирана и која би тражила да вратимо овај 
'Ч^л-тг iioiiono у арепараторни штадиј. Ja сма 
трам, да je оснивање Привредног већа једна врло 
важна п хитна ствар. Због тога не fm било добро, 
Да решење опст одложпмо, предлог попуњавано и 
прошнрујемо. 

Господин Др. Димитријевић ликмп. да би бхшо 
корисно ii добро, ако би Привредно веће имало 
своје оедиште у Загребу. To je сигурно једна оимпа- 
тична мисао, али ви ћете ми сви привнати, да би 
Привредно веће у Загребу било отсечено од правог 
свога делокруга, од свога правог м^ста. Јер ono 
има да будо upu руцн Народном Претстав- 
ништву и Краљевској влади a било би веома не- 
практично, господо, OKO 611 мп преместили то са- 
ветодавно тело иавам Београда, лишити га личног 
Додира с нама n ограничити се на кореспонденциЈу 
поштом п телеграфом. To je једна иемогућа ствар 
11 ja мислим да се предлог г. Димитријевића не би 
могао да остварн. 

Господо, ова дебата je покавала да смо <,r,ii 
једнодушни у томо да Привредио веће као савето; 

Давно толо којо има да послужи Краљевској влади 
11 Иародиом I^јсччтаттттву својим објективним 
^ишљењима, својим објектиђним саветпма, но можо 
очти никаква сталешка органивација, иикаква, као 
Што г. Исаковић рече, класна институција. i\hi 
очекујемо од тога тела корисне сарадње, али не 
сматрамо да јо потрђбно да иа његове србдине долаве 
пред нас предлоаи који немају Bdfe унапред осигу- 
рано обележје објектирности и сталешке непри- 
страсиости према пптшБима која обрађују. Ja ми- 
слим да би Пило погрешно ако би ми поред нашега 
Ваконодавног теда, поред nanio Народнс скупштине 
11 порсд Сспата, који третирају иоједина питаи a 
и no струјама и no интересима нашог целокупног 
"арода, кад би поред њих имали још једно толо 
Koje on надгласавашем давало мерило снага u ин- 
тереса појединих грана иашс привреде. Ми тражимо 
нешто сасвим друго. Ми хоћемо вбор стручњака у 
1!ојо имамо поверења, да његови савети ваиста од- 
говарају ономе принципу који je пстнкпут у Кра- 
љевској Боседи и подвучен и у нашој Адреси, - 
иринципу народне солидарности. Ja вас вбог тога, 
господо пародпп иослапици, молпм, да гласате ва 
предлог какав je 6110 прсдлоЈкеп од стране већино 
скупштинског одббра, у уверењу, да IIOTO својим 
гласањем омогућпти остиирсп.о јсдп^ иажпо u добре 
чнституције која Ке бити од користи ^о nam ваконо- 

■Дапип рад, ва рад Краљевске вдаде, и тиме од ко 
PucTii и за целисходно решавање привредних iij)o- 
уЛема n питап.а напита парода n наше домовине. 

(Живео!  n швоскап.о.) 
Потпретседнпк Карло Ковачсвић: Господо ua- 

Родни посланици, аошто je вавршев претрес начелне 
Добате вакона o Привредном већу, приступићемо 
начелном гдасашу. Гласаће се поименично. Молим 
^- секретара да нзвршн арозивку. Гласаћо се за и 
иротив. Ko je ва гласаће за, a ко je против гласаћс 
бротив. 

(?екрегпар др. Драгољуб Јсврсмовић прозива uo- 
CJIaum;(' да гласају и onu су гласали овано: 

AapaMOBuh Браико -   ^а 
Al)iili Апте — отсутан 
Аксентијеви1з Александар — ua 
Алокси!! Коста — отсутаи 
Алиловић lllalinp — отсутан 

Анђелиновић Гргур Будислав Др. 
Анић  Мића Др.        отсутан 
Аптонијевић Душаи       отсутан 
Антуновић Joc-ini -    за 
Аранђеловнћ Јован       ва 
Ауер Људевит Др.        за 
Бабамовмћ Јордан       за 
l'a.i.nli Салих       отсутан 
Бањац Љубомир       ва 
Sapah Бранко Др.     - ;ja 
Барле Јанко - - за 
Батииић Јозо       отсутан 
Бачић Стјепан Др.        за 
Бенко Јосип       за 
Бешировић Димитрије l'.       за 
Богдаиови!]  Исо       за 
Божиђ  Mii.ian -     отсутан 
Борисављеви!] CTpaxiuta       отсутан 
Брушија Радослав       отсу^ан 
Будишин Стеван       за 
Буквић Александар       отсутан 
Буновић  Милан        за 
Ваљавец Стјепаи        отсутаи 
Варда Север -    отсутан 
Hani.i.ciiiili  Стеван  Др.        ва 
Величковић Миладнн        за 
Вељковић  Вељко     • отсутан 
Видаковић  Витомир       за 
l!ii;uili   .lema   Др BB 
Видовић Богдан Др      ■ отсутан 
IJojimoniili   Јонаи   l! ва 
Вбшњаи Богумил Др.       за 
Вујић Димитрије В.     - отсутаи 
Вукићевмћ  Bornih Др. -    ва 
Гавранчић Отон Др. -- отсутан 
Гавриловнћ Ото -    за 
Гајшек Kap. m       отсутан 
Главички Вожидар       за 
Госцоднетић Фрашо    - отсутан 
Грајић  Перо     - за 
Грба Милован Др. -    за 
Грби!)  Емилијан       отсутаи 
Грђић  Baciub       против 
Грубанови^ј Милан       за 
Грубер Фрањо Др. -    ва 
Давидовнн Витомир       за 
Дшшловић Живко       отсутан 

/Деметровић Јурај       ва 
Дервшиић Ђулага       отсутан 
Димитријевић Мита       за 
Димитријевић Хаџи-Тодор       за 
Добровић Mii.ian ('..       отсутан 
Добровољац Miiian ,1.       за 
Довезенски Јован ('.. ■    ва 
Додић Александар-Така       ва 
Дошен Мирко Др,       отсутан 
Драговић .Mn.ioin II.       за 
Дрљача Бранко - - отоутан 
Др.мсљ Алојзиј       за 
ДуПои-оип!. Јурај       отсутаи 
T)Oi;illi   Ристо 38 
Ђорђевиђ Владимпр       за 
'l.'ivpiili Михаило -   ;ia 
Блеговић Иво Др, -   ва 
Живановић Милан       за 
Живанчевић Михаило       за 
Живковић Негосим Др-       отсутан 
Живкбвић Пстар -- аа 

upornu 
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Живојиновић Душаи М.       за 
Захарић Чедомир       ;iii 
Зељковић Бошко       ва 
OCMJI.MII Јакоб       isu 
l'Ii!iiiij;ci;iili-lliti<()mili  Мирко Др.        В8 
lli;;mmii(Mmii   Петар      - Ва 
Иванчевић Душан       за 
Исаковић Mii.im'.ojc 'I.').       ini 
ll( ;ii,4(niil.   МИТО 88 
Јанковић  Велизар Дј).       ва 
Јевремовић Драгољуб Др.       ;ifi 
JoBTiili Животије      ;!ii 
Јсвтић Милутин Ал. - - ва 
.IritTiili Михапло l'.       отсутан 
Јевтић  Радоваи       в^ 
.lc.ml. Милутин    - отсутан 
.Ir.iii'mli Божа 11,.       ва 
Јеремиђ Живојнн       ва 
Јеремић Тоде Др. ■    отсутан 
Јован Андрија       ва 
Јовановић Адександар       ва 
Јовановиђ Ђока       ва 
Јовановић .Idiui       ва 
Јовичић Добросав       ва 
Кадић  Хусеин       отсутаи 
Кајмаковић Омер       отсутан 
Калама,тијввцЈ5 Михаило Р.       ;i:i 
li;m,4iili JoBiiuiii K. - -  отсутан 
K'aTiili  Mii.ioiii    - за 
Каћански Стеван -    ва 
Кешељевић Никола Др.       отсутан 
li.mini,  Дчтоп na 
Кнежсвић Ловро    - отоутан 
Кнежевић Стјепо Др. -    ва 
Ковач Аито .11).        ва 
Ковачевић Драгутин-Карло       ва 
Кржуљ Марко Др.     - отсутан 
Kojrtii Драгутин Др.       ва 
Коман Д.чГмпг — за 
Костић Драгутин Др.       отсутан 
Костић Милорад .1. Д|>.       ва 
Краљевић Драгаи Др.     ■ -^ 
Крамер Алберт Др.       ;!ii 
Крафт Стеван Др.       отсутан 
Крејчв  Антон -    ва 
Крстаиовић Ристо       отсутан 
Крстић Владимир       ва 
Крстић Милутин     - ва 
Крстић Михаило 13. -    ва 
Крстић Симо -    отсутан 
Кузмановић Лавар К*.       ва 
h'vi.vin.mii Амдрија  i\.        ва 
K'vjviii.inli  Ббгољуб K'.    - отсутан 
Кумануди  Коста Др.       претседава 
Кунтарић AUTO Др, -- отсутан 
Kyii.aiimli Јоахим    - отсутан 
Куртовић Војко    - за 
Куртовић Шукрија      отсутан 

, laiiaponiili Miuionaii M ва 
Лаваревић Тодор Др     - отсутан 
Лаваревић Теодосије 1>        ва 
. hnapoiMili   (l)ii.:imi  C    Др    r— отсутаи 
.iloviimii  'Ј.")уро Др   — зн 
Лисдвац Младен Др        ва 
ЛончаревиН Иван Др   — ^ii 
Лончар Станко - - за 
ЛукиК /Јчиваи Дј)   — отсутаи 
Макар Дако — за 

Макоимовић Божидар -    ;ja 
Макоимовић Стјепан — за 
Малаичоц Владо Др аа 
Маринковић Војислав Др     - отсутаи 
Марјан Ђуро — за 
Марјанац Симо -    ва 
Маркић Фрањо    - отсутан 
Марковић Миленко Др        ва 
.MapKomili Милорад II        ва 
Марковић Викола       ва 
Марковић Петар 1>        ва 
Мастровић Аито Ф        отсутан 
Матица Павао -- отсутан 
Ma-mli Ђока  11 ва 
МацокониК Матпја -- отсутан 
Maiimli Марко       за 
Метикош Милан Др        ва 
Мијић Милан 'l")      - за 
MiuioTiili Вјекоолав Др        отсутан 
MiuioTiili Владислав -    ва 
Милошевић Гавро — :за 
Mii.ioiiiomili Младок    - отсутаи 
Мидутиновић Милинко l'        ва 
Милутиновић Милорад Ђ        за 
Мисирлић Jouan T   — отсутаи 
MiiTpoiiiili  Jonan   1* ва 
Мпхаи.иопиК  ll.imja II ва 
Mii.vajjiOBiili Свстиолав  Др   — иа 
iVIoxopiiii  linaii -     ва 
M pa u. i.o Мплаи -    aa 
Мулалић Мустафа A      - отсутан 
Најдорфер INIiipKo -    отсутан 
Недељковић Урош 11 за 
IliiKiili  Никола Др   -    за 
HiiKiili (1)одор Др        ва 
Викодијевић Аранђел Д -    — отсутан 
[јиколић Бранко Др. -    отсутан 
Нинковић Трипко — отсутан 
llvnli Петар Др.       ва 
ИЈамцул Ранко Др. -    ва 
Ou|)a;iouiili Алскса Ј.        ва 
Остојић Т)уро Др.       ва 
Павлнч Алојвиј —- ва 
Палечек   Ивав   Др. ва 
Парабућски Ђорђе       ва 
Паранос Шпиро -    (1).       за 
Пахорипк Фрањо       ва 
Патрногаћ .11)уба -   ва 
llopuli Матеј Др.       ва 
Перић Миливоје  l").       ва 
ll(>piili  IhuiKO Др. -    ва 
Перко Драгутин В.       ва 
lloTKonnli Милан       ва 
Истовар JIoupo       ва 
Петриш^ Живко Др.       ва 
lloTpomiii Марко -   ва 
II omu li Милутин —   ва 
llmiKo Људевит Др.       ва 
Пиштелић Славко A. Др,       ва 
Погачшш Виктор — отсутан 
lldiKMiiili  Дпмитријо On. -     ва 
lloiiomili Добривоје Гвр. Др.       ва 
llouomili Душан — отоутан 
Поповић Јефтимије — за 
llonoBiili Коста Др. — отсутан 
llouomili Мидан В. — за 
lloiiomili iMiuiaii Д]). — ва 
Uoiioimii Свотислав Др. — за 
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Праљак Подол.ко — ва 
Прек.ч Иикола - - na 
Прекоршек Иван -    за 
Ирииции  Јово —• отсутаи 
Прша llliiMc Др.       ва 
Пу.стослемшек Расто -    ва 
Пуцељ Huaii J.       ва 
Радивојевић Лавар Љ.       ва 
Радић llniin    - отсутан 
Радовић Саво Др. - - ва 
Радоњић Милан -    ва 
Радонић Миљан — ва 
l'ujuii 'l'oma Д]). -     mi 
Рако   Јанко   Др. ва 
l'aiit' Orane Др.        ва 
Рорбахер Јулијан Дј). -    ва 
Čamili Лрам1)(м        ва 
Čamili Сава В,       ва 
Савковић ll.uuju -    ва 
Санто   Гавро Др.       ва 
Сарачевић Радећко -    ва 
Секулић Ми.иаи Др.       отсутан« 
C-ejuili Јоца М. — ва 
Селмановић Алија -- отсутан 
CiiMiih Милорад    - отсутап 
Симовип Александар М. -    ва 
(iMii.n.aimli Тома Др. -    ва 
Сокић Милоје М.       ва 
Соколовић  Иикола -- отсутап 
Ciiacojemili Вукашип        ва 
Спахић Владо   ва 
Спиндлер Вјекослав    - отоутан 
Cuiiii'mli Вјекослав -- отсутан 
CpiiiKiili Милан Др.       na 
СтаишК  .Тосип — ва 
('.TaJKoiiiili  Ипкола -    ва 
Станнћ  Лидра — за 
Сташшшћ Владимир Др. -     ва 
Станојовић Драгомир М. - - отсутап 
Станојевиђ Милутин.'— отсутан 
Стевановић Живојпв Ар.     - за 
CTOBanoiuili  Милаи        ва 
Степанов Миливој -    ва 
Степановић Милан l'-       na 
Стефановић Иги.ат    - отсутан 
('.Tiijiiii Милан Дј).        na 
Стојадчпоии!! МилосЈ.ав Др.    - na 
Стојковић  Милаи Ђ. Др 
(/roiimli Стаменко       ва 
(/rpcnoniili  Крста — na 
Суботић Никола Др. 
Тадић Глигорије Др. 
Теодорови!! Војпслав 
To mi. Пгк.ат  M. Др. 
ToMiili ЈакоП -    na 
Тонић '1'одор Р.       na 
Топаловић Милан - - за 
Торома-новић Хасав 
Трбић Василије       na 
Трбојевић У])0111 Др. 
Трифуновић ЈБубиша - 
Тркуља Станко -- ва 
Трпковић Ставра К. - 
'inipiili Ђорђе       na 
'liiipiili Сччшан — na 
Ћуковић Милан — na 
Увуновић  Иикола -- за 
VpoK Ивап — na 

- отсутан 

отсутан 
na 
na 
na 

отсутан 

ва 
na 

na 

отсутан 

за 
отсутан 

Урошсвмћ Мирко Ил. — отсутаи 
Урукало Сергије       na 
Фиданчедић Тома Др. - 
<|)n;)iip  IJiiKTop        na 
Фоторић Арса       ва 
Хајдињак Антон       ва 
Хаижок Лавослав Др. 
Хасанбеговић Авдо Др. 
Хођера Светислав 15.       ва 
Крибар Никола       na 
Христић Вора — отсутан 
UcMomili (|)II.IIIIII -    ва 
Церер Аитои       na 
Ципушевиђ Методије       ва 
401)01111 Бранко       na 
Чохаџић Хапим       отсутан 
lllupKumili Тихомир       отсутаи 
Шеатовић Ђуро Г.       отсутаи 
Шега  Фердо - - отсутан 
IHc.iMiili Драгић М.       ва 
Шећеров Славко Др.       ва 
Шибеник Станко Др.    - отсутан 
Ilhi.i.oruBiili Владимпр       отсутан 
Шифтар Стевав -— ва 
Шиајдар Фрам.о       na 
Шуменковић Илија Др.    - отоутан 
[Цурмин Ђуро Дј).       na 

(После    гласаи.а.) 

Претседник   др.   Коста   Кумавуди:  Ревултат 
гласаи^ je овај. Гласало je свега 210 иародппх iio- 
сланика, од којих 214 аа a двојица против, Према 
томе овај ваконски продлог примљен je већином 
гласова у иачелу. Прелашшо na претрес у појоди- 
постнма. IhiKO од гг. иародипх послашша нчјо се 
пријавио за реч. Само je г. др.Ђура Шурмин поднео 
два амандмана у веаи са §§ 7 и 8 овог ваконског пред- 
лога. Г. Министар трговине и индустрћје ивјавио 
je у пме Владе да ове амапдмане прима као своје. 
Како се iio § 58 Закона o пословном реду, ако Скуп- 
штипа не реши друкчије, сви амандмани предло- 
жопп у току посебиог претрвса,у8имају у решавање 
тек наредне седнице, ja питам Н.ародну скушптину: 
да ли je сагласна с тим да се o овим амаидмапима 
решава na даиаши.ој седппци. (Гласови: Прима се.) 
Кад Народна бкупшпгаа ово прима, оида ће се o 
OBiiM амаидманима Јкмпавати ua onoj седници у току 
гласап.а код појединих параграфа. 

Сад прелапимо na гласање. Гласаће се седеп.ем 
u устајап.ем, no сваком иараграфу посебно. Ппво- 
лите мут ваконски предлог како гласи. 

Иавестилац Браико Аврамовић прочита S I no 
иавештају одборске већине. 

Прстссдпик др. Коста Кзпмавуди: Ko je од гг. 
народтшх посланпка протпв овога параграфа, нека 
ппволи устатп. [Слт ссдс^.) Оојам.иујем да je ^ 1 
примљеи једиоглаело.   Ипволите  чути ^  2. 

Извесшилаи Брапво Аврамовић прочита S 2 no 
пзвештају  од^орске  већине, 

Претседник др. Коста Кумавуди: Ko je од tr. 
народних посланика против овога параграфа, нека 
ипволи устати. (Сви седе.) Објављујем да je S 2 
примљен једногласно. Ивволите чутн § •'!. 

Иавестилаџ Бравво Аврамовић прочита S :i цо 
ипвештају одборске већине. 

ПрепИедник др. Коста КуЈмавуди: Ko je 6д гг. 
иародиих посланива против овога параграфа, нека 
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11;јиолп  устатп.   (С.ии   седе.)   ОПјављујом  да  јо  §   3 
примљен једногласно. Иаволите чути § 4. 

Иавесгпилац Брапко Ллрамовић прочита i; 4 no 
iKiHciiiTiiiv одборске већинв. 

Претседник др. Коста ЕСумапуди: Ko je од гг. 
народних посланика против овога параграфа нека 
нвволи устати. (Сви седе.) Објављујем да je § 4" 
аринљен једногласно;  Ивволите чутп § 5. 

Известилаи, Бравво Аврамовпћ прочита § 5 ио 
извештају одборске већине. 

Претседник др. К^оста Кумавуди: Ko je од гг. 
иародпиу иог.шппка протпв овога иараграфа, иока 
нзволи устети. (Сви седе.) Објављујем да ј^ S 5 
аримљен једногласно. Ивволите чути § G. 

Извсстилац Брапко Аврамовић прочита ^ 6 no 
извештају одборске Boliimo. 

Претседник др. Коста ЕСумапуди: Vio je од гг. 
народннх посланика протпи onoia иараграфа, нека 
ивволи угтати. (Cim седе.) Објављујем да je § (i 
примљен једногласно. Ивволите чути §7. „ 

Известилаи Брапво Аврамовдћ прочита S 7 по 
извеШтају о}\во\)скс већине'. 

Претседник др. Коета Кумаиуди: Код опога 
параграфа имамо амандман г. др. Шурмина, из- 
врлите га чути. 
Известилац БрапкоАврамовић: Господиндр. Шур- 

мии предлаже да трећа реченица гласи уцблости: „За 
службена аутовања п за седнице Beha они примају 
нарочиту дневницу, коју буде одродио Министарскп 
савет. Кародни посланицн u сенатори, као члаиови 
Привредног већа ва време заседања Сената односно 
Народне скушптине немају арава на накнаде пррд- 
виђене у ово.м параграфу". 

Овај предлог прпмам. 
Претседник др. Коста К^у.млпуди: Ставл.амKa 

гласање § 7 са овом допуноМ, Прима пи овако до- 
пушен S 7 Народна скушптина? (Прима.) Објављу- 
јом да je ^ 7 једпогласпо примл.ои <а ово.м доиуиом. 

lliino.iUTo чутп ij S. 
Известилац Бранко Аврамовић прочита § 8 no 

предлогу Одборске већине. 
Претседник др. Коста Кумапуди: U код овога 

иараграфа имамо амандмаи г. др. ШурмЈша. Изво- 
лите аути тај амандман. 

Др. Ђуро li!yp>ii[ii: У tj S продлажсЈ! да стап 
први гласи: „ЧЈЈанове Привредсог већа постарља 
Краљ na иредлог Претседника Министарвког оаввта 
no саслушању Мппистарског савета". 

У ставу 2 предлажем ову измену; ,20 претстав- 
innta трговипе, иидустрпјс, занатства, саобраћаја: 
железничког, поморског, речног и осталог (авпја- 
цп.ја, туривам), Памкарстна и рударства, () ирот- 
ставника радника a приватних намештеника и 
10 претставшша јавних радника из привредне н 
социјалне области". . 

У ставу 3 предлажем ову измену: „Претставници 
пол,011р11вредо и тако даљс поставл>ају се пз рсдова 
п.пхоппх стручиих оргаиизација ако пх има". 

Известилаи, Брапво Аврамовић:   Према том е s 
8 имао би допуљен овако да гласи: 

„Чланове llj)iii!ji(,jU'or већа поставља Краљ на 
предлог Претседника М1шистарског савста, који be 
претходно саслушати Шшистарски савет. 

Ириврсдпо Bolio састоји со од 60 чланова и 
исто толико замоиика п то: од 24 прстставника пол.о- 
аривреде, задругарства u шумарства, од 16 претстав- 
ника Tproruum, индустрије, занатства, саобраћаја; 
жоЛеииичког,   аоморског, речног   и   оствлог,   Gaii- 

карства и рударства, од 5 претставника радника n 
приватних намештеника, и од 15 претставнпка јав- 
иих радника пз области прнврсдио и социјалне. 

Претставнппп мо.ч.оприирсдс, задрутрства, ту- 
марства, трговине, индустрије, запатства, саобра- 
liaja: железничког, поморског, речног и осталог, 
банкарства, рударства, јавнпх раденика.и приватпи 
намештеника постављају сс пз редова њиховпх 
стручних и сталешких  организација у колико пх 
има". 

Претседник др.  Коста  Кумануди:  Прима пи 
Пародиа скупштица овако како je предло^кен §8? 
(Прима.) § 8 примљеи je једногласно. Изволите чути 
§ 9. 

ИзвестДилац Бравво AspaMOBnli прочита § 9 no 
продлогу одборско r.cliimc. 

Прегпседник др. Коста Кумапуди: Прима ли 
Народна скушптина §' 91' Ko jo лротпв, нека устапе. 
(IhiKo но устаје.) § 9 једногласнр je прпмл.ен. Ив- 
волите чути § 10. 

Известилац Браик« ЛпрамшиЊ ирочпта ij 10 no 
ПрСДЛОГу   ОдборСКО   DolilUIO. 

Претседнцк др. Коста I»y>4i4y,ui: Прима л« 
Народна скупштина § 10 ? Ko je џротив, нека устане. 
(IhiKo нс устаје.) ^ 10 једногласно je примљеН' 
Мзволито чути §11. 

Известилаи Бранко Аврамовиђ прочјнта § 11 no 
1Ц)од;1огу одборске већине. 

Претседник др. Коета Кумачудп: Прима ли 
Иародиа бкушптина § 11 ? Ko je против, иока устане. 
(Ипко ио устаје.) § 11 јодноглас!!!! je примљен. Из- 
волито чути §   12. 

Известилаи Бравво Аврамоввћ прочита § 12 no 
иродлогу одборско већине. 

Претседник др. Коста Кумавуди: Прика л« 
Народна скупштива § 12 ? Ko je против, нека устаив. 
(lliiKO не устајо.) i? 12 je пршивен једногласно. 
Изволпто чути s; 13. 

^двестилаг; Бравво Аврамоввћ прочита § 13 п" 
предлогу одборско већвне. 

IIpf/Ticcdiiin; ;{.{). Коста [»у.мапудп: Мрп.малп 11a- 
родна скутптипа § 13? Ko je против, нека устапс 
(IhiKo ио устаје.) § L3 арвмљен јб једногласно. lli'' 
волптс чутп § 14. 

0звестилаг{ БравВо Аврамоввћ прочита § 14 no 
предлогу одборске већике. 

Претседник др. Коста Кумавудв: Прпма .'i1' 
Народна скупштина § 14 ? Ko je против, нека устане- 
(lima) no устајо.) § 14 je примљен једиогласно. И8 

волпто чути §  15. 
Известилаи Бравво Аврамоввћ прочита § 15 no 

предлогу одборске већнне. 
Претседник др. Коста Кумавуди: Прима •,i|1 

Пародиа гкушптина § L5 .' Ko je против, иока устаНО' 
(linijo  ио  устаје.)  S   15  je;  примљен  једаогласно- 
ПЗВОЈПГГО   ЧутИ   ч;    16. 

Известилац   Бравво Аврамоввћ прочита § 16 0° 
продлогу одборско noliimr. 

Прегпседник др. Коста Кумавуди: Прнма .||11 

Народна •кутптииа ii 16 ? Ko je против, иека устанв' 
(IliiKo no устаје.) ^ 16 јо иримл.ои једиогласвО' 
llaiiOJiiiTO  чути   §17. ,. 

Известилаи, Бравво Аврамоввћ прочита § '' 
по предлогу одборске већине. 

ПјччЋодти; др. Коста ЕСумавуди: Стављам ll11 

глаоаи.е § 17. Ko je протпв иока изволи устатИ' 
(Пмко no устаје.) Објављујем да je § 17 једногласп0 

усвојен. 
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l'|iM-;ut.o   § 

Иавестилац Брапко Аврамовић прочпта § 18 
По предлогу одборске већине. 

Претседник Др. Koccra иумапуди: Стављам na 
18. Ko jo npoTiiB нека пиволп устати. 

("iiKo no устајо.) Објављујсм да јо § 18 јодпогласко 
Усвојен. 

Изврстилаи, IlpaiiKo Аврамовиђ прочпта § 1" 
1,0 предлогу одборско већвне. 

Прегпседник Др. Коста Кумавуди: Стављам на 
rjiacaii.o  i   19.   IVo   ј(^  iipoTim  пока  шволи устати. 

Објављујем да je § 19 једногласно (lliuto no устајо 
Усвојон. 

Известилаи, Бранко  Аврамовић   прочита  § 20. 
110     ИреДЛОГу   ОдборсКО   BCIIIIIK!. 

Лретседник ]\i). Коста Кумавуди: Стављам na 
rjiaeair.o S 20. Ko je против, нека паволп устати. 
(Iliih-o не устаје.) Објављујем да јо ^ 20 једкогласно 
Усвојен, Прематоме овај ваконски предлог примљенје 
У појединостима п сад upiK туиамо ЈчоначпомгЈкими.у 
0чог ваконског продлога у целшш. Господа народт) 
посланици, који су за предлог гласаће за, a којн 
СУ против, гласаће против, Молим г. свкретара да 
":,i!piim прозивку. 

Секретар Апте Ковач провива посланике 
Д^ гласају u они су гласалм овако: 

ABj)aMOBiili Бранко — ва 
Aljiili AUTI'        I тсутан 
Акоентијевић Александар -   ва 
Алексић Коота — отсутан 
AjnuiOBiili  lllniiiip — отсутаи 
Aii^ojniiLOBiili Гргур Будислав Дј).       против 
Anuli .Miil1a Др. -- отсутан 
AnTomijoinili Душап - - отсутаи 
Антуновић Јосип -   ва 
АраиЈјолови!! Јован -- ва 
/\y(ip ЈБудовпт Др. — за 
l>a6aMOBiili Јордаи - - за 
Г)ал.и1| Салпх     ■ отсутии 
Бањац Љубомм|)      за 
Bapali Бранко Др.       ва 
Барле Јанко       ва 
llaTimiili  Јозо        отсутан 
Бачић Стјепан Ј[\).      ва 
I>CIIKO .Točnu    - аа 
Бепшровиђ Дпмцтрпјо Р.       ва 
Богдановић llco -   ва 
Божић Милан — отсутан 
Борисављевиђ Страхиња    - отсутан 

отсутан Брушија 1'адослав 
Будшшга Стеван -    ва 
Буквић Александар       ва 
l)yiiOBiili j\lii.iaii        за 
Ваљавец Стјепан -- отсутаи 
Варда Север   - отсутан 
Нисил.овић Стоваи Др.        ва 
l5o.iii4Komili Миладии        ;,а 
Вел.ковић Всљко - - отсутаи 
Вцдаковић Витомпр       ва 
Видић Јеша Др.       за 
Видовић Богдан Др. — отсутаи 
Војиновиђ Јовон 15. — за 
Воццг.ак Богумил Др. - - ва 
Вуји!, Димптрије 13. - - отсутап 
ByKiiliOBiil.   Богић Др. - - отсутаи 
linipaiiMiili Отои Др.        отсутан 
''авриловпК Ото — ва 
Гајшек Карло — отсутан 

Ј^лавички Божидар —■ за 
Господиотии фраи.о — отсутаи 
Граји15 Перо   ва 
Грба Милован Др. — за 
FpGiili Бмилијан    - ва 
Tpljiili  Васиљ — отсутаи 
Грубановић Милап - - за 
Грубор Фран.0 Др. -- за 
Давидовић Витомир — за 
Даниловић VK'TIBKO -   отсутаи 
ДомстјјовиТ! Јурај — за 
Дорвшпић Ђулага — отсутан 
Димитријевић Мита —■ отсутан 
Димитријовп!! Хами-Тодор - - за 
Добровп!! Милан G. -    отсутаи 
Добровол.а11; Милан Ј. -    ва 
Довозоиски Јоваи ('..     - за 
Додп11 Александар-Така -   отсутан 
Ј^ошои iMupKo Др. -    ва 
Драговић Мидош II      - ва 
Дрљача Бранко - - отоутаи 
Дрмељ Алојвиј -    ва 
Дубоковић Јурај       ва 
'I.HiKiiii Ристо — ва 
Ђорђевић Владимир -    ва 
Ђурић Михаило -   8а 
Iviri'OBiili  Мво Др. — ва 
Живановић Милан -    за 
/li'miaiiMiMuiii Мшсаидо — ва 
VK'iiBKOBiili Негосвм Др. - - отсутаи 
"Лчивковић Иетар Р. -    ва 
Живојцновић Душап М. -    ва 
Захарић Чсдомир — за 
3ojbKOBiili Бошко — за 
Земљић Јакоб — за 
lhiaiij((4nili-IiBKOBid) Мирко Др,        ва 
Пваиишовпћ Иотар -    за 
Иванчевић Душап '— за 
Псаковпћ Миливојо Ђ. — ва 
Псаковпћ MIITO — ва 
.TaiiKOBuli Волпзар Др.        в'а 
Јевремовић Драгољуб Др.       ва 
.IcitTiili Животије -    ва 
.lcBTiili Мплутин Ал. — за 
Јевтић Михагшо Р. — отсутан 
JoBTiili Радоваи        ва 
ЈОЛИЈ;    MM.IVTIIII ОТСутаН 
Јеличић Г)Ожа Ц.       ва 
Јеремић Vluiiiojim       ва 
JopoMiih Тодо Д|>-        отсутан 
Јоваи Андрија       за 
JoBanoBuli Александар -    отсутан 
ЈонаиовпК Ђока — ва 
.ToBanoBiili Јова -- ва 
Јовичи]"! Дооросав — ва 
Kajuiii Хусеин -- отсутан 
Кајмаковић Омер - - отсутаи 
Каламатијевић Михаило Р. -    ва 
h'aiuuili .ToBiiiiia K. — отсутаи 
Катић Милош — .за 
Каћански Стеван —■ за 
Iu'iiic.i.(Milili  Пикола Др.    - отсутаи 
K'.nimi; AiiTOii — за 
Кнежевић Ловро -- отсутан 
K'ni'/Kciuili Orjono Др. -— за 
Ковач Анте Љ. — за 
Ковачевић Драгутии — Карло — ва 
Кожуљ Марко Др. — отоутан 

20 
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Kojuli Драгутчп Др. — за 
Комаи Албин —  ;!ii 
KocTiili Драгутии Др. — отсутаи 
KocTiili Милорад Ј. Др. -— ва 
Краљевић Драган Др. — '-уа 
Крамер Л.11Г)('()т Др. — na 
Крафт Стеван Др. -    отгутап 
Крејчи Литон — sa 
Крстановић Ристо — отоутап 
Крстић Владимир       ва 
K'pc.Tiili Мидутии -     ва 
i\'pcTiili MiiNiui.n) H.   •    ;ta 
Крстић Симо — за 
Кувмановић Лазар K. — отсутаа 
i\yjyiii,mli  Лидрија K. -— за 
Кујунџић 1>огоЈ1,уГ) К. — отсутак 
Кумануди 1\оста Др. (претседава) 
Кунтарић AiiT(i Др. - - отсутаи 
Куњашић Јоахпм — отсутап 
Куртовић Војко - - ва 
Куртовић Шукрија -- отсутап 
.'laDiipcniili  Mii.iiouan M. — ;)а 
.lIa;JUpoBiili 'Годор Др.  — отсутан 
Лаваревић Теодосије К. — ;ia 
JlauapoBiili <l)ii,4iiii G. Др. — ла 
.1leyiinili Хуро Др. -     ва! 
Лисавац Младен Др. — ва 
Лончаревић Ииап   -  :за 
Лоичар Стапко — :ia 
J[yKiili Жииап Др. — отсутан 
Макар Дако      ва 
MaKciiMouiili БожиДар — na 
Максимовић Стјепаи — ва 
Маланчец Владо Др. — за 
MapiiiiKomili Војислав Др. — отсутаи 
Марјан Ђуро — за 
Марјапац Снмо — за 
Маркпћ (Upaibo —■ отсутан 
Марковић Милоико Др. — за 
MapKOBiili Милорад П. — за 
Мирковић  Иикола — за 
Марковић  Петар К. — ;ta 
Мастровић Aure <I). — отсутаи 
Матица Павао — отсутан 
MaTiili Ђока 11.       ва 
Мацековић Матпја — отсутан 
Maiimli Марко      ва 
Метикош Милаи Др. — ва 
Miijiiii Милаи 'li. — за 
Милетић Вјекослав Др. — отсутан 
Милотић Владислав — na 
MiuioiiieBiili ГавЈ)о — за 
Милошовић Младеи II. — отсутаи 
Милутиновић Милинко Р. — за 
Милутиновић Милорад X.       вА 
Miiciipjmli .Тован Т.        sa 
Miripoimli Јоваи P.    - ва! 
Михаиловић Млија II. -- ва 
МихајловиВ Светислав Др. — за 
Мохорић Ивап -    ва 
Мравл.о Милаи — за 
МулалиК Мустафа A. — отсутан 
Најдорфер iVliipuo — отсутаи ' 
Недељковић Урош II.   -'за 
IliiKiili Никола Др. — за 
IliiKiili Федор Др. — за 
Никодијевић Аранђел Д. — отсутап 
Нџколив Бранко Др. — отсутан 

;ia 

-— за 

ва 

отоутан 
- за 

-— отсутан 
— за 

ва 
за 

IhiiiKOBiili Трипко — отсутаи 
МуиК Петар Др. — ва 
1Вамцул Рапко /^р. - - за 
ОбраДовиђ Алекса Ј.        ва 
OcTOJuh Ђуро Др. — за 
Павлич Алојзиј — ва 
Палечек Иван Др. — ва 
Ilapafij-liChMi Ђорђе -- за 
Парапос  lllini|)0 Ф. -    na 
Иахсриик Фраи.о    - na 
llaTpiiunili ЈВубб        na 
llo{)iili  Матсј Др. - - na 
llcpiili Миливоје Ђ. 
Ilopnli  llmiKo Др. na 
Перко Драгутин В. 
Ik'TKOBiili Милаи — na 
Петовар Лрвро — na 
Петричић Жпвко Др. - 
ПетровиК Марко -    na 
llcimiii  Милутки — na 
Пивко Људевит Др. - - na 
IluiiiTOJiiili Славко A. Др. — за 
Иогачппк Нпктор ■— отсутаи 
lIonoBuli Димптрпјо On. — за 
IloiioBiiii Добривојб Гср. Др. — 
IIonoBiili Душан 
IloiioBiiii Јефтимије 
IIonoBiili Коста Др. 
IIonoBiili Милап В. 
IIonoBiili Мплаи Др. 
IIonoBiili Светислав Др. 
Ирал.ак  1к'деЛ|КО   -    na 
Ирека Иикола — na 
Ирекоршек Иваи    - na 
Припцип Јово -    na 
Прша Шпмо Др. — за 
Пустослемшек Расто — за 
Пуцељ Иван Ј. — за 
Радивојевић Лазар Љ. — na 
РадпК Иван — отсутан 
Радовпћ Саво Др. — na 
Радољи!! Милаи — na 
Радон.ић Миљап — na 
Рајић Тоша Др, — na 
Рако Јаико Др. - - na 
Рапе Стане Др. — за 
Рорбахер Јулијан Др. — ва 
Савић Ара^ел    - ва 
Савић Сава В. — na 
CaBKOBiili Плија       na 
Санто Гавро Др. — na 
CapaHOBiili Раденко - - na 
Секулић Милан Др.    - отсутаи 
СелпК Јоца М. — na 
Селмановић Алија — na 
CiiMiili Милорад — отсутаи 
CiiMOBiih Алексапдар М. — na 
Смиљанић Тома Др.        na 
COKHII Милоје M. — na 
CoKcmoBiih Никола — отсутаи 
Спасовић Вукашин — за 
t;iiaxiili Владо — na 
Спиндлер Вјокоелав — отсутаи 
Ciiiiii4iili Вјекослав — отиутаи 
Сршкић Милав Др. — за 
Стажић Jocmi — na 
СтајковпЈ! Нпкола — за 
Станик Андра — за 

na 
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- за 
аа 

за 

Станвшић Владимир Др. — за 
C/raHOjcBiiJi Драгомир М. - - отсутаи 
CTaiiojoimli  Милутин — отсутаи 
CTonanouiiii Живојив Лр. — за 
Стввановић Miuiaii — за 
Стопапо« MiuniBoj — отсутаи 
Степановић Милан Р. — ва 
Стефановић Игњат — ва 
Стијић Милан Др. — ва 
Стојадиновић Милоолав Др. — за 
(-TojKonnli Милан Ђ. Др. — отсутаи 
Стошић Стаменко — за 
Стрезовић  Крста — за 
Суботић Никола Др. — отсутан 
Тадић ГЈтгоријс Др. — за 
Тсодороип!) Нојислав — за 
Толпћ Пги.ат М. Др. — за 
ToMiili Јакоб — ва 
Toinili Тодор Р. — за 
Топаловић Милан — за 
Торомановић Хасаи — отсутан 
'I"p6iili Василије — за 
Трбојевић Душаи Др. 
Трифуновиђ .][>y6iiiua - 
Тркуља Станко — за 
'l'priKODiili Ставра К. - 
'linpiili Ђорђе — за 
Tnipnli (^тпвап — за 
TiyKOBiili Милан — за 
Узунови!! Пикола — за 
Урок Иван — за 
Урошевп!.  Мирко Ил. — отсутаи 
Урукало Соргије — за 
Фиданчевић Тома Др. 
Физир Виктор — за 
(I)OTiipuli Арса — за 
Хајдин>ак AIITOH — за 
Хапжск Лавослав Др. 
Хасаибоговић Лвдо Др. ■— отсутан 
Хођера Свотислав В. — за 
Хрпбар Никола — за 
.NpncTiili Пора — отоутан 
HcMOBiili (Diuniii — за 
Церор Лнтои — за 
Цшушевић Мстодијс —- за 
Mopunli  Бранко — за 
Чохаџић Хазнм — отсутан 
Шарковић Тихомир — отсутаи 
Шеатовић Tiypo P. — отеутан 
lllcra (1)срдо — отсутан 
Шелмић Драгић М. — за 
IIIeiiopoB Славко Др. — за 

отоутан 

за 

Изволите 
иародпих 

тпбеиик Стапко Др. — за 
ILliui.eroBiiii  Владимир — отсутан 
Шифтар Стоваи — за 
Шиајдар Фраи.о — за 

- Шуменковив Илија Др.    - отсутан 
Шурмин Хуро Др. — за 

Претседник  Др.   ЕСоота  Кумануди: 
чутп рсзултат гласа&а.  Гласало je 218 
послаиика,  217 ;in u један против. 

Овај законоки прсдлог г1р11мл.ои je већином 
гласова. По члаиу 64 Устава бићв упућен Сенату 
на даљи рад. 

Прелазимо iia другу тачку дневног реда: Из- 
бор Одбора од 9 члаиова за проучавање предлога 
пародиог посланика г. Игл.ата Стефановића и дру- 
гова o измени и допунн Закопа o пословном роду 
у Народпој скупштини. 

Поднста јо само једиа кандидатока листа и 
гласи овако: 

Др. Нинко Ilepnli, др. Ђуро Шурмин, Пгн.ат 
Стефановпћ, Др. Живан Лукић, rljoi)lje Ћирић, 
др. Вогумил Вошн.ан, Мплојо Сокић, др. ЈЗјскослав 
Милетић, " Симо Марјанац. 

Пошто je продложеиа оамо једна кандидатока 
листа гласа се акламацијом. Прима лн Народна 
скупштина ову листу? (Прима). Молим г.г. члаиовс; 
овог Одбора да сс сутра састаиу у 10 часова у мшш- 
старској ообтг. 

AKO Народиа окупштина приотаје, пошто je 
нсцрпљеп дневнп ред, ja liy овај састанак закљу- 
читн.   (Пристаје). 

За иарсдиу содннцу предлажем овај дневни 
ред: 

1) Претрес извештаја   Одбора 
законског   прсдлога   o   срсди.нм 
лама. 

2) Прстрсс извештаја   Одбора 
ваконоког предлога   o   поморској 
демијп; 

3) Претрео извештаја Имунитетног одбора од 
10 фебруара no захтсвима г. Министра правде за 
продужење кривичног поступка противу народних 
пооланика: Душана Живојиновића, др. Живана Лу- 
кића n Др. Антс КуптарпКа, n 

^) Претрео пзвсштаја Верификаццоног одбора 
o мапдату г. Ђорђа Вранковива за срез Оточац. 

Предлажем да овај састанак одржпмо у сроду 
17 фебруара у 0 часова пре подпс. Ирпма ли Ila- 
родпа окушџтина? (Прпма). 

Даиатп.и саотапак вакључујем. 
Седиица je закључеиа у 13 часова. 

за   ароучаваи.е 
трговачкм   шко- 

за   проучава&е 
трговачкој   ака- 
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