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XII РЕДОВНИ САСТАНАК 

НАРОДНЕ  СКУПШТИНЕ 
КРАЉЕВИНЕ ЛУГОСЛАВИЗЕ 

ДРЖАН 24 ФЕБРУАРА 1932 ГОДИНЕ У ВЕОГРАДУ 
ПРЕТСЕДАВАЛИ : 

ПРЕТСЕДИИК 

Др. КОСТА КУМАНУДИ 
ПОТПРЕТСЕДНИК 

Д-р АВДО  ХАСАНБЕГОВИЋ 
СНКРЕТАР 

А-Р ДРАГОЉУБ ЗЕВРЕМОВИЋ 

ПРИСУТНИ СУ СВИ Г.Г. МИНИСТРИ, СЕМ Г. МИНИСТРД ВОЈСКЕ И  МОРНАРИЦЕ II 
Г. МИНИСТРА СПОЉНИХ ПОСЛОВА. 

Почетак у 10 часова пре подие. 

C A Д P VK A Л : 
Upe дисипог реда: 

i) Читаи.о ваписиика прошлрг састанка; 
2) Интерпелација нарбдног иослапнка  г. Милана  !>( 

'''nlia „ другоеа o раду Аиколе Бецанчића, начелника одо- 
"'eii>u ва рударство Министјарства шума a рудвика; 

•f) Отсуства вародних посланвка; 
'O Оставке на чланство у  Верификационом одбору на- 

Р0Даих послаиика г.г. др. Владнмира Г.таитмиКа. др.  C.IH'- 
"слава Поповића и др. Миленка Марковића; 

,     5) Захтев г. министра правдв :!а продужеље кривичног 
1,0(;'ryiiKa над народвим вослаавцима г.г. Стјевавом Швф.- аР0м,   Хасапом   ТороманоииКем,   С.тјииаиом   Максимовићем 

^Р. Лвдом Хасавбеговвћем; 
6) Молбе и жалбе вв парода; 
') Равва акта; 

j^   8) Г.  мвввстар фвваасвја подвоси  Скувштвви иа ре- 
1, ei,'C Предлог закова o и^мевама в довуваиа Закова o ка- 

1С'ГРУ вемљвшта, Закопа o пепосредним пореппма и Зацопа 
ћ1^0Реву па вежењвва лпца и вореском ослобођен.у лвца са 

' 'e'fopo п imiiie деце; 
^) Г. мвввстар фшшиспја подпосп Народвој скувштаВв 
Рвшен.е Предлог вакова o ввмевама Закова o таксама. 

ДНЕВНИ  РЕД: 

Дев 

Ha 

Дој 
"Ч Решапаи.с  o   Иввештају   Вврвфикацвоаог  одбора  o 

i -"acnjr ;,а народвог послапнпа г. Отмара Ресвлв-а, иа место 
' ,(Р- Гедеова Дувђерског, којв je водвео оставку. 

tln  2) Цретрес вавештаја Одбора :!а вроучавав>е Заковског 
^ЈДлога тколама  и мутким  зааат- 

^Им 

o средњвм твхвичквм 
школама, и 

o) Првтрес вввбштаја Одбора na ироучапаљо Закопског 
и жевсквм стручввм учвтељ- 

iju  "; upe 
^ЈВДлога o жевским ваватсквм 

Школаиа. 

Говорввцв: Маввстар фвааасаја др. Малорад Ђорђеваћ 
(дма пута), Јосап Автувоввв, аввесталад др. Тома Смаљаввћ, 
Маввстар трговавв и иадустрвје др. Алберт Крамер, Јован 
Мвсврлап, др. Стаае Раве, Мвта Двмвтрајеваи, др. Мало- 
слав Стојадавоввћ и  Ватомар Вадаковвв. 

Претседпик Др. Коста Кумануди: Господо, 
отварам XII редовии састанак НАродне скупштине. 

IliHiojiiiTo чути ваписннк претходног састанка. 
Сскретар Др.Драгољуб Јевремовиђ прочита ва- 

imi'iniK XI јјодопиог (ucT.'uiKiu 

Прстсгдник др. Коста Кумануди: Има ли ко 
од гг. народних посданика какву примстПу на ;!и- 
miciniK ? Реч Има г. Мидутиновић. 

IMIUIUIIKU МплутииоинК: Госиодо иародпи по- 
сданици, седница je закавана у i' сати, a сада je 
десет сати... 

Претседник Др. КостаКумануди: Господине 
посданиче, то mrjo иримстба на ваписник. Пс мо- 
5ксте нмати роч. 

Милинко Милутиновић: Ja тражим да се врпга 
прбвивка, na када ja нисам присутан седници, пека 
ми се одузме дијурна. 

Претседник Др. ЕСоста Кумавуди: Тонијепри- 
метба на вапионик. Изволите сести, немате ^сч. 
Прима .'m Скушптииа прочитаии ваписник ? (Прима.) 
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Објављујем да јо прочптапи rsamicmiK прпмљои. Из- Одсљеи.а за рударство Министарства шума и руД' 
uojuiTo чути интврпелацију г.  Милана Божића и иика. 
другова, народних аосланика na Г. Министра шума Секретар Д1>. Драгољуб Јеврсмовићлрочита иД' 
n   рудшпси  d   |)аду   Пиколе  ])Олаичи11а,   пачоЈшика торполацпју која гласи: 

Господину 
ПРЕТСЕДИИКУ  НАРОДНЕ  СКУПШТИНЕ 

Београд 
Ha рснову § 72 Закоиа o пословном рсду у Народиој скупштипи част ми ј.е 

подпијсти ову иитсрпелацију, смолбом, да надлсжпи Министар шума и рудиика изволИ 
дати свој одговор na псту у једној од паредиих седница Народне скупштине. 

1. Када ј« у децембру 1931 г. ирпиромапо и 
иавршено постављање г. Ииколо Боланчића, ва ге- 
нералног дирактора шума и руда, je ли било по- 
внато господину Министру, да г. БеланчШ] ванш 
у свима нашим крајевима као ускогрудни плембн- 
оки шовен, који со није устручавао да то своје унје- 
peu.o искаже јавно и да га манифестује. Ila ако јо 
внао, чиме правда ićeroBO именоваље генералним 
директором рударства? 

2. Да Jiu господии Miiuiu тар аиа, да јо г. инл.п- 
љер IliiKOJia Беланчић Guo шо(|) апровизационог 
одслон.а иогдачш.ог рударског отсека у Сарајову, 
гдо je вршио набавкв свих живежних намирв^ца 
за сво рударске иамештоиике, дакло за десет хиљада 
Лица, 'У вромсну од 1919—1922ro/;uiii! и да јеглавки 
u.eroB лиферант био г. Леополд Шрамар, који јо 
раније био коиобар, a доцније вакупац аустријско!г 
официрског дома у Сарајеву? Пошто тада ипсу 
долазшш до нрпмјоно проппси вакона o државном' 
|)ачуиоводству, то je г. Беланчић слободиом погод- 
бом чинио набавке од анационалншс елвмената. 
Зар (;е л.ему смјела и посупгје тога повјбрити управа 
нашим државним и националним имстком, који je 
претпостављен у државним рудппцимн ? 

.'>. Je ли позиато господппу Мшшстру, да јо у 
својо вромо Boljona пстрага у Сарајеву при рударској 
дирекцији од страно Главне контроле и да j o том 
irpii.iuiKOM., устаиовлЈ.ено у трговачким књигама вла- 
сника |[)ирме „Индустрија" госп. инж. Анте Глав- 
inmo, који je био посредник код добаве репарација, 
n ouii ставка: 3,000.000 Беданчић Репревента- 
ционскостен! ? 

AKO му je позиато, како je могао предложити 
таквога човека, који као државии службеник 
iiaiiJialiyje од приватних предувећа трошкоре рс- 
ирезеитације за геиералпог рударског директора, 
којн има да високо репрезентује највиши положај 
у  управн iiaiuiiM  државним  рударством. 

4. Да ли господин Мшпктар вна, да je г. Пнкола 
Беланчхш тужио двојицу чпковппка ради тога што 
су му рекли да прима мито u да je коиачио р. ])е- 
лаичнК оудом осуђен иа плаћаи.о свнх трошкова, 
u како га јо послије тога могао предложити за mi- 
coiai положај na коме се сада налази ? 

Г). Коиачио, je ли господнпу Миниотру повнато, 
да г. Иикола Беланчнћ поесдујо Kyliy у Веограду, 
некретшто у Бањој Луци и 3avpe6y, пметак у 
oiiiuTinm Вирју .' AKO му je иозпато, je ли провјерио, 
откуда тај велшш пметак r. Пелаичи!^, јер га од сно- 
јпх 4iiiioiiiiii4i;iix доходака mije могао иаштедети, 
и како je могао таквом службеиику, који je imao и 
iiiiiiaii службе стицати внатне дохотке, повјерити na 
уираву велика државна iipe;;y3eiia ? 

Ha осиову свега горо изложеиога иптамо Го- 
сподииа Министра; мисли ли и даље вадржати 1'- 
БеланЧића на положају генералног директора " 
чиме то правда? 

Иародии послапици:. 
Милаи A. Божић, с,  р. 
l'llCTO  TlOKllli.   с.   p. 
Чеда M. Захарић) C,  p. 
'Жпка Даниловић, ('. p. 
Васиљ Грђић, с. j). 
II.  II liaimiiieiiiiii, c.  |). 
Др. Б,  Видовић, c, j). 
Др. rl.)yi)o OcTOjiili, c.  |). 
Др. Мплорад .1.  KocTiili, c,  j). 
B. Кујунџић, c j). 
Miuiau Ћуковић, o. p. 
Др. Влад. Сташшшћ, c. p. 

Претссдпик др. Коста Кумануди: Ова ће   сС 
иптерпелацпја доставити надлежном Г. МшшстрУ- 

Ивводите чути отсуства иародипх посланика. 
Секрвтар др. Драг. Јсвремов^ прочита отсу 

ства народппх посланпка: 
Г. Гавро Милошевић, народни посланик моли 

за 10 даиа отсуства почев од 24 фебруара т. г. због 
болести у породпци; г. ВладиСлав Милетнћ, a&' 
родни посланик моли за 10 дапа отсуства почов оД 
24 фебруара т. г. ради хитних домаћих иоелова! 
г. Душаи М. /K'iiBojiiiioiniii, народни посланш*) 
моли за 6 даиа отеуства почев од 2G фебруара т. г- 
због болеетп у породчци; г. др. Миленко Марковп'1) 
иародпи иоелаппк, моли за ^ даиа отсуства; г. СтјС' 
паи Шифтар, Есародни аосланик, моли за отсуство 
од 24 фебруара тек. год. до оздрављеп.а; г. Дуи1а11 

Иванчевић, иародпи посланик, моли ва 15 дана 6°' 
ловаи.а почев од 24 фебруара тек. год.; г. (hjiaif'1' 
Шнајдар, иародии посланпк, молп за пет дапа ot' 
суства због болести; г. Светпслав Хођера, HapoflH'J 
посланнк, моли за трп дапа отсуства због болест"' 
г. Стаико Лопчар, иародпи послаиик, моли sa ()1" 
суство од 25 (jie6pyapa до 1 марта тек. год. 

Претседник др. Коста [»у.мапудн: Одобрава •'"' 
Иародпа скугшшша тражепа отоуства. (Одобрави-) 
Пзволите чути оотавке гг. посланика na чланотв0 

у Одборнма. 
Секрсгпар др. Драг. Јевремовић прочцта: г. ДР- 

Владпмир Станшштћ, народни посланик поднос' 
оставку na положај члапа Вврификационог одбор11' 
г. др. Светпслав llonoimli, пародии посланик, п0'1 

носи оставку на положај члана Иерификаци0110 

одбо[)а; г. др. МиленкоМаркбвић, народнипослаН1,1{' 
подиоси оставку na положај члаиа Верификацио'10 

одбора. 
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Пјхтсгдпик Др. Коста Кумануди: Ове со оставке 
Чримају иа знање. Ивбор нових чданова у Верифи- 
**Ционом одбору ставиће се на даевни ред кад 
Народна скушптина будо одлучила. Ивволите чутп 
llr)Aui!;ui>(! суду народних посланика. 

Секрстар Др. Драгољуб Јевреиовић прочита: 
' • Министар прцвдо трижи ()i!.ii;uiilio.ii.(^ 'JU 11])Одужо- 
Ibe кривичног поступка противу иародпих nocjiaini- 
K;t и то: Г. Стјепана Шифтара ва дело ив § 301, 
*• Хасана Торомановића ва дело ив ^ 301, г. Стје- 
uana Максимовића ва дело ив S 301, г. др. Лвде 
■^■^aiiGoromilia na дело иа. ^; ■>,^i, стан треКи u 
''fiTnpTu, 349 ii .455. 

Претседник Др. Коста [Суиавуди: Обп захтеви 
''• Министра правде биће ynylieini Имунитетном 
0Дбору.  Ц.чиоЈпгге чути молбе п Јкалбе. 

Секретар Др. Драгољуб Јевремрввћ арочита 
молбе u жалбо којо гласе: 

Mapn .laiiiiliiijeuiih удова, моли ва пенвију; 
Иакола 15. Стевовић, пуномоћнии тепачког племена 
оетске бановине, у име овог олемена моли да „lllu- 
"иД" настави са радовнма у својим цриогорским 
'"Умама; Мате Туркаљ, архивски чиновнк, жали 

.e Ha пресуду Државног саиота због иоититаја 
I'Ginoji.a Министра шума n рудника; Ђорђе Папо- 
""i' пенвионер ив Крушевца молп ва привнање го- 
ВМне службе; Кцста liiijcnili и осталп ив Малог 
Д^оришта, молс ва дејство да се реши аграрни спор 
(';i- Пером Каурииом и другим нз Мурата, Срев бо- 
^Нско дувички; Зорка Сотпровић, учитељица нз 
>;К011ља, моли иа привнанзв године службе; Аћим 
^редојоии!) вемљоделбц из Стубице, жали се на 
Поступак Лграрпо бапко и молп :т дејство да му се 
^сплати остатак нвисплаћаног зајма; Магдалена 
^Илутиновић, удова ив Сврљига, жалн се na рвшење 
"Ишег пииалпдског суда п Иивалпдеког суда Мо- 
Р^вске дививиске области абог укидања инвалидв; 
^нлосап Смоловн!! и остали из Дојрана, молс аа 
^Јство код Министра пол.опр11вредс, да пм се додели 
0"вћано вемљШпте; Јосиф Рајхман, учитељ грађаи- 
*:i!« школо у Цсл.у, моли да му со опростк дуговаии' 
Па- шпие примљеие породичке додатко; Франц Јан- 
^ековпК молп ;ja дејство да му се одобри вајам na 
^нтабулаццју и.мања у ивносу од 160.0000.— дин; 
*илка Гојун нз Силпта молн ва помоћ; Ллбппа 
'l'HJKOBiili, удова, моли за пенвију. 

Иво Аничин,  срески начелник,  ив Шибеника 
р0л11   за   ирпзпап.е   пациопалиог   рада;   Њшја   М. 
Удоии), ив Земуна моли за (хривнање сталности; 
^димцр Бељајев, чиновник, моли ва привиање 

''Vunta службе; Mrfia Савић, вемљорадшш, из Pa- 
^обуђе мол11 ga дејство да му се исплати одређена 
i^iol, од 5.000.— динара за попшулог у рату сниа; 
рРЗДи!, UoiioBiili, учитељ, ii3 Крагујввца жали се 
^ Пресуду Државпог саветаи молп за ивјвдначен>е 
j^ овојим класшш друговима; Стаиовипцп Сремске 
^меццце жале vo на поступак Иовосадског елок- 
Рнчцо!' j\   д_ вбог причшвене им штете; Световар 
^poimi. вемљодедац ив Папшпице жали се на 

l'euieu.o imiiiKor Инвалидскрг суда због оДувимања 
'•валцдске  потпоре;   Тодор   ЖивкОвић,   учнтол.   у 

^роиовцу, моли привнање година службв; Г)Огољуб 
^ааревић, канцеларијски управни чиновник, молп 

j^ Оривнање годииа службс; Ошптина Малоиванач- 
•^ молц за дејство да се скине вабрана ва попашу 
j, OKo У државној шуми Малопвалачкој; Илија Ђе- 

0lJiili молн за прпзпаи.с годпиа служое; Фраици- 

ска Долпичар, удова, пз Загреба молп за испдату 
заостале пеизије; Стеван С. Ђуиик из Кључа, моли 
за доитвотпу IIOMOII; Лазар Тетек, пз Всликог Беч- 
керека, моли да буде враћеи у државну службу; 
Стеван JoBanoBiili, пенвионер из Сремске Митро- 
впцс, моли за дојство да му се псплати породични 
додатак за cima; Живко Иромовић, повореппк 
Финансиске коитроде у Иодгорпци, моли да му се 
година I()I7 привна к*ао ратна; Др. Алексије Јсла- 
чп!,, проф. ив Крушевца, моли привнање година 
служоо u исплату непримљених принадлежности; 
Оиштина Опарска, срез травипчки, доставља мол- 
бу за IIOMOII народу пострадалом од великих суша; 
Киколај Мусатов, професор из Иајечара моли ирп- 
внање контрактуалних година сдужбе; Коста М. 
llonoBuh, пенвионер пз Скопља, моли привна^в^ 
годииа службо; Милорад Бабић, жали се na одлуку 
окружног суда у Чачку; Аграрни интересенти ив 
Хоргоша, 111)еко Радојицс Јанковића, пуномоћника, 
жало се па решел.е Kp. Банске управо у Новом 
Саду o устаиовљсп.у максумума пооедиицима llpa- 
liii Карас пз Хоргоша; Чеслав Срвдојевић, вемљо- 
радник ii3 Гор. Мајковца, Срез колубарски, жали се 
због неиоплате ивлифероваиих дрва Сроском суду 
у Мпопици и молп за џаређење да му со иста исплати; 
Лавар Б. Акшамовић, учиуељ у пенвијв u бански 
већник, моли да му се испдати сума од (jij). (|i|). 250, 
коју je ирсдао Обавештајном Giipoy Срп. Црв. Кр- 
ста у Солуиу Ј)ади иредаји л.оговој иородици, a која 
nujo продата; Световар Ј. Вучкови!«, вемљорадник 
из Новог Павара, моли за пбвајлшцу ив државне 
касе од дин. 60.000; Задруга Браће Тривуновића 
цз Богоштице, Срез ваљевски, моли за помоћ нов 
чапу да Cm могла да исплатп своје дугово; Тоша Д. 
FIIOBIIII и остади, сопств. посредничког бироа ва 
послугу „Центрад", жале со na рошои.е Министра 
соци алпо политпко, због затварап.а раф&и; Душаи 
М. Ршђеловић, бравар, моли за двјство код Мпии- 
стра шума n рудиика, да му со јодап иин поставв 
за учеиика код Дир. Сењстцс руднпка, a други аре- 
мести; Којо Јерковић, равиатељ грађаноке школе 
у Ваљеву, моли за дејство да му со исплате погрешно 
задржане прииадлсжшктп за jbera u супругу; Сте- 
ван П. Мпловановић, пешад. капетан I класе пз 
Приврена, молп за пенвију иди сталпу помоћ ио- 
родици n.eroBor пок. оца Пстра М. Мидовановића, 
бпв. учитеља,ив Ђаковицс; 

Стеван Мпловпћ, ш Београда, моли ва п^и- 
внан.в ефективних новинарских година, као године 
државио службе; Методије Михајловић, пенвионер 
из Ншпа, жалп сс иа рад Апелационог суда у Скоп- 
љу због недоношења рвшеаа no л.еговом спору; 
Даие Дошеи, жапдармор. иародиик у пепз молп ва 
ивједначење пенаијв; Бранко Косјерина, моли за 
дојство, да буде враћеп — примљен у службу Ди- 
рекцијо државппх желевница у Нарсшу; Васплија 
Васка Жижићка, удова ив Крушевца, моли ва ио- 
Moli нлп иепзпју за пропалог joj у рату мужа; Др. 
Јарослав Доиом, лекар ив Сремске Митровицо, 
жали ce на решеше Министра нар. вдравља вбрг 
одпуштања ив државне службе; Ivaja Вукотић, удова 
пз Ипша, моли за сталну помоћ; Јелисавета Ђукић, 
удова, моди за IIOMOII; Тоша Докић ив Иовог Сада 
моли за помоћ; • 

Ипкола Милановић, пуномоћник ошптине Ло- 
штанске'u Милан CiiMitli, пумомоћник ошптине IJO- 
леч, моло да ce шума у Болечу и Лештанима, коју 
je још пре рата узео МшшСтар привреде, врати у 
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оеоску својину; Урога Иваннћ, моли призпаиЈв права 
породичтшг додатка Tia ус-војено дете; Миха Зрим- 
шек, моли привнање права, породичног додатка na 
угнојсио доте; Марко Златић, моли накнаду тро- 
шкова за сеобу из Истре у Југосдавију; Петар Ста- 
иојевиК. моли да му држава надокнади оуму од 
3^000 динара допозит, који му je пропао у др- 
жавној каси; Милан Манојдовић и Николик Љу- 
Gniraa у имс 30 породица. моле да им сс опрости пла- 
haii.o •вакуиа ea Д|)ж. вмаље - аде на Дриии; Ваја 
уд. Таушановић, моли одређивак>е IIOMOIIM иоред 
пензије; Христина уд. Михаилови!!, моли одро1)и- 
ван.е Јкзмоћи до регулиса5т>а пензије no новом За- 
кону; Катииа уд. JoBanoBiih, Јулиана уд. Иоповић 
и Клара уд. СкорлпК, моле иовећање пензије; Деца 
Димитрија Стефановика', Јевросима, Лпгелииа TI 
Вера моле-noBeha&e IIOMOIIM, јер •mv^ je пензија 
мала; Љубигца уд. НаумовЈЉ, моли сталиу помок; 

Милева уд. Дадић, моли повећањ« пеизије; Ми- 
ленко Ми.иинковић, моли да му се призна Гш.аговре- 
меност ва досуду инвалиде; Мандиђа уд. Хаџија, 
и Драга уд. Ммлојевик, моло сталну тгомоћ; Фран- 
тишек Сватош, молн сталну помоК за уоијоиог 
cima Јосипа; Норипа уд. Краус и Рада уд. Јанчвћ, 
моле сталну noMoh; Јолка Глигоријеви!!, моли 
гталну ггомоћ или ппвалпду; Даница уд. Поповић, 
Рикард Ка^алинић Јеретов, Гизела Ђиваиови!!, 
Иикола PniTiiti, ('.Tojan Симоиовић, Анка уд. Ми- 
иеуснић, Мима Јакик, Вшца уд. Галковић, Лнка 
уд. Делиђ, Алексаидар Муиђановпћ, Ношко НедиН, 
Мила.иа уд. Дукељски, Аврам МилисављевиК, 1)0- 
рис Карамап, Шемо Јашаровић, Милка уд. Рада- 
KOButi, Василија Карагаашевић, Милка уд. Малина, 
Марија Јанковић, Анђедија Ковачовић, llepca уд. 
ЈоциН, Иавло Г)0|)ојевић, и Јелва Јефремовић моле 
сталну помоћ. Лна уд. Вјетвички моли једнократиу 
већу помоћ или сталну помоћ; Сока уд. Грујица, 
Дервиша уд. Сердаревић, Здравко Николић, Лу- 
ција уд. Роца, Ђура Хондрој, Марија уд. Хубмајер, 
Јела Зочеви11, Михаило Јовић за сина Драгољуба, 
Јовамка Лаваревић пређе Млад№:овиЉ ва кИер Ми- 
рославу, Иасилеје Милосављевић, Милова уд. Маи- 
дић, Јован Говедарица и Марија и Јооиф Кос, моло 
(■та.нпу noMoli. ; Ana Риц, моли пензију или дожи- 
вотиу HOMOII; Марија уд. I.JOKIIII, JanviKa уд. Tivpnli. 
Лнгвлина уд, Гракавав;, Нико Џџллв&А, Олга Ал.о- 
грети, Видосава уд. IVnejKOBnli, Султа уд. Дулови!;, 
Ana уд. Иалунка, Марија уд. И-авловић, Липа уд- 
Скоберне, Андроника уд. Драгољуба Pno'ralia, Сут- 
ка уд. Марковић, (лша Тодоровић, Рос.а уд. Вујић, 
Anha уд. Крављача, Марија Хрибар, Круна уд. 
MiuiiKOBirli, Петар Атапацковић и Аите Матацини, 
моле сталну помоћ. Ммлун Песторовић, моли при- 
miaii.n национадиог рада и одређивам.е сталне по- 
MOIIM; Михајло Г>ојовић, Стеван Хајдуковић, Јерица 
Расини, Марија уд. Симон, Хаинриха уд. Хох, 
Милена уд. Гроздић, Јелисавета уд. Хагљан, Ката 
Фајсзш, С.тапко Муждека, Јоваи Станковић, Јосип 
Ииаггиш, Јелена Величковић,-, Сиаоојв Војновић, 
Мп.ака уд, Ђорђевић, Август Фалоскини, Радојка 
Мијушкоии!., Мирко Мијуигкови!., Baca Милен- 
KOBith, Саво Вучићевић, Марија ЕбановиК.^ Катица 
уд. МетлиздЉ, Зорка уд- Недељкови!), .!оваи Шу- 
јица, Мапда уд. Вичан, Живана уд. Миличовић, 
Вблинко I^VKOBHII, Каролииа Јоахимзеи, Аиа уд. 
Ile-rpoBiili, Раико Трифупови!!, Марка Кароја, уд. 
Калерој, Папта (лшић, Стама уд. Ђурови!), Машо 
Даутовић,   Кристнна  уд.   Вељковић,   Милен  Ђор- 

ђевић, Ханка уд. Шарић рођеиа Шеховић, Игшат 
Дервтић, К"ата уд. Жупић, Груја Јанковић, Ми- 
лутип Шушић, Михаило Бурзан , Филип Кртико- 
BMII, Иикола Kooiihj Јованка уд. Дангубић, Стевам 
Фртунић, Катарина Шербец, Bc^F^aii Абчевић, Еми, 
лија Блажон, Анђела уд. Бевлковић, Ис.љам Зефи- 
ровић, Јоваика уд. ЈовиКевић, Марија уд. Стано- 
јевић и Илија Младенови!!, моле сталну помоћ; 

Коча Каталаповић, моли признаДзе година 
службе учитељске и наставничке у Јужној Србиј-ц 
за вроме турске управе; Мшшвоје Иоповић, молц 
цризна&е гоДина официрбке службе у српској lt 

руској војсци и др.; Др. Дувшн Јакшић, моли при- 
знап.о година профеСорске олужбе од 1892 г. д0 

1915 г.; Христина Ђикић, моли пршнаше година. 
поттаЈкцсо-тодеграфске службе од 1892 до 1915 г.- 
Дојчии СтанкОВжћ, Михаило Соловјев, моле признв-! 
jr.o година службс у Руској војсци; Гаврило Виш- 
Јг>евски, моли првзиап.е годииа службе у бив. ца. 
ревини Русији; Љубодраг Јованрвић, моли прц- 
зпам.о  годима свештеиичко, службе. 

'l.'>()|)l;o г1луриши11, моли призпан-е ратиих го- 
дииа; (^тојчо Захировић, моли прва^ање година 
ексза])Х11Ј. учитељ. службе у Јужној Србији за вре- 
ме турске угфаве; Стјепан Даканић, моли прпзнан.е 
годииа од понзионисан,а до реактивирања; Луцијл 
Хопер, ,моли пр11знаи>о година које јо провела као 
учител>ица na расположеЈву; Наста уд. Hefluis 
Mo.iiir признање година војне службе у Русији, ц.р] 
иог поч. мужа за удовичку пензију; 

Стевап Лелшћ, моли признање година прове- 
дених у иош. службв; Саватијо Јовановић, мол-ц 
призпање година, које je провео као четиик у Јуж- 
ној Србији; Александар Цветановић, моли призиа- 
ње година дневиичарске службе; Иетар Марковић 
моли призпаље годииа проведених у служби бив! 
царевине Русије; Илија Нишли!!, моли признање 
времена проведеног у стеиографском биро-у као 
стенограф у бив. Народној скупштини; Ђорђе Ђор- 
hoBuh, моли призиап.е година привремоне учптељ- 
ске службе и хонорарио-наставгшчко; Љубица Кне- 
жеви11, моли npii3Haii.c година које je за време рата 
провола у Француској у разппм иаигам органи- 
зацијама; Мтглка уд. Марковић, моли регулисање 
пензпје као удова бив. свештеника; Отмар Павдинић, 
и Мухамед Хаџи-Мусић моле признање времена 
војо су провсли вав службе док je вођена истрага- 

Тешимир Гвоздић, моли призкав.с времоиа проведв- 
ног у раду за соколство и у рату; Др. Светозар То- 
мић моли призпан.о годвиа, које je провео као др- 
жавии лекар у руској војсци; Љубомир Пејамовић 
моли призиап.е времепа проведеног у аустро-угар- 
еким затворима у почетку рата; 

Босиљка Стојановић, моли Г1ризнан>е година 
проведенпх у поштанској служби у Русији; Тодор 
Шварки!) моли призпап.е година које je провео 
ван службе; Сава Радоеављеви!^ моли признан.е 
година проведеиих конфесионал. учмтелЈа у Вој- 
водиии; Душан Поповић моли призиал.е ратиих го- 
дииа и диевничарске сдужбе; Драгутин 1)aii>an 
моли признаше година проведених у рату као до- 
бровол.ац; (/гапислав Винавер моли признање го- 
дина новииарског и јавног рада; Љубица Зотовнћ 
моли призиа'11-е времсна кад joj je као учитељици 
због болести били место упраж.њено; Јосип Ха- 
бермаи моли признав.е годива дневничарске службе; 
Ђарђе CiiMOuoBnii моди призиање годинасамоуправне 
службе; Јелица Бвдовић-Бернадзиковска моли при- 



СТКИОГГЛФСКК  r.K.IIKHIKIO 227 

3Haibe годииа проведенихна кудтурно-просввтном по- 
слу; Филип llopirli моли приаиањегодина проредених 
у Црној Гори у зпа11.у коитракт. паставника и као 
директор тршћанског „Кдшк тва"', Љубица Нстро- 
Bnh моли да се служба и.оиог поч. мужа у сргк-ком 
пољрпривредном друштву урачуна у породичпу 
пензију. . 

Лука llinnTOJiiili моли прилмаље година провв- 
деввх у руској државној рлужби; Азем IV.MOHHII 
моли признање времена проводеиог у Есад-пацшној 
војсци; Анђа Лазаревић удова, моли призиање 
времена од 1907 до 191 j године за које je време била 
џрогоњена вбог политичких прилика; Мијаило Г)Ог- 
дановић моли сталну UOMOII; Стеван Pofmli моли 
призна1ће година службе при босанским железии- 
цама ii повишење пензије; Др. Марија Знболд моли 
одређивање пвнзије или стадне иомсЛш; Ннкола 
Нестор Вукићев^ћ моли пензију на осиову нацио- 
налиог рада у Лморицп; Стоваи Микиељ моли оталну, 
noMoli као националнн Гшрац; Рудолф Мурмајвр 
моли иризиап.о још 20 година за пензију за свој 
национални рад; Јолисавета ЖировчиН, удова, мо- 
ли призиап o година, којо je њен поч. муж провео 
у порпској олужби, за пеизију; Сава JoprMli и А- 
ритон Џалић молс сталну помоћ као иациопални 
радници-свештенивда; Др. Диико Тринајестић моли 
сталну noMoli као нациоиалнв радиик; Софија уд. 
Радови11 моли еталну помоћ; Драгомир Cimjbamih 
моли привна&е година оамоуправие службе; Ваоо 
ЦрногорчевиК и Милаи Ђ.' Шови)) моле сталну по- 
Moh као иацпоиалпи радиици; Милица уд. Јоб, моли 
сталну цомоћ као удова националног радшша; Ana 
уд. Шевић, м Љубица, уд. Вукићенић моле аа при- 
знан.о права na ненвију; Цвета уд, Стаикови!! моли 
сталну помоК као удова иационалпог радинка; Др. 
Ђорђе Стојановић моли призиа&е времена прове- 
деног у интеррацији у Аустријр; Др. Милорад 
Драги!] моли привнеЦње времена које je провео у 
рату као медицинар-лекарски помоЈјник; Др. Алек- 
сандар Брачинац моли признав^е ратних година; 
Др. Милорад Иавловић моли првана&е времена 
којс јо провео у рату иа војној дужнбсти као меди- 
цииар; Др. Лрсопије Ђуваревцђ моли призиап.е 
времена проведецог у иашој војсцм и у Русији; Др. 
Драгутин Ђорђевцћ u Др. Живојин ИоиовиК моле 
Ефиздање времена које су као медицинари провеши 
на војиој дужности; 

Др. Стаја Crajuli, Др. Драгош Адамовић и Др. 
Јосиф Бадалић моле призна&е ратних година; llon 
Пане Коцић моли признап.о година, које je провоо 
као екзархиски учптел. у Јужној Србкји; Никола 
Вајковић моли сталну помоК; Драга уд. Иетрови!) 
моли да joj се као националној радници додели пуна 
иепзија n.eiior мужа; (Irana ЈојиК моли признајње 
времена, којо je ва време окупације провела на на- 
ционалпом послу; Милан Лабовиђ моли привнање 
годииа службе ироведеипх у Руснјп; Сава Казанџић 
ii3 Пеограда моли прпзпап.е раФнгх годипа; Иата- 
лија уд. Шчеповић моли иризиап.е ирава породичпе 
пензије; Милан Зекавица моли с-талну иомоћ као 
националии ])ад1гак и бив. четник; Јелена уд. Вра- 
чанин-Мреиови!), моли сталну noMoli; Диописије 
Миковић моли сталну noMoli, као иационалли рад- 
ник; Паула уд. Парма моли сталну помоћ; Лавреп- 
тије Ј)Илишков, Цвета уд. CHMOHOBIIII и Марија уд- 
Дејановић  моле сталиу помоК; 

Доп Фрап.а Иђашпдевић, MOJIH сталиу иомоК 
као национални радник; Марија Јов. Ђорђевић мо- 

ли iioBeliaii.c пепзије пли сталпу IIOMOII; Милсва уд. 
Jby6e Дзаица, поч. Лтаиаса Поповића деца (усво- 
јева Софка и Стојче); Јвлисаввва уд. Иои Коч© Ата- 
milui. Смидцана уд. Драге Tioconuha, Максим Мило- 
шевиК, Милош Гјратоиожик u 1)лажо llanmli моле 
сталну помоћ; Никола Kocrali молп да му се да 
земл.а за обр£Сђива&в у вцак признања зб и.егов 
пационалии рад; Ллекса MMTUII MOJIH ар^Егана&е 
ирава иа. педзију; Ђорђе Кивжиђ MOJIH пенвију 

- иотиору милоетип.у; Orana уд. ToMOBida моли 
продужеи^е издаиаи.а иснзије; Ипкола Надић молм 
мрпзпаи.е времена које je ировео као апотекар. при- 
upaumiK у Црокупљу и учител.ској служби; Милан 
llpaiil^ojiiina MOJIH призиаи.с година ошатинске служ- 
бе и времена проведоиог иа 1104(>тку рата у Аустро- 
угарској у затвору; Иавле llan.cHnii молн признање 
пационалног рада и одређивање сталне помоћк; Ради- 
воје VKnriili молн прнзнаис година нациоћалнограда 
у Амсрицн н др.; Лазар Радон.нК моли аризнање вре- 
мсма ироведепог у (Dpaiinvcuoi војној мисијиуБуку- 
решту од 1010 до 1*)2I године; Милош Матић молн при- 
зпан.е 10 бопефнц, годниа за пензију; Ката уд. Почек 
моди регулиоаљв пензије; Петар Ђ. Павловић моли 
рогулиеаи.е пснзнје na бази Јшате I групе 11 катего- 
рнје 10 степена; Фаника Ђураппш моли признање 
дневинчареке годиие службе n регулисање пензије; 
.MoMHpoBiili Витомир молн призпан.с! ратпих го- 
днна за пензију; Хермниа уд. Букл молн аовећање 
пензије; Тома AKceirmjmmli мојиг iipiiiiiian.e годппп. 
проведепих у поштанској (■.лужби upe пунолетства; 
Јоснп lllnopn молн сталну noMoli Tuni признање 
црава на пензнју; Лпдрија ()6e,;iHh MOJIH прилиап.е 
времена, проведеног у кадру у војоци и једне године 
нроведеие у рату; Крунослав Менбгело Динчић 
молн признап.е времена проведеног у француокој 
војс.цн, cTpaiioi легији н ратиој морпарнцм; Мнлаи 
BeiiioBiili молн ирпзпап.е година нацноиалног рада; 
Стеван MapKomili моли привнање времена које je 
као пеизнонер п[)Овео у Мии.истарству uiyMa као 
неуказ. чинов.; 

Драгнца уд. Мулец моЛн аовећа&е помоћи; Ма- 
рица Лопац, Ana Дробник, Марија Пул.аи, н К- 
цпја Бонетв моле сталну tfoMofe; Ана Омахбн молн 
noBelian.i! iienavije - - милостип.е; Марија Кма Ве- 
Jieimii. IVaTapniia Рнхтер, Клемептипа Зубер, Анто- 
нниа 'О^ри.ајева,, Jornii фбгуш, Mapnja уд. Зупа, 
Марнја Урлнч, Хрнгтина Боројевић, Mapnja Балог, 
Даннца н Анка Грабовац, Марија и Маријана Рвбах, 
Паула и АлГпша К'умп, Марнја Мајер, Јохаиа уд. 
Ковачевић, Марија уд'. РупЧић, Катарина Лука- 
чевиђ, Мвлвца Биговић, Миллца ПетровЈЉ-његуш, 
Ивка Лулић, Милица уд. BiaJKOBuh, Марија 11 на- 
нишевић, ('офнја Фирот, Олга Лангерхолц, Лукре 
уд. ДанијелоВшј, Ђурђија уд. КукоЈБ, Јелена уд. 
Мухар, .ločim Пемедн-Парга, Ђуро Хајдуковић, 
Злата l>paHii4nli, Драгица КаролшЈа ПинтерЈ Адал- 
бертнпа Чермак, l^uuimi Тортп, Ева уд. Кратина, 
Мате Бречек, Софцја уд. 11орак, Раја Влаховић; 
Крста Милетић, Јелена lioromili, Вера уд. Мајер, 
Ana уд. Малетић, Ружа уд. Митровић, Ana уд. 
Ренд^ћ-Миочевић, Внцко Супичвф, Звонимир Pdpep, 
Др. Чеда Ннкоди!), Јелисавета уд. Др.ашковић, Вје- 
кослава уд. Рос, Софија уд. IUHTUII. Mapnja Дубрак, 
Близабета уд. Мелнкар, Милка уд. Вукичевић, С.арат 
ll('T;ip Мшшћ, Ката уд. Жудић, Дора Пајтони, Анте 
Иалинмћ, Внда уд. llaiuil., Шехрнја Османовић, 
Зорка уд. Желали!., Францнска Даровец, Mapnja 
Штеринг, Стеван Срећковић, Марко Мишкови!!, Пау- 
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дина Худодин, Мцрија Брили, Анка Бусииоло, Аи- 
тица Ферари-Иапалин, Лнђа Валас, Олгауд. Ботери, 
Филомеиа Касио, Драгомила уд. Шпанић, Јаков 
Курник, Марија уд. Пупчах, Катица уд. Радић- 
'[{удељ, Леополдина Лесковић, Марија Наглић, Да- 
ршгка уд. Микудка, Лигела Лжмап, Марија Зуфић, 
Алојз Адамић, Марија уд. Дсбољак, Јосипина уд. 
Вуквић, Јелисавета уд. МанојловиК, Катарина Ми- 
летић, Ида уд. Мнлић-Жумберска, Густав Ступар, 
Ивка уд. ЈПошић, 'l'oima Ловрић, Јованка Булат, 
Даиицауд. Кричовић, МаријаЛдлер, Елва Ћипико, 
Лна Куртовић, Маријауд. Херцег, Анђа Крстановић, 
Mapa уд. Стипанчић, Стојка уд. Гашић, Изабела и 
Марија 11ичери11л Луција уд. Тумпек, Емилија уд. 
Старке, Марија Пухек, Марија Науиахер, Габри- 
јела Хајне, Габријела Логер, Катарииа РеберхБак, 
Марија Шмелц, Лндреј Чепин^ Лнтоиијауд. Стајико, 
Стана уд. Пејовић, Матија уд. Белоч, Фила Рафа- 
нели, Брапка Ризнић, Драгица уд. Чорак, Марија 
Осана, Босиљка уд. Поповић, МилтЈК уд. Радовић, 
Јелена уд. Бег-ЉубовиН, Стана уд. Лазарови11, Фра- 
илЈца уд. Милкови}*, Ллексаидра уд. Ђурошевић, 
Иорка уд. Гавриловић, Марија уд. Адум, Ивка уд. 
Јаксл, Пикола Манојлови!!, Ана Браиков^., Марија 
уд. Главинић, Ана уд. TOMOBHII, Антон Јаворник, 
li'ap.ii. Жижек и Ивка уд. Белобрк, моле^сталну по- 
MOII; Алија Симитовић моли признаље времена про- 
веденог у затворима бив. Аустро-угарске за време 
рата; Ерминијв Јуришић моли да му се изда увереље 
да je био национални радник; Јурислава Старчевић, 
Јелена Kojnli, Делфа уд. Бутигазг, Марија уд. Логор 
и Аитоиија уд. Јешо моле сталиу помоћ; Аптои дела 
Меа моли признање година проведених у бечкој по- 
лицији и војсци; Христина уд. Радивојевић моли 
иепзију или сталну nOMoh; Михаило Ристић моли 
регулисање пензије и nprnuaibe годииа самоуправис 
службе; Ивандица Томић моли признаи.о годипа 
службе у својству служитеља у ocu. школи; Вла- 
димир Деми]) моли npH3iiaite година самоуправие 
службе; Војислав 'Вурчи!! моли прознањс; година 
самоуиравие службе; Марија уд. Зијани моли при- 
знање година које je силом прилика провола у пен- 
зији; Мплорад Рајковик моли признањо годнна про- 
ведеиих у својству СЈгужитеља-болиичара-дневничара; 
Марко Лакичевић, Мило Радичевић и Јован Даии- 
ловић моло признан.е годипа самоуправно службе"; 
Роза уд. Брајер моли призналЈе ратагах година за 
Њвног поч. мужа за удовичку пеизију; Даиило Јан- 
KOBTili моли привнање година самоуправио службе; 
Baca Кошчичарић моли пршнаље година приватие 
службе; Димитрије КушевиЈ! моли признаи>е година 
адвокатског рада и дневииачрске службе; Лаубомир 
MapmiKOBHli моли прозиање годииа неуказне службе, 
ФраЈћо МарушиК моли урачунав. година службе код 
градске полиције у Мостару у жандарморији; Дими- 
трије 11оловић моли признаи.е службе од 1900 год. 
до даиа разврставања; Др. Новак Перовић молн при- 
зиаи.е година проводеиих за време рата у руској 
државној служби; Фрапчи Мезе моли призиал.о го- 
дина службе код среског начелствгС у Логотецу; Ми- 
дооав Кукурузови!! моли признаизе година прово- 
дених у затвору бив. Аустро-угарске; Милан Кова- 
чевић моли призиаиЈе година приведених ваи службо 
иа лечеау од рана и посдедица болести добивених у 
рату; Милица уд. Војводи!! моли да joj се за удо- 
вичку пеизију призиа време, које je Јљен поч. муж 
провео као свештеник и иривр. учитељ; Сава Јеић 
моли признаЈБе неуказиих година службе и регу- 

лисање иензије или одређивоља сталне noMolin; Алек- 
сандра уд. Стојановић моли признаи.е права na пен- 
зију или сталну nojuoh; Невена уд. Максић, Ката- 
рина уд. Bacnli, Душан Дракулић, Лука Савић 
Марија уд. Пишкулић, Зора уд. Митић, Лазар Ла- 
варевић, Радуле Радовић, Даница уд. Jairali, Јулка 
Грбић, Синђа уд. Манди!), Катарина уд. Узуновић 
Магда уд. Трбојевић, Јевта гГомић, 'Годор Крстић- 
АлоуЈћски, Малвина Крамер, Јорга Ђукић, Јели- 
сава уд. МанојловЛ, Јања уд. Кљајић и Драгољуб 
Идић, моле сталну помоћ; Зорка уд. Живковић 
Душа Драгатеви!], Љубица уд. Тасић и Милада уд. 
Грунд, моло riOBehaii>e пензије или сталну помоћ; 
Др. Едо Шлајмер моли повећање пензије; Фран 
Радшек моли једнократиу пове1)у IIOMOII за нацио- 
налне заслуге; Роксанда уд. Марковић моли право 
иа пеизију или сталиу помоћ; Никола llpoKonuii 
моли сталну помоћ; Хава уд. Б«ћировић, Катарина 
уд. Воти!), моле сталну иомоћ; Даница Марковић уд. 
мо.ии сталну помоћ или цовеКан.е пензијо; Јован Тер- 
зић моли да му се иризпа право на кућу, коју je 
добио на дар од иоч. крал,а Николо; Baca Ковачеви}\ 
моли иакиаду цепримљених ирииадложности од 1916 
до 1918 године; Др. Фраи.а Поточл.ак моли иакнаду 
ттете учин.енс му од бив. аустро-угарске вла<'Т11; 
Видак Иојовик моли накиаду признаља штето при- 
чшлене му од одметника; Михаило Хукановић моли 
накнаду штете претрпљене од непријател,а за вроме 
оку.ацијс; Фраи.о 1)артушак моли иакнаду новца 
који je издат у времено прсврата 1918 године за 
услуге српској војсци; Мидован Тш^аповић, Мирко 
Радошевић, Симо ByKMli, Божии Бакић, Војин Ми- 
тровић, Мирош Вукићевић, Радул Станојовић, Неда 
Иванови!!, Милун Иванови!!, Матаиовић Мирош, Г1у- 
пиша Рачић, lioiiiKO Збковић, Стевап Ки^овић, Bačo 
Вукићевић, Радослав Радоњ^, Милета "Бурашић 
Јоваи Вукић, Лука 'Годоровић, Вука Ивановић,- 
РадоЈ1,а СтојановиЉ, Милун Грозданић, Во ин Ра- 
дој1>и11 и Ђукав ЗековићЈ моле сталну помоК; 'Koplie 
|[етрови11 моли признаи.е времена проведеиог ваи 
војске због политичких прилика; Станислава уд. 
Пантовић, Милица уд. Вуксановић, Анђелија уд. 
Стојановик, Новка уд. Вучик, Милева уд. Милоше- 
вић, Тодорица уд. Милошеви11, Лука Јованови!!, и 
Иаушша Јахнер, моле сталпу помоћ; Радован Сте- 
ввиношЉ моли регулиаслзс пензијс н исплату трого- 
дишње привремене плате за службовање при бив. 
црногорском двору; Шпиро Лучић, Иеро Илић, Кића 
Мвановић, Јока Маркуш, Милета Барјактаровић, 
Симон Мурош. Божо Ђураши!). Оеваи Шполек, 
Марко Вушуровн!], Cnacojc ЈЈрајовић, Стево Иејови}) 
Ђура Улићевић, Јоваи Прља, Јанко ВуковиК, и Ла- 
кић ПајевнЉ, моле призиаљо ирава на пензију; Ма- 
рија Кулић моли сталну помоћ; Неда уд. ВукотиК 
моли прознаи.с права на пеизију; Стана уд. Киежевић 
моли признање права на сталиу пензију; Крсто Бу- 
латовик моли признање службе на бив. црногорском 
Двору, исплату трогоднишЈС непримљене плате; Ни- 
кола Дивљакови11 моли сталиу помоћ као бив. четник 
и национални радник, онеспособљен и унакан.ен од 
Бугара; Раде Заклановић моли признање година 
националног рада; Ђорђе Поповић-Протић, Катица 
уд. Красојевић и Марија уд. Мојић моле сталну 
помоћ; Диммтрије Митровић моли признање ратиих 
годииа дневничарске службе и службе у бродском 
синдикату; Арсен Венделидес моли признан.е година 
новинарског и јавног рада; Владимир Бељајев моли 
призноње годнна проведепих у својству официра бив. 
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царске Ру(;ије; Матеј Соловјсв моли признање година 
приведених у својству активног официра бив. цар. 
Русијс и времеиа дневиичарске службе при секцији 
за грађење пругс Врање—Босиљград, и др.; Чашиф 
Мулинагић моли привнање година дневничарске сдуж 
бе; Урот Гривић молипривнаЊе година дпсвпичарске 
службе; Владимир Ђуровић моли привнање година 
проведеиих у француској војсци од 1D17 до 1919 год.; 
Милија Раденковић моли признаи.с година којо јо 
провео под окупацијом непријатеља; Милија Марин- 
ковић моли привнаае година којс je провела као 
учитсљица забавшпта; Адам Лулић моли привнање 
година неуказио службе; Всоволод Прохојепко моли 
признаи.е година официрске службе у руекој војсци 
за време рата; Ђорђе Контић моли привнање година 
проведених на раду за уједин>ен.е Црие Горе са 
Србијом; Милица TiyK моли признање година прове- 
дених на просвстио-културном послу; Вучић Мар- 
ковић моли признање година самоуправне службе; 
Лнтон Мафиоли моли npusjiaihc година проведоних 
na својству уиравника Семеништа; Петар СтајвЉ 
моли признање година дневничарске сдужбе; Настас 
'Пиркови!) молп признање ратних година и година 
самоуправно плужбе; Лндра '1'одоровић моли при- 
знап.е неуказнс службе; Светозар Зечевић, Матија 
Цуцанчић, Илиика уд. Дивл^ак,. Јелсна уд. Ивчевић, 
Ангелина уд. Кларић, Милан Костић, Јован Поп- 
IIcTpoBnli, Јоже Клекл, Алексић Божин, Наум Гру- 
ји^, СтеваЛ Ђукцћ, Рихард Јакопић, Дина Глав- 
чеви!! и Михаило Лазић, моле сталиу помоћ; Иванка 
удова Ћигшко моли исплату двомсоечпих принадлож- 
нооти иза смрти аеног поч. мужа Ловре; Петар По- 
повић моли од државе иакиаду трошкова око npe- 
носа посмртиих остатака својих синова; Радмила уд. 
Митровић, Артур Жалаудек, Јулка уд. Обрадовић, 
Роза уд. Шурла и Евица уд. Ђурковић, моле сталну 
помоћ; Марија и Фрајња Белак моле пакиаду штете 
за покућанство и столарски алат упропатКои у рату; 
Владислав Кулишић моли повећајње пензије; Стеван 
.НБуштина моли сталиу noMoli; Славка уд. Станић 
моли noBeKair^e пензије; Славка уд. Колар, Недељка 
Дуида, Никола Бируш, Фрањка уд. Голубић, Хрп- 
стина Николи)!, Перо ЂуранОвић и Даринка уд. 
Коцић, моле сталну помоћ; Стеван Кубичек моди 
признаи.о права на цензију; Савка уд. Ђурић, Ко- 
стадина Димитријевић за унука Иредрага, Радојка 
уд. Лукић, Марија уд. Тајсић и Јелспа уд. Крсти!,, 
моле сталну помоћ; Јустина уд. Ханјц моли пово- 
haii.e пеизије; Срећко Крегар, Мсјрима Лдамовић- 
Латифовић, Ангела уд. Церар, Иада уд. Лазић и 
Роса уд. IlpoKuli, моле сталну помоН; Анђа уд. 
Церкови!. моли признање права одузете joj породичне 
пензије; Марија уд. Копецки моли сталну помоћ; 
Лепосава уд. Новаковић' моли ловчниу оштету за 
погинулог  мужа. 

Претседник Др. Коста Кумануди: С.ве ове молбе 
и жалбе yiiyTniio се Одбору за молбе и жалбе. 

Претоедник Др. Коста Кумавуди: Изволитс чути 
разиа акта. 

Секретар ј\\). Драгољуб ЈевремовиЉ чита: 
ЗемлЈорадници из села Прова подиосе своју ре- 

золуцију o економској кризи n мерама за ублажон е 
исте; Удруже;(р.е ратних инвалида из Цвстојсвца до- 
ставља своју преставку o измени Инвалидског за 
кона; Инвалиди Среза леиеничког у Рачи подносе 
своју претставку o измеии Иивалидског закоиа; 
Савез банкарских, ocHry[)aBajyhTix и трговачких чи- 
новника у Броду на Сави додвдои своју резолуцију 

o yблaжeIF>y екопомске и привредне кризе; Удружвн.е 
пеизионисаиих официра и војних ч1Ш0вника Краљ. 
Југосдавије подноси своју претставку o изједначењу 
пензија ових официра и војних чиновника; Савез 
аутобуских предузе!^ у Иовом Саду подноси овоју 
иретставку o укидаи.у § 54 у продлогу ФинанСискоГ 
закона за буџотску 1932-33 годину; Оргааизација 
дипломираних техничара у Љубљани пбдноси своју 
прет^тавку o побол.шал.у цолбжаја својих чланова; 
Удружеи.е иижии.ера и архитекта у Загробу подноси 
(•воју џретставку o неукидању Техничког факултета 
Упивсрзитета у Загребу; Општина шибеничка под- 
поси своју претставку o неукидаљу учитељске школе 
у ПЈибенику; Ошптина вслико-крчмаргка у Срезу 
.допеиичком доставља своју протставку o доношену 
правилника o општинским поштама; Општина велико- 
крчмарска у Срезу лепеиичком подјноси ('воју иро- 
тставку o измени Закоиа o шумама; Мосии одбор 
„Гајрета" у Ббсанском Шамцу подноои с!воју пре- 
тставку o неукидању шоркјатских школа и шеријатсис 
гимназије; Друттво Југословеноких технвчара у 
Прагу иодиоси своју претставку o доношои.у Закопа 
o средњим школама; Клуб инвадида официра и рат- 
ника ратом ocaKalioiiHx иодносји •■воју протставку o 
измени Ипвалидског закона; Ллоксандар Михелић 
из Загреба подноси своју претставку oотпуштању из 
државно сдужбе пензионера; трговци и занатлћје 
из Смедорсва подиосе своју резолуцију o ублажеи.у 
привредие кризе. 

Претседник Др. Коста ЕСумавуди: Прочитана 
акта примају će иа зиаи.о. 

Изволите чути законски предлог, који подноси 
г. Миниотар финансија. 

Сскретар Др. Драгољуб Јевремов^ ирочита: 
Господин Министар финапсија, на оонову овлашће- 
ii.a датог му Указом Ијеговог Величанства Краља 
од1Нфебруара ове годиио. подиоси Скупштини на 
peme'if,o предлог Закоиа o изменама и допунама 
Закона o катастру на земљиште, Закоиа o нопо- 
средним иорозима и Закона o тшрсзу na неже-; 
Јг.ена лица и иореском ослобођои.у лица са девс- 
торо и више деце. Тражи да се прогласи за хитан и 
упути Фииаисиском одбору. 

Прегпседник Др. Коста Кумаиуди: Има |)еч г. 
Министар финаноија. 

Министар финансија Др. ИИилорад Ђорђевић: У 
име Краљевскс Владе молим Народиу скушптину да 
ове законско продлого огласи за хптио. и упути TIX 
Финансиском одбору. Хитност je потребиа ради тога 
што ови законски предлозч, као и jom два којп fee 
накнадно бити поднети Народној окупштини, чине 
у суштини с.аставни део бууета за 1932-33 годину. 
IIOIUTO се љтиа циља у главном иа фиокално расте- 
pelie'ir.e парода, за то je и потребно да буду готови 
до краја ове буџетске године, како би стуиили на 
снагу заједно са пројоктом новог буџета, т.ј. најдаље 
до почетка месеца априла. 

Претседнпк Др. Коста Кумануди: Прима ли 
'Народна скупштина тражену хитност? (Прима) lla- 
родпа скупштина примила je хитност овог ваконског 
предлога, и с тога iieMO га упутити Финансиском 
одбору. AKO je Народна скупштцна саглаона, оста- 
BHlieMo му рок од десет дана да поднесе извештај. 
Прима ли Народиа скуиштина ово 1' (Прима). Огла- 
шу'ем   да je Иародна екупштина ово примила. 

Сад изволите чути други Закоиски предлог го- 
сподина Министра финавсија. 

Секрстар Др. Драгољуб Јеврековић саопштава да 
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г. Министар финансија, на осиови OBJiainheita датог му 
Указом Његовог Вепичанства Краља 6д 23 фебруајза 
о.г. подноси (жупштиии na решење предлог Закоиа 
o измонама Закона o таксама. Тражи да се огдаси 
за хитан и упути Финаисиоком одбору на рад. 

Прстседник Д». Кнста ^умачуди: Има реч r. 
Министар фпиаисиЈа. 

Мипистар Финансија Др. Мшорад Ђорђевић: Ga 
истих раалога као и na npmi закопски иредлог, молим 
Народпу скупштииу у име Краљевске Владе, да и 
овај закоиски продлог из ресора Министарства фи- 
папсија огласи за хита.Јг и упути га Финансиском 
одбору. 

Претседиик  Др.   Коста  Кумануди:   Прмма  ли 

Народна скуиштина хитност и овог закоаског пред- 
лога ? (Прима). 

Овај законски продлох' упутиће ое Финансиском 
одбору. AKO je Народна скупштина сагласна с тим, 
оставићемо Фииаисиском одбору рок од 12 даиа да 
подпесе свој извештај. Прима ли Народиа скуиштииа 
ово ? (Прима). Објављујем да je ово примљено. 

Сад прелазимо na дневпи ред. Тачка прва диев- 
пога реда јо: Решава'и.е o извештају Ворификационог 
одбора o доласку г. Отмара Ресели-а, трговца из 
])ачке Паланке, на место г. др. Гедеома Дупђерског, 
који je поднео оотавку. 

Секретар Др. Драгољуб Јовремопић ирочита 
извештај   Вермфикациоаог  одбора,   који  гласи: 

ИАРОДНЛ (ЖУШПТИПА 
Краљевиие Jугославиjе 
Верификациони одбор 

Г.р.  151 
17 фебруара 1932 гбд. 

у   Пеограду 

Народној скупштини 
Верификацнони Одбор примио je преко Претседииштва Народие скупштине 

оставку r. Др-а Гедеона Дунђсрског, народног посланика из Бсограда, изабраног у 
Срсзу паланачком, Дунавске бановине, на мандат народног посланика. 

По расмотрењу изборних аката и кандидатских листа Верификациони одбор 
утврдио je, да je на кандидатској листи за Срез паланачки, чији je срески кандидат 
Д-р Гедеон Дунђерски, његов заменик,   Отмар   Ресели,   трговац   из Бачке Паланке. 

Ha основу предњег и § бб Закона o избору народних посланика Верифика- 
циоиом одбору je част приложити Народиој скупштини, да изволи огласити и по- 
звати за народног посланика г. Отмара Ресели-а,  трговца из Бачке Паланке. 

Секрстар, 
Др. Влад. Станишић с 

Стјеиан МакСЈНМОВић  с.  р. 

Иретседник 
Всрификационог одбора, 

р. . Др. Ханжек с. р. 
Члаиови: 

Војко  Куртовић с.  р., Салих Б^љзхћ с. р., Др. Вогдан Врдови^ с. р., Др. 
Ilnitojia MiiKnli с. p., Вит. M. Видаковп!)   o. p. 

Дретседник   Др.   Коста   Кумапуди:   Има   рсч 
г. Јосип Антунови!). 

Јосип Аитуиовић: Госиодо иародии посланици, 
члаи 57 Устава Краљевине Југославије од .'5 сеп- 
тембра прописује да се од сваког народтшг посламика 
траже ови уелови: 1) Да je држављаиин Краљевине 
Југославије; 2) да je навршио .'i0 годгта старости и 
.'!) да говори и гшше народпим језиком. Закон o избору 
иародних посланика за Народну скупштину у своме 
I li још детаљније прописујо, да се од сваког посла- 
ника тражи да говори, чита и пишо службеним је- 
зпком, т.ј. да потпуно влада службеним језиком. 
гГо je и природаи услов да би народии посланик 
могао одговарати својој дужности узимаЈућм учешћа 
у раду Народне скупштиие и застуиајуКи интересе 
колико опште толико и интервсе своге (;реза и својих 
бирача. И с тога'разлога, господо, народии посла- 
иици, ja не бих могао примити извоштај Ворифи- 
кациоиог одбора o доласку г. Реселиа за посланика 
Среза палаиачког на место г. Др. Дунђерског, који 
се захвалио на посланичко мес;то, j ep сам обавештен 
да r. Ресели не влада службеним језиком ни усмено 
ни писмено, те би оснажел.е шеговог мандата зна- 
чило повреду колико Устава толико и нашег изборног 

закона. Да се оваква повреда не би догодила, част 
ми je, господо народии иооланици, да отавим предлог 
да Народна скутптииа закључи, да се извештај Ве- 
рпфикациоиог одбора o доласку г. Отмара Реселиа 
за иародног посланика врати Одбору, с тим да Ве- 
ри(|)икациони одбор утврди одговора ли г. Отмар 
Ресели проггасима чл. 57 Устава Краљевине Југо- 
славије и чл. 11 Закона o избору народних посланика 
за Иародну скупштину. Ако не одговара условима 
да се позове следећи срески кандидат са изборне 
листе г. Метра Живковића који одговара условима 
и законским проиисима за Bpme'be посланичког ман- 
дата за Срез паланачки, и да o томе поднесо извоштај 
Народној (жупштини. Овај мој предлог ставл.ам На- 
родиој скупштини и молио бих да га Иародна скуп- 
штииа прихвати јер, како рекох, добио сам извештај 
да гослшдии Ресели не влада нашим домаћим језиком 
ни усмено ни писмено, na ако Верификациони одбор 
утврди да то стоји, нека позове друх^ога који je iro 
реду.   (Одобраван.е). 

Прстссдиик Др. Кос/га Кумануди: Ирима ли 
Народиа скупштина предлог да се извештај врати 
Верификациоиом одбору, да исиита чшБенице које je 
иавео народни иосланик г. Литуновић ? (Ирима). — 



СТЕНОГРАФСКЕ белешке 2.11 

Према томе овај извештај враћа се Ввргкјјиг^счциопом 
одбору. 

Прелазимо иа другу тачку дневиог реда: Иретрес 
вввештаја Одбора ва проучаваље законског продлога 

o Средн.им техничким и мупшим заиатоким школама. 
Има реч известилац г. Др. Тома Смцљанић. 

Иавссталац Др., Тома Смил.анић прочцта ивве- 
штај ОдПпра, којп гласи: 

Госппдипе Претседниче, 

По завршетку рада Одбора за проучавањс Закона 6 средњим техничким и 
мушким занатским школама, част нам je извсстити Вас, да су у пројекту овога закона 
извршенс следсКе и:шеие и допуне : 

У § .1, у првом роду, после речи ,)индустрија", 
треба додати: „no саслушајЉу Савота 88 професип- 
иалну наставу'. 

У § ^,у последн>вм ставу, послп речи , испитом", 
тропа додцти .ciiMo iiito шичклпеити тпх школа остану 
у својој струци '. 

Додаје се иов став који гласи: ,Ирава учоиика, 
KOJU су свршили СредњЈ техћнЛку, или Мутку за- 
иатску школу, у поглрду иогодностп за иолагап.о 
помоЈишчкпх и мајсторсиих пспита, као и у по- 
глсду услова за полагал^е Других (■пецијалних испи- 
та, ради самосталног обавл>а11.а ради.и, утврђена су 
Закоиом o радњама и Уредбама и правиллскдима, 
прописаним на  oi пову истог закона". 

У § 5, измои.ои je род речи, и на меето речтт 
,,комора" трбба , корпбрација^ у целом закону. 

У § 7, став други у место ..радгшх места", троба 
„места за рад". 

У S ^, реч , комора" замеп.ује се са речи , кор- 
порација". 

У § 10, бриШе со роч „смештај". 
У § 11, у TpeliOM ставу, na место речп ,,Управа", 

троба „'OmnratHtt", a додаје се још: , Средље тех1шчк(! 
школе у Поограду'. У етаву петом брише се реч 
..смештај" и исправлЈају падожи. У ставу шостом 
Ć5piraie се реч , издржавапе од"; место речи ,и" пише 
се „или", a реч ..комора" Meir>a се у реч , корпорација". 

У § 17, последљи став со меи.а овако: ,,прате 
додаје се реч ..ђачкв"; , сматра се то као службено 
путовап.е", брпшо tre', a додајо сс после речи , дапа" 
,,одређуј(; накнаду Министар трговиие и индустрије 
правилииком",  a остало ое брише. 

У § 19, реч „мајсторским" мои.а со ir гласи: 
„мајсторско". 

У § 20, место „22 децомбра" треба „31 јаиуара", 
a  мссто „2Н децембра" треба „1 фебруара". 

У § 21, став други брише се. 
У Sj 22, у ставу другом, после речи „no", до- 

даје се „лекарском", a бришу се рсчи „школског 
лекара'". 

У § 23, т. 3) место тачке пише со запста, a 
затим „a имају најмаи.е 14 година". V трећем ставу 
исте тачке, после речи „школе", меће се тачка, a 
бришу со речи ,као редовни ученици". 

У § 2/'i, став први, као и у свима другим пара- 
графима, бришу се речи ,у свсјој надлежности". 

У S 25 брише се реч „истовотпих , a додајо 
„сличних"'. 

У § 28, т. 5) додајо се: , ако л.ихова оцена mije 
једпогласна, одлучује разредтго веће. Затим се до- 
даје т. 7) у продужењу т. 5). У т. (i), на крају до- 
даје се: , код једиаке поделе глаеова одлучује глас 
претседшшов".  Тачка 7)  ne поетоји. 

У § 29, став други, , n no"" мења се са ,пма"", 
a   , и" са „или". 

У § 30, алипеја трећа „и доволјну" меи.а се Са 
„недовољну". (/ran други <'е брвше. 

У § 33 став други меп.а (te овако: „илп од" 
мем.а ее еа „школама, као и у школама"; „коморк" 
се меи.а са „корпорација"; „издржаваним школама" 
брише ce. 

У § ^IO Gpniue ce реч  „затвором"'. 
У S 45. <'тав трећи, после речи „зацатск^ учи- 

тол.п ", додаје ce:  ,n л.пхоии приправтти"- 
У § ^iS, ал. rpciha, реч , шест"" замеп.ује ce ca 

„четири". У треКем ставу реч „четири" замењује ce 
ca    две". 

У S 49, став чотврти, место речи „npe прелаза" 
ставити: „у року од једне године". После тачке до- 
дати: „Опи ce прстављају само копкурсом. no no- 
вољном мшиљеп.у Савота за професттоиалпу паставу"'. 

У § 51 брисатиречи , која су сврпшла техипчки 
([)акултет без дипломског испита"; брисати речи „или 
која су свртила втиу запатску школу са учител.- 
( |\мм точајем", a додати: „као и занатски учителлт, 
itojn су свршплп Мушку запатску школу, са поло- 
жепим заврпшим испитом, или који до 1933 годиие 
добију или су добили сведолбу o свршепој танвој 
школи, a имају 15 година призиате службе, и за 
последн.пх 5 година службовап.а одлично су оце- 
ii>eiivi". 

У § 52, после речи „са поЈ[оженим завршшш 
испитом-" .додати: „или којп до 1933 годтше добпју, 
илп су добили, сввдоџбу o свршеној таквој школи". 
Ha крају пстог {(-a додати: „у року једие године. 
Они ce постављају само конкурсом, no повољном 
мпшљењу (;авета за професионалпу наставу". 

У § 54, na место ставова под 3, 4, 5, б и 7, који 
ce бришу, додајс ce: ,,'i Паставппци за теорпске 
предмете 18 часова педелл10, a за практичпу обуку 
у радиоппцама, лабораторпјумима n атељеима, 24 
часа". Став девети ce мезг.-а и гласп: „У случају no- 
тробе, сваки наставник дужап je пршшти n то: 
за теориско предмете пајвише 4 часа, a за практичну 
обуку 6 часова недељно преко заионскогмаксимума"". 
Додаје ce једаиаести став који гласи: „Старешипе 
отсела, a суплепти за прве две године службе, имају 
4 часа недел.но мап.е. Професори којп имају преко 
20 година наставпичке службе, могу иматп 2 часа 
педел.но ман.-е". 

g 60 гласи: „Наставнигџша, који у року одре- 
ћепом у Ц 49 и 52 ne положе испит, престаје настав- 
ничка служба у ресору Мипистарства трговипе и 
индустрије'". 

§ 61 гласи; , Наставппци који стунају из само- 
управпе или прпватне у наставничку службу исте 
струке, може Мппнстар трговипо и иидустрпје, јед- 
пом за свагда, урачупатп време до пет годпна п.и- 
хове стручпе праксе у целости, a од осталог времепа 
за 'сваку пуну годипу no пола годипе, тако, да му 
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се укупио може признати највише 10 годипа за 
шшродоваи.о и пеизију. Ово привнање не важи ако 
оваком наставнику престане наст^вничка служба у 
ресору Мипистарства трговине и индустрије пре но 
што иаврши 10 година активне службе, сем случаја 
смрти, или ако je без својс кривице на овом послу 
постао неспрсобан". 

Стари § 61, т.ј. иреДлога, постаје § 03 и из аега 
се бришу речи , дактилограф". 

§ 62 овог предлога постајо § 64 и из и.ега со 
брише став трећи. 

i; 63 овога продлога jn § 05 и на крају првог 
става додаје ое: који ио CMO >1мати иикакве друге 
хоиорарне службе". 

§ 07 овог предлога брии1е сс. 
§ 70 овога предлога постаје S 71 и у трећој али- 

иоји, иогле речи , школа" додаје со „мора", реч 
„има" се мења у ..имати '.    • 

§ 75 овог предлога поетаје § 76. У трећем ставу, 
после рочи ..прихода", додаје се реч  ,'иде". 

§ 79 постаје § 80. Додаје се други став: „Старе- 
шине отсека поставља Министарство трговиие и тгн- 
дустрије, no саслушању надлежног директора". 

§ 85 постаје J 86. После рочи „секретара" до- 
даје се реч .и". a бришу te ,и дактилографа". 

§ 88 овог иредлога постаје § 89. У ставу четвр- 
том, после речи , преносити" додају се речи ,,иа 
друго лице-". 

ij Si) овог предлога постајо § 90. Став 5, 6, 7 
бришу се, a додаје се отав; „Садашљи стручни учи- 
тељи, са квалификацијама за запатске учитеље, a 
који су имали на дан 1 септембра 1923 године 14 го- 
дина службе, остају у служби са зван-ем и при- 
надлежностима, стручпог учитеља no  овом закоиу':. 

, Садашњи стручни учител.и са квалифпкацијама 
за запатске учитеље, a којп ćy имали na дап 1 сеп- 
тембра 1923 годимс маи.е од 14, a иајмаЈБе 8 годипа 

У прилогу иам je част поднети Вам једногласно усвојени законски предлог, 
с молбом да га изволите доставити Народној скупштини. 

За извсстиоца Одбор je одредио члана, иародпог послдника г. Др. Тому 
Смил>апи11а. 

Молим Вас, Господине Претседниче, да изволите примити изразе иашег 
дубоког поштовања. 

службе, могу no повољпом мишљељу Савета за про- 
фесионалну па(!таву остати у олужби са звап.ем и 
принадлежностима стручног учител^а no овом закону". 

„СадапцБи стручни учитељизакојеСавет за про- 
фесионалпу паставу ne да повол^по мишљеп.е, као и 
садаши.п" етручпи учитељи са квалификацијама за 
запатске учитеље, a који na дап 1 септембра 1923 
године пису имали 8 годипа олужбе, остају у служби 
са звап>ем занатског учителза". 

§ 92 гласи: „11овеКан.еприпадлежпостипо одред- 
бама прелазних паређеп.а овог Закона испла1>11ваће 
се из буџета буџетске 1933-34 годипе". 

§ 93 гласи: „Свима садап.пм наставпицима ко- 
јима до сада пису призпате године самоуправпе служ- 
бе или приватпе праксе признаће се то no п.иховој 
молби peinen.oM Министровим у смислу f,-a 61 овог 
Закона. 

Бројевд параграфа добпли су својо редове до 
завршпог § 97. 

Ha предлог члапа Одбора г. Лптопа Крејчија, 
прихватпо je Одбор једпогласпо да се у предлог 
закопа o Средњим техничким и Мушким занатским 
школама, %у део прелазних наређења. унесе § 91, 
који се одпоси na призиаи.о стечених права за даље 
напредовање. 

Пошто je међутпм Г. Министар трговипе и инду- 
стрије изјавио да се с тим предлогом начелпо слаже, 
али да мисли да je боље тај предлог упети у (1)инаи- 
сиеки закоп за 1932-33 годину, јер би се na тај начин 
то питан.е регулисало једном за све, то je Одбор 
одустао од тога предлога, n пристао na предлог Г. 
Мипистра. Стога je одбор одлучио да овај предлог 
одмах упути Финансиоком одбору да га упесе у ово- 
годишнјИ Фипапсиски закоп. Но пошто je то већ 
учип.епо поводом предлога Закона o средп.им трго- 
вачким школама, сматрамо излишним то попављати. 

У предлогу овога закопа пзвршепе еу и неке 
измепе стилистичке прпроде. 

Секретар, 
Др. Стијић с. Р- 

Претеедпик, 
Крејчи с. р. 

Ч л ан o ви: 
Др^ТомаСмиљанић е. р., Др. СтанеРапес- р.,Стеван ЋириЈз с. р., Проф. Јосип Литуповп!) о. р. 

новић с. р.,  .locnn Оажи11 с. р., Милутин Јели!) с. JI. 
A. J ова- 
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ХРЕДЉИМ ТЕХНИЧКИМ И МУ1ПКИМ ЗАНАТСКИМ 111КОЛАМА 

1 дш 
011 HIT H ОДРЕДБЕ 

§ 1 
Задатак je средп.их техничких и мушких занат- 

ских школа да, учепицима, уз опште образоваљо у 
духу југословепског народпог и државпог јединства, 
дају теоријску и практичну стручну спрему у no- 
једипим грапаматехппчкеструкеи спрем^ за радни- 
капредводника, поеловођу и еамосталног занатлију. 

Средље техничке и мушке занатске школе стоје 
под врхокним надзором Мииистра трговине и инду- 
стрије a под непосредним надаором бана. 

§ 3 
Средп>е техиичке школе могу  имати више от- 

сека. Врој и врсту отсека (за еваку школу) одобрава 
Мииистар трговине и индустрије no саслушању Са- 
вета за про({)есиоиалну наставу. 
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Главни типоки мушких занатских школа јесу: 
мајсторско-деловодске  школе  и  занатске  школе. 

§ 4 
Среди.а техпичка школа еа завршним иопитом 

има ранг потпуне средње школе са вишим течајним 
испитом. Ученици, који су свршили средн>у техпич- 
ку школу могу продужити школоваИ)е на тохиичком 
факултету   Универвитета  у   одговарајућом   отсеку. 

Мушке занатске школе са завршним испитом 
имају за струку ранг непотпуне средње школе са 
нижим течајним испитом, само ако апсолвепти тих 
школа остану у својој струци. 

Права ученика, који су свршили Средн.у тех- 
ничку, или Мушку занатску школу, у поглсду по- 
годности за полагање помоЈшичких и мајсторских 
исиита, као и у погледу услова за полагање дру- 
гих специјалних иопита, ради самосталног обав- 
љања радљи, утврђена су 'Законом o радиЈама, и 
Уредбама и правилницима, прописаиим на основу 

« истог закоиа. 
§ 5 

Средње техничке и мушке заиатске школе могу 
бити државне, самоуиравне и одрукаваио од лри- 
вредних корпорација. 

§ 6 
Отвараше, иремештаље и укидаше државне 

средње техничке школе и мушке занатске школе 
врши се Краљевим Указом на предлог Министра 
трговине и индустрије. 

Мрошираваи.е тих школа и OTBapaibe пових 
отсека врши се одлуком Министра трговине и инду- 
стрије no саслуша,1г>у Савета за профвсионалну 
наставу. 

§ 7 
У првом разреду државне epepbe техиичко 

школе мора бити у овакоМ отсеку најмаље дееет, 
a може бити иајвише четрдесет ученика. Лко се упи- 
ше мање од десет ученика у који отсек ирвог разре- 
да, тај ће ее отсек за ту годину затворити. 

У први разред државних мушких занатских 
школц уппсаће се ученици само прома броју pactio- 
ложивих места за рад. 

Самоуправним телима и привредшш корпораци- 
јама Може Мшгастар трговине ииндустрије одобрити 
да отварају и o CBOM трошку одржавају средње тех- 
иичке или мушкс занатске школе. 

Школе самоуправних тела имају право јавиости, 
a школама привредних корпорацмја може Министар 
трговипе и индустрије дати право јавности. Овакве 
школе носе назив самоуправних тела или привредних 
кориорапија,  које их шдржавају. 

§^ 
За сваку средп.у техничку и мушку запатгку 

школу мора постојати нарочита школска зграда, 
која, поред иотребпог броја учионица, мора имати 
довољан број irpocTopHJa за радионице. хемијску 
лабораторију, библиотеку, школске збирке, као и 
потребан број соба за школске канцеларијо и стаи 
за  директора и служитеља. 

§ 10 
Зграде за средње техиичко п мушке закатоке 

школе морају одговарати  свим хигијоиским захтв- 

вима и школским иотребама; оне морају имати про- 
сторије за куиатила и за школску поликлииику, 
ако у месту ne постоји општа школска поликлииика. 

Подизаљу зграде за смештај средње техничке 
или мушке занатске школе, можо се приступити, само 
no иретходиом пачелном иадлежном одобреи.у Ми- 
нистра трговиие и индустрије или бана, у споразуму 
са Мипистром социјалне политике и народног здрав- 
ља и дефшштивном одобрељу планова од стране 
надлежних  техиичких  органа. 

§ 11 
Земљиште за подизаЈ^е школске зграде дужиа je 

дати општииа. 
AKO општина нема иотребиог земљишта може га 

откупити no закону o експропријацији имаља. 
Трошкове око подизап.а, прешрављааља, одр- 

жаваља таквих згрода као и трошкове за огрев, 
осветлење и воду, сноои баиовипа, a на подручју 
Управе града Београда, држава. ОпштинаградаБео- 
града сноси еамо трошкове за одржавап.е зграде 
Средње техпичке школе у Београду. 

Редовно оправке морају се извршити за време 
велико;' школског одмора. 

Ближе одредбе o зградама за оредње техничке 
и мушке ваиатске школе прописује Министар тр- 
говине и инду<трије. 

Одредбе овог закона o школској згради, уну- 
трашњем уређеп>у школе и школским установама 
важе и за школе издржапапе од самоуправпих тола 
или привродних корпорација. 

11 ДЕО 
НЛСТЛВЛ 

§ 12 
Настава у средњим техпичким школама je искљу- 

чиво дневна; у мушким занатокИм може бити: дневпа 
и вечери>а. 

§ 13 
Настава у  средљим  техиичким школама траје 

четири године; у    мушким занатским школама од 
2-4 године према врсти школе. Ближе o томе одре- 
диНе се школским програмом и планом. 

§ Ц 
За све средп.е техничке и мушке занатске школе 

наставни плап, програм и методска упутотва за 
све предмете пропиоују Министар трговине и инду- 
стрије, a no саслушању Савета за профе;'ионалну 
паставу. 

Једном утврђени наставии план и програн не 
може се мец.ати за учепике, који су no њему започели 
рад. 

Практичпа обука учеиика у оредљим техничким 
школама допуЈ^ује се обавезном феријалиом праксом 
од најмаље 4 седмпце. Министар трговине и инду- 
стрије npoiracaho правилиик o месту и начину обав 
Јиања праксе. 

§ 15 
Ученици државинх 6редК>ИХ техпичких и мушких 

заиатских школа плаћају за употребу алата и no- 
трошии материјал у име оштете поеебан принос* 
Висину и иачин млаћан.а одређује наставнички 
савет. Сиромашпи могу бити ослобођени одлуком 
паставпичког савета. 

30 
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§ 16 
У средњим техиичким и мушким занатским 

школама могу се употребљавати само уџбеници, 
које одобри Министар трговине и иидустрије no са- 
слушаљу Савета за профвсионалну наставу. 

§ iv 
Екскураије у месту ради равгледавања култур- 

них установа и цривредних индустријских предувећа 
у време кад школа не ради или у школеко време, a 
no одобренЈу дироктора, обавезие су за све ученике. 

Путовап.о у земл.и и у иностранство у току 
школске године изводе се према имовном стању 
учепика и стању школског фонда. 

Путовања у вемљи за в])оме школеког рада 
изводе će no одобрењу Министарства трговине и 
индуетрије, a у иностранство ио одобрвњу Мини- 
(тра трговиис и индустрије. 

Наставиицима, који ирате екск рзије ван места 
у коме je школа, a дужв оу o ( једног дана, одређује 
иакнаду Министар трговине и индустрије правил- 
ником. 

§ 18 
Учоници који раде у школским радионицама, 

лабораторијама или иду на терен, као и sa време 
(()еријалие праксе и код екскурзија морају бити 
осигурани 11[)отиву несрећниХ случајева. Овлашћује 
се Мшшстар трговине и иидуст1)11;је да у споразуму 
са Министром социјалне политике и народног здрав- 
л^а пропише правилник o осигуран>у. 

III ДЕО 
УЧЕНИЦИ 

Школска година. 

§ 19 
У средљим техпичким и мушким запатским 

школама, школека година почии.е 1 септембра 
уписом учопика и траје закључио до 31 апгуста 
наредие  године. 

Упис се врши 1, 2 и 3 септембра. Настава по- 
чиње 5 свптемора, a свршава се за ученике четвр- 
тог разреда средше техничке школе 31 маја, a за ове 
остале ученике средњих техиичких и мушких за- 
натских школа пзмеђу  10 и 15 јупа. 

Годишњи успех саопштава се свечаио на Ви- 
дов дан 28 јуна. када се ученицима издају годишн.а 
сведочанства. 

У мајсторсжим деловрдским вечерњим школама 
предавања у свима разродима   ирестају 30 априла. 

Велики школски одмо}) трајв од 29 јуиа до 31 
августа закључно. 

Од 24 августа до 1 (.'ептомбра закључно одржавају 
се разредни   допунски и поправни испити. 

Ближе одредбе o празницима и народним свет- 
ковинама кад школе неће радити проиисује Ми- 
пистар трговине и индустрије. 

§ 20 

У средн.им техпичким и мушким занатским 
школама, школска годииа дели се у два полугодишта: 
прво од почетка школске годиие до 3! јануара и 
друго од 1 фебруара до завршотка предава11>а.    , 

§ 21 
Упуетва за састав полугодишњег и годишњег 

извештаја пропиоује Министар трговине и инду- 
стрије. 

Упис. 
§ 22 

У средње техпичке к мушке занатске школе 
могу се примати само ученици умно и телеспо сгго- 
собни. 

ПТколска уцрава прима ученике у поједине 
отоеке no декарском предлогу, према одређеном 
броју места у разреду  {$  7). 

S -■' 

1) У ирви разред средње техничке школе при- 
мају  се: 

Учоиицп, који су свршшга четири разреда гим- 
назије, (реалке или реалне гимиазијо) са положешш 
нижим течајнин иепитом и ученици грађанских 
школа, са  положеиим  завршним  испитом; 

Учоници, који су свршили мушку занатску 
школу (мајсторску, деловодску или занатску школу) 
и положили завршни испит, ако положе допунски 
испит no предлогу директора, a no надлежном 
одобрењу Минис тарства трговиие и индустрије или 
Ванске управе; 

Ученици, KOJU су свршили четирч разреда сред- 
н>е или л.ој сличне школв у инОстранству могу се 
уписати, ако иоложе допунски испит из предмета 
које нису учили или су их учшш у мап.ем обиму 
a  no  надлежном  одобрењу  Министарства трговиие 
и индустрије или Банске уираве. 

2) У први разред мајсторсжо-деловодске школе 
примају се ученици, са најмање 17 година старости, 
a који оу изучили занат и положили иомоћиички- 
калфенски испит. 

3) У први разред мушке занатске школе прхх- 
мају се и ученици, који су сврнгали бар два раз- 
реда средље или грађанске, или 6 разреда основнв 
школе, a имају најмање 14 годииа. 

Ириватних учеиика у техпичким и мушким зд- 
натским школама не може бити. 

Ученици, који су изгубили право на редовно 
школовање у средп.ој школи, ие мог / се уписати 
у  срвдње  техничке  и мушке  занатеке  школе. 

§ 24 
Накнадии упис у средњим техничким и мушкпм 

занатоким школама одобравају сами директорп до 
20 септембра, a Министарство грговине и индустрије 
или Баиска управа   иајдаље до 10 октобра. 

После 10 октобра не можс се ни једаи ученик 
вишоуписати. 

§ 25 
У више раареде једне школе иримају се учв- 

ници те школе, који су свршили претходни разред. 
Ha празиа места могу се примати ученици и из дру- 
гих сличних школа уз уредпо одобреЈБе за прелаз. 

§ 26 
Промена завода у току годипе ученицима сред- 

њих техничких школа се не допушта. 
У току школске године могу прећи из једне 

средпзе техничке школе у другу само учеиици до- 
сељених родитеља, пајдаљс у року од осам дана, no 
одласку из школе коју оу до тада учили. 
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Ученици удаљешг ш јсдпо школо no казии 
(§ 41) могу се уписати у другу школу најдаље за 
осам дана no саопштењу правомоћне казне. 

§ 27 
Ученици, који с.у дохађали оредв&у техничку 

школу у иностранству могу бити уписани у старији 
разред по иадложном одобрењу Министарства тр- 
говине и инчустрије или Банске управе, ако ирет- 
ходно иоложе доиунски испит ш предмета, које 
иису учили, или су их учили у мап.ом обиму, no 
предлогу днректора. 

Оптмваи.г 

% 2« 

1) У сваком подугодишту сви учепици, којп 
се оцењују, морају из наставног градива сваког 
предмета  бити доволлк)  и  свестрано  испитанп; 

2) успех из појединих предмота у полугодишту 
се оцењује овим оцепама: одличаи (5), врло добар 
(4), добар (3), довољан (2) и иедовољан (1). 

Оцепе: одличаи, врло добар, добар и довољаи 
су прелазпо оцепе, a оцена недов^љан (1) je оцена, 
која повлачи поправни испит, односно аонављање 
})азреда: 

3) Општи годишн.и успех ученика, који имају 
да полажу поправни испит утврђује се no полагању 
истог; 

4) владање се оцењује оцепама: примврно (5), 
прло добар (4), добар (3) и лоше (2); 

5) оцене успвха на крају полугодишта и оцепс 
voKiniuhQv успеха из појединих предмета зајодличкгг 
уТРРђУЈУ директор, разредни старешнна u предметпи 
иаотавник, који преддаже оцену успеха; ако њи- 
XOBćI оцена није једногласпа, одлучује разредно 
веће. Код једпаке поделе гласова, одлучује глас 
предметног наставшша; 

6) оцепе владавоа и општег успе±а предлаже 
разродни старошина и разредио веће их утврђује; 
код једнаке подоле гласова одлучује глас претсед- 
ников. 

§ 29 

Ученик једне средЈве тохничке или м\шке за- 
иатске школе, који je у две узастбпне школске 
годипе имао лоше владаи.о, гуои право na даље 
школовап.е у тој школи. и може ce уписатн у другу 
коју такву школу no надлежној дозволи Мшгастар- 
ства   трговине  и   иидустрије   или   Банске   управе. 

Немарљивог, песпремиог и неуредног ученика. 
који на крају првог полугодишта има полоигшу и 
више од половине иедовољних оцена, паставиички 
савет може на предлог разредног веКа удаљити из 
школе с тим, да у идућој школској годиии може 
поновити разред. 

/Јревођењс ученика 

§ 30 
У старији разред преводе ce ученици који из 

<;вих лредмета имају најмање довољпу годишл>у 
одеиу, и они ученици којч су из једног предмета 
добили недовољну оцену, a положили у августу 
мееецу поправни иипт. 

Поправног исиита не може бити из ;графичких 
радова, вежбаЈва у радиоиицама, лабораторијама 
и радова на терсну. 

Поправни испити полажу ce на истој школи и 
не могу ce попављати. 

Разред ce може поиовити само једаипут 

§ 31 
Ученик, коме ce годиши.а оцена не може поуз- 

даио извести због болести или других оправдапих 
узрока, подвргава ce у почетку јуна разредиом 
испиту 1гз свих предмета или из оних, из којих ce 
има да утврдп годишња оцена. 

Лко je због болести спречен, да у јупу полаже 
овај иопит и то докаже благовремено лекарским 
уверењем npe почетка испита, директор школе од- 
лучује, да ce такав учепик иопита у августу, ло 
с тим, да у том року ne може полагати поправпи 
испит. Такав учеиик ионапља разред, ако при по- 
лагаау у августу Добије ма и једну иедовољну оцену. 

Ученик, који ce пријави за поправни испит у 
августу, na у заказапо време но дође на испит, a 
свој изостанак ne може да оправда, сматраће ce 
да пије свршио разред. 

Учепик. који у времену полагања испита ле- 
карским унсрси.-ем докаже, да иије могао приоту- 
пити испиту због болести у заказаио вром,е, може 
тај испит полагати најкасније до 30 септембра и то 
no надлежној дозволи Министарства трговино и 
индустрије или Банске управе. 

Испигпи 
§ -42 

Ислити могу бити: допунски, разредни, по- 
правни и завЈ)шпи. 

Завршии испити врше ce у јунском року као 
главпом, a у августу као споредном, 

Учепици, који из оправданих разлога иб ^,oliy 
]!;i завршни исиит у редовпом ])оку nojiaralie ra у 
августу. Учепици, који у овом року na завршпом 
испиту буду одбијени полагаће га.у иаредиом јун- 
ском року. 

Обавл>ање свих испита je ])едовна дужиосг на- 
ставника. 

Завршпи испити у срсдњим технмчким n мушким 
занатским школама врше ce мод падзором Мнни- 
стровог изаоланика. 

§ 33 
Иравилник o обављашу свих испита као м o 

награди изасланику na завршном in ппту одредићв 
Министар  трговине и индустрије. 

Награду у самоуправним школама као n ушко- 
лама привредних корпорацпја плаћаће саМоуправна 
тела или привредне коморе. 

ђачке  књижице 
§ 34 

lio завршетку полугодишта ученицима ce са- 
општава успех у ђачкој кшижици, коју мора иматп 
сваки ученик средње техничке и мушке занатско 
школе. 

Облик и садржину ђачких књижица ap<ftiHcyje 
Министар трговине и иидустријо. 

Сведочанства u увере.њџ 
§ 35 

flo   свршетку   школске   годи^се   сваки   ученик 
средње техничке и мушке занатске  шноле добија 
<:водочанство o свом успеху н иладап.у у тој школ- 
ској  години. 

30' 
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У оправданжм случајовима, може се no молби 
у току школске године издати уверење o школо- 
ван>у с напомеиом у коме се циљу издаје. 

Сиодочанства и уиереи.а потдисује дирвктор и 
разредни старешина. 

Сведочанство o завршном иипиту добивају учо- 
ници средњих техничких школа пошто положе за- 
вршии испит. 

Сведочанство o завршном испиту потпиоује ми- 
нистров изасланик као претседиик, директор школе 
и сви чланови изпитне комисије отсека. 

Уверења се издају искључопим учеиицима и 
онима, који мењају завод. 

Облик и садржииу сводочаиства и уверења про- 
иисује  Министар  трговине и иидустрије. 

§ 36 

Душшкат годишњег сводочанства издаје дирок- 
тор сам, a дупликат сведочаиства o завршном испиту 
издајс директор no надлежном одобрењу Министар- 
ства трговине и индустрије или Банске управе, по- 
сле службеног оглашеиог иопиштења оригапала у 
друкавиим „Службоним новинама'' или службеиим 
новинама надлежне Банско управе. 

§ 37 

За дупЈШкат школског увереиЈа, сведочанства 
и ђачке књижице плаћа се, поред државне таксе, 
исти толики износ у готовом новцу за школски фонд. 

Школски  ред 

§ 38 
O дужностима ученика, њиховом владаљу у 

школи и ван i£,e, похађашу школе и школских веж- 
бања, учешћа у ђачким удружењима, правдаљу 
изостанка, кажњаваЈБу и осталом раду и реду у 
средњим техничким и мушким занатским школама 
прописује Министар трговине и индустрије пра- 
вилник. 

§ 39 
Ученика може казнити наставник, разредни 

старешина, разредно Behe, директор и наставнички 
савет. 

§ 40 
Ученици се кажњавају: оиоменом, укором, уда- 

љешем: и искључењем из школе. 
Ученици се не смеју кажњавати телесним каз- 

нама. 
§ 41 

За вслике дисциилинске школске преступе или 
учестале iviaibe кривице учеиик ее може казиити 
удаљењем, или искључењем 

O удаљењу из једне школе иа једну школску 
годину с тим да може у другој школи завршити 
школску годину,одлучује директор на предлог раз- 
редног већа. 

O искључењу из једне школе до завршетка 
школовања с тим, да ученик може наставити запо- 
чето школовап.е у другој школи, одлучује настав- 
нички савет. Ова казна постаје извршна кад je одо- 
бри Министарство трговине и индустрије или Бан- 
ска управа. 

O искључеЈ^у из свих средаих техиичких школа 
или из свих среди>их стручних школа у ресору 
Министарства трговине и индустрије одлучује на- 
ставнички савет са најмаше 2/3 гласова. Ова казна 

иостаје извршна кад je одобри Министар трговине 
и индустрије. 

11родуже11>е школован.а у другој средњој тех- 
ничкој или мушкој заиатској школи врши се без 
обзира иа број  учоиика. 

Школски фонд u ђачка удружења 

У свакој средњој тохничкој и мушкој занатској 
школи постоји школски фонд, из чијих he се срет- 
става помагати сиромашни учепици, набављати срет- 
ства за ђачке вежбе, учила, кшиге за ђачке кши- 
жпице и друге, као и давати потпоре за ђачка иуто- 
вања сиромашним ученицима. 

Иравила o школском фонду прописује Мини- 
<тар  трговине и иплустрије. 

§ 43 

Учеиици орвлн>их техничких и мушких занат- 
ских школа могу образовати удружеша у цил,у 
иителектуалног, моралпог, естетског и здравстве- 
ног усавршавања, али никако на основи племенској 
и верској. 

Рад ових удружеи.а стоји под сталним падзором 
школске управо. 

Правила удружеиЈа одобрава Министарство 
трговине и индустрије. 

§ 44 

Осим оваквих удружења ученици иредљих тех- 
ничких и мушких занатских школа могу бити чла- 
нови и других друштава и удружења, изван школе 
по  одобрешу Министра трговине и индустрије. 

IV   ДЕО 
НАСТАВНИЦИ  И ДРУГО ОСОБЉЕ 

Врсте, квалификације идужности 

§ 45 
Наставници оредњих техничких и мушких за- 

патских  школа су  редовни  и хоиорарни. 
Редовни су иаотавници у средњим техничким 

школама: 
Директор, ирофесор, суплент (принравник), 

стручни учитељ и занатски учитељ и љихови прц- 
правницп. 

У мушким заиатским школама наставници су: 
директор или управитељ, професор, суплент-при- 
правник, иредмотни учитељ, стручни учитељ, за- 
аатски учитељ и њихови приправници. 

За лабораторијске радове могу се у поједшшм 
школама поставити лаборанти, који се распоређују 
ио  групама званичника. 

§ 46 

За хонорарне наставнике са месечним хонора- 
ром или хонораром од часа, могу се no потребп 
поставити лица, која имају стручне квалификације 
као и редовни наставпици. 

§ 47 

Министар трговине и ипдустрије стараће се да 
у свима еред1г>им техничким и мушким занатским 
школама буде потребан број наставника no струкама. 
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§ 48 
Директором средње техничке школе можс ио- 

стати профеоор, првепстиено инжињер или архитект. 
који има најмање осамнајест година државне или 
за држаипу признате, a од тога бар четири године 
наставничке сдужбе. 

Директором мушке.занатске школе може no- 
стати професор, првенртвено иижик>ер или архи- 
тект, који има најмап.е дваиајест година државне 
или за државну призиато, a од тога бар две го- 
дине наставничке службе. Управитељем: заиатске 
тлколе може постати стручли учител. који има нај- 
маи>е тринајест годииа држатзне, a од тога најмање 
ист годипа паставиичке службе. 

Министар трговине и индустрије може, ако 
директор није постављен, одредити својом одлуком 
јсдног профезора, првенств^но инжшБвра или ар- 
хитекту, да поред својо редовие дужиости врши 
дужност директора с тим, да му ге б])ој обавезних 
часова (ManvH за половину. 

§ 49 
За професора могу бити постављени: 
1. Сушшнти-иижишери или архитекте, којп fcy 

навршили три године признате службе,  положили 
државни технички и ирофесорски испит за ззал.е 
i ф офесора-иижшвера. 

2 Суплсити, који су дииломирали вивду отручну 
школу у раигу факултета, навршили три године 
иаставничке службе и положили професорски испит. 

3 Супленти који су дипломи])ал11 филозофски 
факултет, имају три године наставиичке службе и 
положили професорски игиит. 

4 Инжиљери или архитектс оа положеиим 
државним техиичким ис.питом, који ступају у на- 
ставничку службу из државних, или самоуправних 
надлештава својс струке као и из приватне јавне 
праксе своје струкв, изузетно од §§ 12 и 59 Закона 
o чиновницима, с тим да су дужии у року од је- 
дне године положити професорски испит. Они се 
постављају само конкурсом, no повољном мишље- 
љу Савета за професионалну наставу. 

§ 50 
За супленте могу се постављати лица која су 

дипломирала на факултетима. 

§ 51 
За стручне учитеље могу ее поставл^ати лица, која 

су свршила средљу техннчку школу сазавршшш испи- 
том или коју другу стручну школу истог ранга, као 
и занатски учитељи. који су свртили мушку за- 
натску шко.чу са положеним завршним испитом, или 
кОјИ до 1933 године добију или су добили сведоџбу 
o свршеној таквој школи, a имају 15 1лодина при- 
знате службе, и пооледљих пет година службовања 
одлично су оцењени. 

За иредметне учитеље могу се поставити лица, 
која имају положени испит за учитеље грађанских 
школа, или имају коју вишу' школу непотпуног 

/ факултетског ранга са завршним-испитом. 

S 52 
За запатске учитеље могу с;е постаиити лица 

која су свршила мушку занатску школу са поло- 
женим заврпшим испитом, или који до 1933 године 
добију, или су добили сведоџбу o свршеној таквој 
школи, шш изузетио од §§ 12 и 59 закона o чи- 
новницима лицаЈ која" су свршила стручну ироду- 

жну (оишту занатску продужну) шкалу, изучила 
запат и положила мајсторски испит ако имају нај- 
мап.е 3 годино праксе, и положе државни стручии 
испит за занатско; учитеље у року од годиие дана. 
Onu со постављају само конкуроом, no повољпом 
мишљењу Савета за професионалну наставу. 

S 53 
За лаборанте се могу портавити лица са школ- 

ским квалификацијама, које се траже за званичника. 

§ 54   - 

Наставници средњих техничких и мушких за- 
натоких  школа  имају  onaj   6pbj   часова  недељно: 

1 директори оредњих техничких школа у слу- 
чају потребе до 5 часова; 

2 директори или управитељи мушких занат- 
ских школа до 10 чаоова; 

3 Наставници за теоријске предмете 18 часова 
иедељпо; a за практичпу обуку у радиоиицама, 
лабораторијумима и атељеима 24 чаоа недељно. 

У случају потребо свакп je наставник дужан 
примити и то: за теоријскепредметенајвишечетпрп 
часа, a ca практичну обуку iuecT часова псдељно 
преко законског максимума. Ови се часови неће 
хонорисати. 

Отступање испод броја часова утврђених 
овим чланом може бити оамо ио одобрењу Мипистра 
трговинеииндустрије. 

Старешине отсека, и супленти са прве две ro- 
дине службе имају четири часа недељно иање. Про- 
фесорп ко j u имају преко 20 гвдина наставничке 
службе, могу иматп два часа недељно мач-.е. 

§ 55 
Министар, трговипе и иидустрије осниваће фе- 

ријалне течајеве за усавршавање наставника сред- 
п,их техничких имушких занатских школа. 

§ 56 
Директо})и и наставници самоуправних, и од 

привредпих корпорација издржаваних средд.их тех- 
ничких и мушких занатких школа, морају имати 
исте стручие квалификације, као и директори и 
наставницм државних школа. 

Избор директора и наставника у овим школама 
вреди, кад га одоб]1и Министар тртовШв и инду- 
стрије. 

§ 57 
Редовпп наставник средае техничке или мушке 

занатске школе може no одлуци Мшшстра трговине 
и индустрије бити додељеп na рад у Министарству 
трговине  и  индустрије   или  код   Банскв  управе. 

Вроме, које je наставник провео na овом раду 
рачуна се у време наставничке службе. 

§ 58 
Наставник који за три године узастопце  буде 

лошс оцењен, ставиће се у пензију или отпустити 
из службо ресора Миниотарства трговине и инду- 
стријо. 

§ 59 
Забраљено je наставнику да приватао сдрвма 

учеимке своје школе. 
§ 60 

Наставницпма, који у року одређеном у ^  49 
и 52 не положе испит, престаје наставничка служ- 
ба, у ресору Мшшстарства трговипе и  индустрије. 
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§ 61 
Наставницима који ступају из самоуправне или 

приватне у наставничку службу исте струке, може 
Министар трговиие и индустрије једном за свагда, 
урачунати времо до 5 година, п.ихове стручне прак- 
се у целости, a од осталог времеиа за сваку пуну 
годину no пола године, тако, да му се укупно може 
призиати највише 10 година .за напредовање и пен- 
зију. Ово признаваи.е не важи ако оваквом на- 
ставнику престане наставничка служба у рссору 
Министарства трговине и индустрије пре но што 
паврши 10 година активне службе, сем случаја 
смрти, или ако je без своје кривице иа овом по- 
слу постао неспособан. 

§ 62 

Министар   трговине   и   иидустрије   прописује: 
1 Иравилник o раду и дужностима директора 

и паотавника; 
2 Правилник o оцењиваЈБу директора и на- 

ставника; 
3 Правилник o полагању iipoefiecopcKor испита 

за пнжињере; 
4 Правилник o полагашу државног стручног 

испита предметиих, отручних и занатских учитеља. 

Школски секретар  u пословођа 

§ 63 

У средњим техни^ким школама поред настав- 
пичког особља погтављају се за вршењо адмиии- 
стративних и благајничких лослова школски се- 
кротар. 

ij 64 

За школског секретара срвлн>их техничких шко- 
ла може бити постављен свршени ученик пуне сред- 
ње школе са завршним испитом или стручне школе 
у рангу пуне средње школе са завршним испитом. 

Постављељс и службени однос школског се- 
крета})а, регулише се no закоиу o чиновницима. 
Он се раопоређује од IX до закључно V/ положајне 
групе. . 

У мушким занатским школама на предлог ди- 
ректора поставља Министарство трговине и инду- 
стрије или Банека управа једног од наставника 
за пословођу, који има поред своје редовне дуж- 
нооти да врши дужност секретара школе. За о- 
ваквог пословођу висину хонорара одредиће пра- 
вилннком Министар трговине и индустрије у спо- 
разуму с Мшшстром финанспја. 

У школама преко 16 оделеља може сеодредити 
и један од наставпика за вршеп.е ових послова, 
који се у том случају ослобођава наставничке дуж- 
ности. 

ИЈколска  лекар 

§ 65 
Средшс техпичкс школс морају имати свога 

хонорарног школског лекара, који ие сме имати 
никакве друге хопорарие службе. 

Ближе одредбе o иостављаљу, делокругу рада 
и висини награде за школске лска])е одређује Ми- 
нистар трговине и индустрије пранилником у спо- 
разум с Министром социјалне политике и народног 
здравља и Мшшотром финансија. 

Плагпе, принадлсжносши u други односи 

§ 66 
Све принадлежности наставног особља и оста- 

лих државних службеника одређује се no Закону o 
чиновницима. 

§ 67 

Наставник средље техпичке школе или мушке 
занатске школе, који пређе у другу струку државнс 
службе, na се понова вратп у наставничку службу 
неће имати већу плату од one, коју би имао да je 
остао   у    наставничкој    служби. 

§ 68 

Ha систематизовапа чиновничка места MOPV се 
постављати   контрактуални   чиновници-наставници 
под условима из Закона o чиновиицима. 

§ 69 
У  колико  остади  службени  односи,  права   ц 

дужности  наставника  средњих  школа  нису   прод- 
виђени овим закоиом, вреде прописи Закона o чк- 
новницима. 

V ДЕО 
ШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ 

§ 70 
У школске установе спадају: кабинети, збпрке 

кп.пжнице, радионице и лабораторијо, школска ам- 
буланта и прометни фонд. 

§ 71 
За   чување   справа,   апарата,   инструмепата   и 

других  учила,   као  и  за  чуваље  ђачких  цртежа 
мз])ађепих радова и модела потребних за очигледну 
наставу, свака сред№а тохнп^ка или мушка занат- 
ска школа мора имати своје кабинете и збирке. 

§ 72 
Књижнице могу бити наставничке и ђачке. 

Оне обухватају стручне и остале кн.иге и часописе. 
У почетку школске годпне одређује директор 

кљижпичаре за наставничку и ђачку књижницу ц 
поставља чуваре збирке. Они су дужни да чувају 
и рукују повереним им предметгша и да воде у реду 
инвентаре no правшшма, које пропише Министар 
трговине и индустрије. 

§ 73 
Ради извођења практичне наставе евака школа 

имаће радионице и лабораторије. 

§ 74 
Директор школе одређује комисије за преглед 

школских радионица и инвентара. 

§ 75 
Школска амбуланта састоји се из једног оде- 

лења у коме школски лекар врши преглед ободелих 
наставника   и   ученика. 

Школска амбуланта мора бити снабдевена нај- 
потребнијим,' сретствима за прву  помоћ. 

Школски лекар je чувар амбуланте и брине се 
o уређењу и снабдевап>у исте. 

§ 76 
Задатак je прометпог фонда да продајом пред- 

мета,   које  су  израдили  ученицп  у   току  школске 
године no школском дшану омогући да се његовим 

l 
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сретствима иввршуј1' набавке потребних сировина и 
осталог материјала за стручну обуку ученика у 
радиопицама. 

За оснивање овог фопда вотираће неопходно 
потребпи кредит као обртии капитал надлвжне 
Банске управе и Мпнистарство трговипе и инду- 
стрије. 

Половпна чистог ирихода иде на повећање npo- 
метно фоиЈ(а a друга половина на повећање школ- 
ског фоида. 

§ v? 
Министар трговипе и индустрије no саслушан.у 

савета за професионалну наставу прописује иравил- 
ник,  који he регулисати: 

1 Уређење, руковање и уналређење кабинета, 
збирки и кЈвиишица; 

2 отварање, уређвн>е и иачип вођења поједи- 
них  радионица,  и 

3. уређеп.о и рукован>е прометним фоидом. 
Правилник o уређењу и руковању прометним 

фоидом доноси се у споразуму са Мипистром фи- 
нансија. 

VI ДЕО 
111КЧ)ЛСКА УПРАВА 

§ 78 
Школоку управу сачин.авају: 
У средљим техничким школама директор, ста- 

решина отсека, разредие старешипе, разредпо веће, 
иаставиичко Behe отсека, наставнички еавет; a у 
мушким заиатским школама директор или управи- 
тељ, разредно старешине, разредно веће и настав- 
иички савет. 

§ 79 
Директор   je   старешииа   школе.   Он   управља 

школом no закоиу, аравилиицима и паредбама Ми- 
иистарства трговипе и иидустрије и Бапске управе. 

§ 80 
Старешина отсека води бригу o своме отсеку. 

У сиоразуму са дирсктором школе даје иотребпа 
упутства за извође1ве тооријске и ирактичне на- 
ставе у своме отсеку; он се брине o извође11>у екс- 
курзија и запослењу учеиика на феријалној пракси, 
и подноси извештај паставничком савету за свој 
отсек. Старешиие отсека поставља Министарство тр- 
говине и индустрије no саслушал>у падлежног Ди- 
ректора. 

§ 81 
Директор одређује у почетку школске годипе 

разредне старешине за сваки разред. 
Разродни старешипа стара се o учепицима свога 

разреда и подноси "извештај наставничком већу от- 
сека или разредном већу, старешини отсека или 
директору. 

§ 82 
Разродно веће сачип^авају разредни старешина 

и сви наставиици једног разреда; они доиосе одлуке 
no  свима пита№има,  Koja се односе na разред. 

§ 83 
Наставиичко  веће  отеека сачињавају  сви на- 

ставиици, кОјИ предају у отсеку, оно   претрееа и 
доноси одлуке no свима питаЈвима, која се односе 
на   отсек. 

§ 84 
Наставнички савет сачгававају директор и сви 

настапиици, a no по-реби и школоки лекар. 
Седницама наставничког савета претседава ди 

ректор или ако je он спречен пајстаријгг no рангу 
професор. 

Наставничкп савет се сагтаје no иотреби и 
доноси одлуке које u ■ одноее на целокупан рад 
школе, a према изветптајима старешина појсдттих 
отсека и школе. 

§ 85 
Министар  трговипе n индустрије издаће пра- 

вилник o раду и дужностима наставничког савета, 
наставничког  Beha  отсеиа,  разредпог  већа,  <'таре- 
шипе отсека и разредног старешине. 

Оетале админисшративне одредбе 

§ 86 
Миниетар трговиие и ипдустрије прописујо npa- 

вилиик и упутства o уређењу школске архиве, во- 
ђењу   кп.ига,   вршењу   адмипрктративних  послова, 
o дужностша и правима секретара, пословођв. 

§ 87 
Свака државна средп.а твхпичка и  мушка за- 

натска школа мора имати печат са државним грбом 
и иазпачен.ем  врсте школе. 

\ § 88 
Ha крају другог полугодишта директор школе 

дужан je да подиесе годишп.и извештај, према над- 
лежности, Министарству трговине и ипдустрије или 
Банској управп o стан>у и раду у школи. 

VII ДЕО 
ТЕЧАЈЕВИ 

§ 89 
Уз средње техничке и мушке запатске школе 

могу се отварати течајеви за усавршавап>е у nojo- 
диним граиама техничких струка. 

Ове течајеве могу отварати и држати и еамо- 
управна тела, корпорације и удружеп>а, као и при- 
ватна лица, која и^ају потребну етручну спрему. 

Одобреп.с за отварап.е ових течајева даје у 
својој надлежности Министарство трговине и ииду- 
стрије или Банска управа. 

Одобрење издато једном лицу не може се npe- 
носити на друго лице. Наставу у овим течајевима 
могу водити само стручна квалификована лица. На- 
ставни плаи и програм одобрава у cnojoj надлежпо- 
сти Министарство трговине и иидустрије или Бан- 
ска управа. 

ИРЕЛАЗНА НАРЕЂЕЊА 

§ 90 
Садапнм директори мушких занатских школа 

са факултетском спремом задржавају досадање зва- 
n.e.  Остали добијају зваше управитеља. 

Садаш№и предметни учитељи са квалификаци- 
јама које се no овом закону за исте траже, ос.тају 
у служби са истим зва1вем. 

СадашЈви предметни учитељи са квалификаци- 
јама за учитеље осиовних школа или који су свршили 
коју спвцијалну стручну школу у рангу потпуне 
средЈве школе  остају у служби са истим зваљем. 
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СадашПЈИ предметпи учитељи са квалифика- 
цијама за стручне учитеље no овом и ранијим зако- 
нима остају у служби са звап.ем стручног учитсља. 

Садашњи стручри учитељи са квалификанЈн- 
јама аа запатскс учитеље. a који су имали на 
даи i септембра 1923 г. 14 година службе, остају у 
служби са зва11>ем и прииад.иежностима стручиог 
учитеља no овом закону. 

Садашњп стручпи учитељи са квалификацијама 
за заиатско учитеље, a који су имали na даи 1 
септембра 1923 год. мањо од 14, a пајмам.о 8 го- 
дииа службе, могу iro повољпом мишљењу Савета 
за професионалнуиаставуостатиу слуби <а звањеми 
прииадлежиостима стручног учителза no овомзакону. 

Садашњи стручви учитељи за KOJG Савет за npo- 
фесиопалпу паставу ие да повољпо мишљеи^о, као 
и садашњи стручни учитељи са квалификацијама 
за заиатске учитељо, a који na дан I оептембра 
1923 год. нису имали 8 годипа службе, остају у 
служби са зваи.ем запатског учитеља. 

§ 91 
Одредбе § 90 важе и за паставппчко особљб у 

Државном заводу за унапређеље индустрије и за- 
иат( тва. 

§ 92 
Повећање   принадлежностп   no   одредбама   npe- 

лазних  паређеша   овог   Закопа, испЛаћиваће се иа 
буџета буџетоке 1933-34 год. 

§ 93 
Свима садашњим наставпицима којима. до сада 

пису признате годипе самоуправпе службе или при- 
ватпо праксе, признаће сс то no њиховој молби ре- 
uieiiieM Министровим у смислу ^-а П1   овог Закона. 

§ 94 

Отсецп тохпичких средп.их школа, у којима 
су ученици примл>ени са шест разреда гимназије 
и чији je рок школовап.а био две године, претварају 
ое у редовиеотсеке, no одродбама овог закона. 

§ 95      . 
Досадаље приватне више, средље техничке шко- 

ле, геодетске и грађевинске школе и акаДемије ц 
зана,тске школе укидају се. Министар трговпие ц 
иидустрије he одредити рок и пачин ишхове ликви- 
дације. 

§ 96 
Сво одредбе опог Закона o школском радл- 

примењиваће се од почетка школске 1932-33 године. 

S 97 

Овај Закоп ступа na снагу кад се објави у 
Службеним новинама. Од тада престају важити све 
законске одредбе,  које еу  протпвне овом  Закону. 

Господо народни пооланици, осећам особпту част 
што ми се указала ова специјална прилпка да као 
известплац Закоподавпог одбора за проучаваље npo- 
јекта Закона o средп.им техпичшш и мушким за- 
натским тколама први пуг говорпм са овога места. 
У овоме ваконском пројекту ja видим гаранцију зо 
подизане стручпог и културпог нивоа паишх ванат- 
лија и разиих техничких подузотппка. У овомс 
иројекту прсдвиђају се и специјални запатски кур- 
севи, што je доказ да Jio се ллше MOIIIT користити 
ле само оии којп посећују редокно предвиђене 
пшоло, већ и они којп су изван л.их. Ha тај пачип 
с.твара се нашим заиатлпјама могућпост да свој 
занат усавршавају. 

Чуооам приговоре, да паиш занатп пропадају 
услед фабричкпх производа, те да пам у овом погледу 
заков nohe моћи да пружи момоћ. Ja ne делим ово 
мишљењо. Баш n вбог тих многобројних фабричких 
ароизвода нама су потребпе стручпе запатлпје, јер 
пам je добро познато, да су за многе специјалне 
онравко разних алата и друтих потрвба, у иашу 
вемљу долазили, a и данас долазе, спецпјалнп мај- 
стори са стране. 

Иотребмо je, даљв, паше занатлије просветити, 
јер he само као просвећеии људп моћп издржати 
разпе коикурепције. Данас се, господо, говорп много 
o беепослпци. Вама je позпато да мпоге земље исте- 
рују данас стране раднике из евојпх радиоиица, na 
својпх вем!аља. Беспослица почиРБе да захвата и нас. 
Ja вам говорим специјално у име двају срезова: 
J^opiBe-Дебарског и Галпчког среза. 

Из ових срезова пронотичу многобројие запат- 
лије, који су овоје занате усавршшга до уметноети. 
Да вас потсетпм само na наше зоографе (иконописце- 
фрескисте) и дубересце, који су украсили безброј 
храмова и домова no целом Балкапс^ком^олуострву; 
затим на каменоресце и зидаре, који подигоше без- 

број гра1)евппа и моетова, тако1)е no целом Г>алкан- 
скрм полуострву na и извап ibera. Народ пз ових 
крајева, вредап као пчела, одлази из свог родног 
краја, да ради. да печали, како се сам изражапа. 
'Уо je onaj народ, који иам je спевао и опевао оне 
дивне јужно-србијанске пееме o печалби, које са 
иајвећим ужпвав.ем елушамо: 

,.Кад сам бил, мори Ђурђе, дете како тобе. 
Сум шетал, мори 'Бурђе,. сву Стару Србпју, 
Печалил сам, мори Ђурђе, меке махмудије". 

Али, господо народпп посланици, криза je аа- 
хватила и те вредие паше пчеле. Њих пстерују из 
суседаих земаља, јер хоће тамо да заштите cBoie 
раднике. Да узмемо као пример Грчку. У Грчкој 
су се затекли мпоги naum радници npe доласка грчких 
емиграната из Мале Азије. Грчка je издала закон 
од 24 јула 1927 годипе, no коме могу тамо да радо 
само они наши држављани, који су се тога дана 
затекли у Грчкој. И no ступап.у na снагу тога закона, 
пастаје пепростапо потискивање паших радника из 
Грчке. Америка je приморала 5000 пашпх печалбара 
ш Pecna да ее врате у отаџбину. И шта бива ? Ти 
радппци, у cBojoj сопственој земљи, no повратку у 
отаџбпну, морају да re боре са конкуренцијом, која 
им долази врло често са страпе. 

Дешава се, гоеподо пародпи посланици, да инжи- 
Јвери доводе декоративне и друго радпике са страпе, 
јер им Binne верују, јер знају дасу ти радници струч- 
ни да су прошли кроз школу. И наше су занатлије 
стручне, али многима je педостајала школа. Ево, 
••ада ое попуљава и та празнина. 

Menn je joui нарочпто прпјатпо UITO говорим ca 
овога меета o овом закону, јер сам као професор био 
дуго вроме васпптач пашег занатлијског подмлатка. 
a био сам n управппк једне ванатлијске ишоле, те 
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сам имао прилике да се уверим колика je корист 
од ових школа. Деца, господо, отргнута од родитеља, 
после мучног иапора у радггоиицама, напреаала су се 
да nppifiaBO потреГшо ;iiia)i>(i ;ia живот. 1Тосмат[)ао оам 
ту децу, врло често рааувдану и неуредиу у ирвој 
годиии, како у џоследњој постапу култивисани гра- 
ђцни. Ha да mije друге користи, довол>по fm Гшла 
само ова. 

ЛоПорник сам просвећености. Не мислим да се 
преко школа ствара пптелектуални пролетаријат, 
већ мислим да се тиме човек усавршава и да иостајс 
бољи. До иптелектуалног пролетаријата се долази, 
мислим, ако код школованих л.уди завлада кртгза 
л1орала, ако се тај човек васпитава да не ради, или 
да мшгамалшш радом дође до максималиих ужи- 
ваи.а. Мисли се да, кад се riolie у школу, трсоа да 
се буде чиновник, .господин", ,и то се na жалост, 
поиајчешће код нас мисди. Длн зато je цртлва да 
ааведе строгост у школоваЈву и да чоини строги избор 
опих који пролазе кроз школе да Gn били чиновници. 
И кад људи тсже да се школују и који треба 
да теже, зиају шта држава тражи, неће иш^ада за- 
куцати на врата државна да траже хлсба, ако чису 
спосрбнн ва то. Оии ће се ишоловати да би себе 
усавршили. да би се п[)обијали кроз живот својим 
јрадом. II као проеве1јепи људи лакше he прокрчити 
себи пут у трговини и иидустријг!, занатству n другим 
привредним гранама. 

Данашп.е друштво, господо народни посланици, 
као да се скамеиило баш према раднику. Сакрило сс 
благо и умртвило. Л на другој страни чекају руке 
раднс, вредпе и поштене руке. Чекају да то благо 
■nanho на еветлост дана: па да га дохвате те вредне 
руке, да га претворе у дивпо израђевине, у дивпе 
урађевине, у вшшиске перивоје, у мекани комфор 
и чаробпи нашџг. Доклс he друштво бити овако, за- 
мрзло, као Кир Јања лежати no свом мртвом бо- 
гдтсхву? Нека се размрзпу смрзнута срца, пека се 
отворе тешке касе. Cpeha ће бити двострука и код 
богатих и код радника света. 

Убеђен, да ће овај закон бити подстрек пашим 
занатлијама и иашнм техиичарима, ja се захвал.ујом 
Крал,евској влади што га je предложила и 11зјавл.уј(!м 
да liy гласатв ,,ва", a надам ое да ће те и ви, господо 
иародии посланици, извршити најправилпије овоју 
дужност гласајући сви до једнога за овај предлог. 

Претссдпик Др. Коста Кумаиуди: Има роч Ми- 
пистар трговипе и индустрије г. др.  Крцмер. 

Мииистор трговипе u индустрије Др. Алберт 
1£рамер: Господо народнв посланици, идеје o OCHII- 
ваи.у мушких среди.их стручиих школа датпрају код 
нас приближпо од про 40—50 година. 

Од ослобођеља до 1926 године ове школе биле 
су различитог смера и уређеша, растурене no разним 
покрајииама, при томе потпадајући под разним упра- 
вама (под самоуправним установама), под Мипистар- 
ством проовете, Миниотарством грађевина и Мини- 
гтарством трговипе и индустрије) без икакве међу- 
собне везе у питању пао.тавног програма, квалифи- 
кација наставиог особља и у погледу стан.а ученика. 

Настојањем нодручног ми Министаретва a зау- 
зимап.ем запатлијских, иидустријских и привредпих 
организација, 1926 годиие доието je надлежпо ре- 
inen^e, да све средн--с стручпе школе потпадпу под 
ресор Министарства трговипе и ипдустрије. Овом 
одлуком питање стручпе паставе добија већ одређе- 
нији правац рада са осниван.ем оделен^а за отручпу 
наставу у Мпнистарству трговипе и  индустрије оа 

задатком да што пре реши целокупио питап.е стручне 
паетаве. 

Да би се настава у овим школама изједиачила у 
цслој Ј^ралЈевипи од страпе Мпиистарства трговппе 
и индустрије 1928 године допет je „Иравшпшк o 
раду, реду и иаставн у државиим техничким средњим 
тколама" no коме се je до сада радило. 

Државпих мушких средњих стручиих школа у 
целој Крал-.свипи има 34 са укуппо 5000 учепика са 
300 наставпика, од којих су 27 стручио запатске 
школе са 1600 учеиика и 140 иаставника и 7 среди.с 
техиичке школе са 3400 ученика и 260 сталних na- 
ставпика. Технпчке средп.е шкојхо деле се na отсеко, 
стручпо занатске na одељења. 

Наетава у овпм школама изводи ое: 
1) Тооријски (иредавашпма, вежбап.пма у цр- 

тап.у, лабораторпјама и т.д-)- 
2) Ирактичпо (у школскпм радиопицама, радом 

и вежбаљима у радиопицама предуввћа, феријална 
пракса и ескурзијама). 

Ова школа na отсеке и одељења условл.ава 
шири програм рада, боље специјализарање учепика 
у самој струци и сигурнији успех. 

Настава у школи подељепа je na тоорпјски n 
практичап део. У теорпјском делу обухваћени су свп 
стручпи и noMohnn предмети a у практичпом делу 
рад у радиопицама и феријалпа пракса. 

Теоријски део паставе сведен je na пајпотреб- 
пије градиво које обухвата целу струку, a изводп 
се na бази очигледне наставе са обилшш пример1гма 
из саме струке. У допуну теоријске спроме улазе 
и графички радови, готово за сваки предмет где 
потреба изискује, како би се задовољили с.ви тех- 
пггчки прописи и зато се искључиво ради у школп 
под падзором предметпог наставпика. 

Практичне вежбе ученпка у школским радпо- 
ппцама уведене су као новипа, са тежп>ом да уче- 
пици још у школи стекну довољпо практичке i4ij)(!M(! 
за што успешније вођење своје струке. 

Феријалпа пракса, као допупа свега опога што 
се у школским радионицама ne да постпЈш, пзводи 
се за врсмо феријалпог распуста na ве^им грађеви- 
иама, no радиопицама и ипдуитријоким построје- 
.љима. 

lio себи се разуме да школа ne може имати то- 
лико развијепе радиоиице и лабораторпје где би уче- 
пици прошли кроз целокугшу праксу и зато je м уве- 
депа феријалпа нракса. 

Из преднзег се види, да je главни циљ ових шко- 
ла да прппреме теоријоки и практичпо учоиике, које 
he одмах no изласку ш љих мо1ш са успехом води- 
ти самостално послове из своје струке као запатлпје 
шга нословође. 

Иодручпо ми Мипистарство до оада je насто- 
јало за упапређеи.е ових школа: да се израде по- 
требни правилиицп, да de израде наставпи програ- 
ми; да се попуњавају празпа паставппчка места; 
да се свака школа спабде потребном 31'радом са по- 
требпим учионицама иа извођеп.ем теорпјскс ваота- 
ве и потребним радиопицама за извођен.е практпчие 
наставе, потребним лабараторијама, кабипетима, 
кп.пжпицама ит.д.; да учиопице буду спабдевоие no- 
требним паметтајем, потребпим ручпим алатпма, в 
машинама. Исјго тако лабораторије и кабипети, дасу 
спабдевепи потребпим училима, модслима и ипстру- 
меитима; да (^тручпа пастава буде једнообразпа у 
целој држави и иста да се изводи no одређеном na- 
ставпом програму према врстп посла; да св створп 
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стручна литоратура na нашем ]евику; да свака 
(тручиа школа у својим прос.торијама сваке године 
приређује ивложбв стручних цртежа м радионичких 
радова. 

("осподо народни пооланици, пројекат Закона 
o сродЈглга техпичким vr мушким стручио-заиатским 
школама, које се данас налази пред Вама, има за 
цх-гл., да тооријску и практичну иаставу у радиони- 
цама у средаим техничким и мупшим отручно-за- 
натским школама у целој земљи уједиачи и да со 
разни правилиици и уредбо, no којима се до сада 
ради, вамеие једним јединственим закоиом o сред- 
jbiiM техпичкпм и мушким стручио запатскггм шко- 
лама, који lic нашој школској омладини, поред 
ошптег образова,1Г)а у духу народног ЈвДинства и 
југооловенскб 1[ародио културе; пружити и све- 
страио стручно техничко внање u од учеиика сред- 
и.их техничких it мушких ванатских школа ртво- 
рпти јако каракторо, (иособис пословођо vt занат- 
лије, кориспе rpaljairo, тако иотребне нашој иаци- 
оналној привреди, тртовшш и индустрији. 

Пројекат овога вакона израдила je нарочита 
KOMiicitja стручњака, која je била бДређена од моје 
стране na тај посао. Ona je при доиошеп.у пооледње 
редакције консултова.Јга и све меродавие факторе 
у овим питањима, као и колегиуме свих државпих 
средњих техпичких и мушких стручно-занатскцх 
пшола у иашој држави. 

Поред мпогих повипа и реформи школских 
плапова и програма, ио модврним заиадтш-европ- 
ским ириицтшма,- у прилог што бол.е, жлчгуиијо 
u успешнијс стручло-техпичке па^таве, про!|!есори 
и остали стручпи паставпици средњих техиичких 
и мушких стручпо-занатеких школа, према својттм 
школским квалификацијама у свему. f.y изједиа- 
чени, у правима, дужностима и личним принадлеж- 
иостима са про^есорима средЈвих школа са којпма 
имају и исте квалификације. 

Овај предлог закона прошао je кроз секцију 
и плепум Врховпог закоиодавпог савета, a o к>ему 
своје мишљен.о je дао и Г. Мишитар финансија у 
своје време. Иредлог овог закона прилагођен je и 
Закону o чпповиицима од 3i марта 1931 године. 

Да бм се у државиим средв.им техвичким и за- 
натским школама добило спремпо техиичко настав- 
пичко особље са што бољом практичном спремом, 
пројектом овога Закона § 49 тач.>4 и § 52 предвиђени 
су услови за пријем у иаставиичку службу из др- 
жавпих ппи самоуправних иадлештава, као n ив 
приватие праксе своје струке, инжиљера, архитекта 
и стручних ванатских учитеља изузетио од §§ 12 п 
59 Закоиа o чиновиицима од 1931 годиие. 

C обзиром на све ово, доношвње овог Закона, 
на коме се радило већ две године, хитна je и неои- 
ходиа потреба дапашљицо, како би поменуте струч- 
не школе у нашој Краљевини, задахиуте иовии 
духом могле оживети и дати oiie резултате, које 
од л.их o правом очекује народ и држава. (Лклауз). 

Пошпретседник Др. Авдо Хасаибеговић: Отва- 
рамо начелну дебату o овом законском предлогу. 
Има реч народни посланик г.'Мисирлић. 

Јовав Мисирлић: Господо народни послаиици, 
као члаи Одбора за проучаваиве закона o средп.им 
■гехничким школама, нисам имао приЛикв да до 
краја истрајем у томе раду, јер сам јодповремепо 
био заузет и радом у ФинанОиском одбору. И једиио 
у колико би се тицало Закоиа o Срвди>им техиич- 
ким   школама,   присуствовао  сам  меколицинп  сод- 

наца п потто се иисам сложио са редакцијом § ^ 
тога Закона, ja сам учгпгао иредлог са мојим дру- 
говима претседнику Народне скушптине. 

И тај се мој захтев упућује натраг Одбору нд 
проучаваие. Главпп цил> мога говора туевв. да буде 
тај параграф, у колико ои треба да претрпи изве- 
сне измеие. Иошто со вра^а у Одбор, то he со у на- 
челпој дискусији репгати, како има тај параграф 
да гласи. За то iiy, господо, ja pehvt неколико речи 
o појави овога Закона o средњим техничким и струч- 
ним аанатским школама, који je, заиста, учипио 
најлепши утисак у круговпма инЈКин>ера и архи- 
токта, јер до даиас ми иисмо имали никакав закоц 
осим једиог скучоиог закоиа o нашој Београдској 
средњој техничкој школи. Међутим осталв Сродшо 
техничке школо у земљи, одиосио у равним покра,- 
јинама, којих има свега шест са београдском, пот- 
падале су под разне покрајипске законе и г. Мини- 
стар трговине vt ипдустрије пашао се побуђеним 
да ивврши унификацију тога Закона, a, на оваки на- 
чин, гг ревизију саме наставе. У Закоиу ое, додуше, 
не помиње ревивија те паставе, алп у онолмко, уко- 
лпко познајом средљу техничку наставу у Beorpajnr 
ja бцх рекао, као техипчар, да су ђаци, који долазо 
еа чотири разреда свршене СрбДЈ&е техпичке школо 
односно гимпазије it реалке јако oriTepelicint про- 
грамом, јер на папиру постоји TI оувише предмета 
тако да се бојгш, да ђаци оа тако малом школом 
могу успепгао да делују и завршо испит зрелости. 
Господо, задатак Средв^е техничке школе јест«, да 
створи онај пама тако потребаи, као хлеб, кадар, a па- 
рочпто тгжпл.орпма у приватиој na и у државпој 
пракеп, да створи Спону ивмеђу пижпп.ера и рад- 
ппка, a то оу, господо", пословође или, како се код 
нас махом каже, палири, који су до дапас попуша- 
вани ив родова еа стране махом из Мађареке, из 
11ехословачке, Лустрије, Немачке и т.д. Зато појава 
Закоиа o средњим тохпичким гаколама може да слу- 
жи иа част г. Мипиотру трговиио и пндустрије, што 
je он баш покретач овпх школа. Ja јако жалпм да 
ono Мишк тарство, којо je најпозваппје за овакву 
школу, као што je Министарство грађевина, није ту 
иницијативу увело na себв, jej), na сваки начиа 
да су СредпЈе техпичке школе тесно везаие 'за при- 
вреду грађевипску и п.ену политику. Само из тога 
разлога велим, да je било потребпо, да се приступн 
једпом оваквом закопу, као што га сада имамо 
пзграђепог, да се једпом n то питан.е pemn у namoj 
вемљи, која je, де ^факто, ос^удовала у томо струч- 
пом техиичком особљу. 

Ви Кете, господо, имати прилике да чујете ре- 
дакцију § 4 n вато прелавимо за сада преко тога да 
би се појавпо у дискусији у поједипостпма, ако се 
ne будемо у Одбору сложили са редакцијом, у шта, 
паравпо, ne верујем. 

Ja верујем, господо, да ће редакција тога члана 
бити донешена онако, како одговара и потреби 
вемљв, и цил.евима саме школо, јер се оваква редак- 
ција, каква се први пут појавила у Одбору, није сла 
гала са циљевима и иптепцијама саме школе, na ни 
са мишљои.ем Техпичког факултета, Ипжињереке 
коморе и MnsKinhepcKor удружеља. 

C тога ћу овај мој говор за сад завршити, резер- 
вишући за дискусију у појединостима, na вас молим 
да дотле имате стрпл>ења, и да ме чујете поиова, 
кад буде дошла редакција тога § 4 na решавање 
(Живо пљ.ескан>е и одобравадве). 
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Потпрегпседник Др. Авдо Хасанбеговаћ: Имн 
реч г. Мита Димитријвмћ. (Чује св: ilnjc овдс.) 
Онда има роч г. др. Стане Puno. 

Др. Стане Рапе: Господо народни посданици, 
сретан сам да могу у првомс своме говору Југо- 
словенској Народној скугаптини повдравига до- 
ношен>е ЕГакона o средњим техничким ir мушким 
занатским школама, т.ј. доиошмг.о овог закона, 
који желн CBU.M тлама ('истематски спровестн уна- 

.пређивање нашег домгЉег заната. Захваљујем го- 
сподииу Министру трговџне и индустрије и Кра- 
.IF>OBCKOJ владн, да je меЦу лрвим ваконима, који оу 
предложени Народној скушптгага, доиола баш школ- 
ске законе за стручне школе, u тиме допринеда 
миого до препотребне унификације свега школства 
у Југославији. 

Особито иорам нагласити да се код припремаља 
ових предлога поступало са толиком л.убавл^у до 
предмета, и са толиком свесношћу одговорпости, 
да je nam одговор !!u проучаваи-с овог законског 
предлога свугде наишао na одаичну стилизацију 
закоиа, што ттјо ии чудо, јер су на и>ому, поред 
одличних стручњака у Министарству, радили сами 
т[рактт1чари; Директори н професори поменутих 
школа. 

Господо народни посланпци, сматрам да je 
овај закои од велике важности за привреду у нашој 
земљи, јср lio тек сада битн могуће систематски 
радити иа унапређвн>у iiamor ванатства. И ако сма- 
трам, да je и оиај део у закопу, који говори o сред- 
ii.iiM техничким школама важан, желим ипак, да у 
првом реду спомињем мушко заиатекс школе, и то 
na овог разлога: ако обратимо иажш.у иа начин, 
којим со до сада у пракси радицо на техничкој сред- 
ji.oj школи, морамо боз сумње утврдпти, да со школа 
во ђацима, који су ушли у ji>y, mije сматрада то- 
лико као стручиа школа, веИ у првом реду као на- 
■ШН, оа којим су апсолвенти могли доћи до разлпчи- 
тих степена у државним сдужбама. lio ретко десило 
се и то, да су они, који нису могли, да продужо сту- 
дије иа нормалшш тгатовнма средп.о школе, про- 
jium иа помоиути тип, те тиме јако штетили углод 
ii снизили ниво школс саме. Лпсолвентп оппх школа 
остали су no Boliinm Поз заииматг.а, у ротким слу- 
чајевима они су прешли у пракси на рад, којега су 
Ивучили у школи. Овим закоиом тај иачиц схваћања 
6H'IIC одстрањен, no ja ипак држим, да je од много 
Botio важпости за нашу привроду, узакољо11>о струч- 
јшх запатских школа и доловодских гакола, jop 
имадемо у њима заиста стручпу обуку за све ono, 
који су себи изабрали овоје зашшањо за живот. 
И овде јо било до сад у пракси, да су 1)аци пошли 
v школу но толико у намери, да се усавршавају, 
iseli зато, да могу бнти na нојодипо положајо прим- 
ЈБени у др?кавиу службу. 'Гражилп су апоолвпраи.о 
тих школа, да би моглп постићи катогоризацију 
ирома закону o развротаваау државвих намешто- 
зтка, и Boli je било крајњо вромо, да оо фабрпкацији 
у томо смислу правио крај. Пови закон тачпв одро- 
ј^ује задатак школа тиме, да каже, да ученика уз 
oiniiTe образовашо у духу југословенског народпог 
и државиог јединства васпита и теоријски и прак- 
•пгиш за иојодину струку. Закбнодавац овунамеру 
иотврђуЈО п тиме, да дедидирано иаглашава, да 
апсолвент овакве школо има <;вој ранг само у толпко, 
у колико буде оотао и у пракси код заната којег je 
изучио. To значи, да КоЈонај [који апсолвира школу 
морати да остане у овојој струци, ако пак би хтео 

прећ.и у ма које друго занимаље у државној олужби, 
рапг иу со no рачуна. 'Гимо je доиосоп рогулатии 
n за оамо школо, јср lio у буду11е заиста посећивати 
те школо само onaj који жеди остати у струци и прак- 
тпчкп радити у запату. Тиме су добиле ono школе 
свој особити зиачај и одличап утицај на само поспе- 
шива'1Г)С домаКо прнвродс. 

У пракси се у доба од 10 годипа, од кад постоје 
код нас такве пшоле, показало, да нису потребне 
за опу струку, гдо би ђаци учили то, што могу да 
боље научо од самих мајстора, BOII да je нужда 
установљавати школе за такво струке, где мајстор 
no могио na п.ихово еотетско ооећте и технологију 
довол.по да утичо. Само један пример: нопотробпо 
je код запатских ншола одржавати обичпе столар- 
ско радпопицо, jop lio ми овако призпати, да мора 
дото Biinio иаучпти код доброг мајетора no код обуко- 
у школској радиоиицп. Мислим пак, да не можемо 
замислвти ои обуко боз школе тамо, гдо дођо у об- 
зир у првомо роду тохиологија, обрада материјала 
према естетским осјећајима, декоративно црташе 
итд. Док у првомо случају ђак осјећа у мајсторској 
радиопици еву озбиљност рада и живота, буде у дру- 
гом случају са спротпом руком наотавника уиућен 
у естетско осјоћапо и доживљаае рада у пупом 
обиму. Без сумње у том случају ради учоник вшпе 
умом noro рукама. 

Како ja видим баш у овпм школама особпту 
важиост, не смем да шутке пређем проко деловод- 
ских школа, гдо се васпитају доцакоја имају већио- 
колико праксо у свомо занимању. Баш та катего- 
рија je за пашу државу најважнија, jop се у n.oj 
у иотини усавршава дјете, којо јо пеколпко година 
радило у изабратој (^руци, na првђе на то у школу, 
да би оо што вшпо стручно псиопунило. Из OBTIX 
шкода добићемо квалифициране радиикс, који ke 
лагано, али посво сигурно замепити до сад наме- 
штене инострапцо. Лко je икад био допешоп потре- 
бан и ваљав закоп, могу да кажем да je, из разлога 
којо сам навсо, данашњИ продлог Закона o техипч- 
ким средњим u муппшм занатским школама највеће 
важпооти за нашу земл.у. 

Гооподо иародни пооданици, кад смо си BOII 
пачисто o задатку овпх устапова, троба да пређемо 
и na расматрап)0. дали овај закон гарантујс запста 
стручну обуку и напредак завата. (^во би наиме 
било узалудно, све одлуко закопа биле би боз ути- 
цаја na живот, ако нс биомо имали у шкодама одлич- 
пог наставнОг особља. Ja мислим, да ио проторавам, 
аио кажом, да могу иаставпици, који оу овршили 
униворзитет и остале школе ваиста ваопитати ђако 
"за оплошиу теоријску отрапу рада у животу и ив 
тих ђака могу постати ивврсни тооротичари, чинов- 
ввцв итд, a школс o којим баш сада расматрамо ми, 
могу оотати na висини једппо у том олучају, ако 
наотавници буду стручњаци n практичари. Ако 
етојимо на томе гледишту, оида, гооподо поолавици, 
миолпм, да треба; да имамо код намештања у занат- 
OKIIM деловодоким школама у впду, да no може 
одлучитп само кваиитот школске спрсме, BOII испред 
све праксе, rio3naBa'ir.o отруко и рад у радпопицама. 
Наравски завиои оида квалификадија и нартављање 
од тога, да рефлвктираае ва места у напоменутим 
шкчлама буду узоти из праксе у приватним преду- 
већима. Истина je; да у предлогу буде цитирад 
став ив Накопа o чиновпицима, прсдвиђа за стручие 
и продмотпс учитеље могућиост п.иховихпамештеп.а, 
no ja се бојим да he ове школе и Јиезин ииво да трпи 
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вбог тога, јер сви ти наставници релативно према 
ђацима; који no закону могу да усвојој струци задр- 
жо рапг пепотпуне средл.п школоилипотпуиосрсдЈнс 
школе губе, j ep су разврстаии као чиновницн треће 
категорије. Ако и то не бисмо узели у обзир, морамо 
да мислимо иа будућност школе, код чога не смемо 
заборавити, да nelie одличан стручл.ак, који je за 
опакве школо иеизоставно потреоаи, стунити у др- 
жавну школу; јер му се не гарантујо положај, који 
одговара његовим споообностима и раду. Ми нећемо 
изгубити оиих старих стручњака, који су довели 
иашу школу до одличног резултата, јер старци 
немају куд да иду, али, господо посланици, ми бисмо 
(;војим (;адржајем тешко грешили против тих скром- 
иих радш-гка, кад пе бисмо унели у закон амаид- 
маи, који им гарантујо будућност. Заиста у скром- 
ном обиму предвиђаља који им гарантује будућ- 
пост и могућност у Чиновиичком закону, у иара- 
графу 9, где со каже, да у струкама, где зависи рад- 
у првоме реду од прирођеие спретности или ветти- 
ire, која со добије у току праксе, прописује Мини- 
сгарски савет уредбу, којој школској наобразби 
удовол.ава рад у поједииим струкама те § 59 који 
омогућава прелаз из слободног зваи.а у државну 
службу у изнимном случају, ако то тражи особита 
државиа корист. Али то важи само за звање од 3 
скупиие ir више. Према томе одмах генералски ранг. 
Иризиајем, да je могуће и оваких потроба, али боз 
сумње има вишо држави потребних прммера за пре- 
узимаи.е практичара у службу, који се додел.ују 
и нижим окупинама. Због тога одбор који je радио 
онај продлог донео je неколико амандмаиа које сте 
чули прочитаие уз §§ 61, 89 и 93. Ha крају нека ми 
буде дозвољено да напоменем и једну чињепицу 
која не сме да буде заборавл>ена. Мислим на потребпо 
осигураиЈе квалитета наставника у тим школама, 
што iiCMO постићи само ако оа горе изложеног гле- 
дишта осигурамо и за будуће наставнике одговара- 
јући поло>кај. У закон сам унесени су амандмани 
у том погледу, na вас молим, господо народни по- 
слаиици, да закон из разлога које сам навео изво- 
лите примити, те тиме документовати захвалност 
отша који су уложили сав свој н?ивот, рад и ваање 
за усавршаван.е домаћег нашег заната. Изјав.шујем 
да ћу гласати за овај законоки предлог у целости 
н у поједипостима. 

Потпретссдпик Др. Анд« Хасанбеговић:   Има 
реч народип посланик г. Мита Днмитријевић. 

Мита Димитријрпић: Господо народни посла- 
иици, ако би поглодали коју већу грађевину у Reo- 
граду, видели би на околама, од темеља до крова, 
сабране раднике готово из целе земље. Ha тим 
грађевипама je у радништву претстављена готово 
цела Југославија од Јужне Србије до Лике, Дал- 
мацијо, до ])аната и тако даље. Али нажалост, сви 
су ти радиици нижих послова. To су људи који носе 
камеи, мадтер. мало je њих који he радити мис-три- 
јом, то су еве иижи радници, a онај који руководи 
тим пословима, стручним именом назван палир, 
то нису људи, ретко кад, велим, ретко кад из иаше 
земљо, иего су већином из суседних земаља. Нај- 
веНим делом ти су људи из Мађарске и Чехословачке 
na чак и из Немачке. У ово време опште беспосле- 
иости силазе радници са севера, и ове озбиљие ви- 
ше техничке послове они узимају у руке, a наш рад- 
ник има оие ниже техничке послове. Зато je овај 
пројекат закона од особите важности што on, иажа- 

лост врло доцкан, има за циљ да cnpeivni нараштај 
стручио, техиичко-предузимачког радништва које 
he руководити грађевинама и свима нашим техпич- 
ким и друпш нословима. Овај пројокат закона до- 
песеи je из вромеиа пре оассанка Пародне скупштине. 
Он je рађеп, дискутоваи, промииивепо je o њему 
прошар je кроз пленум Врховиог законодавног' 
савета, a заслуга je г. Мшшстра што га je као иека- 
дашњи члап Врховиог закоиодавиог савета изноо 
пред Скупштииу.,0 важности овог закона ne треба 
пи говорити. Само треба говорити o томс колико 
овај закоп обезбеђује да се средња техничка школа 
уздигнс до one виспне до које запста захт(!вају саме 
нотребе рада у нашој земљи и тих внших стручпих 
техничких радника. Ова врста школе у Француској 
се зове „L'eoole dos arts et metiers" што значи 
школа уметности и заната. Ta школа у Француској 
заиста даје врло способне техничаре, спажне, и v 
духу чисто виеоке културе, и једап јак слемопат 
за (;твара11>е свега опога што сс везујс тако тесно 
са интелсктуалпим животом, да се не зна, где je за- 
мисао једпога архптекте, a докле иде дело радника. 
техничара, хиљадо ихиљадо радника и продузимача! 

И према томо. господо, ja се бојим и нека ми 
будс допуштено да то овде кажем, да ми можомо 
врло много закона доносити овдо, али ако ти закоии 
буду само бирократски, ако буду стварали само 
бирократске установо, онда Ј.омо имати школа 
којих he, као што малочас рече мој добар иријатељ 
бити пуно, али практичног рада из њих мало. Зато 
ja истичем потребу врло велике озбиљности. Ha жа- 
лост, морам да кажем један контраст: тако pehii у 
моменту кад ми овде сви истичемо зпачај ових UIKO- 
ла, у том истом моменту Г. Министар финансија 
предлаже ЦјИхову редукцију, xohe да и тај мали 
број редуцира na мипимум. Прсма томо, господо 
ja сам у педоумици да видим шта lie изаћи од ових 
закопа, који у првом свом кораку остваре&а паи- 
лазе na један отпор. Ирема томе баш из ЛЈубавтшре- 
ма томе многобројпом радппштву нашем, које, ра,- 
зуме се, неће моћи у хиљадама и стотинама дапро 
ђо кроз те школе, али кроз који ће ипак моКи да 
прође и no пеки од jbnx, који he бити пионпр и вођа 
пашег радишптва na једпом стручном послу и који 
he учипити да све ман,е буде радништва, које he 
долазити из суседпих земаља и пашим радницима 
одузимати најкрупније парче хлеба, док би ови и 
даље имали да раде за ne зпам колпко десетина 
динара. Ja, специјалпо, као посланик из Јужне 
Србије могу pehn, да у предратној пашој земљи, 
тада назвапа македоиска мистрија и македоноки 
4eKnh подигли су све тако pehn грађевине no Бео- 
граду. Македонци су зидали и стваралп. Сам народ 
у својој великој животној сиособности створио je 
врло много угледних грађевипа. Они су радили Ми- 
пистарство спољпих послова, na чак и поједине 
дворове, n за то ja, специјалпо као послапик из тога 
краја, xohy да кажем, да je вацијуђи глас да се у 
Јужпој (]рбији подигпо што Behn број ових школа и да 
те школе узму у руке ону велику способиост народ- 
пог стварања, опу велпку способпост која прелази 
занатство и иде у уметност. Ми данас иа црквп 
(',. Спаса у Скопљу показујемо страпцима ona лица, 
one дуборезе, one резбарије, one орлове и onn се 
томе диве. Међутим ми дапас у Јужној С4рбији 
пмамо свега једпу школу у Скопл3у, na и ona, na 
?калост, ne ради како треба. 

Имамо једну школу у Охриду. Нодигли смо у 



СТЕНОГРАФСКЕ БЕЛЕШКЕ 245 

Црпој Трави једну школу за зидаре, a иовнато je, 
да  су   Црнотравци  познати  зидари  на све стране. 

Али, господо, nujo питање еамо да ивгласамо 
један закоп. него будним OKOM треба да мотримо, да, 
кад овај закон изађе одавде, уђе у стварност. Треба 
да пазимо, a не само да изгласамо занои, a да оста- 
ну бирократске установе, од чега нн народ im ми 
Јгомамо никакве кориоти. Ja говорећи као посланик 
из Јужне Србије, нарочито иагдашавам ово; Mu 
можомо да направимо један преоород у нашем ва- 
ватству п у ствараљу нашег техничког нараштаја, 
који ће преузети даље рад. Не само то, вего lio за- 
увтавити и ону масу печалбара. Господин навести- 
дад обедежио je наше печалбаре једном лепом пе- 
смицом који у исто време и раде и певају. Hain свет 
до.к; на Југу мисли оамо на рад. Велики nam иауч- 
miK иок. Јован Цвијић говорећи o менталитету 
и o духу нашег народа у Јужној Србији рекао je 
да тај »арод доле има работу од почетка до краја 
у свему. On и кад песму пева каже: , Ha Струга ду- 
'liiui да имам". To je народ којн апсолутно у своме 
духу има работу у целом свом животу. Дајмо мо- 
гућности да та велика способност, велика уметност 
(•'роди.овокоима, која се вековима појављивала, до-. 
'Girjo своје размере. Према то.мо ja ii ca те стране 
иоздравл.ам onaj закон, али кажем будним очима 
мотримо да тај закон идо м д.1.i.i' n да со остварп onaj 
цодмладак који нам je потребан. 

Сад морам да кажем још нешто. Ja оам походио 
поједиие »анатлијске школе. У Крагујевцу постоји 
једна Војно-техничка ванатлијока школа, која се 
увдигла до највише висине, јер ти радници, исто- 
јвремено радећи nit своме занату у научном по1;лвду, 
подигли. су се јако и интвлектуално достигли до те 
висине, да данас векадатње радаике иа тешколе 
имамо на челу наших ведиких арсенала и у Љуб- 
љани и у Сарајеву п у другим местима. Узмимо je 
за углед. Ту се ради и научно и практично. Сад je 
цела ствар, господо, у томе, да код извођења уре- 
hojra радионица постигнемо да радионице буду са- 
вромено. Иаправпмо јодаи нлаи. Лћг, господо, жн- 
вимо у једном тешком времену свеопште кризв. 
Сви кажемо нећемо крилу. [ICMOJMO да ,'1нквидирамо 
само TiiM речима, него развимо ам^ију радећи na овон 
иослу да je сузбајемо. Ствбримо јвдан план. Потреб- 
но je да имамо једну аданску привредиу политику. 
Ila ii у овоме, пошто je у пптаи.у Средља техничка 
школа. имајмо једаи одређ§н пут. Морамо отво- 
рити радионице, којо ho одговарати савременим 
приликама, гдо ће се истовремено вршити инте- 
лектуалио усавршавањв, a буђен>ем оне велике 
отваралачке фантазије у изради онога уметиичког 
nrro jo у занатству, такође кемо урадити мнрго na 
иитолсктуалиом подизању. Пракса у школи мора 
да ГЈудо, не no неком расцореду часова, него има да 
будв тако изведена, да одговара искуству у животу, 
да ое у школи створи таква праиса, какву сам живот 
захтева. 

Ja бих имао да кажем само још ono, да je го- 
сподип Министар набројао доста велики број школа. 
Лли ои je ништаван према ономе који греба да буде 
TI који мора да будо. 

Ми имамо средље техничке шкоде у Веограду, 
Загребу, Љубљани, Сплиту, Сарајеву и Новом Саду, 
a ja тражим да имамо једну такну школу и у Снопљу 
и то иарочито у Скип i.y. да она прибира •■no оненаше 
вековима познате генијал^е творце и да истовре- 
мено   буде   и   сама   уметнички   изгр{фивава< 

Ja jom iiciirro сматрам дв Средње техшике тко- 
ле не треба да буду, оне не треба да буду: ајде, ма 
као законодавно тело, решили смо, да буду, и само 
na томо да оетапо, noro ja сматрам да свако од нае 
аази у своме месту, ако случајно Средља техничиа 
школа ио будо створена на бавн саврвменог рада 
и ако не будо потпуна, да ми овдо у Иародпој скуп- 
штини аокрећемо то питаље и да тражимо да свака 
Средња техничка школа цма све отсвке, s не да буде 
као данас', да само ова у 1)0ограду ima ntn 'icnipn 
отоека, a у другим местима no један вли сввга два 
отсека. Ове непотпунб школе нису Средње техничке 
школе. 

1!])ома том(! ja сам учинио неколико примедаба, 
које иислим да деле г\ моји другови. Исто тако сма- 
трао сам за потребно да уздигнем и значај ово Сред- 
ио гехничке Школе, и нека нам ona послужи као у- 
глед, na да временом постане ono што јо данас ona у 
духомшм погледу код француског народа, као што 
je ir у Лмс])11цп са практпчио страио та шко.ш, na да 
буДе у исто иромо ii inKo.ia заната n уметности, кроа 
коју lio се васпитавати иокољења, која he аокољења 
давати иараза кров п.у своме уметничком духу, 
као nrro оо то моуко ппдстп у јодмој розбарији* једно 
лепом нрстену или нечем сличном, да се свуда види 
дух народа и његова стваралбчка моћ у уметности. 
Иока ona вадовољв m^ само практичне цил.ово, него 
и онај Biiiim отваралачки циљ, 0 комо у iiamovi na- 
роду има докааа тггз далокп Прошлости, од Дечана 
до о^тарокмх врата na Скопљу. Мока ono дакло Ha- 
роду помошу. да се усаврши, na да нам не цолазе 
као палири Маџари и други страпци, него да то 
буду напш л.удп. 

Приликом отвараи.а ове Сродње техничке шко- 
ле казаћу jom и ово. Министарствб срцијалне аоли- 
тико, које je час Министарство народног здравља, 
a чае Миристарство социјазше политпко нека утвр- 
ди једаи припдип односно заштвтб namera радни- 
штва, jop mimo радииттво тохнпчко, и више и итнс, 
irajo довољно mniheno од one павало радтпптна И8 
туђиХ вемаља. Нотребио јо у томепранцу поглодатп са,- 
мо павсоиаудружол.аиод Чохаплп Помаца. 11 миима- 
мо воликпх удружења, na чолу којпх морају дабуду 
нашиљуди, атп н:аи1иљудиимајудасестварају. II не- 
ка би i>ог дао да ова СреДња техничкаткола задовољи 
ia.it тај великп циљ од стиарап.а радппка до стпа- 
рап.а уметника. И зато изјављујем, да liy ca том na- 
дом, да lio та школа да иопуни тај велпкп цил., гла- 
сатп за овај пројокат закоиа. 

Претседник  Др.   Коета   Куиануди:   Има   реч 
г. Др. Мплоолап Стојадиновић. 

Др. Милослпв Стојадхгновић: ГосподО пародпп 
iioo.iiaimun. мепи je мпло tuTO могу да нонстатујвм 
да unosio дозавујпсапп у својим скромним падама, 
ноје оу послодп.п пут дотло до ii;i|iavKa,ia, када je 
било рочп o актпнпогтп namoi' уваЖеног Мптит])а 
г. Др. Крамора. са напоменом да lio иосумп пио 
оипм ;!aKoni'KiiM пројоктима, врло важним с обаиром 
na даљу привредну сапацггју namo зеиље, следовати 
ii други слични закопп. И ми видимо да je иашта 
пооло неколико даиа г. Министар Кразиер истрм 
armnomliv II спретношћу за ствар взнео пред На- 
родау скушптмну jom и ова два сапгава закож ка 
пројекта. Ми г. Миниотру дугујемо због тога сваку 
хвалу n nct.oMo заборавити да je он у почетку сана- 
ције прлвјреде namo зешве био један веома апмап 
пиопи]), е којпм смо успелп да дсо проблсм namo 
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стручне всаставе ставимо на вдраву основу, a тиме 
JI прив])еди да дамо не маи.е добру и здраву осноФу. 

Господо народии посданици, ja ky бити врло 
кратак и постараћу со да ивнесем некодико кои- 
кретних чињеница, које lio, поред осталог, потвр- 
дити и то да се пада у внатну противречност гледа- 
ii.a pa ствари. Али применом оиог Хег.еловог пра- 
лила по коме бољи ред ствари ничо из контрадик- 
ције, јасенадам и миолим да he ои u ив ових контра- 
дикториих и равноликих схватаиа и гледања на ства- 
|)ii Доћи до много добрих и одређвних закључака. 

Мислим да јо битно у свему да се у овоме иашем 
раду учини нешто што би било иа штету наше при- 
вреде и привредних интереса. J ep централно пита&е 
јо у томекакои на Kojii начиндасе сувбије постојећа 
привредна криза a ватим омогујји ирвпвредни npo- 
сперитет вемље уопште. Уносећи сву свежину овога 
духа и добру вољу и усповши у првим дашша рада 
ваконодавног тела да упутимо цолокупну иату 
активност на пут конструктиван, ватим ако се и 
надаље иотом енергијом будемо бавили привредним 
иитањима ми ћемо успети. Ja ворујем да ћемо истра- 
јати на томо иуту и да IIGMO најбоље решење за 
успешан и бољи живот нашега најрода. Али, госпо- 
до народии пооланици, мп још морамо да се боримо, 
ме треба да живимо у нлузијама са многим предра- 
судама, a те су предрасуде криво, тако исто,.8а 
погрешна репгеи.а пита&а која задпру у живот еа- 
мог нашег народа. Питаа>ђ стручних школа није 
просто miTaiho; ono jo тосио вевано ca целокушп-ш 
сплетом привредних иитаи.а. Ако правилно поста- 
вимо та питан.а, ми ћемо учинити волику корист 
пашој привреди. Уважени колега г. Мисирлић 
прејудицирао je одлуку скупштанску као да јо ово 
iiKTaite одлучно да се § 4 уиутп поново одбору па 
реше&е. Ми o томе нисмо решавали и мислим да то 
иоЈхемо реиаавати. У питању j o једна више случајна 
омашка. Moje je мишљење да Народна скушптвда 
троба оба ова мишљења да процопи upe иого што 
донесе onoj вакључак. Ми морамо иоставити про- 
блем просветне политике у опште на оасвим другу 
оспову. To je теза коју еам ja ааотуиао, a и сада 
ваступам. 

Г. СмиљаннЉ поставио je проблем на једно- 
ставно отичку основу, тумачећи оувишак интелек- 
туалне војске ведостатком морала и квалитета 
ono врото, — као да je хиџерпродукција плод опа- 
лог морала, a но других далеко дубљих узрока. 
To можо да важи за поједпицо, алн ne и за појаве 
у маои које немају битне возо са етичким моментима. 
Нека MU се нс вамери, али ja миолим да ise ова моја 
мисао допуиити гледиште које јо ваступао г. Др. 
Смиљанић. 

Ga леколико речи ja l.y да вам претставим про 
мене које су наотупиле у нашој зомљи, a у вези 
који се постепено ишло ка све јачој разшгјеиооти 
пољопривреде, ванатства, индустрије, као vi оота- 
лих привредних граиа. Ми смо ое развијали мирно, 
оволуцијом ствари, у колико се тичо uaiiio привреде, 
и у томо je ibono јако обелвжје. Тако смо успели 
да у градовима напгам, у којима je доминирао стран 
живаљ, (!творимо аиоолутно овоје иационадно 
градске стадеже, који оу допринели ацсолутној 
иациопализацији градова у најповитивнијем сми- 
слу речи. Овај велики преокрет, претварање ноиа- 
ционалиих градова наших, у којима je господарио 
стран, a нарочито девантински жиВаљ, у градове 
чисто пационалие,  који например  Шумадији дају 

једно воома лепо обедеж]е претотавља читаву по- 
витивну револуцију у животу нашег народа и л.его- 
ву супериорност на стварадачком пофу. 

У почотку 19 века у нашим варопгама пије се 
готово ira говорило српским јевиком. М. Милиће- 
Hiili с правом кажо да се у почетку 19 века у Пео- 
граду могао да се чује оваки други јозик, само 
но српски. Докле je раздика између градова и села 
у ДЈ)угим државама била и оотала чисто ооццјална 
и економска (на пример равлика између Парива и 
Кампав^е, затим Лондона и села итд.), дотло je 
код нас разлика изравито наприонадна. Село je о- 
стало чисто српско село, a nam иарод бпо je транс- 
формиран у једну класу сељака, док јо варош кроз 
дугн период народиог развитка осталаненационална. 

Уважоии ирофосор, јодап од несумњиво геии- 
алиих радника на овом пољу, покојни Цвијић 
иије уносио у расматрање ових одпоеа социолошки 
критеријум, поред свога дубоког nosnanati.a п.егових 
осталих питан>а. Зато јо тврдио неосновано како у 
Србији постојн урођена национална мржња ирома 
градовима. Ja волим да je то једна ваблуда. 

Ta мржња која се манифестује кроз све периоде 
наше историје није урођена национална мржња 
сола према градошша, ного je она иешто специјално 
нашо, продукат историјских прилика којо су учи- 
ниле да je град на једној страни оотао са непационад- 
шш живљем, a село национално. Разлика je дакле 
претожио социјална зг економска код других народа 
a национална код нашег народа. Кад Beh то питаше 
додирујомо, које пружа мначо лопу основу за сту- 
дију овог iniTaii>a, морам рећи да цело питаље треба 
ставити na ову базу да би се дошло лакшо n до оп- 
штих иациоиалннх закл>учака. l'/ro зато no можо 
битп рочи o мржп.п измођу града и села, јер јо no 
сроди једаи продукат нашгих прилика под којима 
се раввијао наш народ. Ta ..урођена мрж'ља" ирома 
оелу, тако je то погрешно казао професор ЦвијиН 
итрала je и иначе велику улогу у иашем народу' 
алм je она све друго само по урођена мрждва. Оиа 
je била одлучна и ва погрешно упућивање политикв 
и оитлих политичких рачуна града и села. Повната 
борба против капута очувала се све до наших дааа 
у пашем селу и ona je играла зпатну улогу jom од 
Светозара Марковића. Процес, који се обавио у 
нашим градовима, протстапл.а једпу од најлепших 
пациопалних револуција у позитивном смислу те 
речп онако исто као шуо оу то и велике борбе којв 
оу рођене под беемртпим Карађорђем. Шта показујв 
ове ово ? To покавује супериорност наше i)aoo и њену 
копструктпвпу надмоћност над осталим живл^ем, јер, 
кад Mir у тој еволуцијп n борби рада и ствараља 
успева. но само да потионемо стран живаљ и да ство- 
pitMO градоки оталеж са национапним тожп.ама, и да 
му дамо чисто нациопалио оболежјо, и да, na тај 
начии, од л.ога стнорпмо јсдап конструктиван еде- 
менат, када je то све дакпе, учињено, онда je то 
јодпа врло важпа иојава, која се ne може потцењивати. 

Видите, господо, невависно од вол.(! појединаца 
природа ствари намеће нам сииом самога развитка 
одређене ситуације, na ма их ми хтоли илинехтели. 
Много IHTO шта у животу народа јаче je од Јкуди 
који со ломе под оилом догађаја. Ja мислим да омо 
m овде, одбраном ово привредне тезе, поборници 
једпе пдеје, која палази корепа у здравом иптересу 
и потроби нашог народа, која јо израз несумњиво 
оаме еволуције живота, noja се оцртава у овејразви- 
јенијој иотреби иаше иривредс. Хоћемо   ли да угу- 
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шимо те потребе, хсЖомо ли да влиминишемо стручне 
школе као такве l1 Ja мислим да не. 

У одбрани својо тозо, noja се претежно васнива 
иа посматрањима привредно ооцијалних појавај ja 
hy се постарати ради културних вакључака из ове 
обдасти да ивнесем и неколико одређених цифара 
тако да моЈкемо, поред више апстрактних посма- 
тра^па ствари да дођемо лакше и до коппрс/пшх sđ- 
кл,учака помоћу цифара. Нећу вас, господо, дуго 
замарати, али ja hy обести enoj говор иа неколико 
гвојих опасака. 

Upe свега мено гшторосујо, ваједно оа вама, да 
утврдимо одиос у коме стоје гимназије према струч- 
ним школама. Ja тврдим, да се, према промењеном 
реду ствари у нашој држави са све раввијенијом 
пртшредом, која се све више и више раввија, намеће, 
неодољивом нужношћу раввитка проблем стављаља 
целокуиие државне просветне полиФике иа једну нову 
Пазу. Ta нова база може бити јачо еволурирање itu 
радиој стручној школи, noja даје посленике спо- 
собне да буду носиоци далеко јачо привреде и широ- 
ког прогреса у нашој вемљи. 11 ми у томо морамо 
успети. Не треба да нас плаши ако пролазно наи- 
лазимо на пеке контрадикције с обвиром на окол- 
иост да стручно радна школа ироуарокује и наро- 
чите издатке, a na другој стразш мп пидимо чиље- 
нице којејемој поштовани колега г. Мита Димитри- 
јевић ивнео, да се показује умањење буџета ва стручне 
школе. Све то ипак не треба да нас плаши, jej) je 
пролавно.У своме експоаеу na. ову паредну годину, 
г. Мшшстар финансија je у буцету умаЈг.ио кредите 
за стручпе школе ва читавих i) милиоиа динара, тако 
na се еве иаше лепс теж1т-е, с об:шром на дал.е реа- 
лизовад.о овога вакона, показују као ништавне и 
немогуће у погледу даљег ивврђења, јер умаавЈње 
кредита у буџету, у моменту кад Пародиа скупштииа 
једиодушно манифестује своју тежшу за остварење 
радних стручних школа, показује једпу контрадик- 
торну теж&у која се мора отклопити. Верујем ипак 
да je пролазног карактера. Господин Мтшистар фи- 
пансија ће свакако успети, да уВлади и Финанси- 
ском одбору створи иреокрет ва ствара&е стручних 
школа, јер ако се прими умап.е11;е издатака за 9 
милиоиа опда lie те вамшпљене стручне школе бити 
лишеие својих радионица, нећб моћи да се ради, 
нити hc моћи стваралачки рад да дође до овог правог 
изражаја. Бев сретстава стручне школе но могу да 
се замисле. 

Ja ћу да Вас ваморим, господо, само са неко- 
лико интересантних цифара. Ми смо ималн бројно 
ста№е ученика na крају првог полугођа 1931/2 год. 
у гимназијама овако: било je свега 21.240 учепика 
у првом резреду гимнавије, 4.938 na мдтури, цсло- 
купан број je 51.810 мушких, и женских 23.904. 
Целокупап број ученнка гимнавијских износи 75.714. 
A ако томе додамо руске школе у малом броју и при- 
ватне гимпазијс у целокупном броју 4.389, оида 
издази да ми имамо, господо, у целој Краљевини 
Југославнји у гимиазијама претеЖно државним, у 
маљем броју приватних, једним делом руским овај 
целокупан број 54.772 мушких ђака и 25.750 жен- 
ских, свега 80.522 ученика гимнавијских. 

Добро, да видимо како стоји са стручиим шко- 
лама. Стручне школе, господо, показују ono. Опште 
занатско стручне школе имају 51.162 ученика, ниже 
занатске стручне школе 1.3.411, оредње стручне тех- 
ничке школе 7.018, свега 71,590. Дакле скоро се ге 
две Kpajibo цифре ивједначују. Наивном посматраоцу 

ових цифара, у чему није смисао статистике, прт-ша- 
зује Се као да je ту пуна уравиотежепост истоветних 
одпоса сиага, јер овоме броју 80.000 стоји na супрот 
број 71.000, чиме би, у пеку руку могло да се каже 
наивном иогматрачу, као да су стручпо школе у 
одиосу према гимнавијама дошло до свога пуног 
ивражаја. Ади, гогподо, ствар ne стоји тако. 51.000 
од 71.000 то су оишто ванатске стручпе школе, то 
еу шегртске школе, то су шегртп, који иду у вочери.у 
школу и кад je завргае, одају ое својим ванатима као 
ручни мануелни радници. Ha тај пачпп смо од броја 
71.000 отписали 51.000 ђака, који се не могу увети 
у обаир тамо, где конструвдпемо однос интелекту- 
алипх стручних посленика, које даје гимнави]** na 
једној страни и стручне школе на другој стдани. 
Остају, дакле, стручие занатске школе, у којима 
имамо 13.000 ђака, који б|)ој, са малим ивуаетком, 
иде, такође, да се посвети гкчгд.учиво раду. Шта je 
еада остало од оне велике цифре од 71.000? Остало 
je циглр 7.000 ђака стручиих интелектуалаца, које 
лиферује стручна школа и која може да апсорбује 
11|)11В|)('да за себе, у колико су л.ој стварно потребне. 
Шта ово даље значи? Значи, да се у нашој држави, 
где су потребе привредне за послоиицпма, стручним 
иителектуалцима ове врсте, далеко веће, може да 
прими годиши.е евега 7.000 стручних интелектуалаца 
докле наша раввијена привреда у сравмери своје 
слаге, иначс стално у почетку тражи еве већи и већи 
број ђака стручних, a има их на расположецЈу свега 
7.000 Јгодишље. Међутим у пашој држави насупрот 
овоме имамо 81.000 иитслектуалаца у гимназијама. 
Држава no може више да упосли иАтелектуалног 
човека у досадап.им размерама. Раније створена 
бреша, сада je затвореиа, a ja мислим, да he то 
тако остати за дуги низ годипа. 

.Додирујући ово пита&е, ja бих иавео да смо у 
предратпој ербији имали око 40.000 чииовника. Др- 
жава je увеличапа три пута. Ако бисмо томе сада, 
насупрот, ставили исту сразмеру и увећали чипов- 
пиштво Према увећамој држави и популацији, испало 
би, да би н чииовпиштво требало за три пута увећати 
што би пзиело око 120.000 чииовника. Адмшгастра- 
ција Краљовиие Србије, са правом можемо рећи 
иије била рђава. Била je добра, поштепа и радљпва. 
Али иако пије бпо спроведен припции рациопалн- 
ваЦИЈе ona je била сва у служби парода n имала je 
свој дубљи смисао. Ми смо чиповппштво увекали 
прено обима стварппх потреба парода, пзражепих у 
овој сразмери садашњој према предратној Србији и 
броју чииовиика које смо добили после рата. Ja ne 
внам тачпо цифру колико има чиповпика, али та цифра 
може да се цеии иа 170.000. Господо народни посла- 
ипци, у доследнооти одбране евоје тезе, морамо при- 
знати да ми немамо пишта против државнпх чинов- 
ника али, хтели не хтели, морамо да на овој страии 
спроведемо проблем рациоиализације, кога се иначе 
Немци постепеио одричу у индустрији из чиото со- 
цијалиих разлога, јер je хиперпродукција радие снаге 
у вези рационализације одвела иуиом nopeMetiajy у 
Немачкој и имала за резултат да милиони радппка 
остану без поела. У Америци статистика утврђуј(^ 
да je рационализацпја рада учикила за 150/о цело- 
купног радништва ивлшпним у процесу економског 
рада и стварања. Зато поједини напредни народи из 
социјалних разлога беже од максималне рационали- 
зацијв овако примљепе, као и од jr.enor јачег изра- 
жаја који чиии човека апсолутно ивлшпним у вели- 
ком процссу рада. Али, господо, ако од тога беже 
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други иароди и нз тих разлога, иемамо потребе ми 
да божимо, jop милисмо у знаку (■тва[)а1г,а тошко 
ипдустркје, иити се наш живрт оцртава у свему у 
зпаку проблема других. Јер, господо, ако je игде 
потреоа за рациоиализацију, она je нотребна у иашој 
држаниој администра.цији, o чему Квмо говорити сце1 

цијално када будв дошао na ред државни буцет, и 
онда IIOMO видоти, како и на који иачии то питаже 
да решимо, да ли путем скупштииеке апкете или уз 
амгажоваи.е етручних људи те да тако до1)емо до 
свести, до сазшш.а и практичних солуција, те да се 
број чиновника емаи,и, али у исто време и да се про- 
дуктивитет рада у дргкавним надлештвима иодигио. 
(VK'IIBO одобравање). Ja мислиК!, да IIOMO TO моћи да 
учшпгао ако уведемо једап рациоиалии метод рада. 
To je врло велика потрвба иа OBOJ етраии. Ja говорим 
o томе овога иута само зато да бих могао да покажем 
iieMoryliHO(',T даљег аигажовапа внтелектуалаца од 
страие државе у оиом броју гимназија. Држава je 
своја врата у главиом ратвррила интелектуалцу и 
оиа више ае може да га уиогли у онако волижш броју, 
који лпферују даиаши.е иаше гимпазије. Сад долази 
иитаи.е, ако не може држава да упосли иптелекту- 
алца, KOji" долази И8 гимиазмјо. a мн см.о то утврдили 
у нрошлигу. говорима, аи садто тврдим, да je држава 
била дуго времо једини коиоумент, једиии послодавац, 
оида се поотавља питање, ко може да га упоели ? Mu, 
господо, као гато сам утврдио даиас у нашим гимиа- 
зијама имамо у овој годиии око 80,582 учеиика. Где 
lio nalili упослеп-а толики Љ^ди? Једини пласмаи 
може да буде у иеликом процесу привредпог рада, н 
иаиредова11>а привреде уошнтс чијем иапретку треба 
сви да тежимо. Ето ту треба да се изврипг јсдан: 
велики преокрет наше просветие полнтике, за који 
пледирам. Ми сви морамо да се старамо, да та поли- 
тика буде на једиој нрвој радпој-привредној основи, 
шшчо ћемо доживети катастрофу п еа нашим шко- 
лама ir ca нашим интелектуалнмм пролетаријатима. 
И место дугпх говора o томе као што je и до сада 
био случај да ли ћемо укииути једиу или другу гим- 
иазију, ми, господо, треба да говоримо o томе како 
да гтворимо оне школе, које ke највите да одговоре 
жпиотиим иотребама iiamei-a народа, a то можо бити 
еамо na једној отрани на бази реоргаинзације иаших 
гимиазија, на другој иак иа базп отвараша што ве^ег 
броја (тручиих радцих вдкола, које ће доцринети да 
регул.Ш11емо привродиа иитана иашега парода. Дакле, 
овдо иије miTatie само o стручним шкалама noro je 
у питаљу целокуииа лроеветиа иолитика и цело- 
кушга проблем иривреде и културиог иапретка наше 
земл.е. 'Гако ствар стоји. 

Ja ne зиам, господо, да ли би иеко од нас могао 
да вас разувери цифрама нлп закључцима ма које 
друге врсте, и, да иам докаже да ових 80.000 ученика 
које спреме гимиазије, a ва које држава мора да 
затвори своја врата јер je преиуна чиновницима, да 
oira могу на1ш ма где упоелеља иа другој) отрани, 
ако не једино ir само у јакој и развијепој привреди 
надге зомље. 

To je, господо, једна чиљеница o којој треба 
хладно да размиелимо и да водимо рачуна пре свега 
оономе што je батпо потребно за иашу землзу, да 
предузмемо мерекојс; иаискује интерео иаше привреде 
и иитерое паше деце коју кроз гимиазије лиферујсмо 
у тако великом броју, a коју треба да учинимо ко- 
рисном за продуктиваи рад u привреду уопште. 
ГоспоДо, ових SO.OOO гимпазиста, ако буду завртинли 
Ођрје школовам.е, као n omi icojn тек долазе у рећвда 

броју но могу да нађу аацослења у привреди просто 
зато, што иаше гимназије ниоу оиакве какве треба 
да су и што се данадпња наша интелектуална спо- 
собност у Boliimn с.чучајева ие подешава према ве- 
ликим потребама привреде и привре/ишх оложених 
функција уопшув. To даиашп.а наша гимназија не 
даје и не може дати no свомс саставу. Стога иа су- 
прот постављеном више стореотигшим принцип^ша 
ми ћемо морати да прибегнемо реформама наших 
гимпазија можда давши нешто специфично nanio на 
тој страии. Ja лично сматрам, пошто гимназија 
оваква каква je, и noja jo поникла у периоду кад су 
бпли потреони искључиво чиновпици да ona апсо- 
лутно ne може, чап ако би се то и хтело, да задо- 
вољи дапашп.е привредпо потробо, услод чега Mopajao 
брзо прибећи стварап.у савремених стручних школа 
noje бп у евему одговарале дапапт.шуг пашим потре^ 
бама n пашем прпвродпом жпвоту уопште, пако 
бисмо дошли до inu|)ог матсријалиог напретка na 
самим тим и до јачег културпог нолета. Јер je мато- 
ријал1'1о богатство услов n за духовио, као што је 
и обрпути случај. 

Зато што гимиазисте у оваком великом броју це 
могу да nahy уцослеае, ми чшшмо злочпн према 
љима што их уцућујемо na пут где их ne чека mi 
слава ни величииа, пего бода it немаштина уз све 
јаче стварап.е иптелектуалпог пролотаријата. У при- 
вредп, где у слободпој утакмицп долазо до израдаа,ја 
путем олободпо утакмпцо, путем сеЛекције, само one 
јединке које су радне, способне и наоружапе струч- 
noM спрсмом, шта he ту да раде гимназисте једпо- 
страпе теорпске онреме ? У цривредном животу »ц, 
телектуалац ове врете потискује уз све друге 
недаће којима je изложеи. Тимо што je држава "аа- 
творила своја врата и ne може да прими веЈ.е Gpoj 
чиповпика сем да попуњава упражп.ена места ова 
војска ђака гимназиста у броју од преко SO.OOO само 
у овој години иде у пуну неизвесност и њима нема 
noMoiiii: цод овим тешким околностима. Парадокс ie 
управо у томе да то опет подвучем, што наеупрот 
ових учеипка ми снремамо за чисто привредпо функ- 
ције само 7.000 младића. Mu не можемо да отварамо 
према својим лпчипм прохтевпма друштвепп живот 
пего морамо да се прилагодимо стап.у стварп који 
памеКе измепу пашег мишљеЈва. Ту je стручна гакола 
no среди и кад овако стоје цифре, ja мислим да пије 
тешко устаиовити рреџмукство стручне школе и све 
благодети које he nama деца имати кроз стручну 
радну школу. 

Нису без иитероса податцп да од овога броја 
80.522, учествују, с обзпром na веру: православипх 
na 1000 стаповпика са 1,34 у гимназији, рпмокато- 
лика 0,78, Јевреја 7 иМусл1шаиа0,15. Значи Јевреш 
су na првом месту. Ми ппсмо аптисемити, иити iieMo 
то бити све допде докле год Јевреји буду лојално 
грађапи наше државе, a они ти дапас јесу и ne може 
да нас љути конотатација, да Јевреји, оа обзиром на 
учешке гимназиске деце стоје na првом меоту. Лли 
господо, nnje реч само o томо, није роч o атаку на 
права паставпика гимнавије, na многобројноот "деце 
у гимпазпјама, иптп na гпмпазпје као такве. Ио 
треба да поставл.амо ово питање алтериативпо у 
зпаку: само гпмпазију пли само стручну школу. 
Постоји подметап o са пеких страна које треба суа- 
бпјати. Мепи je речопо да xoliy да укидам гимназдју 
уопште. Далеко сам од помисли да то тражим. Ja 
мпслим, да ппко од вас није моју тезу тако ни схватио, 
јер сам ja био jačan у пзлагању. Уз сав респект који 
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имам према гимназији, ja ипак тражим, кад се деца 
одваже на пут школован.а, иа пут скуп и триоиит 
наш je свети дуг да ту децу оспособимо како би кад 
сврше школовап.е фактичкн користили себи и своме 
народу. Отуда ми хоћемо да ое стручне школе кул- 
тивишу миого јачо и да се васпитање деце и спо- 
собност човека не цени само апстрактно и површно 
него у продуктивном раду и радном процесу и да 
се на тај начип убрза преокрет отвари који je насту- 
пио у увеличавању привредиих богатстава путем 
ширег иапретка свих привредних грана. Кад овако 
ствар стоји онда није тешко демаитовати заблуду 
која се показује и у расположеп,у да ученицима 
средњих и стручних школа не тробапризнати екви- 
валенцију иа факултет. 

Зашто, господо, да се једноме ученику сродње 
техничке школе, који je ту школу завршио, оспо- 
рава право уписа на технички (}»акултет, ие на други 
(ј)акултет, иего само на техиички ? To се тражи овим. 
Друго, ne заборавите, господо, ово, да je мали број 
учеиика који lie да се усуде, руковођеии амбицијом 
или чим другам, да; мапустивши средн.у техиичку 
школу проведу још четири пуие године на универ- 
зитету. To није недоследност тезе, која се брани, 
uero акт правичности, да се тим људима да право 
еквивалеиције за угшс иа технички факултет. као 
што се богослову даје право на упис у теолопши 
факултет, или свршеиим учитељима право на 
упго; на вишу педагошку школу. Ако некб међу 
пама хоће да потоже тштање еквиваленције ових 
школа са матуром, е погледом на упис иа слично 
факултете, онда ми кажемо: да je то питаЈБе сада 
Beh доцкан поставлзено. Ми смо и у Законодавном 
савету и овде у Народиој скупштини учиншш прву 
брешу ка правилпом уређиваљу овога питања, кад 
<!МО већ признали појединим стручшш школама еквн- 
валенцију за етупање на, универзитет. Речено je 
овде, да he се ствар вратити Одбору, да je понова 
проучи. Шта има да се враћа Одбору да ои проучи ? 
Та je жеља ииспирисаиа оним нетачним схваћањем 
o значају ередаих стручиих школа. Ти обзири по- 
тичу из недовољног познавам.а материја и односа, 
који се маиифестују у иашем друштвеиом м аривред- 
ном животу и ја не видим разлога зашто би се ово 
понова враћадо Одбору на проучавалЈе, поред овако 
лепе стилизације, која даје ученицима среди.их пшола 
право, да, када те школе заврше, могу да ступе на 
униворзитет. Ја не видим разлога и за друге одлуке 
или, у најмању руку, нека нам се каже, зашто би 
се ово морало упутити поново Одбору. Нека се на- 
супрот нашем гледишту које се заступа истакне друго 
гледиште, па нека сеидеје испоље и дођу до ме1ју- 
собног тареп.а. Нека дођу до изражаја речи Њбгошеве: 
„У крв he нам вјера утонути, боља она, која не 
потону". C обзиром па зиачај стручиих школа, ја 
мислим да враћан.е Одбору иема смисла, али ако 
се прими то да се врати Одбору онда се надам да 
ће Одбор брапити овај пројекат др. Крамера, иашег 
уваженог сарадтгака и да ће остати при тој еквива- 
ленцији, која се дајестручнимшколама (Г1љеска'ље). 
У § 1 има иеколико речи o томе. коју врсту ђака и 
радништва лиферују стручне школе. Нека ми се не 
замери, али ја морам рећи, да се постутшо мало 
цицијашки тамо где се паглашава шта и која врста 
послеиика издави ш ових школа. Ја бих молио Г. 
Министра Крамера да прими једпу просту стили- 
зацију као додатак § 1, да се само дода: „и стручие 
техпичаре". Јеровако   велике и зиачајио школе и 

као што су сродц.е техтшке не лиферују само радшше, 
пословође и самосталне заиатлије. Мислим да ћете и 
сами имати у виду ову контрадикцију с обзиром на 
велики значај стручних школа, који се придаје оиоме 
закоиском пројекту. Дефиииција ових школа у вези 
атрибуција свршеним ђацима не може се одржати. 
Ја мислим да наши техиичари који суревњиво гле- 
дају на техничаре ове вроте неће имати оправдан-их 
разлога да негодују ако се овоме § дода „и стручне 
техничаре", јер они пиоу ии инжињери ии архитекте, 
пего стручни техничари, а no тим се подразумовају 
и све друге врсте техничара којих у нривредиим 
предузећима има врло миого, како с погледом на 
врсту рада тако исто и само звање. 

ЈПта je стручни техиичар ? To je онај који уче- 
ствује у отручиом техиичком раду уопште, почев 
од палира па тако на више. У Немачкој се тим имепом 
обележава лице са свршеном средшОМ тохиичком 
школом за разлику од оиих који су свршили више 
техничке школе, иа којима се добија титуда ипжи- 
jbepa и архитекте, тако да би овај појам таман одго- 
варао правом смислу речи. Зато ja и молим Госпо- 
дина Министра да ово прими. 

Господо, што се тиче призпаи>а права ученицима 
ових школа, ja бих желео да вас потсетим на оно 
што je казао малочас наш друг господии Димитрн- 
jeBvtli и тиме да у неколико допуним а>ега који je, 
глорификујуЈш радника и мајстора,. иотакао неко- 
лико лепих момената из паше историје и ^епосрбдне 
паше околине. Господо, ево имате у Београду и 
Загребу грађевина које су подигли наши прости пре- 
дузимачи, који су учили средц.е техничке na чак 
и ниже школе. Имате, господо, масу жел^езиичких 
пруга и других објеката, масу тунела, који су са- 
граћени без учешћа иижи113ера већ само уз учешће 
ђака ових средпЈПХ школа. Имате и у ]]еограду и у 
Загребу и у свима другим варошима велтш број 
лепих палата подигнутих под иадзором ових учеипка 
чија се вредност потцеи.ује, и зато, господо, ми 
шима дугујемо своје пуно призиање. 

Ми смо, господо, у своје време, претреС£(јући 
закон o радњама имали велику борбу око тога и 
успели смо да у закоиу o радЈ(.ама уђе одродба d 
признап.у стечених права мајетора. Ja вас молим дн 
iipHMajy}iH овај закопски пројекат тв учипито са 
пуним увереЈг.ем да je наступио један велики пре- 
окрет у животу nanfera народа који за соббм по- 
влачи и преокрет у пашој просветиој политици који 
ее мора маиифестовати у нашој тсжљи да подижемо 
и чувамо иаше стручие радие школе као главни услов 
за правилап развитак и просиеритет паше земље. 
(Одобравап.е и шБО('ка:[г,е). 

Потпретседпик Д|>. Авдо Хасаибегоиић: Има 
реЧ иародтш послаиик r. Витомир Видаковић. 

Витомир Видаковић: Иослератно време обилује 
у сваковрсној кризи: материјалној, духовној и мо- 
ралној. Криза на све стране. Изгубило се предратио 
мерпло вредпости у оцени евију облаоти човсчјег 
живота и ЛЈудскога другатва. 

Сви падлежни фактори папрегку своју спагу да 
нађу лека материјалној кризм, или да je бар колико 
толико ублаже. Све се чини и чиниће се, алп велтг- 
кога успеха не може бити, док се ne предузме једпа 
жива и организована акција и звапичпих и незва- 
иичнргх круговаи поједппацаи друштва иапоправци 
моралпе кризе. 

Под пресијом пових 'потреба прскају рамови 
старих идеологија и институција којо више  bte за- 
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довољавају. Иостепсно со očima старо социјадно уро- 
IjeiLe да би направило рлеста изгради.и иових ооци- 
јалних форми. 

Расуло je уисто оударом парода у свет моралпих 
идеја. Иролазимо кроз један од оиих ротких иер- 
вовних и буриих периода историје човечанетпа, који 
па душу и иачип живота читавих поколЈСња утискују 
свој пеизгладиви жиг. 

Више сс поступио поткопаватг-е ауторитета мо- 
ралних идеја, бацају се у блато и са садистичким 
уживаи-.ем слушта се морило моралиих вредиости 
све ниже и ниже. Лајички морали свих нијанса 
}ieiipecTaiio остају неефикасни, празна теорстисања 
без битпог основа олабо показују могућиост излаза 
из друштвсног моралиог хаоса; не могу да омогуКо 
мирап развој социјалиог живота у свима н>еговим 
граиама, no могу да канализују и (■аикцио11ишуг 
људске напоре, вбог чега трне савест, слаби осећање 
мрралне одговорности, престају обзири, падају скру- 
пуле и губи се мерило вредности. Тако с.е појављује 
на повргаииу инстикт и животил.изам. 

Човеков приватии живот не цппе своју снагу из 
припудиих мера, Beii ггз виталпе моћи идејних сила, 
којо немају законску ((»орму. Он je дело човечијсг 
вас1гата&а, плод н.егове иајимтимније унутрашп.ости. 
Из људског дела може ce закључити природа оиога, 
што се у :њему налази. Л ono што се догађа у животу 
појединаца и дапашњег друштва, говори иам, да се 
у моралиом погледу иде све ииже и ниже. Све се 
јаоније запажа систематско слабљење моралних скру- 
пула, трајпо падашо. 

Карикирашо иородичиог морада je поткопаваље 
битиих основа содијалиог организма. Иорнографска 
литература шгаада traje имала већу прођу. Сензаци- 
онални чланци у новинама, који говоре o породичним 
скандалима, убиствима, детоубиствима никада нису 
више читани. Сензационални филмови дано-ноћно 
пуне биоскопе; сале са порнографским сликама за- 
крчене су публиком... 

Израђује се дакле, ндоологија и меиталитет чи- 
тавог иовог покољеп.а. Ilo броју убистава,. самоу- 
бистава, равбојништава, a(f)epa, проневера, влонамер- 
них банкротстава, троваи-а, завођетг.а и друшх по- 
рока може се предвидетн какав he бити тај нови 
монталитет и идеологија. Иде се у сусрет времоиу, 
када ће врлина постати порок, a иорок врдина. He 
препречи ли се пут овој бесомучиој иајезди, тискаТ1>у 
многоструког неморала у први ред, Бог he сввти 
знати — шта he na крају бити. 

Али, да би се почело лсчити наше друштво од 
ове аморалиости, да би се уздигао јавни или дру- 
штвени морал, да би се еузбила кримииална дела, 
корупција, разврат и све^олика иоквареиост, пужпо 
je поред примене најстрожијих зал^опа и велика кул- 
тура духа, a она се у школи, после породице, гЉчип.о 
развијати. Још je Ликург рекао: „Једну државом ne 
чиие cpehnoM само закони, него и вас.пита>ге. Рђаво 
васпитани људи ие почитују никакве законе". 

Шкодску омладмиу треба приближити извору je 
вавђвлских истина и иоториског националлог морала. 
Школа треба да да васпитног и поштеиог човека, na 
тек онда: математичара, правника, финансијера. У 
човеку треба иробудити и развити вољу за све што 
je добро и поштеио и да само то и чини, a да мрзи 
здо и непоштеше. 

Џон Стуарт Миљ рекао je: , Задатак je школи na 
првом месту да васпита л.уде; na после да даје нау- 
чаре и стручп.аке. Прво смо — води — људи, na тек 

опда адвокати, ипжиЈБери ит.д.1" — У републикан- 
ској Иемачкој, морално-редигиско градиво смдтра 
се као основ и центар свеколике средЈг.е шкодске 
иаставе. Л у Енглеској и Америци ово се грндиво 
предаје и на Упиверзитетима. 

Свеколики напредак и морадни и материјални 
иде увекса омладином. Што je више омладипе спрем- 
но, за морални и културни живот, -- више he бити 
пиопера за борбу противу друштвене покварености 
и стварап,-е моралпијег друштва. 

G тога, господо пародпи послапици, треба у еве 
програмс паших шкода увестп поред општег и струч- 
ног градпва, и васпитно градиво, у које би се унеле 
ocHOBiio моралпо-редигијске јевапђољске истине^ све- 
ТЛИ примери из народпе и опште исторпје, као и из 
других хумапи(;тичких предмета. 

И ако су ово стручне школе, у п>има се школује 
омдадипа у добу када се раввија ne само знанпв и 
умеп.е, веште руке и извежбаио око и остада чула, 
Behi се формира и дух, вољ;\ и моралпа снага за 
подношеп.е животпих тегоба и достизапа што већег 
успеха. A без овога ne подиже се будујги човек, не 
решава се пи морална криза, a no готову пи мате- 
ријалиа. Јер, духом спажап човек, савдадаће сво 
тешкоће. 

Наше пдеме je снажно у духу, пребродило je 
петвековпу кризу своје егзистепције, a камо ли 
iielie и све друге кризе, ма какве one биле. 

C тога, господо и 6paho; молим Господина Ми- 
нистра као и г. известиоца да изволи примити, д^ 
се у чдану 1 дода посде речи „уз опште образовап.е" 
још . и васпитање". 

Даље модим да се у чдану 14, I ставу, 1 реду, 
брпше реч ,програм", a na место те речи да се на 
истом месту уметну речи „са стручшш и васпитним 
градивом, као и". 

Налазим, господо, да je то целисходно и умесно 
јер he то добро,учинити у Средњим техничким шко- 
дама, где се у младићима формирају такође све њи- 
хове особине и својства, na им треба подиГји дух и 
тегобе и борбу у животу, јер he један снажап човек 
духом увек пребродити тешкоће ма какве one биле. 

Погипрктседпик Др. Авдо Хасапбеговић: Иошто 
се вшпе нико пије јавио за реч у пачелпој дебати 
објавл^ујем да je дискусија у начелу завршепа. llpe- 
дазимо na гласап>е у пачеду, i^acahe (;е поимепично 
no уобпчајепом иачину за и против, Молим госпо- 
дпна свкретара да изврши прозивку. 

Секретар Милан Мравље прозива пародпо по- 
сланикг да гласају и они су гласали овако: 

Аврамовп!. ЈЈрапко — за 
Al)nh Анте — за 
Ареенијевић Александар — за 
АлексвЉ Коста — отсутап 
Алидови!!  Ulahnp — за 
Анђелинови^! Гргур Будислав Др. — за 
Анић Мића Др. — отсутап 
Аптопијевић Душан - - отсутан 
Антуновић Јосип — за 
Аранђедови1ј Јовап — за 
Ауер Људевит Др. — за 
Бабамови!!  Јордап М.  за 
Паљић Салих — за 
Вак.ап; Љубомир — за 
l>a])ah Бранко Др. — ва 
Барле Јанко — за 
1)aTmiHli Јозо — за 
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Бачић Стјвпан Др. -   за 
Бенко Јосип — за 
Беширођић Димитрије Р. -    за 
Г>огданови11 Исо — sa 
Божић Милаи -    ва 
Борисављевиђ Страхшва       ва 
Бранковв^ Ђорђе Др. - - отоутан 
ђрушија Радосав — за 
Будишин Стеван —  ва 
БуквЛ Адександар       за 
Вућовић М. Милан       за 
Ваљавец Стјвпан — за 
Варда Север — отсутаи 
Васиљевић Стеван Др.      отоутан 
ВедичковнЉ Милан 15.    - отсутаи 
Всл.котт11  Вељко В. — за 
Видавовић Витомир       ва 
Видић Јоша Др. - - за 
Видовић Богдав Др. — за 
BojinioDirli Јован В.    - отсутаи 
Вошн.ак Богумил Др. - - отсутак 
13ујић Димитрије В. — отоутаи 
Byrai]ieBMli Богвћ Др. — ва 
ГавранчиК Отон Др.        за 
ГавриловиЈ!  Ото     - отоутаи 
Гајшек Карло — за 
Главички Божидар       за 
Господнети!!  U)paibo        за 
Грајић Пе])о -- отсутан 
Грба Миловаи Др. — за 
Грби!« Емилијап — отсутан 
Грђи!) Васиљ — за 
ГрубановиЉ Милаи   - за 
Грубер Фрањо Др. - - отсутан 
Давидовић Витомир  — ва 
Данилови1> Жћвко — отоутан 
Деметрови!. Јурај — за 
Дервишић Ђулага — за 
Димитријевић Мита — за 
Димитријевић X. Тодор — отсутан 
Добровић Милаи С. -- за 
Добровољац Милап Ј. — за 
Довезенски Јован С. — за 
ДодиК Ллекоапдар Така - - отсутан 
Драговић П. Милош — за 
Дрљача BpaiiKO — за 
Дрмељ Ллојзиј за 
Дубоковић Јурај — за 
Дошеи Мирко — за 
Ђокић Ристо — за 
Ђорђевић Владимир М. — за 
гБури11 Михајло — отсутан 
Елеговић Иво Др.   за 
Живановик Мидан A. — за 
Живанчеви!. Михајло — за 
Живковић Негосии Др. — за 
Живковић Иотар Р.    - отсутаи 
Живојиновии Душап М. -- за 
Захарић Чедомир — за 
Зељковик Бошко -- отсутан 
Земљић Јакоб — отеутан 
Ивандекић MBKOBHII Мирко Др. — за 
Иванишевић Петар — за 
Иванчевић Душан —' за 
Исаковић Миливојс Ђ. — за 
Исаковић Мито — за 
Јанковић Велизар Др. — за 
Јевремови)! Драгољуб Др. — за 

JOBTMII VIViiBOTiijc       за 
JoBTiih Милутин Ал. — за 
Јевтић Михаило Р. — за 
JOBTHII  Радован        за 
ЈелиК Милутпп     - ва 
Јеличи!) Божа Ц.      за 
JepeMnli Жииојии        за 
Јоремић Тодо Д|).  — за 
Јоваи Андрија - - отсутаи 
Јовааовић Александар      за 
Јовапови11 Ђока — за 
Јованови!! .1ова       за 
Јовичи11 Доброоав   -   за 
КадиК Хусбјии — за 
Кајмаковиђ Омсј)    - за 
Јгаламатијовик Михајло P .     - за 
Каиди)!  Јовиша К. — ва 
Катић Милош — за 
Каћански Стсвап — за 
Кешељевић Нпкола Др. — за 
Клинц Аптои   - за 
Кнсжевић  Ловро -    за 
Кпе?кеви11 Стјепаи Др.    - за 
Ковач Анте Љ. — за 
Ј^овачови!) Драгутаи Карло ~ отсутап 
Кожуљ Марко Др. — за 
IIOJHII Драгутии Др. — за 
Комаи Албин — за 
Костић Драгутии Др.     - за 
KOOTHII Милорад Ј. Др. — за 
Краљевић Драгав Др.      ва 
Крамер Ллбсрт Др.       за 
Крафт Оеван Др- -- орсутан 
Крејчи AiiTon — за 
Крстановић Ристо — за 
KpoTidi Владимир — за 
KpcTHli Милутин Ј. — за 
KpcTHli Михајло В. ~ за 
Крстић Симо — за 
Кузмановић Лазар К. -- отсутан 
Кујунџић Андрија К. — за 
КујунџиЈ! Г>огол.уб К. — за 
Кумануди Коста Др.  ■ - отсутав 
КуптариК Лнто Др.        за 
КуљашиК Јоахим -    ва 
Куртови!! Bojко — за 
Куртови!!  Шукрије — за 
,11азареви1. Милован М.  — отоутаи 
Лазаревић Тодор Др. — аа 
Лазарев^ Тодосије К. — отсутан 
Лазареви]! Филип С. Др. — за 
Леушић Ђуро Др.     за 
Лисавац Младеи Др.     - ва 
Лончаревић Иваи Др. — за 
Лончар Станко — за 
Лукић Живан Др. — за       , 
Макар Дако - • за 
Максимовић Божидар Ж. — за 
Мак(;имови11 Стјепан — за 
Маланчец Владо Др.     - за 
MapmiKOBiili Војиидав Др. — отсутаи 
Марјан Ђуро — отсутап 
Марјанац Симо — за 
MapKHli Фраи.о — за 
Марковић Милеико Др. — за 
МарковиЈГ Милорад П. — отсутап 
Марковић Никола — за 
Марковић Петар К. — за 
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MacTpoBHli Анте Ф.     - ;за 
Матица Павао — за 
Матић Ђока Н. — за 
Мацековић Матија — за 
Машић Марко — за 
Метииош Милаи Др. -- за 
Мијић Милан Ђ. — за 
Милетић Вјекослав Др. -    отсутан 
MIHTCTMIJ Владисдав — за 
MimoraeBuli Гавро — за 
Милошовић Младеи II.        отсутан 
Милутииовић Милиико Р. — за 
Милутииовић Милорад 'lo. — отсутан 
Мисирли!)  Јован Т. — за   • 
Митрови!)  Јоваи Р.        за 
Михаплови]) Илија 11.        за 
Михајлови11 Светислав Др. -     ađ. 
Мохорић Иван -    отсутан 
Мравље Милан  -     за 
Мулалић Мустафа Л. — за 
Иајдорфер Мирко - - отсутап 
Недељкови]! Урош П. — за 
Никић  Никола Др.     - за 
НикиН Федор Др. — за 
Ннкодпјевић Лранђел Д.     - отсутаи 
Нвкодхш  Брапко Др.  — за 
Ншгковић Трипко — за 
Нуић Иетар Др. ■— отсутап 
Њамцул Раико Др. — за 
Обрадовић Алекса Ј. — за 
Остојић Ђуро Др. — за 
Павлич Алојзпј  — за 
Иалечск Иваи Др. — за 
Парабућски Ђорђе --- за 
Иараиос  Ilinupo Ф. — за 
Иахерник Фрашо — за 
Патриогић Љуба — за 
Перић Матеј Др. — за 
llopiili МипивоЈв Ђ. — за 
llepnli Иинко Др.    -   за 
Порко Драгутии В. — за 
Петковић  Милан — отсутаи 
Нотовар Ловро — за 
Петричић Живко Др. -    за 
Иотровић Марко — за 
Пешић  Милутин   -- отсутап 
ihiBKO Људевит Др. — за 
НиштолиК Славко A, Др. — отсутан 
Погачпик Вмктор — за 
Поповић  Димитријо Ои.  — за 
Поповић   Добривојс  Гер.   Др.   — отсутаи 
Иоповић Душаи        за 
IlonoBiil) Јо(|)тимије — отсутаи 
Иоповић Коста Др. — за 
Поповић Милаи В. — за 
IlonoBitli Милан Др. — за 
Попови!) Свотисдав Др. — за 
Нраљак Недел^ко — отоутаи 
Прека Итшла -- отсутаи 
Ирокоршек Иван — за 
Приицип Јово — за 
Прша Шимо Др. — за 
11у("гослемшек Раото — au 
Пуцељ Иван Ј. — за 
Радивојевић Лазар Љ. — за 
Радић Иван — ртсутаи 
Радовић Саво Др. — за 
РадоЈБић Милан — за 

Радоњић Миљаи     - за 
Pajirli  Toma Др.        за 
Рако  Јапко Р.  Др. — отсутаи 
Pano Стане Др. -    за 
Ресели Отмар — отсутаи 
Рорбахер Јулијаи Др. -- за 
Савић Лранђел  II. —- за 
CaBHli Сава В. ^- за 
СавковиН Идија Г>.        sa 
Санта Гавро Др. — за 
Сарачевић  1:>аденко — за 
Секјдшћ Милаи Др. - - за 
Селић J оца м •       отсутан 
Селмацовчћ Алија       за 
Симић Милорад     • за 
(]MMOBH!I Алецсандар М.     - отоутаи 
Смиљанић Тома Др. - - аа 
Сокић Милоје М. — за 
(^окодовгг!!   Пикола — за 
Спасовић Вукашип — за 
Спахић Владо - - отсутан 
Спиндлер Вјекослав — за 
Спинчи!) Вјекослав — отоутаи 
Сршки!) Милап Др. — за 
Стажић Јосип ~ за 
Стајковић Никола — за 
Оатшћ Лидра — за 
Оапишпћ В.иадпмир Др. -     за 
Стапојови)ч Драгомир М. — за 
Станојевић Милутин - - за 
Стеваиовић Живојии Лр.        за 
Стсванови^ Милан -- за 
Степаиов Миливој — за 
Степаиовић Милан Р. -     за 
Стефановив Игњат — отсутаи 
('тијиЈ! Милан Др. — за 
Стојадиновић Милосав Др.        за 
СтојковиК Милаи Ђ. Др. — отиутаи 
СтошиТ) Стаменко — за 
Орезовић Крста - - за 
Суботаћ  Никола Др. - - отсутаи 
Тадић Глигојрије Др. -    отсутаи 
Теодоровић Војислав — за 
Толиђ Игп.ат М. Др. — отсутан 
ToMiiii   Јаков — за 
Toimli Тодор Р. — отсутан 
ТопаловиН Милан — отсутаи 
TopoMaHOBMli  Хасан — отсутаи 
Трбић Василијо — за 
Трбојовић Урош Др. — за 
Трифушпгаћ ЈВубицда -    за 
Тркуља Станко   за 
Трпковић Ставра К. — отиутаи 
Ћири!. Ђорђе — отсутан 
'liHpnli Стеван — за 
Ћуковић Милан — за 
Узуновик Никола -- за 
Урок Ивап — отсутан 
Урошевић Мирко Ил. — за 
Урукало Соргије    - за 
Фиданчеввђ 'Гома Др. — отсутан 
<1)изир Виктор — отсутаи 
Фотирић Арса — отсутаи 
ХајдиЈ1.ак Антон — за 
Ханжек Лавослав Др. — за 
Хасанбеговић Авдо Др. — за 
Хођера Светислав В. — за 
Хрибар Иикола — за 
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Христић  Бора -- отсутан 
Цемовић  Фвлип    - отсутаи 
Церер AnToir      ва 
Ципушевић Методије -   за 
Чорбић Бранко -   отсутан 
Чохаџић Хазим -- отсутан 
lIlapKomili Тихомир       за 
Шеатовић Ђуро Р.      за / 
Шега Фердо       -JU 
lilc.iiMiili Драгић M.  за 
Шећеров Славко Др.       за 
Шибеник Станко Др.       за 
Шиљеговић Владимир 15. -    за 
Шифтар Стеваи       за 
Шнајдер <|)|)a,ir:()       отоутан 
Шуменковић  Илија Др. -    отсутан 
ШуЈзмии Ђуро Др.   -■ отсутаи 

(Посде   rjiaca'n.a) 
Потпретседник Др. Андо Хасачбсгопић: Иаво- 

лите чути розултат гласања. Глападо je '2Л1 народ- 
ни посланик. Сва господа гдасала су за предлог. 
11рема томе предлог јо у начелу примљен једногласно. 

Господо, предлажем да данашњу (^вдницу ва- 
кључимо. За идућу седницу предлажем вам овај 
дневни ред: 

1) Оретрес у појединосФима предлога Закона o 
средњим твхничким n мушким занатским школама; 

2) Иретрес извепггаја Одбора за проучаваи.е за- 
конског предлога o женским занатским и женским 
стручиим  учитељским школама; 

3) Цретрев извештаја Одбора за проучавање 
иредлога иародних посланика г.г. ИгњаУа Стеф*' 
новића и другова o ивменама и допунама Закона p 
пословном реду у Народној скупштини; и 

4) Избор три члаиа у Вврификациони одбор 
Народне скупштине na иесто оних народних посла- 
ника који су поднели оставке. 

Ирима ли Народна скушцтина овај предложени 
дневни ред? (Ирима). Према томе даиашљу оедницу 
закључујем, a идуку заказујсм за сутра у 9 часова 
са овим дневним редом. 

Седница ]в закључена у  12.50 часова. 




