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1 Поздравни 
родне   скупштиде 

(! A Д P Ж A J : 
Пре дпоттг реда: 

телеграми потпретседника Румунске Ua- 

Гефтвћа   na 
2 Читање ваписника прошлог састанка; 
;i Оставка народног посланика Михајла 

чданство у ВерификаЦионом одбору; 
/i Отсуства иародипх пославика; 
б Молбе и жалбе и;) народа; и 
G Разпа анта. 

Дишши род 
1 Претрес иввештаја Одбора за ироучавање предлога 

иародних послаиика г.г. Игњата СтофапониКа и другова 
o изменама и допупама Закопа o послопном реду v Иародној 
скупштини; 

2 Претрес иввештаја Одбора na проучавање Закон- 
ског предлога o Женским Ванатским и Женским стручним 
школама; 

3 Избор три члана у Верификацинл одбор Нароцне 
сЈсупиггинс ва место оиих народних пославнка ко и с.у под- 
иели остачке; 

Говорници: Др. Богумил Boiiiit.ai;, Др. Ђура Леушић, 
Михајло Живанчепи!!, износ.тилац Милојо С.оки!., Алвксандар 
Додићј иинестилац Др. Тома СмкљапЋ^, Др. Алберт Крамер, 
Антов Крејчи, Др. Мирко ^андекић. 

Претседник Др. Коста Ку.мапуди: Отварам 14 
редовни састанак Иародпо скупштине. 

Господо народни пославици, пре него што бу- 
демо прешли на диевпи ред, част ми je саоиштити 

тслограм којм сам приммо^од аотпретседника  Ру- 
мунске Народне окушптине, a који цласи; 

„Гооподину прстседнику Југооловоискс скуп- 
штине. — Румунска Народна скушптина, поласканб 
и дирнута пртгјатољокнм иријемом, који стс Ви и 
цео Југословенски Парламенат приредрига прет- 
оеднику Румунске скушптиве Димитрију Иомпоју 
ставила ми јо у дужност да Вам подиепем са уверо- 
њеш o неиромешћивом пријатељству л.ону дубоку 
вахвалност за овај иови доказ братства иарода југо- 
словеиског и румунског. Потпретседник Румунске 
Иародне скупштино Себастијан Радовик." 

(Чита^г.е овог телеграма скупштина je upoupa- 
тила аплаузом и уоклицииа:  Живели!) 

Иоводом овог јавила су се за роч госиода Др. 
Богумил Вошп.ак, Др. 'Буро Леушић i\ Михаило 
Жвванчеввћ.    - Реч има г, Др. Богумил Вошњак. 

Др. Вогумил Вошњак: Господо иародни посла- 
ници, манифестациЈа која je одјекнула у Скупштини 
ВелпкОЈ румунског иарода, братског и оавевничког 
иам народа, изазвала je у пашим срцима вахвалност. 
Ове манифестацијв биле су упућене II). В. Краљу, 
нашем витешком владару (Усклици: ЖиВво!) и цело- 
куииом југословенском народу. Ако могу да буду 
братскв везс између два народа, one могу бити иа- 
међу румуиеког и иашег иарода. Цела прошлост 
нам je заједиичка. Ми никада ниомо дигли оружје 
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једаи против другога, и ja видим и у будуће да uac 
један исти правац треба да уједии.ујо. Ja самичлан 
Управе југословеисшо-иацпоиалне групе за Балкан- 
ску Унију, и као такав сам потпуио убеђеп да су од 
ирвога устанка Румуни и Југословепи ишли истим 
путем ослобођеља, a да he исто тако и у будућности 
и?ш истим политичким правцом. Ja xoliy да опоме- 
нем једну сасвим практичиу ствар. Говорници у 
нашем Фипансијском одбору свом својом Јачином 
истицали су да треба да буду приврсдне везе између 
Јух^ославије и Румуиије много јаче nei'o што су оне 
до данас. Уједињује иас не само прошлогт, уједи- 
љуја нас ие само велика зајсднпчка цивиошиација. 
iA ja мислим да у овоме свечаноме момеиту морамо 
свим својим (;рцем захвалити ua овим изразима 
симпатија које су се манифостовало у Румунском 
иарламеиту. 

He смемо мислити да су се та осоћаља симпа- 
Tiije према румунском иароду гајила оамо у старој 
(-рбији, Г1рсткумановској Србији. Пе, иста осећаља 
искреног братства и симпатије прома румунском на- 
роду, истс симпатије су исто тако јако и међу Сло- 
вонцима испод Триглава и међу Хрватима испод 
Велебита, као и под lllap Плапипом и Дурмитором. 
(Пљескање). Ми никакву разлику ие правимо у це- 
лом југословенском народу од Триглава до Ђев- 
ђелије, ми имамо само једно осећање, ocehaite љу- 
бави према румунском иароду и уверење да ће нас 
vi у будућлост-и водити исти циљеви и исти путсви 
једној воликој будућности. (Живо одобравањо и 
пљсскање). 

Претседиик Др. Коста Кумануди: Има реч 
г. др. Ђуро Леушић. 

Др. Ђуро Лрушић: Господџи протседиик румун- 
ског парламента Помпеји извршио јо једну мисију 
румунско!1 народа, која служи на част нашом цело- 
купном југословенском народу. Ирви војник, први 
грађаиин, легендарни јуиак Њ. В. наш Краљ, ... 
(Пооланици устају и кличу: Живоо!), одликован je 
највишим степеном највишег румуиског ордена од 
стране 11). В. Краљл Румуније (Бурни усклици: 
Живео!). Ми народнм иретставиици можемо бити 
срећни и задовољни и можемо захвалити румун- 
с\ком народу иа том великом одликовап^у, великој 
части која je указаиа иашем узвишеиом владаоцу 
и целом југословеиском иароду, који jeca братским 
румунским народом везаи крвпим; везама, везаи 
културиим везама, возан екоиомеким везама. Ово ће 
бити нотстрек, ово he бити појачање свих иостоје- 
IIHX веза, које нас вежу са братским румунским 
мародом и ja ca овога мјоста позивљем господу на- 
родне посланике, да кликну: Нека живи братски 
румуиски иарод! (Цела Народиа скуиштина при- 
хвата одушевљено поклич). 

Претседник Др. Коста Кумануди: Има роч г. 
Михаило  ЖиванчевиК. 

Михаило Живанчевић: Гоецрдо народни посла- 
ници, историја иије забележила пример да два на- 
рода живе десетине векова у иепосредиом суседству 
a да ипак нш;у имали ни једног оружаног сукоба 
за време свог вековиог суседства. Међутим, односи 
између југословениког и румушжог народа бележе 
■raj историјски уникум, да су та два народа кроз 
целу своју дугу, кроз целу своју мучну и кроз 
целу своју херојску историју могли живети 

' непосредио један до другога, a да никад ни 
једно питање и ни један сиор не осете, no- 
требу да  расправљају   оружаним   путем.   Они   су 

увек u у свмма ирши-шама умели naUn начина да 
братски  и  пријатељски  решавају  своја  међусобна 
питања и регулишу своје међусобне одиосе. У овоме 
моменту  када  културно  човечанство  свим   силама 
иастоји да се и у целом свету створи једна таква мо 
гућност регулисаи>а мирним путем однооа међу на- 
родима, тај факт има специјалпог зиачаја. Али у од- 
носима између југословенског и румуиског народа 
није само то оно, Што се овом приликом и у овоме 
свечаном тренутку валЈа' нарочисо да истакно. Исто 
тако нема, ваљда, два народа чија судбина историј- 
ска показује више еличности и у чијој историји има 
више патљи и више напора да ое обезбеди слободна 
и независна државиа егвистбнција, да се обезбеди 
једаи слободаи и нвсметан народни живот у коме 
би се могле слободно и несметаио развијати наци- 
оналие енбргије и послужити ne само соиствеиим на- 
циоиалним и  државиим циљевима него послужити 
и  опшетчовечанским И  културним   ваДатцима,   као 
што je то елучај ca иапгим и румунеким народом. 
Но поред те заједнице нсторијске судбине и прошло 
сти, ono што je нарочито утицало да односи између 
два суседпа и пријатељска народа буду увек срдачни 
то je један реалан момеиат, то je постоја'ље <'олидар- 
иости интереса,    коју су oira увек могли да осете 
да увиде, да на и,ој изграђују своју будућност и да 
на ihoj заснивају своју тесиу пријатеЈвску сарадшу. 
He морамо ићи далеко у прошлост. Само од пре не- 
колико децеиија у два маха наш и румунски  народ 
истуиају заједнички оружапо не један против друд-ог 
не   против  неких  легитимпих  ирава  троћих,   него 
иступају   у   одбрану   својих   елемеитарних   права, 
у одбрану својих легитимних интвреса.   Једаи je слу- 
чај у Балканском рату, кад се настојало да се обез- 
беди  балканска равнотежа и да ос  осигура јодан 
праведан  и добар  поредак  na  Балкану.   Други  jjg 
случај био у току светске катаклизме, у време оног 
падчовечанског хрва&а иарода, иввођеног у тежњи 
да се створи један нов, један бољи и један правед- 
нији ред ствари у Европи и у свету. У оба та слу- 
чаја наш и румунски народ иаимги су се заједно. 
Оба та пута, они су и ступили раме уз раме, са не- 
поколебљивом  међусобиом   вернош11у  и   оданошћу. 
Taj јбихов заједнички иступ био je круиисан триум- 
(ј)ом обостраних иационалнпх ^деала. И наш и ру- 
мунски народ остварили су своје путпуно ослобо- 
ђење и стваран.е својих воликих националних др- 
жава. 

Тиме иаше заједиичко пријатељетво није завр- 
шепо. Напротив, тиме ce отворила нова epa једне 
реалне, једне разумие сарадње ивмеђу двају су- 
седпих и пријатељских народа. И данас, кад ce чине 
огромии напори да ce изврши реорганизација света, 
да ce политички поредак у свету постави иа једну 
здраву, na јсдну бољу осиову, на једну чисто правну 
основу, данас та сарадиЈа између двају пријатељских 
и савезиичких народа претставл.а једну иову залогу 
боље будукности и пормаллог развптка односа у 
овом делу Европе. Нама je свима познато да су наши 
u румунски народ у свима ириликама иосле рата, 
кад ce требало борити за обезбеђен.о новог реда 
ствари, који je скупо плаћен гтетупали увек заједно 
и тим заједничким иступом давали ново и јаче јем- 
ство за очување онога што je ca толико жртава u- 
скупљено. Норед ових реалних, између нас и Румуна 
постоји још и једна сентиментална веза. Румунска 
нација односно њена витешка династија дала je нашем 
народу нашу узвишену  Краљицу,...   (Сви народни 



СТЕНОГРАФСКВ БЕЛЕШКЕ 271 

послаиици устају и уз бурпо пљескање кличу: 
Живела!)... a нашем узвишеном Краљу врлу и до- 
стојну сапутиицу у животу и примерну супругу, 
a нашем дичном ирестолонаследнпку врлу мајку, 
која сдужи читавом нашем народу за аример и за 
поштован.е. Ta сеитт-шентална веза, тај сентимен- 
тални MOMeirT у вези са свим реалним момеЈгтима, 
такођо претставља један велики вначај у пријатвљ- 
ским  односима двају иарода. 

Ових даиа ми смо имали прилике да будемо 
сведоци и учосиици једне посвбне манифестацијв. 
ЈЛеф румунско државе, II). В. Ј^рлљ Карол II (Ус- 
клици: Живео!) ...одликовао je иашег узвишеног 
владара, ll>. В. Краља Александра I најввћим румун- 
ским одликовањем, ордоком „За Заслуге". II). В. 
Краљ Карол имао je срећну идеју, да тај високп 
акт пажп.е сшоје и својих пријатељских односа првма 
натпем узвшпеном владару ивврши преко претседни- 
ка Румунског Народног претставништва, мани- 
феетујући на тај начин да су у том акту уједињени 
потпуно и шеф румунске државе VT цео румуткзки 
народ. 

Тиме, je, дакле, тај акт добио још јодаи посе- 
бан значај, који ми CBVI ca великтш задовољством 
осећамо и истичемо. Јучерашње манифестације у 
Румунском парламеиту једаи су нов доказ пријатељ- 
ских осећања, која постоје у румунском народу пре- 
ма нашој нацији, ocektoa, која у исто тако искро- 
ном облкку и јачизш постоје код нас, у нашем иа- 
роду, "и која, овога пута, добивају свога израза и 
у   нашем   [Јародиом Претставништву. 

Господо посланици, нас за Румунију везује, 
дакле, једЈга прошлост испул.еиа сарадшом и пријц- 
теЈвством, испуњена заједничким борбама и зајед- 
ничким напорима за обоотрано ослобођење, нас ве- 
зују кости многих наших хероја и витезова, који 
падоше у Добруџи за заједничку слободу и за за- 
једничку независност; нас везује реални интерее 
садаш^ице и добро схваћони интереси боље будућ- 
ности. 

Да би дали нарочитог израза тим својим oceha- 
шима према румунском народу и л.еговом витеш- 
ком Крлљу, допустите ми, господо народни 
претставиици, да вам предложим да Румунском 
иародном претставништву, a у вези депеше и по- 
здрава, које смо ми добили од Румунског народиог 
претставништва, уиутимо овај телеграм: 

„Југословеиска Народиа скупштина иа својој 
данашд^ој седници одушевљено j o изразила <'воју 
најдубљу захвалпост Румуиоком парламеиту na 
изјавама братске солидарвости и на манифестоваи.у 
оних ocehaja, које ми заједнички делимо. Југосло- 
венска Народна скупштина иоздравља иреко н>е- 
гових изабраника румунски народ, са којим je 
југословенски народ везан иајискренијим прија- 
теЛ)Ством, заснованим ла нспоколебљивој савезнич- 
кој  верности. 

Живео Њ. В. Краљ Карол II! Живео румуиоки 
народ! (Сва господа народни посланици устају, и 
уз бурно и дуготрајно пљескап.е одушевљено кличу: 
Живели!) 

Претседпик Др. Косга Кумапуди: Господо, 
са вашим овлаШћељем, ja hy овај телеграм упутити 
г. Претседнику Румунске Народнс скупштине. 

Прелази се, госиодо, иа редовап рад. Изволите 
чути записник XIII састанка Народне скупштине. 

бекретар Адте Ковач прочита записник XIII 
седнице. 

Претседник Др. Коста Ку.маиуди: Има ли ко 
од господе народиих посланика коју приметбу на за- 
писник ? (Нема). Иошто пема примедаба, оглашујем 
да je записник приљен. Изволите чути саопштен>а. 

Секретар Авте Ковач саопштава: Финансијска 
одбор ггодпоси Скупштиии na решеље свој извештај 
0 Предлогу буџета друкавних расхода и арихода 
c'a   Иредлогом   финавсијског   закопа   за   буџвтску 
i'):]2-;!;j. годину. 

Претседник Др. Коета Кумаиуди: Ова ise се 
пзвештај штампатии разделити г.г; народниМ по- 
сланицима и ставити на днввни ред кад ('кушптииа 
то одреди. 

Изволите чути оставке послапика na члаиетво 
у одборима. 

Секретар Аитс Ковач прочита: Михајло Р. Јев- 
TMII, иародии посланик, подноси оставку иа положај 
члапа Верификационог одбора. 

Претссдипк Др. Коста Куиануди: Ona се оставка 
прима на знање. Избор новог члаиа Верификацаоног 
одбора извршиће се кад то Народна окупштина 
буде одредила. Изволите чути отсуства г.Г. по- 
сданика. 

Секрегпар Анте  Ковач ирочпта: 
Г. Хаџи Тодор Димитријевић, зЈародии прсла- 

пик, моли за 10 дана отсуства због болести; Г. 
Лраиђел II. Савић, иародаи посланик, моли за от- 
суство од 25 фебруара до П марта због неоддожних 
приватних поелова; Г. Милан Добровољац, народни 
послаиик, моли за 8 дана отсуства због болеоти; 
Г. Милан Грубановић, народни поолаиик, моли за 
отеуство од 2/'i фебруара до !) марта због болести; 
Г. Михаило Крстић, народпи посланик, моли за 3 
даиа отсуства. 

Претседник Др. Коста Кумануди: Одобрава ли 
Народна Скупштииа тражена отсуства 1' (Одобрава.). 
Тражена отсуства су одобрсна. 

Изволите чути молбе и жалбе; 
Секретар Анте  Ковач прочита: \ 
Др. Павле Тудаковић, лекар, моли запризиаље 

година службе; Аите ПТкаре, пензиопер, моли за по- 
Moji; Божидар Ј. Марјанови!) жандармериЈОНи ка- 
петан I класе, моли за привнав>е година слу- 
жбе; Јосип Корошец моли за сталну месечлу 
iiOMoK; Паталија Поповић, удова, моли за пеп- 
вију; Софроније !>. Станновић, учитељ, моли за 
пријем инвалиде и док je у државиој служби; 
Софроиије Б. Ста)1кови11, учитељ, моли за при- 
внање годииа службо; Чедомир Р. Максимови1», 
полицијски чииовник, моли да му се призна поли- 
цијска школа као средљошколска спрема за напре- 
довап.е; Емииа Хаеама, удова моли за пензију; 
Милаи Гаћеша, архив. чиновник, моли за при- 
зпаи.о година службе; Славко Пузавац, моли 
за пензију; Конетантин Малешевић, учитељ у пен- 
пензији, моли за 11ри8нан.е годинаслужбе; Становни- 
ци општине Корајске срез бјељински моле да ее ие 
укида шеријатска школа у Сарајеву; Ивап Сергије, 
профееор, молиза призиан.е година службе; Дими- 
тријеСкриченко, профееор, моли заиризпаше годи- 
наслужбе; Владимир Курачкин, ирофесор, молиза 
признаи.е годипа службе; Драгутин Вучковић, ратар, 
моли за дејство да му се ие одузима кућа и земља 
за дуг; Милица Киколић, удова, моли за помоК; 
ХасанА. Тасмиџа молизадејство дабуде постављен 
за званичника; Драгутии Ј. Пишмахт моли за при- 
sitau.e година службе; Томо Мајсторовић, инвалид, 
моли да му се поврати укииута инвалидска потпора; 
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Никола Пајец из Свидајинца жали се на незаконски 
поступак среског иачелиика и писара среза пожа- 
ревачког; Владимир Курилов, судија, моли за при- 
внање годииа службв. 

Претседник Др. Коета Кумапуди: Прочитаие 
молПе и жалбе GHIIG ynyliene Одбору за молбе и жалбо. 

Изволите чути равна акта. 
Секрс.тар AUTO Ковач саоиштава: Чиновници 

и иамоштеници на руднику „Јерма" Л. Д. подносе 
своју претставку o откупнини личмог рада; удру- 
жење гостиоиичара, хотелијора и кафе5шја у Jle- 
сковцу подносе овоју претставку o укидал.у механ- 
скгтх акциса. 

Претседнтг Др. Еоста Кумапуди: Прочитана 
акта примају се на знатг.е. Прелазимо на дневни ред. 
Иа дневпом реду je: Претрес иввештаја Одбора за 
ироучавање предлога народног посланика г.г. Иг[Бата 
Стефаиовића и другова o измепама и допунама За- 
коиа o пословиом реду у Иародној скупштини. Има 
реч извесшлац г.  Милоје Сокић. 

Известилаи Милоје Совић: Господо народпи посл а- 
ници, пре no што пређем na читање овог извештаја, 
ja ћу вас замолити да код измеиа и допуна допустите 
нсиравке, које оу ое поткрале код штампам.а овог 
изветтаја.   Извештај   одбора гласи: 

Народној скупштини, 
Чланом 134 Закона o пословном реду дато je 

право Иародној скупштини да може Мословнџк 
моњати резолуцијом. Одбор :!а измено и допуне По- 
словника, изабран je у том циљу 12 фебруара 1932 
год. на осмом редовиом састанку Народне скуп- 
штипе, проучио je у шест седница подиете предлоге 
за измеио и допуне, a у вези с тим и сам Закоа o по- 
словном реду. 

Тежи.а Одбора била je, да се ирема стечеиом 
искустпу Beli код саме дооадашње примене Иоелов- 
иика, затим према разним мишљвн>има и o обзиром 
на обилаи програм рада, који очекује Народну 
(•купштииу, иоједиие одредбе Пословника измеие 
и допуие, како би се техничка страиа усаврпшла 
ради лакшег и бржег обавлЈаи.-а послова. 

Како ПослоВник раније није имао законску 
форму, док je садашњи иаш Пословпик закои, то 
je Одбор ипак избегавао у колико je то било могуће, 
да у предлогу резолуције упесе naj)el)eH.a, која би 
имала карактер закона и која би могкда у иашој 
административној и судској пракси могла изазвати 
сукобе. 

Одбор je при проучаваљу Закоиа o пословном 
реду пашао да §s '|(), '^ имају потпуно карактер 
закона. Зато се Одбор сагласио да изрази жељу 
да Краљевска влада, у што скоријем времеиу под- 
иесе Народиој скутптини један предлог спецггја- 
нрг закона, у ком би се изузеле поменуте одредбе, 

w обухватила сва наређења, која би штитила имуни- 
тетска права народних посланика, као и сва друга 
питан3а која се тичу народних посланика, a могу бити 
регулисана једино законом. Или, да се сва наређења 
опет једним специјалпим закоиом унесу као доиуне 
Закопа o избору народних посланика. 

„Исто тако Одбор се трудио да са изменама \\ 
допунама Иословиика у свим одредбама буде што 
прецизнији, што je оиет леопходно за брзи рад у 
|[арламепту, a при томе да не угрози права на- 
родних посланика. 

Иошто je Одбор заврпгао рад примио je преко 
претседништва НЈфодне скупштине два преддога 

- амандмана г.г. народних посланика Исе Богда- 
новиНа и Ллексаидра Доди1>а и другова. После на- 
рочитог проучаваВЕ»а Одбор je једногласно одбио 
оба иоднета предлога. 

Како je Закои o пословпом реду у Сенату у 
потпуној оргаиској вези са Законом o пословном ре- 
ду у Народној скупштини то су г.г. сенатори, чла- 
нови одбора за измеие и допуие Пословника у Ge- 
нату присуствовали и сарађивали иа овим измена- 
ма и доиуиама заједио са члаиовима одбора IIа- 
родне  скупштине. 

Таквим радом Одбор je постигао нотпуну са- 
гласност свих члапова и Краљевске владе, и под- 
Hoceliii Пародиој скуиштини овај IBO, иввештај, 
моли, да ra у целости уовоји. 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ KOJE JE ОДБОР УЧИНИО СУ СЛЕДЕЋЕ: 

§ 6, ирва алинеја допун.ује ее и гласи: 
,,Верификациопи одбор Ггара себи  1 Третседпика, 

потпретседника, секретара и једног или вите   из- 
вестилаца ,. 

§ 8, алинеја   трећа,   уместо   речи   ,,уништен", 
ставити  ,,11оништеи'. 

§ 9, MeiLa се роч: „ушшттг' са ,доништити'', 
§ 9, алинеја Tpcha меи>а се:  место речи ,,уни- 

nmmi",   долази  p ч   „поништити". 
Оав II § 12 са допуиама и измеиама гласи: 
„Народии посланик пеможе бити: члан Управ- 

иог одбора Управе државних монопола, члан У- 
правног и Надзорног одбора^ Народне банке, Др- 
жавне хшштекарне банке, Класне лутрије, При- 
вилоговаие аграрне банке, Државних бродарских 
друштава. Државних фабрика шећера и свих дру- 
гих предузећа и друштава, која су државна своји- 
на или у којтша je држава акцисшар са најмап^е 
5% капитала, или их-субвепциоиише. Исто тако 
иародпи посланик ие може бити члаи Управпог 
или   Надзорног   одбора   оних   акционарских   дру- 

штава и предузе^а, која имају рударска права шш 
повластице, или која уопште имају пословне уго- 
воре с државом, или која имају нарочите и изу- 
ветне повластице no специјалним Законима". 

Алинеја друга став II меЈва се и гласи: 
„Народни поеланик je дужап - ако сам није 

поднео оставку на члаиство у одбору поменутих 
установа - да у року од месец дана рачунајући 
од извршене верификације маидата, или од дана 
када je поетао члан дотичиог одбора, достави иреко 
Иретседииштва Народне скупштине евој случај 
Верификациоиом одбору, који he позвати посла- 
ника да се изјасии, прибавити иодатке за одлуку 
и доиети je одмах. Ако то народни посланик ие учи- 
пи у одређеном року, Зерификациони одбор чим за 
такав случај сазна, или м^ он буде доставл>ен ома-' 
траће да je народпи послаиик иоднео оетавку на свој 
посланички мандат и донеке no томе одлуку и еаоп- 
штити je Народној скупштишг. 

Алинеја  трећа  става   II  мења се  и  глаеи: 
,,Своје одлуке Верификацисти одбор саопштава 
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Наоодној скутптиви и o и.има се решавп боз пре- 
греса   иа  првој   еедници  поашвншчшш  гласањем". 

§ 13, аЈШнеја друга мосто речи: „два пошрет- 
ведника", доЈгпаи: „три иотЛротоодиика" и место: 
,,чотири" — „пет секротара' алинеја rpelia моња се: 
у место: ,;по годинама пајстарији каидидат", до- 
лази:  „no годипама старији кандидат'. 

§ 17, алшгеја трећа меи.а се и гласи: 
„Стални одбори бирају се у почетку сваког 

редовиог сазива. Парочити одбори трају док по 
сврше посао". 

§ 19, допуњује се и гласи: 
, Фииансијски одбор има 31 члана, a остали 

стални одбори no 21 члаиа; нарочити одбори колико 
скупштииа одреди." 

За сталие и парочито одборе јодповремоио he 
се ивабрати подједнак број вамвшвса, који имају 
иста права као и чланови кад их замеи.ују. 

„Народиа гкупштина, ако пађе аа потребио, 
може без дискусије одредити рок до кога одбор тре- 
ба да поднесе извештај. У олучају да то одбор пе 
учини, изувимајући кад му je рок продужон, народ- 
на скупштина може изабрати нов одбор". 

§ 20, алинеја четврта мења се и   гласи: 
„Одбор може решавати ако je присутна једиа 

троТшна његових члаиова. Иуршважии закл,учци 
доносе се већином гласова присутних чланова од- 
бора, a ако су глаеови подељеии, то се констатује 
у одборском извештају и предлог o ком сс гласало 
подноси се     Народиој  скупштини на решаван.е. 

„Дужиост je члана одбора, да долази иа седиице 
или o своме изостанку извести претседника Одбора, 
који he позвати заменика с кандидатске листе". 

Ha упражљепо место једног члапа одбора до- 
лави  наредни  са листе". 

•§ 21, мен.а ое и допуњује: 
„У Tpelioj алинеји na место речи: ,,о коме се у 

одбору решава", ставити: ,;о коме се у одбору ре- 
шавало". 

У чотвртој алипеји у место речи: „најдаље за 
пег дана" да буде: „најмање за 24 сата no заврше- 
иом протресу у одбору. 

§ 26, друга алипеја при крају, додаје се: 
„Ha заједничким седпицама Сепат и Народна 

скупштина могу расправљати и o Адресп као одго- 
вору на Престолиу Г)еседу na начин предвпђен у 
§ 69 овога закона". 

§ 29, алинеја прва у место: „кад то захте Прет- 
седиик Народне скупштипе', треба да гласи: „кад 
то   предложи   Претседиик   Скупштине". 

Ллинеја друга место: „ако су тајност захте- 
вали", треба да гласи: „ако су тајност предложили'. 

§ 31, алинеја прва допуп.ује се: После речи: 
на крају седнице без претреса, умеће се нова ре- 
ченица која гласи: „Народна скупштина на предлог 
Владе или Претседника Народне скупштиие може 
да   скине  поједиие  тачке  са  диевног  реда". 

§ 32, додаје се алинеја трећа: „Запиоиици На- 
родне скупштине објављива^о се у „Службеним 
иовинама". 

§ 43, место: „Скупштина ће без дискусије ре- 
шити колико he се седница оставити за говоре дру- 
гих посланика', треба да гласи: „Скупштина може 
без диокусије решити колико he се седпица остави- 
ти  за говоре других посдаиика". 

§ 45, алииеја   прва допушује се и гласи: 
„Говорпик може говорити само o rim'a[i.y које je 

na дпевпом реду. Осим тога on у   своме говору ne 

сме вређати и клеветати нити улазитп у претрес 
приватпог живота пичије личпости. Забрап>епо je 
читати беседе, алп je допуштено служити се беле- 
шкама и паводима. Мсто тако забрањепо je чита'™ 
службмш...   итд. 

§ 49, Ллинеја прва: Место „lipe прелаза на 
дпевпи род Иретседииштво и Влада", итд. треба да 
гласи: „lipe прелаза на дпевни ред, a no потреби 
и цело време трајаи.а скушптинске ееднице Прет- 
седништво и Влада итд." 

Место досада1ШБег § 50 долази пов и гласи: 
„Претседпик Народпо скупштипе кад примети, 

да у скупштинској дворапи пема довољпо послаиика, 
може предложити да ое изврши прозпвка'. 

§ 53, Додаје се иза речи: у „овом другом слу- 
чају избор тога одбора" додаје ое , може извриптг 
у истој или наредпој седпици". 

§ 54, Алиноја прва: при крају иза речи:   a 
разда пародиим посланицима" додати: „na пачии, 
како je то предвиђено у § 7 овога Закопа". 

Алинеја друга има да гласи: 
„Народна скупштипа he утврдити дан у који 

he се отворити претрес. Лретрес се може отворити 
тек пошто протече пајмап.е 24 сата откако je равдан 
штампапи одборски извештај". 

§ 55, Алинеја друга: нри крају додатп у npo- 
дужету реченицу: „чим се заврши претрес сваког 
поједипог  одељка  (главо)  закоиа". 

§ 56, иза речи: „може простим гласап^ом' до- 
даје се:  „устајаи.ем и седеп>ем'. 

Иза речи: „без претреса" додаје се: „одмах 
сама решити или'. 

Иза речи: .п.егове измен.ене и допуљеио од- 
редбе', додаје се: „Одбор се има састати одмах". 

Иза речи: „овако исправљени предлог" додаје 
се: „caonuiTnhe се Народној скупштипи, али ако су 
поправке Beher значаја, pa3flahe се штампап итд." 

§ 64, Алинеја прва меља се и гласи: „чим из- 
вештај o предлогу који je оглашон за хитап naulji1 

из одбора, Претседник he ra доставити Скупштгтп 
најдаље у року од 24 сата na пачин предвиђеп у § 
7, a Скупштина може решити да претрес отпочис од- 
мах или паредпе седнице'. 

§ 65, додаје се алинеја друга, која гласи: ,,Од 
хитности се може одустати у самом одбору или у 11 а- 
родној скупштини npe почетка претреса, ако то 
предложи onaj, који je хитност тражио. O томе he 
сам одбор шш Народна скупштина решити без ди- 
скусије. 

§ 72, алипеја друга, последња реченица мења 
ее и гласи: „...овака се интерпелацпја мора отштам- 
пати и посланицима раздати најмаи.е 24 чаоапре 
претреса".    i 

§ 93, алипеји првој додаје се: ,,У случају да je 
одборски извештај подељен садржипом na тачке 
под 1, 2, 3 итд. гласање се врши no тачкама седењем 
и устаја)(>ем". 

§ 111, алинеја друга, прва речепица меи.а се 
и гласи: „Послапик може добити ради приватпог 
посла отсуотво са дпевпицом у једпом сазиву нај- 
више 15 дана..."  Остало се ne меп.а. 

§ 115, додаје се алинеја друга, која гдаси: 
„0 оставци пародпог посланика решава Народна 
скупштипа без претреса, чим се извештај Верифика,- 
циопог одбора саопшти'. 

§ 119, алипеја прва, иза речи: „Радп тога no 
требап број скупштипоких стражара", додајо ее: 
„и полицијских чиповника службеника". Затим на 
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крају адиноје, место: , жапдарморије' долази: , по- 
лицијских oprana". 

Алипеја друга, иа крају додаје се: .,Или од оио- 
га, кога за то одреди Претседник Народне скуп- 
штине", a место рочи: овим стражарским" долави: 
„TI службеницима • 

Ллипеја друга, na кра у додаје се: „Мли од 
онога, кога за то одреди Претседник Иародпо скуп- 
штине". 

Додаје се пова алипеја трећа, која гласи: 
..Иретседник Иародпе скупштине издава^е ]io- 

требне паредбо :за одржање реда и чуваљс бевбед- 
ности  Народпс  скуиштине '. 

§ 121, место речи „слушаоца', долази реч: 
„с.лушалада". 

§ 128, алииеја друга, дода'о се и гласи: 
, Лдмииистративтг одбор делегвЉе два своја 

члана у одбор за иабавке Народне скупштипе. Taj 
одбор   одређујо   Претоедник   Народне   ркупштићв. 

Београд 19 фебруара 1932 год. 

Исти   одбор   набављаће   и   књигв,   часописе и ли- 
стове и водити иадзор пад  библиотрком'. 

ij 134, допуп.ујо се у другој алтгаеји и гласи: 
место: „Бар пет дана пре до110ше'Ј[.а вдлуке", треба 
да гласи: „најмање 24 часа про доношетг.а одлуке". 

Дода^е се трећа алинеја: 
,,() предлогу се рсшава као o резолуцијп, алц 

се гласа параграф no параграф устајањем и се- 
дењем'. 

ГЛАВА XVI 

ПРЕЛАЗНА  НАРЕЂЕЊА 
§ 135 

Сваки народпи послапик дужаи j o да у року 
од 15 дана no ступању иа онагу донетих измона и 
допуна поступи у смислу § 12 II овог Иословника. 
У npoTviBHOM примениће* се одредбе § 12-11 овог 
пословпика. 

За избестиоца je одређен г. Милоје М. Сокић. 

Секретар 
Милоје Сокић, 

Пре^седник Одбора за измене и допуне пословника 
с. р. - Др. Ђуро Шурмин, с. р. 

ЧЛАНОВИ: 
Др. Нинко ilepuli с. р.,  Ипт.ат Б; Стефановић с. р., Ђорђе М. Ћирић с. р.,  Др. Богумил Воиш.ак с. р. 

Др. Вјекослав Милетић с. р., Др. Живаи Лукић с. р.. Симо Марјанац с. p. % 

ГоСподо народни иослаиици, ja Iiy вас молитгт 
за допуштеВЕ»е, да укратко мотивишем извесие од- 
редбе, које je Одбор предлбжио у рсзолЈп;ијт1 као 
пзмено  и  допуие. 

Предмет нарочите дебате био je у Одбору § 12 
став 11 у коме се одређује да народни послагаш ие 
може бити члан државних баиака, државних дру- 
штава и установа и свих оиих предузећа и друштава 
у којима држава учествује са иајмање 5% капи- 
тала. И ако овај параграф има карактер закона, 
члаиови Одбора су сматрали да тај параграф треба 
јасно прецизирати, како нико ие би сматрао меро- 
давиим расматрати можда и произвољпо, све ono 
што би споља могло рђаво утицати на моралне осо- 
бине u ауторитет народиог посланика. 

После дужег испитиваља Одбор je прецизирао 
§ 12 став II и тако се сада јасно зиа који квалитети 
и фупкције онемогућују народпом послаиику да 
буде члаи Иарламепта. Иначе Одбор je ве!« у своме 
извештају изразио жељу да би овај параграф, с об- 
зиром иа Ј1>егов законски карактер, требало упети 
у Закои за изборе пароднпх посланика. 

Код § 13 noBehaii je број потпретседиика на три, 
a секретара иа пет, да би се na тај начин осигурало 
заетуиаи.е иретседииштва за случај отсуства или 
болести. 

Сталности одбора поклоц.еиа je нарочита паж- 
д.а. У Пословпику je сталност за одборе била пред- 
BiiljCita за све време скупштииске периоде. Од тога 
je једино био изузет Финансиски одбор, и ако je 
стварво тај Одбор JU; само пајважиијг, него и no 
своме дедокругу je Одбор који има највећу власт 
у Скупштпни. Све je ово пружило иашем Одбору 
матерпјал, a с обзиром на то да се и Претседпиштво 
скупштине бира еваког редовног сазпва, ~ да go- 
neče једногласну одлуку: да се сви стални одбори 
бирају у почетку рваког редовпог сазива. A пошто 
je редован сазив сваке године 20 октобра, то значи 
да се сви етални одборп бирају у октобру месецу 
заједио   са   Претседтшггвом. 

Ова одлука пи у колико no искл.учује право 
Мародие скупштине да у сталне одборе, према на- 
хођељу, остави исте људе за чланове, ако би то било 
пот{)еГ>|[о  ради  одржаваља  континуитета  у  дал^ем 
раДУ- 

Код § 20, алинеја четврта, Одбор je учинио из- 
мепу у толико што je у случају поделе гласова прц 
гласап.у у Одбору оставио право коначпог реша- 
ван^а Иародној скупштини. 

Поред тога § 20 добио je једну нову алинеју, у 
којој je предвиђеиа дужост члаиова Одбора да до- 
лазе на седнице или o своме изостанку обавесте 
претседиика одбора. Ту су, господо посланици, би- 
ле 11|)сдлагапе и санкције, UITO би члан који изостаје 
са три седнице одбора имао престати даље битв 
члан. ()д те санкције je Одбор одустао, пошто je у 
истом параграфу предвиђено да за случај неподно- 
шеаа одоорсксг извештаја на вроме Скупштина 
може изабрати пов Одбор. 

Код § 21 у коме со говори o иодиошеи.у одбор- 
ског извештаја, Одбор je измепио да ее извештај no 
завршеиом претресу у одбору може поднети Скуп- 
штшш најма1г.е за 24 сата. Ту je измеиу Одбор учи- 
нио и код свих осталих параграфа у Посдовпику. 

Код ^ 26 извршена je допуиа, да се на заједнич- 
кој седници Сеаата и Иародие скупштине има ра- 
cnpaBJbaTu и o Адреси као одговору na Преетону 
Беседу. Па овај начин je Одбор у ствари легализо- 
вао ono што смо ми већ у пракси извршили. 

Код § 32 допушепо je, да се записници o раду 
Народне скупштине публикују у „Службеним но- 
випама". To je било у етаром Иословшшу, јер се на 
овај начин даје могућство народу да преко својпх 
општина, које примају ..Службеие повине" сазнају 
o евсму што се ради у Иародиој скупштини. 

§ 45 je допуд.ен и на тај иачин проширено je 
право народном пославику, да се може прилтшом 
говора   послужити   белешкама   и   цитатима. 

t; 54 допуњоп је^тако, да je ради бржег обав- 
љааа цосла предвиђено достављаше и растурање 
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нзвештаја народним посланицима no i; 7,т.ј. догтав- 
љаЈњем иди раздавањем преко оргаиизоваипх по- 
слаиичких група или преко секретаријата С.кулшти- 
не. Одбор je овај начии рада пропео као најбољи и 
код свих осталих параграфа, који се одиосе на ра- 
стураи>е извоштаја. 

Код § 128, Одбор je дао право Адманистративном 
одбору, да делегира два члаиа у Одбор за набавке 
Народне скупштине. Овај Одбор je овдашћен да 
врши набавке књига; часописа и листова. 

Код § 134, допун.оно je, да се o преддОгу гласа 
као o резолуцији т.'. да се рласа код иојединачиог 
претреса параграф ио параграф устајањбм и се- 
де'(Г;ем. Ha onaj начин je омогућеио право гласања 
у нојединостима код сваког параграфа, a ne као што 
je било: да се у розолуцији која je овако подељеиа 
на тачке гласа у целости уотајаљом и седењем. 

Како je у дискусији код § 12, став II, Одбор 
узимао у обзир и народне посланике који joiu сада 
заузимају места чданова Управиог одбора у појс- 
дииим предувећима и друштвима, то je Одбор п.и- 
хов случај предвидео у ирелазним наређејљима 
подиотог предлога резолуције под новим § 135, остав- 
љајући им рок 15 дана од дана усвајап.а ове резо- 
луције да подпесу оставко иа помепути ноложај у 
одборима. 

При аавршавању свога рада и извештаја Одбор 
два амандмана: 

Први je амаидмаи г. Mre Богдадовићау који гла 
си: , Да се код § 127 Главе XII у шестом реду одозго 
иза речи: „квалификацијама" дода: „или јавном 
раду за опште сврхе'. 

Како се § 127 односи на скупштинСко особл>е, 
a предвиђа да се ono разврстава, ирима принадлеж- 
ности по Закоиу o чииовницима, a предложенп 
амандман се одноои на допуњаваи.е Закона o чипов- 
ницима, то се Одбор сматрао ненадлежним, na je 
амандман одбио. 

Други je амандмап г. Адександра Додића n 
другова'', који гдаси: „Народни посланик, - - адво- 
кат, за време трајаи.а п.еговог мапдата у Скупштшш, 
не може се бавити адвокатским поолом нити кога 
заступати код суда и ооталих установа". 

Одбор je и овај амандман одбио. 
Господо иародни посдапици, у Иословпицима 

нашег Парламента од 1920 годипе до данас овакпе 
одредбе нису постојале. 

Сличне одредбе нису постојале ни у Послов- 
нику Српско Иародис скупштине. C тога смо закљу- 
чили да пије пико ишао за тпм да посланички мандат 
некој од професија одузме право na рад. Како je 
овај амандман поднет у последњем чаеу, то смо у- 
пак успели да се обавестимо од познавалаца По- 
словпика у западпим парламептарним државама и 
истакнуто нам je да и код n>nx такве одредбе ne но- 
стоје. Према томе сматрам да посланички мандат 
не само што no треба, него и не може да буде што и 
нека професија, a у смислу ноднетог амандмапа, 
посланик коме би се овако одузела професија, морао 
би од свог посланичког мапдата паправити про- 
фесију. Према томе, овако пошто није Mory]ie, a још 
мам.е нам je циљ да лишавамо nam Парламепат 
сарадп^е једне иптелектуалпе групе наших другова, 
као што су наши адвокати. 

Господо поеланици, сматрам да o осталим И8- 
менама и допунама у Пословиику не би требало да 
вам дајем мотивацију, j ep су one стшгастичке, чи- 
сто питаше језика. Сматрајући да je Одбор завршио 

na onaj начин enoj задатак, ja молим Народпу скуп- 
штину да предлог револуције, са изменама и допу- 
нама, прими у цслогтп. (Пљескање и узвици: Живео!) 

Џратседник Др. Коета Кума^уди: lio s; 69 llo- 
словника o резолуцијама се ne води пачелап претрес, 
o 11>пма се решава у делини. За реч се јавпо народни 
посланик г. Ллексапдар Додић. Има реч г. Додп!!. 

АлеБСанд^р Дрдић: Господипе претседппче, како 
je паш амапдмап одбијен, то ja задржавам себи 
право дау буџетској добати o томе рцзговарам, чиме 
се може јсдап послапик занимати. Зато задржавам 
то name право, да у буџетској дебати разговарамо, 
да ли пародни посланик, адвокат, може у псто време 
и да засчупа пред судом. 

Ј/рпЋссдник Др. Коста Куманудн: Пошто пема 
вишедфпјављепих говорника, прелазимо на гласање. 
Гласаће се у целипи. Гласање се врши поименично. 
Ona гоопода, која су за предложену розолуцију, 
дакле, која je усвајају, глаоаће са за, a господа 
народни послапици noja je ne усвајају, гласаће ca 
против. 

Секретар Милан Мрављс Bi)niii прозивку народ- 
пих послапика, и опи су гласали овако; 

Авраморић Бранко — за 
Ађић Лпто   - за 
Аксентијевић Александар — за 
Ллексп!) Коста — за 
Ллиловић Шаћир — отсутан 
Лнђелиповић Гргур Будиолав Др. — за 
Annli Мића Др. -    отсутан 
Антонијевић Душан — за 
АптуповиК Јосип — за 
Аранђеловић Јовап    - за 
Ауер Људевит Др. — отсутан 
Бабамовић Јордап --- за 
BaJBnli Салих -    за 
Ба&ац .Љубомир     - за 
Inapali Брапко Др. — отоутап 
Барле Јанко       за 
i>;iTjiiiiili  J озо        за 
Бачић Стјепап Др.       за 
Бенко Јосип — за 
Бешировић Димитрије Р.    -- за 
Богдановић Исо — за 
Божић Милан -    за 
Борисављевић Страхиња — за 
Брушија Радослав — за 
Будишин Стевап — отсутан 
Буквић Ллексапдар — за 
ГЈуновић Милан — 8а 
IJafl^OBan; Стјепап — за 
Барда Север —' отсутап 
ВасиЈБевић Стеван Др.       за 
Велачковић Миладин       за 
Вељковић Вељко — за 
Видакови11  Внтомир — за 
ВидаЉ Јеша Др. — за 
Видови11 Богдан Др.  — за 
BojnnoBnli Јован В. — за 
Вошн.ак Богумил Др. — за 
Вујић Димитрије В. — отсутап 
Букићев1± Вогић Др. — за 
Гавранчић Отон Др. — за 
Гавриловић Ото — за 
Гајшек Кардо — за 
Главички Божидар — за 
Господнетић Фрашо — отсутаи 
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rprtjuli I lepo — 'м\ 
Грба Миловаи Др.  -     отсутан 
Грбић Ј-Смилијаи — за 
Грђић Васиљ — отсутан 
Грубановић  Милаи — отсутан 
Грубер Фраи.о Др. — отсутаи 
Давидовић Витомир — отс-утаи 
Дапилорић Живко — отсутан 
Деметровић Јурај — за 
Дсрвишић Ђулага — за 
Димитријевик Мита — за 
Димитријевић Хаџи-Тодор — отсутаи 
Доброви!) Милан G. — за 
Добровољац Милаи Ј. — за 
Довевенски Јован С. — за 
Додић Ллександар-Така против 
Дошен Мирко Др. — отсутан 
Драговић Милош И. — за 
Дрл.ача Бранко —■ за 
Дрмељ Ллојзиј — за 
Дубоковић Јурај — за 
Ђокић Ристо — за 
Ђорђевић Владимир — за 
Ђурић Михаило — за 
Елегови!) Иво Др. — отсутаи   ■ 
Живановић Милан — за 
5К'иваичеви11 Михаило — за 
Живковић Иегосим Др. — за 
Живковић  Иетар        отсутаи 
Живојииовић Душаи М. — отсутан 
Захари1> Чедомир — за 
3eji>KOBHli Бошко — за 
ЗомљиК Јакоб — отсутан ' 
Иваидекић — Ивковић Мирко Др. — за 
Ивапишовић Летар — за 
Иваичевић Душан — отеутан 
Исаковић Миливоје Ђ. — отеутан 
Исаковић Мито — за 
Јанковић Велизар Др. — за 
Јевремовић ДрагоЈвуб Др. — за 
Јевтић Живојии — за 
Јевтић Милутип Ал. — за 
JcBTidi Михаило Р. — за 
Јевтић Радован — за 
JeBTHli Милутин — за 
Јеличић Божа Ц. — за 
JepoMTili Живојин — за 
Јеремић Тоде Др. — отсутаи 
Јован Андрија — отсутан 
Јовановић Алексапдар — за 
Јовановић Ђока — за 
Јовановић Јова — за 
Јовичић Добросав — за 
Кадић Хусеин — отсутаи 
Кајмаковић Омер — за 
Каламатијевик Михаило Р. — за 
КандаЉ Јовиша К. — за 
Катић Милош — за 
KahaiiCKH Стеваи — отсутии 
Кешељсвик Никола Др. — за 
Клинц Лнтон — за 
Кнежевић Ловро   - отсутаи 
Кнсженић Стјепо Др. — за 
Ковач Лнтс Љ. — за 
Ковачеви!) Драгутин — Карло — за 
Кожуљ Марко Др. — за 
Којић Драгутин Др. — за 
Коман Ллбии — отсутаа 

KofTj'ih Драгутин Др. — за 
Костић Милорад Ј. Др. — за 
Краљевић Драган Др. — за 
Крамер Алберт Др. — за 
Крафт Стовап Др. — отсутан 
Крејчи Антон — за 
Крстановић Ристо — отсутаи 
Крстић  Владимир — за 
Крстић Милутии — за 
Крстић Михаило В. — зи 
Крстић Симо — отсутан 
Кузмановић Лазар К. — за 
Кујунџић Андрмја — за 
Кујунџи!! Богољуб К. — за 
Кумаиуди  Коста Др. -    (претседнва) 
Кунтарић Анте Др. — за 
Куњашик   Јоахим — отсутаи 
Куртовик Војко — за 
Куртовић ИЈукрија — за 
Лазареви!! Миловаи М. — за 
Лазаревић Тодор Др. — за 
Лазаревић Теодосије К. — отсутаи 
Лазаревић Фшшп С. Др. — за 
Леушић Ђуро Др. — отсутан 
Лисавац Младен Др. — за 
Лончаревић Иваи Др. — отсутаи 
Лончар Станко — отсутап 
Лукић Живан Др. — за 
Макар Дако — отсутаи 
Максимовић  Божидар — за 
Максимовић Стјспан — за 
Маланчец Владо Др. - - за 
Маринковић Војиолав Др. — отсутаи 
Марјан Ђуро — за 
Марјанац Симо — за 
Маркић Фрањо — отсутаи 
Марковик Миленко Др. — отсутан 
Марковић Милорад 11. — за 
Марковић  Пикола — за 
MapKOBuli  Петар К. — отсутан 
МастровиК Анте Ф. - - за 
Матица Павао — отсутап 
МатиК 'Бока Н. — за 
Мацековик Матија — за 
Машић Марко — за 
Метикош Милаи Др. — отсутан 
Мијић Милан Ђ. — за 
Милетић Вјекослав Др. — за 
Милетић Владислав — отсутаи 
Милошевић Гавро — отсутап 
Милошевик Младен 11. — отсутаи 
Милутиновик Милинко Р. — за 
Милутиновић Милорад Ђ. — за 
Мисирлић Јован Т. — за 
Митровић Јован Р. — за 
Михаиловић Илија П. — за 
Михајловић Светислав Др. — за 
Мохорић Иван — за 
Мравље Милан — отсутан 
Мулалић Мустафа A.  - за 
Најдорфер Мирко — отсутаи 
Недељковић Урош II. — за 
Никић Иикола Др. — отсутаи 
Иикић Фсдор Др. — за 
Никодијевић Аранђел Д. — иротив 
Николић Бранко Др. — отсутаи 
Нинковик Трипко — за 
Нуић Петар^Др. — за 
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Њамцул Ралко Др.       отсутаи 
Обрадовић Ллскга Ј.       за 
Остојић Ђуро Др.       аа 
Иавлич Алојвиј       за 
Палечек Иван Др. -- отсугаи 
ЕГарабућски Ђорђе — na 
Паранос Шлиро <|).      аа 
Иахерник Фраљо -     за 
Иатрногић Љуба      за 
Hepnli Матеј Др.        за 
Исрић Миливоје Ћ.      ва, 
llcpiili Ниико Др. -    за 
Иерко Драгутин В.      sa 
Иетковић Мзалан       ва 
Иетовар Ловро       ва 
ГТетричић ЦСивко Др.   - отсутан 
Иотровић Марко       за 
llounili Милутин       за 
Иивко ЈБудевит Др.        за 
Пиштелик Славко A. Др. — отсутап 
Погачник Виктор       за 
Лоповић  Димитријо Он. — ва 
llonomrh Добривојо Гор. Др. — отсутаи 
Поповић Душап   - за 
Иоповик Јефтнмије       за 
Иоповић Коста Др. - - \гл 
lloiioBiili Милаи В. — за 
llonoBiili Милаи Др.       аа 
llonoBidi Светислав Др. — за 
Цраљак Недељко -    за 
Прека Никола — за 
Ирокоршек Иван       за 
Принцип Јово — отсутаи 
II pura Шиме Др.    - отсутаи 
Иустослемшек Раето -- за 
Пуцељ Иван Ј. — за 
Радивојевић Лазар JL. — за 
Радић Иван — за 
Радовић Саво Др. -    за 
Радоњић Милан -- за 
Радонић MiMban       за 
Рајић Тоша Др.    - за 
Рако Јапко Др.  за 
Раие Стано Др. — за 
Ресели Отмар       за 
Рорбахер Јулијаи Др.    -  отсутан 
СавиК Аранђел — отсутан 
Савић Сава В. —за 
Савковић  Илија — за 
Саито Гавро Др.    - за 
Сарачевић Радеико — за 
(Секулић Милаи Др. — за 
(;олић Јоца М. — за 
Селмаиовић Ллија    : за 
Симић Милорад -- за 
Симовић Алоксапдар М. — за 
Смиљанић Тома Др- — за 
Сокић Милоје М. — за 
Соколови1г Пикола — за 
Спаеовић Вукашин -    отсутаи 
Спахић Владо — за 
Сгшндлср Вјекослав - - отсутаи 
Сгшнчић Вјекослав -- за 
Сршкић Милан Др. — за . 
Станшћ Јосип — за 
Стајковић Иикола — за 
Стаиић Андра — отсутаи 
СтаиишићЈВладимир Др. — за 

Стапојеви!] Драгомир М. — за 
OanojoBnli  Милутии        за 
(лчшаиови!. Живојин Ар.  — отсутап 
ОевановиН Милан - - за 
Степаиов Мпливој — за 
Степановић Милан Р. — за 
Стефаиовић Игл.ат — за 
CTHJHII Милаи Др. — за 
Стојадииовић Милослав Др. - - за 
CTOJKOBMII Милан Ђ. Др. — за 
CTOirmh Стамонко — отсутаи 
(^трозови!) Крота — за 
Суботи)!  Никола Др. — отсутагг 
Тадић Глигорије Др. — за 
'ГеодоровпК Иојислав — за 
ТолиК Игн.ат М. Др. — за 
Томић Јакоб  — отсутаи 
Tomiii Тодор Р. — за 
Топаловић Милаи — за 
Торомановић Хасаи — за 
Tp6idi Василије -    за 
Трбојевић Урош Др. — за 
ТрифуиовиК  ЉуГшша — за 
Тркуља Стаико — за 
TpiiKOBHli Огавра К. — за 
Тшрић Ђорђе — за 
Ћирић Стеван — отсутап 
'Кукови!! Милаи   — за 
Узуновић  Никола — за 
Урек Вваи — за 
Урошеви!! Мирко Ил. — за 
Урукало Соргијо     - за 
Фиданчевик Тома Др.  — за 
Фивир  Виктор — отсутаи 
Фотирик Арса -   за 
Хајдињак Лнтон      за 
Ханжек Лавослав Др. — за 
Хасаибегови!! Лвдо Дј). — за 
Хођера Светрголав В. — отсутаи 
Хрибар Никола — отсутаи 
ХристиК Вора — за 
HOMOBHII Филип -    за 
Церср Аитоп — за 
Цииутиеви!! Методијв — за 
ЧорбиЉ Бранко — за 
Чохаџић XatoM — от(;утаи 
Шарковић Тихомир    - за 
IIleaTOBirli Ђуро Р. — за 
lllera Фердо — отсутан 
Шелмић Драгић М. — за 
IIIclicpoB Славко Др. — за 
Шибеник Станко Др. -    отсутаи 
Шшвеговић  Владимир        за 
Шнфтар Стеваи — отсутан 
Шнајдар Фрап.о — отсутаи 
Шумвнковив Илија Др. — отсутан 
Шурмии Ђуро Др. — за 

(Иосле гласаља) 
ДртСедник Др. Коста Кумаиуди: Господо, 

ивволите чути резултат гласања. Глаоало je у^ овему 
225 посланика. Од тога броја, гласали су 22;! da, 
a 2 прогиив. Лрема томе резолуција o изменаада и 
допунама, у Закоиу o иословном реду у Народиој 
скупшиши иримлЈена je. 

Ирслазимо на другу тачку диевпога рода: Пре- 
трес извештаја Одбора за проучавање ваконског 
предлога o жеиским ванатским и женским стручним 
учитељским школама. 
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ал. 2 iiocjie   речи   „оишту ,   додцјо  се 

брише се реч „мидер" и додаје ,СТОУШ4К 

ЈЛма реч известилац г. Др. Тома Смиљапић: 
Иввестилаи, г. Др. Тома Сишљанић: Господинв 

Претседниче, Закоподавни одбор за проучавап.о 
Предлога закопа o женским занатскгш и жеиским 
стручним учитељским школама завршио je свој 1)ад, 
na му je част поднети вам слсдећи нзвештај o измо- 
иама и допунама у њему, који гласе: 

■у § 1 
реч ,.и". 

У § 3 
(мидер)". 

У § 4 став први на крају допуи^ујС се: ,,ако 
аисолвентицс оотаиу у ('војој струди". 

У § 6, став ирви, бришу се рочи „у својбј над- 
лежпости" и додају: „према томе, да ли су те школо 
државпе или бановииске'". 

У § 17, став четврти, бришу се речи „сматра 
се то као службено путовап.е", a додајо „одређује 
пакнаду Министар трговиио и ипдустријс 11})авил- 
ником". 

У § 18, у ставу TpeliCM и у свима другим иара- 
графима,   бришу  се  речи   „у  својој   надлежиости'. 

У § 20, ал. ирва, бришс се „22 доцембар, a 
додаје „31 јануар"; ал. друга брмшс се ,,23 децембар", 
a додаје „i фебруар". 

У § 22, етав први, ал. трећа, 1)оч „пуие" заме- 
л.ује се са „павршавају"; у ставу четвртом пос.ио 
„имају 13" додајс се — „15". 

У § 2'Л, став .'), реч „пуис" замен.ујо сс речи 
„иавршавају", a после „14" додаје се , a највише i&\ 

У § 27, ал. 3, реч „истоветних" замо1Бујс ое 
Ј)ечи „таквих". 

У § 40, став 2, после рочи „завршити" додаје 
се  „започету". 

У § 43, ал. 2, реч „13" вамешујо се бројем „12". 
У § 46, брише сс став други. 
У § 63 после става троћег настаје «тав четврти, 

који гдаси: „Садашл.е стручне учитељице, са квали- 
фикацијама, за заиатске учитељице, a које су имали 

17 фсбруара 1932 годпно Београд 
Секретар, 

Др. Милап ОгијјиК с. р. 

на дап 1 септембрб 1923 годние 14 година службв, 
остају у служби оа звап^ем и припадлежиостима 
стручних учитељица no овом Закону. 

„Садашље стручие учитељице са квалификаци- 
јама за занатске учитеЈЕЈИце, a које су имале на дан 
1 септомбра 1^23 године мал.е од 14 година, a нај- 
Malte осам година службе, могу no повољпом миш- 
ље11>у Савета за професионалну иаставу остати у 
служби са звањем и припадлежиостима стручно 
учитељице no овом Закопу. 

„Садаппве стручпе учитељице, за које Савот за 
профосионалпу наставу ne да повољно мишљењв, 
као n садаиш.е отручне учитољице са квалификаци- 
јама за запатске учител.пце, a које na дап 1 еептембра 
1923 године нису имале осам година службе, остају 
у служби са зваљем за)1атске учитељице". 

§ 85 гласи: Свима садашњпм паставппцама ко- 
јима до сада нису пршнате годиие самоуправно 
службе или приватпе пракее, привнаће се то no 
љиховој молбп, pemen-eM Мипистровом у смислу 
овог Закопа. 

§ 86 гласи: lIoBeliaii.e ирипадлежпос/га no од- 
редбама прслазиих паређеп.а овог Закона исплаћи- 
Balie се од буџетске 1933-34 године. 

Са додатком бројева ^§ 85 и 86, овај Закон пма 
88 параграфа. 

Ha предлог члапа Одбора г. Антона Крејчија 
n овде je Одбор прихватио једногласпо да се у овај 
предлог Закопа упесе § 86 предлога, који се односи 
на призиаље (точених права за даље папредоваље. 

Пошто je, међутим, Господин Министар трговипс 
м ипдустрије изјавио да се on с тим предлогом у 
начелу слаже, али да мисли да je боље тај предлог 
уиети у овогодиши.и Фипапсијски закоп, јер се na 
тај начип ово питап>е решава за све наставпике, то 
je Одбор одустао од тога да овај предлог уђе у овај 
школски закон и пристао да уђе у облику амандмана 
у овогодишњи Фипаисијски закоп. Овај предлог веК 
je  учињеп Финапсиском  одбору. 

Учиљепе су и пеке мзмеие у овом предлогу за- 
кона, a којс су чисто стилистпчке природе. 

Претседнпк, у з. 
A. Врејчи с. р. 

Ч л а.Н o в и : 
/Ј,)). 'Гома СмиљаниК с.  р.; Д[). Стане Pano с, р.;  Стеван Ћирић с. [).;   Проф 

A. JoBaTioBuli с. p.; Јопш Стажиђ o. p.;  Мидутин Јелп11 
Jocnn Аптупови1» 
P- 

3 A K O H 
ЖЕНСКИМ ЗАНАТСКИМ И  ЖЕНСКИМ  СТРУЧНИМ 

УЧИТЕЉСКИМ ШКОЛАМА 
i ДЕО 

011 IHTE ОДРЕДБЕ 
§ 1 

Задатак je жспских занатских школа, да учени- 
цама дају потрвбну општу стручпу спрему и ocno- 
еобе их за самостала}! рад у и.нховом запату, a жен- 
ских стручпих учитељских школа, да ученице сиромс 
за учитељице женског рада. 

§2 
Женске занатске и жепгке стручне учител^ке 

школе стоје под врховним надзором Мипистра трго- 
винв и индустрије, a под непосредним надвором бана. 

Женске ванатске и жеиске стручне учитељскв 
школе имају ове одсеке: 

1) за кројење и шивење рубља, 
2) за кројење и шивеше одела, a према погреби 

могу  се у п>има осповати n ови отееци: 
1) за уметпе радове, 
2) за прављење женских шешира, 
3) за прављење отезника (мидера), 
4) за прављеп.е уметпог цвећа, 
5) за текстилпо плетење, 
6) за ћилимарство. 
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Број и врсту отсека у свакој школи одобрапа 
Министар тргопипе и индустријс no одслушању 
Савета за професионалну настану. 

§4 
Жеиске занатске школе са завршиим испитрм 

имају за струку ранг непотпуне средп.е школе са 
нижим течајним испитом, ако апоолвентицп остану 
у својој струци. 

Жепске стручие учитеи.ске школе са дипломским 
учитељским испитом имају за струку ранг потпуне 
средЈБе школе са вишим течајним испитрм. 

§ 5 
Женске запатско школе могу бити: 
а) државие, баиовинске, општинске '(градске), 

кад их потиуно издржавају држава, банрвина, или 
општш^а (град); 

б) полудржавне и полубановтк ке, када држава 
или баиовина iiJiaha настаипичко особље, a корпо- 
рације сносе све материјалпе трошкове; у овом слу- 
чају школа носи назив те корпорације; 

в) приватне, кад их иотпуио издржавају корпо- 
рације. 

Женеке стручне учитет.ске школе могу бити 
само државне. 

Мшгастар трговине и индустрије или бан прома 
томе да ли су те школе државне или Паповипско, 
врши отварање, премештаи.е и укидап.е женских 
занатских школа. За полудржавне, полубановинске 
и приватне потребно je саслушаљс корпорације. 

Отвараше иремештаље и укидање жоиске стручие 
учитељске школе врши ce Краљевим Указом na 
првДлог Министра трговиие и индустрије. 

§ V 
За отваран>е женске занатске школе, иотребпо je: 
а) да je за упис у први разред пријављено нај- 

мање 20 ученица, и 
б) да постоје потребие тколске просторије са 

намештајем. 
§S 

Женока занатска школа укида ce ако у школи 
у три годиие узастоице укупан број учеиица буде 
MaibH од 40. 

Укидање ce врши посгепепо, разред no разред. 
§9 

Просторије за смештај женске зааатске школо 
морају одговарати хигијенским захтовима и настав- 
им потробама. 

§ 10 
Просторије за државну, баповинску или општик- ■ 

оку женску заиатску школу дужна je дати општина. 
Трошкове око одржаиан.а просторија, као и 

трошкове за огрев, огветљеи.е и воду сноси општина. 
Просторије за полудржавне, полубаиовинске и 

приватне жеиске запатске школе дунше су дати 
корпорације. 

Трошкове око одржаваи.а просторија, као и 
трошкова за огрев, осветљеи.е и воду сноое корпо- 
рациј.е. 

Просторијо за женску стручау учитвЈђску школу 
даје држава. 

ИДЕО 
НАСТАВА 

§ 11 
Родовна настава у женској запатској школи и 

женској  стручној  учитељској  школи искл.учиво je 
дневна. 

§ 12 
Настава у женској занатској школи траје три 

годиио и то: две годиие у два стручиа разреда и једну 
годину у школској радионици-атељеу. 

За ученице од 12—14 годипа старости могу со 
отиорити два приватиа разреда, ai?o ce пријави нај- 
маи.е 20 ученица. 

§ 13 
Настава у женским стручним учитсљскил( тко- 

лама траје пет година и то: четири годино у четири 
стручна разрода и једну годину у школској радио- 
ници-атеље-у. 

§ 14 
Иастађни план, ирограм и методска упуства за 

сво предмете прописује Мииистар трговине и ипду- 
стрије no саслушању Савота за професионалну на- 
ставу. 

Практична обука ученица у женској запатској 
школи допуи.ује ce и учвршћује у школским ради- 
опнцама-ателЈеима у којима ce имају ученице оспо- 
собити за живот и практичав рад у ивабраном аанату. 

§ 15 
Учс1[ице ових школа плаћају за унотребу школ- 

ских машина na име оштето посебан принос. Висину 
и пачин плаћаи.а одређује у државним и баноиип- 
ским школама паставнички савет, a у полудржабним 
и полубаиоиипским школама школски одбор корпо- 
рације. 

§16 
У женској занатској и женској стручпој учи- 

тељској шкоди могу ce употребљавати само уџбе- 
ници, које одобри Министар тј)говине и индустрије 
no саслушап.у Савета за профссионалну  наставу. 

§17 
Екокурзије у месту ради разгледан>а кудтурних 

установа и привредних и индустријских предузећа 
у време кад школа не ради или у школско време, a 
по одобрељу директора односно управитеља, оба- 
везне су за све ученице. 

Екскурзије у землЈИ и у ипостранстпо изводе ce 
ирема имоином стаи.у ученица и стап.у школскога 
фопда. 

Екскурзије у зомљи дуже од три дана изиоде 
ce no надлежном одобрењу Мшшстарства трговино 
и индустрије или баиске управе, a у иностранстио 
само no одобрешу Мипистра трговипе и индустрије. 

Наставницама, које прате екскурзије ваи места, 
у коме je школа, a дуже од једног дана, одређујо 
пакнаду Министар трговипо n ипдустрије   Правпл- 
llllKOM. 

IH ДЕО 
УЧЕНИЦЕ 

Школска годипа. 

§18. 
Школска годипа почиље 1 септембра уписом 

ученица за све разреде и т])аје до 31 августа иаредпо 
годипе закључпо. 

Од 24 августа до 1 сеитембра имају ce обавити 
])азредни допупски и поправни испити. 

Упис ce врши 1, 2 и 3 септембра. Само у изузет- 
пим и оправданим случајевима може школска управа 
допустити уиис до 15 септембра, a Мииигтарстно тр- 
говине и индустрије или банска управа до 30 ceu- 
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тембра. После овога рока уписипал.е није допу- 
штено. 

Настава почтиа 5 септембра, a свршава се за 
ученице последљег разреда 10 јуна, a за све оотале 
20 јупа. Завршни испити и учитељски дипломски 
испити врше се у времену од 10 -25 јуна. 

Сва школска сведочанства издају ое учеиицима 
на Видов-дан 28 јуна. 

§ 19 
Велики школски одмор траје од 29 јуна до 2/i 

августа закључно. 
Бдиже одредбе o празиицима и народним свет- 

ковипама када школо nelse радити прописаЈке Миии- 
стар  трговиие и ипдустрије. 

§ 20 
Школока година дели со у  два полугодишта: 

првп полугодиште од лочетка школско године до 31 
јануара и друго иолугодигато оД 1 фобруара до за- 
вршетка предаваиЈа. 

§ 21 
По свршетку другог полугодишта управа жен- 

ских стручних учитељских школа дужиа je да објави 
ттампани  годишп.и  извештај   no  упутствима,  које 
ирогшсује Мипистар трговиие и ипдустријо. 

УПИС 
§22 

У први прииравни разред жеиско запатске школе 
примају се ученице које су свршиле цајмаи.е четири 
разрода основне школе и у тој калепдарској години 
навршују 12 година живота. 

У други приправни разред примају се ученице: 
а) које су свршиле први ириправни разред, 
б) коje су свршиле који разред средп.е школе 

и имају 13 до 15 година живота a које су поло- 
жиле допунски испит из стручних предмета. 

§ 23    ■ 
У први стручни разрод женоке запатоке Јиколе 

ii])irMajy се ученице: 
а) које су свршиле други ириправни разред, 
б) које су свршиле иајмап.е два разреда средње 

школе (гимназије), реалке, грађапске школе или 
шест раз])еда основне школе и иавршују у тој ка- 
лепдарикој годипи најмаЈг.е 14 a највише 16 година 
жтЈота. 

§ 24 
У први разред женске стручие учитељске школе 

примају се коику1)сом првенствено одличпеученице, 
које су свршиле непотиуну срвдњу школу еа ннжим 
течајним испитом или грађанску школу са завршним 
иипитом. 

§ 25 
У поједшшм ]1аз})едтшм оделЈен.има ие може бити 

више од 40 учепида. 
§ 26 

Приватних ученица у гкенској заиатској и (•т]1уч- 
иој  учитељској  школи не може бити. 

§ 27 
У виши разред једие школе примају се учоницв 

те школе, које су свршиле претходни разред.   Ha 
иразпа места могу се иримити учепице и из других 
таквпх школд уз уредпо одобреше за нЈ)елаз. 

§ 28 
Промеиа школе у току школске године учени- 

цама ове школе не допушта се. 
У току школске године могу прећи из једне 

школе у другу само ученице досељсних родитеља 
најдаље у року од 8 дана no доласку из школе, 
К0ЈУ СУ Д0 тада училе. 

Учепице удаљене из једпе школе no казии могу 
се уписати у другу школу најд||;љ.е за 8 дапа no 
оаопштеи.у  п])авомо11не казне. 

ОЦЕЊИВАЊЕ 
§ 29 

У сваком полугодишту све учепице морају битп 
из наставпог градива свакога прсдмета довољно ii 
свестраио испитане. Успех из поједт-ших предмета 
оцељује се оценама: одличан (5), врло добар (4), 
добар (3), довољан (2), недовол^ан (1). 

Оцена одлична, врло Добра, добра и довољиа еу 
ирелазно оцене, a оцена педовољап (1) јеоцена, 
која повлачи поправнп испит одпоспо попављаља 
разреда. 

Владаи.е се оцеи.ује оценама: примерно (5), 
врло добро (4), добро (3) и лоше (2). 

Оцене успеха из иојединих предмета даје пред- 
метна иаставница, a оцене владап.а vi оценс општега 
успеха предлаже разредпи старешина, a ]>аз})ед11о 
веће их утврђује. 

§ 30 
Учеиица, која je у две узастопие школоке го- 

дипе имала лоше владаље, губи право на даљо шко- 
лова11>е у тој школи и може се уиисати у другу коју 
такву школу само ио олобреЈ1>у Министарства тр- 
говине и индустрије или банске уираве. 

Немарљиву, неспремну и неуредну ученицу, која 
на крају ирвога полугоджнта има половину и више 
од половине недовољних оцена нарочито из ирак- 
тичног рада или која у једном; иолугодишту има 
8 (осам) неоправданих дана може иаставнички савет 
на предлог разредиог већа удал.ити из школе с тим, 
да у идуКој школској годиви могке иоповити равред. 

испити 
§ 31 

Испити су: разредии, допупски, поправни, за- 
вршни и учитељски дипломски испити. 

Обављаи.е ових испита редовна je дужиост на- 
ставника. 

Завршни испити врше се у јунском као главном v 

рок и у септембарском року као споредноМ, у при- 
суству изасланика Министра трговине и индустријв 
односно бана и једиог изасланика принудних удру- 
жења занатлија, a код полудржавних и полуба- 
новинских и једног члана школског одбора. 

Учитељски дипломски испит полаже се у женској 
стручио, учитељској школи no заиршиом школова- 
њу У јунжом року као главном и у септембарском 
року као споредном у присуству изаслапика Ми- 
иистра трговине и ипдустрије. 

Министар трговиие и индустрије прописује ира- 
вилник o подагаљу ислита и o награди изаоланику. 

ПРЕВОЂЕП^Л 
§ 32 

У етарији раз])ед преводо се ученице које пз 
свих   предмета   имају   најмал.е   довољну   ЈЧјдташњу 
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оцену и оне ученице Koje су из Једиог предмета 
добиле недовољну оцену али положиле тај предмет 
у   августу месецу на попрапном иопиту. 

Попрагшог иепита не мо?ке бити из практичиих 
])адова. 

Поправни исиити полажу се на истој школи и 
не могу се поиављати. 

Разред се може поновити само једанпут. 

Учеиица, којој се годишл.а оцена не може по- 
уздано изсести због болести или других оправдаиих 
узрока, подвргава ce рааредном испиту из свих пред- 
мета или из оних; из којих ce има да утврди годишља 
оцена. 

Лко je због бодеети спрвчена, да у јуну иолаже 
onaj испит и то докаже благовремено лекарским 
уверењем, може га полагати у августу месецу ко с 
тим, да у том року не може добити поправни испит, 

'1'аква ученица понавља разред, ако добије ма 
ii  јодиу недоволзну оцеиу. 

ЂАЧКЕ КЊИЖИЦЕ 

s^ 34 

lio завршетку иолугодишта ученицама ce са- 
општава успех и уноси у ђачку кшижицу, коју мора 
имати  свака ученица  ових  школа. 

Облик и садржину ђачке књижице прописује 
Министар  трговине и индустрије. 

СВЕДОЧЛНСТВЛ  И УВЕРЕЊА 

§ 35 

По свршетку школеке године свака ученица жен- 
ске занатске и женске стручне учитељске школе до- 
бија сведочанство o свом успеху и владаи.у у тој 
школској  години. 

У оправдаиим случајевиМа може ce no молби 
у току школске године издати увереиЈе o школовању 
са напоменом у коме ce циљу издаје. 

Сведочанства и унерења потписује директор од- 
носно   управитељица  и  разредни  старешина. 

Сведочанство озавршном испиту иотписују: иза- 
сланик Министра тргонине и индустрије односно 
бана као претседник, изасланик припудиог удружења 
занатлија и члапови исгштне комисије a код полу 
државних и полубановинских школа и члан школ- 
ског одбора. 

Сведочаиство o учитељском дипломском исииту 
потписује лзасланик Министра као прстседиик, ди- 
ректор и члаиови испитне комисије. 

Облик и садржину сведочаштва и увсреи.а npo- 
писује Министар трговине и индустрије. 

§ 36 

Дулликат годшпњег сведочан( тва издаје дирок- 
тор односпо управитељица сама. Дупликат сведо- 
чанства o завршном испиту издаје управител.ица, a 
дупликат сведочанства o учител:>ском дипломском 
испиту издаје директо]) no одобреи.у Министарстна 
трговине и индустрије или банске управе, после 
службено оглашеног иоништеља оригииала у др- 
жавним „Службеиим; иовинама" или у службоним 
новинама  банске управе. 

Ва све дупликате плаћа ce поред државне таксе, 
исти толики износ у готовом новцу за школски фоид. 

гаколски ред 
§ 37 

0 дужностима ученица. ^иховом владап-у у 
школи и ван ње, похађаљу школе и раду у школ- 
ској радионици-атељсу, иравдашу изостаиака, каж- 
д.аваи.у и осталом реду и раду у женским занат- 
ским и женским стручпим учитељским школама про- 
писаће Министар трговине и индустрије прапилиик. 

S 38 
Ученицу може-казнити наставник. разредпи ста- 

решина, директор односно управител.ица, рааредно 
веће и наставнички савет. 

§ 39 
Ученице ce кажи>авају: опоменом, укором, 

љеНвем и искл>учен,ем из школе. 
Ученице ce не смеју кажН)авати телесним казпама. 

уда- 

40 
За велике дисциилииске школске пре^тупе или 

учестале ман>е кривице ученица ce може казнити 
удаљењем  или искључељем. 

O удал^авашу из једне школе на једиу школску 
годину с тим да може у другој школи завршити 
започегу школску годину, одлучује директор од- 
посио управитељица на   ггредлог   разредног   већа. 

O искључењу из једне школе до завршетка шко- 
ловања с тим, да ученица може Нсчгтавити започето 
школовање у лругој школи, одлучује наставничкп 
савет. Ова казна постаје извршиа кад je одобри 
Министарство трговине и индустрије или банска 
управа. 

O искључе}1>у из свих женских заиатских и жеи- 
ских стручних учитељских школа одлучује настав-- 
пички савет са иајман.е 2IS гласова. Ова казна постаје 
извршна кад je одобри Министар трговине и инду- 
стрије. 

ШКОЛСКИ ФОНД 
§ 41 

У женској заиатској и свакој 'жеиској стручпој 
учител>!:кој школи иостоји школски фоид, из којих 
he ce сретстава набавл.ати материјал за израду за 
сиромашие учепице, машине, учила, кн>иге, модни 
листови и давати потпора сиромашиим ученицама 
за окскурзије. 

У школски фонд државиих, баиовинских и on- 
штинских (градских) школа улазе приноси ученица 
за употребу школских машина и 50/0 зараде од 
израђених иредмета, који су рађсии у школи од 
поруџбина, a других 50о/О зараде припада учеиици, 
која je рад извела. 

У полудржавиим  и иолубановинским'школама 
деди ce ова зарада иа три дела и то: 30% добијају 
ученице, 300/0 иде у корист корпорација   и 400/0 у • 
корист школског фонда. 

Правила o школском фонду ирописује Министар 
трговиие и иидустрије. 

IV ДЕО 
НАСТАВНИЦИ 

i: 42 
Наставници женских занатских и женских струч- 

них учитељских школа су редовни,  хопорарии,  и 
контрактуални. 

86 
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Редовни су паставници: 
а) у Јкенским занатским школама: управитељица, 

стручна учитељцца, ванатска учитољица и п.ихови 
пЈјгпфаниици. 

б) у женским стручиим учителЈСким школама: 
директор, профеоор, оуплент-приправник, стручна 
учитсљица,  занатска учитељица. 

За хонорарне наставнике са хонораром од часа 
или за контрактуалне наставнике са еталном месеч- 
ном наградом могу се по потреби поставити дица, 
која имају исто квалификације као и редовии настав- 
пици. 

§ 43 
Управитељицом женске занатеко школе може 

постати еамо иредметна или стручна учитељица, 
која има  најмаи.е  12  година нагтавничке  глужбе. 

■ § 44 
За стручиу учител^ицу женске занатске школе 

може се поставити лице, које je свршило женску 
с тручну учитељску школу, с учитељским диплом- 
ским ислтитом положило државни стручни испит 
и навршило 3 године наставничке службе. 

§ 45 
За стручну учитељицу-прииравницу у жеиској 

занатској  школи може се поставити лице,  које je 
свршило женску стручну учитељску школу са учи- 
телЈСКим  дипломским  испитом. 

§ 46 
Директором женске стручне учитељске школе 

може постати професор које сред!1.е стручне или 
средње школе, a који има најмање 18 година на- 
ставничке службе. 

S 47 
За ирофесора може бити постанљен суплент- 

ириправиик, који je дипломирао na филозофеком 
факултету или на вишој стручној. школи у рангу 
факултета, навршио 3 године наставпичке службе 
и положио професорски испит. 

§ 48 
За суплеита-приаравника може се поставити 

лице, које je дипдомирало на филозофском фа- 
култету или на вишој стручној школи у рангу фа- 
култета. 

§ 49 
За стручну учитељицу у женској стручној учи- 

тељској школи може со поставити лице, које je 
свршило женску стручну учитељску школу са учи- ' 
тељским дипломским испитом, положило државни 
стручни испит, ако има најмање 10 година настав- 
ничке  службе  у   којој   женекој   занатској   школи. 

§ 50 
За занатску учитељицу у радионици-атељеу 

може се поставцти изузетно од §§ 12 и 59 Закона o 
чиновницима лице, које je положило мајсторски 
испит, ако има најман>в три године праксе и положи 
државни   стручни   испит   за   занатску   учитељицу. 

§ 51 
Наставнице женских занатских и стручних учи- 

тељских  школа   имају   овај   број   часова  недољно: 
1) Директор женско стручне учител3гке школе 

до 5 часова: 
2) уиравител^ице до 10 часова; 

3) ирофесори за опште првдмете 18 часова, за 
тфтање 22 часа; 

4) супленти-приправници за прве две године 
службе за опште предмете 14 часова; за цртање 
18  чаеова,   a после две године  као  и професори: 

5) стручне учитељице  30  часова; 
6) стручне учитељице-приправиице 24 часа, a 

пооле две године службе као и стручне учитељицв" 
7) занатоке учитељице 36 часова. 

§ 52 
Уаравитељице, стручне и занат^ке учитељице прп- 

ватних школа морају имати исте стручне квалисјат- 
кације као и уиравнице, стручне n занатске учите- 
љице државиих школа. 

Избор управитељице, стручних и заиатских учц- 
тељица у овим школама вреди, кад га одобри Л1и- 
нистар трговиие и индустрије. 

I 53 
Наставница која- за  3  године узастопце  буде 

доше   оцењена  уклопиће   се   из   државне   сдужбв, 

§ 54 
Забрањено je иаставиицама да приватно спре- 

мају ученице своје школе. 

§ 55 
Министар   трговине   и   индустрије   прописаће; 
1) Иравилник o раду и дужностима директора, 

управитељица и наставница; 
2) Правилник o оцељиванЈу директора-управи- 

телоица и наставница. 
3) Иравилник o полагатт.у државпог стручиог 

испита за све наставиике. 

§ 56 
У жеиским ванатоким и женским стручним 

учитељским школама у којима има више од 8 оде- 
љеи.-а, постављаМинш тарство трговине и индустрије 
или банска уирава једну од наставпица за школ- 
ског секретара за вршење административних и бла- 
гајничких посдова, која ће ту дужност вршити по- 
ред своје редовне дужности. 

Хонорар за. тај рад одредиће иравилником Ми- 
нистар трговиие и ипдугтрије у споразуму са Ми- 
иистром финаисија. 

§ 57 
Плате и принадлежности, право на пензију n 

сви остали службени односи, права и дужности 
наставника женских занатских и женских струч- 
них учитељских школа, у колико нису предвиђени 
овим законом, регулиеани су законом o чиновни- 
цима од 31 марта 1931 године. 

V ДЕО 
ШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ 

§ 58 
У школске установе спадају: кабипети, збирке, 

кп.ижнице и школоке радионице-атељеи. 

§ 59 
За чуваље учила из познаваља ма>теријала,уче- 

ничких  цртежа,   израђених  радова  и  модела  по- 
требних  за  очигледну   наставу,   свака  школа  има 
своје кабииете и збирке. 
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§ 60 
Књижницо могу бити наотавничке и ђачке. 

Оне обухватају стручце и остале књигв, часописе 
и модне листове. 

У почетку шкодике годиие директор односио 
управитељица одрођује књижничара за наставничку 
и ђачку књижницу и одређујо чувара кабинета и 
збирке. Oira су дужии да чувају и рукују повореним; 
им предмотима и да воде у реду инвентаре ио пра- 
вилима, које ће прописати Мини^тар трговине и 
индустрије. 

§ 61 
Ради иавођења 11])актичне паставе свака школа 

имаће  своју  школску  радиоиицу-атеље. 
Ради успешнијег извођои.а ирактично наставе 

школа може лримати иоруџбине. Иоруџбиио се 
иврађују првенствено у шкодској радионици-атељеу 
a ако извођење наставног програма допушта и у 
стручним разредима. 

§ 62 
Министар трговиис и индустријо ирописује ира- 

вилником: 
j) Урођшвеируковањо кабинета, збирки и ки.и- 

/кница; 
2) Отварање, уређење и начин вођења појединих 

школских радиоиица-атељеа. 

VI ДЕО 
ШКОЛСКА УПРАВЛ 

§ 63 
Школску управу сачињавају: дијјоктор одноипо 

уиравитељица, разредии старешина, разредно веће 
и наставнички савет. 

§ 64 
Директор односно управитељица je старешина 

школе. Они управљају школом по закопу, правил- 
пицимаи наредбама Министарства трговине и инду- 
сгрије и банскеуправе. 

§ 65 
Разредни старешина стара се o учеиицима свога 

раврвда и иодноеи потребне извештајс директору 
односно управитељици, разредиом већу или настав- 
иичком савету. 

У почетку сваке школске 1'одине директор од- 
носно улЈјавител^ица одређује разредне старешино 
за  сваки разред. 

§ 66 
Разредно веће (;ачињавају разредне старешино 

и сви наставници јодног разреда; оно допоси одлуке 
ио  свима питањима које се одиосе на тај разрсд. 

§ 67 
Наставнички савет сачињавају: директор од- 

носно управитељица и сви иаставници. 
Седницама иаставничког савета претседава ди- 

])ектор одиосно управитељица или ако je она спре- 
чена no рангу најстарији нагтавник. 

Наставнички еавет се еастаје по потрвби и до- 
носи одлуке, које се однос е иа целокупан рад школе. 

§. 68 
Министар   трговипо  и ипдустрије  издаћо  ира- 

видник o раду и дужностима разредног старешине, 
разредног већа и наотавничког оавета. 

ОСТАЛЕ АДМИПИСТРАТИВНЕ ОДРЕДБЕ 

§ 69 
Министар   трговине   и   индустрије   nponiipahe 

правилник и упуства o уређвн?у школске архиве, 
вођбњу књига и вршва>у адмшгаетратмвпих послова. 

§ V" 
Свака ђржавна и бановинока женска ванатока 

школа као и државпа жеиска стручна учитељска 
школа могу пмати лечат са државним грбом и на- 
значењем врсте школе. 

.Полудржавне и иолубаиовинско женоке занат- 
ске школе имају псчат са државиим грбом иазна- 
чењем школе и корпорације. 

§ 71 
Ha крају сваке школеке године директор   од- 

ћосно уиравитељица дужни су, да иодиеоу годиши.и 
извештај   Министарству  трговине  и ипдустрије или 
банској управи o старању  и раду у својој школи. 

VII ДЕО 
ТЕЧАЈЕВИ 

§ 72 
Уз женску занат^ку школу могу te отварати 

течајеви за изучавање и усавршавање у занатским 
струкама, које су у тој школи заотупљене за одраило 
девојке и жеие. 

Течај се може одржати, кад се јаве најмаи.е 
10 лица. Ова лица илаћају иринои према месним 
приликама за употребу школских учила. Висину 
приноса одређује школсжа управа. Од тог ириноса 
причада у државиим школама 50% учитељици и 
50% школском фонду, a у иолудржавним и полу- 
бановинским: 30% учитељици, 30% корпорацији, 
која школу издржава u /i0% школгком фонду. 

§ 73 
Министар трговине и индуогрије може према 

указаној потреби нарочито у мезтима, у којима нс 
иостоји женска заиатска школа, одобррЈти оснивање 
течајева за изучаваиЈС и усавршавање у занатским 
струкама за одрасле девојке и жене и нод управом 
женских корпорација. 

Ови течајеви стоје под иадзором Мшгастарства 
трговине и индустрије. 

§ 74 
Иолазпицима   течаја   издаје  ve само увервље да 

су течај похађале. 
Облик и садржину тих увереп.а прописујб Ми- 

нистар  трговине и индустрије. 
Полазак течајева не даје право na иолагаље ни 

калфеиског ни мајсторског испита већ служи једино 
за лично уоавршаваље. 

§ 75 
Одобрење за одржаваиЈе течајева даје no евојој 

надлежности Министарство трговине и индустрије 
или банска управа. 

Vili ДЕО 
ОДНОС  ПОЛУДРЖАВНИХ  И   ПОЛУВАНОВИИ- 

СКИХ ЖЕНСКИХ ЗАНАТСКИХ ШКОЛА 

§ 76 
У полудржаввш или полубановинским  жен' 

ским занатским школама постоји школоки одбор. 

36* 
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у   који   улазе:   у11])ав11тељиц;1,   јсдка   наставница   и 
три  члтана корпорације- 

Нравилиик o правима и дужцостима овог од- 
оора  проиисује   Мииистар   т])1,овине  и  индустрије. 

§ 77 
Иостављен.е, иремештај и уклаљаше из службе 

иаставиица  код  полулржавиих  и  полубановинских 
шкода крши Мшгастар односно Бан no саслушап.у 
корпорације. 

IX  ДЕО 

ПРЕЛАЗНА НАРЕЂЕЊА 

§ 7S 
Иочетком  школске  године  19.42-33  уводе  се у 

живот овим законом лродвиђени школски типовн и 
ирши се упис у први разред рХодно одредбама овог 
закона. 

§ 79 

Ученице које су заиочеле овоје школовалзе no 
досадашњим пропиоима завршићо no п.има своје 
школовање. , 

Ликвидација појединих разреда извршиће се 
постепено. 

§ 80 

Садаш,ње предметне учите.љице са кваохмфикаци- 
јама за учитељице грађапских и основних школа; 

или које су евршиле коју специјалну стручну школу 
у рангу потпуне средње школе остају у служби са 
истим звап/ем. 

Садашн.е предметпе учитељице са квалифика- 
цијама за стручие учитељице no ранијим законџма 
остају у служби са зва№ем стручне учитељице. 

• Садашље стручне учитељице преведене no })а- 
нијим закопским одредбама у U категорију, задр- 
жавају звање стручне учитељицо, a које су преве- 
дене у III категорију добпвају зваЈ^е занатске учи- 
тељице. 

Садашње стручне учител>ице na квалификаци- 
јама за занатске учитељице a које су имале на дан 
1 септембра 1923 годиие 14 година службе, остају 
у служби са звап3ем и принадлежностима стручних 
учитељица no овом закону. 

Садашње стручне учител.ице са квапификаци- 
јама за занатске учитељице, a које су имале на дан 
1 септембра 1923 год. мање од 14 годииа, a најмање 
8 година службе, могу no повољиом мишљењу Са- 
вета за профе(;иопалну наставу остати у служби 
са звањем и принадлежностима стручне учитељице 
no овом закону. 

Садашње стручне учитељице, за које Савет за 
за професионалну наставу ne да повољно мишљеље, 
као и садашње стручне учитељице са квалифика- 
цијама за запатске учитељице, a које na дап 1 cen- 
тембра 1923 год. нису имале 8 година службе, остају 
у служби са звањем занатске учителЈИце. 

Промену зваи:.а врши Мииистар трговине и ин- 
дустрије решеи.-ем без промене положајие групе, у 
којој  су  се учителЈИце затекле. 

■     ■ § 81 
O редбе § 83 важе у свему  и за одговарајуће 

иаставно особље на досадашпЈИМ пижим, продужпим 
и вишим женским занатским школама и државном 
средшом заводу за женски домаћи обрт^ с тим, што 

пин<а и продужпа жепска запатска школа са струч- 
пим и прелазпим течајем (чл. 32 тач. 6. Закона u 
жепским занатским школама од 30 марта 1922 
године „Службене Новипе" бр. 105 од 15 Maja 1922 
годиие) даје за струку квалификацију равну спреми 
запатске учитвљице (§ 44 овога закона), a виша 
жепска занатска школа са учител.оким течајем рав- 
пим спреми потпунв сродп.с школе са завршним 
испитом. 

§ 82 

Свима садашњим наставппцама којима до сада 
иису признате године самоуправне службе или при- 
ватпе праксе, признаће се то no њиховој молби 
penietheM Министровим у смислу рвог закопа. 

S4 83 
Повећање   принадлежности no одредбама   пре- 

лазних   паређења   овог  Закоиа   исплаћиваће се   од 
буџетоке 1933—34 годиие. 

§ 84 
Садашње Више женске стручне занатске школе 

га учитељским течајем у Неограду и Загребу дају 
спрему за стручпу учитољицу no  §  44 овог Закона. 

§ 85 
Овај   закон  ступа  na  снагу   кад  со   објави    v 

Службепим новипама. Од тада престају важити св*в 
законске одредбе,  које су  противне овоме закону. 

У међувремспу добили смо још један амандман 
који je примљеп и од стране одбора и од г. Министра 
трговине и ипдустрије, a који гласи: да се после § 10 
овога пројекта дода jom овај  параграф: 

„§ 10 a 

„Министар трговине и ипдустрије може . допу- 
стити отварање интериата код појединих женских 
занатсних и женских стручних учитељских школа. 
Издржавап.е ових Иптерната не мора пасти на те- 
рет државпог буџета. 

Интернати имају овоје статуте, одобрене од 
Мппистарства трговипе и индустрије и no н,пма се 
врши оргапизација n надзор".. 

Господо народни послапицп, пред вама je Закон 
o женским занатским и женским стручним учитељ- 
ским школама. Донустите ми да вам укратко истакнем 
значај  овога Закона за наше жене. 

У непрестаној тежњи наше државе да евоје ста- 
повнпштво просвети и уеаврпш ne мала брига во- 
ђена je и o нашој жени. 

Наша жена није впше онако сервилно потчп- 
Јвена, као што je то било у времену, у коме je уоста- 
лом више маН;е била' свуда сервилно потчињена. 
Прошла су времена, када су се иросвећепе жене могле 
избројати na прсте; наша :жена иде данас упоредо 
уз свога човека n постаје друштвени фактор, раван 
своме мужу, Видимо je где ради na научном пољу, 
у уметиости, na социјалном пољу,у администрацији 
у слободпој професпји, и свуда. Не видимо je још 
да узима активна учешћа на полптичком пољу, алп 
ja ne вхгдим велики размак од данашпЈег времена 
na до онога, када ће у вашим редовима, као и v 
редовима Г.Г. Министара, бити као врло истрајан 
сарадник и наша жепа. Ta њена сарадња, која he 
no мом дубоком убеђен.у бити добро дошла нашој 
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нацији, наговегптена je и у нашсм Уставу. Ja рекох 
да he та оарадња бити добродоцгаа namoj југосло- 
венској нацији, јер знам, a и ви свн знате, да нико 
ооље не аближава сннове своје него мајка. Југосло- 
венска мајка iifi тск у потпуноотв аолижити своје 
синове. И ие само то: ?кена he, госиодо иародии по- 
сланици, када буде повела активну политичку борбу 
у селом човечанству, зближити в цзмирити све људе 
на свету. Иаша жена иокааала je еву своју делатност 
баиг на пољу рада предвиђеког у Закону који je 
пред вама. МногоПројна иаша кола, удруге. ит.д. 
са правим пожртвован.ем иодизали су културио наиг 
Јкенски подмладак, припремајуКи га ва данашња 
времена. Ова женска друштва деценијама су ства- 
рала и радила баш оно што се предви1ја у овоме 
Закону. 

A како то да не чмне ? Зар није целокупиа паша 
народна нопт.а пегничка и уметиичка творевина 
наше жене ? Зар се свако од вас, господо народни 
посланици, не ceha финих прстију иаших сестара и 
мајки, које уа дивну песму испрадају конац и дају 
му жељени тон боја, да би затим заиевале песме из 
дивнога веза, песме које од средњега века na до 
данас одекују тако, да joj се сви мм дивимо, a не 
само ми, него и странци. Још Луј XIV забран.гшао 
г,.вој_им ордонансима да ее ншке племство кити нашим 
далматинским чипкама, јер ее то племство руини- 
рало KynyjyhM тај скупоцеми луксуз. Вук Kapat.mh 
и његови еледбеницп сачувалн су нате народне песме 
и остало народио и дрховно благо. Жена je сачу- 
вала наш урес, наше вевове, шаре и боје. 

lipe извесног времена Фраицузи су почели да 
трубе преко својих иовина и других гласова: „On 
nous vole' ! Краду нас. Л шта мислите да су им крали ? 
Ниоу им могли украсти силно злато ш скривница, 
нити друго богаство. He! To они знају добро да 
чувају. Закукали су што су им страици, долазећи 
као туристи, почелм да копирају п.мхове отилове, 
орнаменте, њихову пационалиу тековинјг. Ha су 
после то исто страии иароди иочели да Взрађују и 
да бацају на тржишта као своје. ФјЈанцузи су имали 
право. Њих су заиста крали. 

И нас краду. господо народпм иосланици. Mno- 
гобројни путници, путују^ш no нашој земл>:и и ди- 
већи се нашим израјјсвипама, често пута су агеитп 
фабриканата из туђих земаља. Они истражују шта 
наш народ воли, na купе п.егове рукотворевиие, na 
му их, после извесног времена. враћају na тржишто 
као изум свога духа и своје фабричке производње. 
Наш народ, видевши да je то скоро исто, joui 11 
готово, даје овоју уштеђввину'туђину и сиромаши. 
J ep отац и мати постану болеЈ^ви према своме 
детету, које месецима треба да везе, да би снремило 
своју опрему. A no види, колико се оплемеи.ује 
душа и.еговог детета у том раду. A и не рачуна, да 
ће купљена опрема трајати само колико траје једап 
вашар, a /toiviaha       целога жмвота. 

Кад ћемо уСпети да заталасамо цео наш парод, 
t na да неда, да се и овде краде и да>педа своју кору 
хлеба другоме ? И ne само то. Кад heMO успети да 
наш народ своје иарађевине баци на тржиште као 
своје и у своју корист ? Зар наше чипке беху ску- 
подене у добу Луја XIVr, a не могу бити данас. 
Знам једаи овакав примор: метар ипо старе чипке 
купљен je у Дубровнику за 120 динара. Када je 
купац дошао у своју земљу, Немачку, тај метар и no 
продао je за 1200 марака. Када у Шва-царској цео 
кантон Сен Гал живи од иараде чипака и других 

плетива, зашто код нас да не може im неколико 
породица. Наше везаљеко уметнпчке Kpea.jmje могу 
се уновчити ради нас и тако he израда двеју сла- 
бачких руку доприиети принос раван вродпости 
четири вола м више. 

Све се то можс учипитп, када npocBehena naniu 
жена увдигне свој глас u викпе свима и овакоме: 
ja не дам да ме крадете! Иако игде треба примепити 
Закон o ауторском праву, треба га применити ту. 
Л кад жена буде ту, зацело he то умети затражмти. 
Зато прегнимо, да се иаша жепа проовети м на пољу 
стручнога занатеког рада. Mu ћемо на тај начин 
зацослити нашу жену, која he (;творити своју југо- 
словенску моду, која има да захвата и остале земље. 
У Закону су предвиђене и радионице. Ове радмо- 
нице могу да буду од пеоцем.иве вредности. Једпа 
радионица, рецимо у Скопљу, могла бн да мма и 
свој базар и, на тај начин, мзрадом и продајом, да 
прун<и хлеба многрј породици. ETO видите, колика 
се материјалпа добит осигурава овим Законом, који, 
у ствари, Зђтотићује једну врло важну грану иа- 
|i(),4iie радипости. И зар смемо да оставимо ову ра- 
диност неваштићену ? Нарочито данас, када м naj- 
мап/и  националпп  доходак  треба  заштптити. 

3aBpuiaBajyhn свој говор, ja захваљујем K'pa- 
љевској влади иГ. Министру трговине и индуетрије, 
што су овај Закоп припремили и предложили Народ- 
ној скупштиии. Допустите ми да се, 'joui једном, са 
овога места, захвалим нашој југословепској жепп, 
која/ je, овојим радом, показала све дарове своје 
Погом дане. Пожвлвћу joj, да, у овоме Закону, ona 
нађе олакшање ва извођење свога npoi'paMa рада и 
за усавршавање овојих Погом даних талената. Жена 
наша je кроз свој вез мзвезла свој бол и поноо, 
(■воју cpehy и радост. Ona je, кроз свој вез, цри- 
премила овоју сјајну будућност. J ep oani у вево- 
вима видкмо, да сМо свуда само један исти народ. 
Украси из Загорја сусрвћу се тамо код Битоља, 
они из Далмације код Дебра м Галичника, они из 
Змијање код Кичева, a они са 1чосова — свуДа. 
Када ее зна делатпост паше жене, онда се има за- 
лога, да овај Закоп nohe остати мртво слово na 
хартији, иего ће бити још већи потстрек за постиг- 
Hyhe онога крајњег циља, када he се жена равпати 
човеку. 

Изјављујем да liy гласати за овај Закон у це- 
лости и у поједипостима.  (1!љескан.е). 

Потпретседник Др. Авдо Хаеанбегокић: Нзно- 
лите чути Г. Министра трговине и индустрије. 

Министар трговиис u индустријс Др. Адберт 
Крамер: Господо пародни посланици, no Уједиљењу 
су у нашој Крал^свини постојали разни типови жен- 
(жих стручшск — занатских школа, које можемо no- 
делити na три основна типа као што с.леди: 

1) Ииже и продужне женске ванатске школе, 
које су поитојале. првобитно само na територијп 
Србије, a обухватале су три нижа и два тфодужиа 
разреда. 

2) Женске отручпе lUKOJie постојале су у го- 
тово свим крајевима који су се иалазили под бив. 
Аустроугарсжом оем Војводине, a обухватиле су од 
2 до 4 течаја уз прописе, да се примају учснпце 
првенствено са свршених 2 до 'i разреда срвдње 
(гра1)апске)  школе. 

3) Вмше женске занатске школе наме^ене cnpe- 
Maiby учитељица женског ручног рада, a пријем уче- 
пица вршеи je ca разном претходном спремом као 
на  np.   свршеном  нижом  продужпом   жегкжом  за- 
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иатском пшолом, свршепом жеиском стручном шко- 
лом и са •свршених четири равреда средње (грађан- 
ске) школе. 

Иоред чињенице, да су постојапи разни типови 
женских стручних и заиатских шкода, школе су 
се иалазиле под два ресора и то, под ресором Ми- 
нистарства трговине и индустрије и под реиором 
Министарства иросвете. 

У циљу, да со женика стручна настава ивјед- 
начи и да joj се поставе једииствени законски те- 
мељи, доиот je 30 III 1922 годинз Закон o женским 
занатским школама, који je објакљен у „Службе- 
иим новинама" бр, 105 од 15;V-1922 године, али 
овај Закон није могао доћи до пупог изражаја из 
разлога,. што je у главном био подешен за школе 
у Србији, услед чега je постојала потреба доношеи.а 
јсдинствеиог и савременог закона којим би питање 
женске стручие и занатске наотаве било уређено. 

Ниже и продужне жеиске занатске школе осни- 
ване су у Србији већ пре 50 год>1иа од стране женских 
корпораци a, a прете?кно од подружина Београдског 
женског друштва и Кола српских сестара и то под 
називом женских раденичких школа, које су име 
те школе задржале до Уједињеља, од ког времена се 
иазивају женеким занатским школама. lio Уједи- 
.гћењу je овај тип школа основан од стране женских 
организација и no другим крајевима наше К])аље- 
вине. Пре Уједиа>вн>а су ниже и продужне женске 
занатске школе биде претежно приватпо, добијајући 
незнатну помоК од државе, a по Уједињењу постапе 
су подудржавним у^тановама, у које je држава да- 
вала стручну учитељицу и мање иомоћи школама у 
(•иромашнии местима. Ово ста&е остало je до данас 
са том разликом, што су школе прешпе на бановиие 
у истом односу као раиијо према државтг. 

Женске стручне школе бкде су, како пре Ује- 
дињен.а, тако и сада, државне' устаиове, за које 
држава подноси све трошкове. 

Вите женске занатске школо, погтоје тек no 
Уједпњељу, a прва таква школа основана je у 1")ео- 
граду од стране Бооградског женског друштва, прет- 
BapaiteM раиије Више женске раденичке шкоте у 
Вишу жонску занатаку школу. 

Ова школа je одмах постала полудржавна из 
разлога, тито je држава плаћаиа наставничко особље, 
>ћена потпуна оргаттзација шведеиа je тек no доно- 
шељу Закона o жеш-ким ванатоким шкодама и то 
тако, да je при n.oj установљен одел^еп течај sa 
спрема'ље учитељица женског рада, које су ep ра- 
nnje рекрутовале из редова свршених ученица ва- 
иатских w етручпих школа. 

Трајаи-а уче11>а у овој школи обухвата три ro- 
дине, a учепице се примају са свршеном петораз- 
редиом жепском ванатском, четприразредном жепском 
стручпом пшолом или четири разреда средц.е шко- 
ле и  једну  годину стручне  школе. 

Од 1929/30 годиие основаиа je и у Загребу Виша 
женска ванатска-стручна школа са учитељоким 're- 
чајем, што јеизведепо претвараи.ем једног дела Жен- 
ске стручне школе у вшпу. 

Како ре жепска стручна настава налазила до 
192.8/29 г. под два ресора, под ^инистарством трго- 
вине и индустрије и под Министарптвом просвете, то 
je стварању јединственрг законодавства могло бити 
приступљено тек тада, када je Министарство преу- 
зело сву стручно занатску наставу под свој реоор. 

Paunjii Закон o жеиским занатбким школама није 
одговарао духу врсмеиа ira лотрсби свих крајева, 

услед чега се приступило оређивању материјала ва 
иови законски нацрт којим би се ова грана наставе 
изједиачила за целу нашу Краљевину. 

Рад oico израде повог закоиског нацрта завршен 
je 1931 г. и од стране одређеие комиоије подие;т Mu 
нистру трговиие и индустриЈв који je овај нацрт и 
усвојио овако како je он даиас  упућен  Народној 
сжупштини. 

Типови женских стручних и ванатских школа 
no новом законском пројекту су: 1) жеиоке ванатске 
ишоле и 2) женске стручие учитељске школе. 

Ова иодела у два типа извршена je из разлога, 
да со створе засебне устапове памељеие за спремач.е 
женоке омладнне за разне жеиске позиве и ручне 
радове, било за самостално отваратве занатскс радње 
или за домаћу кућиу потребу, a васебде за спреман.е 
стручних учитељица, што према садан.ем стању није 
случај. Ha овај иачин иодваја се школа намен.ена 
за занатско слремање од учитељске, што тр ба да 
корисно послужи рачвоју самосталног рада женске 
омладине. 

Женска стручна учитељска школа предвиђа со 
као одвојена установа из разлога, што се указала 
иеопходиа потреба свестрано општег и отручног спре- 
мааа ученица, што до сада није било могуће у пот- 
иуности иввести из разлога, јер je главни део свр- 
шених ученица женских заттатскнх \\ нижих женских 
стручиих ткола тежио да постане стручна учите- 
љица, a не да се посвети привредноме раду. 

IloBeliaibeM услова за пријем и повећањом тра- 
јач.а учеља у женској стручиој учитељској школи 
иде се .затим, да се нова спрема стручних учитељица 
подигие и да сј оне огпособе за стручну и општу 
иаставу у колико je везана за струку, што до сада 
ни',е бипо потпуно изведепо, услед чега су стручне 
учител.ице могле предавати у главномо стручни 
практични рад. 

11 родвиђач.е да школа буде државиа установа 
намеКе се потроба, да се васпитање наставничког 
особља Д10же најправилније извести у таковој држав- 
ној школи, која he сва бити у томе правцу органи- 
зована и од државе руковођеба. 

/^озволите да Вам зга крају дам кратак стати- 
стички преглед. Женских стручиих школа имамо 
сада 55 са 200 наставница и око 5000 ученица. Жен- 
ских занатских ткола код баиовина имамо сад 163 
ca 768 наставника и око 7000 ученица. Свега жен- 
(жих стручних и ванатских школа имамо 218, ca 
1028 наставника и око 12.000 ученица. Само женске 
етручпе и две више занатско школе долазе на терет 
државног буџета a женске ванатске (ниже и про- 
дужне) школе, долазе иа торет банских управа it 
женских   корпорациј a. 

Господо народни иослапици, кад je већ био 
завршен претрес у скупттинском одбору и иримлвеи 
пројекат Ммнистарства трговине и индустрије, у 
редовима гоиподе народиих послакика гледе две 
одредбе у § 14 и § 88 искрсла je жеља да се те одредбе 
joiii дотерају и прераде, na je стављен амандмаа код 
§ 14 и § 81 ca страпе гоопбдина народног посланика 
Витомира Видаковића. lipe свега у погледу § 81 
иде се на то да се програматски изјави, да се у I 
разред Женске стручне учитељске школе MOi,y упи- 
сати и свршеие ученице жеиских занатских про- 
дужних школа и женских стручиих школа док оне 
трају. и то one ученице које су свршиле ca. врло 
добрим и одличним успехом помемуте школо, како 
би се на тај начин очувао контииуитет међу доса- 
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даши.им женским занатским шкрлама и иовим: типом. 
Ja ивјављујем да усвајам ова два амандмаиа и молим 
да са пројектом који Вам je предложио скупштииски 
одбор примите и ова два амаидмаиа. У § 14 после 
речи „ирограм" умећу се речи „са стручним и васпит- 
ним градивом као". (Аплауз и одобравање). 

Пстпретседник Др. Авдо Хфевнбгговић: Има 
реч г. Антон Крејчи. 

Аитоп Крејчи: Имао сам чает претседавати пре- 
тресу Закона o стручнИм школама И било Mit je  на 
рочито мило и драго, кад се дошло до тога да до- 
бију  стручне школе своју законску подлогу. 

У прилог Закона o тргова.чким академијама, o 
Средн>им техничким школама говорили су други 
r.i". посланици, a ja хоћу само иешто да иапомелем 
o жеиским занатским и женским стручиим школама. 

У данашњим времеаима преаапооленосги пи- 
Т&ње јо, какав одгој треба да даио женској омладнпи, 
које питање je; нада све важно и ва целу привреду 
од   великог ииачаја. 

Услед светског рата жене су прихватиле и ввања, 
која су све до тада обављали мушкарци. Тимо су 
мушкарци дишени л.ихове зараде и узрок данашње 
незапослености муигкараца у великој je мери и чи- 
ЈБеница, да се на местима која су подеснијазамушку 
радну снагу, налазе жене. 

Нећу да поричем женама ираво на зараду, али 
no мои мишл.ену делокруг женског рада толико je 
обиман, да mije потребно женама иотиснути муш- 
карце са места која no својој природи припадају 
мушкарцима. 

Са помеиутмх разлога морамо бити захвалии, 
mro смо добили закон којк и у појединостима и у 
иачелу показује, који радови припадају у првом 
реду жеиама и потребно je да у тим струкама*жене 
добију такво образован>е, да буду na врхунцу свога 
знања. Код овога иије у гштаи.у оамо образовап.е 
првокласних радиичких сната, него je реч и o томе 
да добијемо ва жеие и првокласне иаставничке силе. 
Због тога част ми je изјавити да hy и у иачелу и у 
појединостима гласати за овај преко потребни закои. 

Потпретседник Др. Авдо Хасан^еговић: Има 
реч   г.  др.  Мирко  Ивандекић. 

Др. Мирко Ивандекић: Господо народни посла- 
ници, ja ое слажем са аргументима једнога од мојих 
послаиичких другова, који je, ca овога меита, казао, 
да нашу наставу треба поставити на сасвим другу 
основу, да je треба упутити другим правцем, a не 
онмм којим je ona до сада упућиваиа. Ilaiue школе, 
овакве какве су, сиремају учонике и апсолвенте 
само теориски и оспособљавају их да заузму разиа 
места no канцеларијама у администрацији држав- 
ној, у администрацији самоуправнох тела или ко- 
начно у администрацији разних приватних предувећа 
и icopnopa'unja. Држава, ма да je дапас толико јака има 
да j е jnena фуикцијa данас толико разграната, onaипак, 
са помеиутим приватпим корпорацијама ne може да 
апсорбује onaj број учепика, који из године у годипу 
пролази кроз паше школе, na се стога долази до 
тога резултата да се из годипе у годипу појављује 
један суфицит у интелектуалпим снагама ове врсто, 
појавл3ује се једна хиперпродукцуја, a то проузро- 
кује, да се ствара једап кадар иптелектуалног npo- 
летаријата, који господо, пародни посланици, кад 
)шје запослеп, претставља највећу опаспост за др- 
жаву, за друштво и за јавни поредак. 

Господо народни посланици, још једиа окол- 
иост потенцира невапосленост интелектуалних спага 

ове врсте, a та je: да су жене окупирале испред муш- 
караца многа места у капцеларијама и то услед тога 
што je жепа настојавала, односпо што и дапас на- 
стојп, да постапе једап невависан привредпп фактор 
од мушкараца и што je, то морамо призпати, у овом 
своме пастојаваЈ^у и успела. И рат je, гоеподо на- 
родпи послапици, у томе ишао na руку, јер кад су' 
мушкарци позвани na војне дужпопти, жепе су зау- 
зеле jhnxoBa места у капцелаЈШЈама, n то поред овог 
још и са тога равлога, што je та радпа снага била 
јевтпмија. 

Неки од г.г. народних посланика кажу, да би 
жену једноставно требало уклонити ив капцеларпја, 
да би се тиме дало места мушкарцима. И ако ja ca 
своје стране нисам пријатељ женско!' запосдења у 
канцеларијама, нпак сматрам, да ово питањ.е nnje 
тако једпоставпо како се оно па први поглед замиш- 
л.ало. Ми ако нисмо у стању, господо. да зауста- 
вимо onaj процес жепског настојаи.а да она постапе 
самосталап привредни (јшктор, a морамо признатм 
да у данашњим приликама нисмо у стап.у то учинити, 

( ми морамо жеии, ако хокемо да je уклопимо из кан- 
целарија, створити прилике да нађе запослен.а, да 
пађе иривреде na другој страни, a ne само у кан- 
целаријама. Ово нарочгпч) важи, господо пародпи 
послаппцп, за млбђи жепскп параштај, јер on мора 
битп убеђен, да егзистенција жепа ne зависи 
од запослеп.а у капделаријама nero од запослеља n 
na другим странама. Иоље жепско1'а })ада врло je 
nnipoKo. Њега треба само смишљено оргапизовати. 
Треба na томе пољу и приватне иницијативе да се 
ова ствар упутп правилипм мутем, и кад се тако 
уради, ja сам убеђен, да резултати ne могу изо- 
стати. 

Ставља се приговор; зашто се пзлази пред На- 
родпо Претставпиштво са пројектима o разпим шко- 
лама и академијама у дапаиш^ој прпвредпој депре- 
сији, a не решавају сс питања, kao што je сељачко 
раздужеп-е, као што je питање o бапкама, o мора- 
ториЈуму и тако дал.е. Господо, и ако са своје стране 
пећу да поричем важпост и ових питања - - нптп 
то уопште могу да чиним - - не могу да поричем 
важност и оваквих прпвродних стручпих школа, 
j ep сам мишљења, да су и овп законски пројекти у 
пајтешњој вези са питаи.ем o побијану привредпе 
кризе. 

Како привредни проблем није једап опако је- 
дипствен проблем, него га сачињавају као мозаик 
разпе појаве n разпи узроци, којп делују на разне 
правце и разне начипе, тако исто vi побијаље npn- 
вредне кризе има да уследи na разне пачине и у 
разпим правцима. Ja сматрам да je и овај законскп 
пројекат једна од таквих мера, са којима се има nama 
привредна криза да побија. 

Приврсдна криза иије дошла моментано, na пре- 
чац, ona je долазила сукцесивно, постепено, na пре- 
ма томе, и one мере које се против тога предузимају. 
пмају да су такве, да делују или момептано илп 
сукцесивпо,  полако и  постепено. 

Ja na овај ваконски пројекат гледам, као да je 
on једна од опих мера, које ве да сукцесивно и полако 
делују на ублажеље наше привредне кризе. C тога 
ja поздрављам овај закоиски пројекат, a и због тога, 
што видим, да je na пајмеродавнијем месту захва- 
тило оно убеђеље, да се наша настава има оаобра- 
зити измешепим соцпјалпим и нривредиим прилп- 
кама у нашој земљи. Изјављујем да ћу гласати за. 
овај пројекат. 
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П.тпретседник  Др.  Авдо   Хасапбоговић:   11 о- 
што се нико више није јавио na реч у начелној де- 
бати, прелавимо на гласаље. Гласаће со поимеиично, 
no уобичајеном реду, .i« и против. Молим госпо- 
дина   секретара   да   изврши   прозив. 

Секретар   Милап Мравље   провива   послаиике 
да гласају и они су гласали овако: 

Лврамовић ])ранко — иа 
АђвЉ Лнте — за 
Аксентијевић Ллександар — отсутак 
Алексић  Коста — за 
Ллиловић  Шаћир       отсутаи 
Анђелиновић Гргур Будислав Др. — за 
Анић Мића Др. — за 
Днтокијевић Душан — за 
Аитуповић Јосип -у за 
Аранђеловић Јован — за 
Ауер Људсвит Др. — отсутаи 
Ј^аПамовик Јордаи — за 
Паљић Салих — отсутаи 
Baiban Љубомир -    за 
Tlapati 13ранко Др. — отсутаи 
Барле Јанко — за 
Батииић Jозо — за 
Бачпћ Стјепан Др. — за 
Беико Јосип — за 
Бешировић Димитрије Р. — за 
Богдановић  Исо — за 
Божић Милан — за 
БорисавлЈРвић Орахиња — за 
1)рушија Радослав — за 
Будишин Стеван — отсутаи 
Буквић Алексаидар — за 
Буновић  Ми^ан — за 
Вал^авец Стјепан   - - за 
Варда   Север — отсутан 
Васиљевић Стсваи Др. — за 
Величковић Миладин — за 
Вељковић Вељко — за 
ВидаковиК  Витомир — за 
Видић Јеша Др. — отсутан 

- ВидовиК Богдан Др. — за 
Војиновић Јован В.  — отсутак 
Вошшак Богумил Др. — за 
Вујић Димитрије В.  — отсутаи 
Вукићовик Богић Др. — за 
Гавранчић Отон Др. — за 
Гавриловић Ото — за 
Гајшок Карло — за 
Главички Божидар — за 
Господнетић Фран,о — отсутан 
Грајић llepo — за 
Грба Миловаи Др. — отсутаи 
Грбић Ј^милијаи — отсутан 
Грђић Васиљ — отсутан 
ГрубаиовиК Милан — отсутаи 
Грубер Фрањо Др. — отсутан 
Давидовић Витомир — отсутан 
Данилови^  Живко — отсутаи 
Деметровић  Јурај     - за 
Дервиигаћ Ђулага   — за 
Димитријевић Мита — за 
Димитријевић Хаџи-Тодор — отсутан 
Добровић Милан С. — отсутаи 
Добровољац Милан Ј. — отсутаи 
Довезеиоки Јован С. — за 
Додић Алексаидар-Така —отсутап 
Дошен Мирко Др. — отсутан 

Драговић Милош 11. — за 
Дрљача HpaFrKO — за 
Дрмељ Алојзиј — за 
ДубоковиК Јурај — за 
Ђокић Ристо  — за 
'Кшрђевић  Владимир — за 
'Бурић Михаило — от(!утан 
Клеговић  Иво Др. - - отсутан 
ЖивановиК Милан  — за 
Жинанчевић Михаило  — за 
/Кивковић  Негосим Др. — за 
Живковић Р.  Петар — отсутатг 
Живојиновић Душан М- - - за 
Захарић Чедомир — за 
Зељкови)! Бошко    - за 
Земљић Јакоб — за 
Ивандекић — Ивковик Мирко Др. — 
ИванишевиН  Иетар        за 
Иванчевић Душан — за 
Исаковић Миливоје 'Б. — отсутаи 
Исаковић Мито — за 
Јанковић Велизар Др. — за 
Јевремови!!  Драгољуб Др.  - - sa 
Јевтић Животије — за 
Јевтић Милутин Ал. — за 
Јевтић Михаило Р. — отсутаи 
Јевтић  Радован — отсутаи 
Јелић  Милутин — за 
Јеличић Божа Ц. - - отсутам 
Јеремић Живојин — за 
Јеремић Тоде Др. — отсутан 
Јован Андргтја — за 
Јовановић Алексаидар — за 
Јовановић ГБока — за 
Јовановић Јова — за 
Јовичић Добросав — за 
Кадић Хусеин —. за 
Кајмаковић Омер — отсутан 
Кал.аматијеви.ћ Михаило Р.     - за 
Кандић  Јовиша К. — за 
Катић Милош — отустан 
Каћански Стеван — за 
Кешељевић Никола Др. — за 
Клинц Антон — за 
Кнежевић Ловро — отсутаи 
КнежевиК Стјепо Др. — за 
Ковач Антс Љ. — за 
Ковачевић Драгутип — Карло — за 
Кожуљ Марко Др. — за 
1-Сојић Драгутин Др. — за 
Коман Албин — отсутан 
Костић Драгутин Др. — за 
Костић Молорад Ј. Др. — за 
КраљевиК Драган Др.  — за 
Крамер Алберт Др. — за 
Крафт Стеван Др.     - отсутаи 
Крејчи Антон — за 
Крстановић  Ристо — отсутан 
КрстиК Владимир — отсуган 
Крстић Милутин —■ отсутан 
Брстић Михаило В. — отсутаи 
Крстић Симо — отсутан 
Кузмановић Лазар К. — за 
Кујунџић Андрија К. — за 
Кујунџић Богољуб  К. — за 
Кумануди Коста Др. — претседник ■ 
Кунтарић Анте Др. — за 
Куњашић  Јоахим Др. — отсутан 

за 
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Куртовнћ Нојко    - за 
КуртовиК Шукрија    - за 
Лазареви!) Миловаи М. -- за 
Лазаревић Тодор Др. -- отсутан 
Лазаровић Теодисије К. — отсутан 
Лазаревић Филип С. Др. -- за 
Леуши}. Ђуро Др. - - за 
Лисавац Младен Др. — за 
Лончаревић Иваи Др. — за 
Лончар Станко -- отсутан 
Лукић Живан Др. — за 
Макар Дако — отсутан 
Максимови}) Божидар — за 
Максимовић Стјепап — за 
Маланчец Владо Др. - - за 
Марииковић Војислав Др. — отсутан 
Марјан Ђуро — за 
Марјанац Симо — отсутан 
Маркић Фрањо — отсутан 
Марковић Миленко Др. - - отсутан 
MapKOBnh Милорад П. — отсутан 
Марковић Никола — за 
Марковић Петар К. — отсутаи 
Мастровић Анте Ф. — за 
Матица Павао — отсутан 
Матиђ Ђока Н. — за 
Мацековић Матија — за 
Maurah Марко —' за 
Метикош Милан Др. — за 
Мијић Милан Ђ. — за 
МидвтиЉ Вјекослав Др. — отсутан 
Милетић Владислав — отсутан 
Милошовнћ Гавро — за 
Милошевић Младен II.    - за 
Милутиновић Милинко Р. — за 
Милутиновић Милорад Ђ. — за 
Мисирлић J ован Т. — за 
Митровић Јован Р. — за 
Михаиловић Илија II. — за 
МихајловиК Светислав Др. - - за 
Мохорић' Иван — за 
Мравл^е Милан — за 
Мулалић Мустафа A.,-- за 
Најдорфер Мирко -- отсутан 
Недељковић Урош 1F. — за 
Никић Пикола Др. -- отсутаи 
HHKHVI Фсдор Др. — отсутан 
Никодијевић Аранђел Д. - - отсутан 
Николић Брапко Др. -- за 
Нинковић Трипко — за 
Нуић Петар Др. — за 
1Вамцул Ра,нко Др. — за 
Обрадовић Алекса Ј. — за 
Остојић Ђуро Др. — за 
Павлич Алојзиј — за 
Иалачек Иван Др. — за 
Парабућски Ђорђе — за 
Паранос Шпиро Ф. — за 
Пахерник Фрач^о — за 
Патрногнћ Л)уба — ба 
Ilepiih Матеј Др. — за 
Перик Миливоје Ђ. — отсутан 
Перић Нинко Др. — за 
Перко Драгутин В. — за 
Петковић Мнлаи — за 
Петовар Ловро — за 
Петричић Живко Др. — за 
Петрови!! Марко — отсутан 

lleumh Милутин — отсутаи 
Иивко Л)удевит Др. — за 
Ииштели!) (жавко A. Др. — за 
Иогачник Виктор -- за 
IlonoBiih Дгшитријо Он. -    отсутап 
llonoBiih Добривоје Гер. Др. — отсутаи 
Поповић Душаи - - отсутан 
Поповић Јефтимије       отоутап 
HoiioBirli  Коста Др. — отсутан 
IlonoBiih Милан В. — отсутан 
llonoBuli Милан Др. -     за 
HOHOBMII Светислав Др. — за 
Ираљак Недељко -- за 
Прека Иикола — за 
Ирекоршек Иваи — за 
Иринцип Јово — отсутан 
Прша Шиме Др. - - за > 
Пустоолемшек Расто — за 
Пуцељ Иван Ј.    - за 
РадивоЈевић Лазар Љ. — за 
Радић Нвап — за 
Радови11 Саво Др. - - отсутан 
Радод>ић Милаи — за 
Радои.ић Миљаи — за 
Paji-ili Тоша Др. — за 
Рако Јанко Др. — за 
РапеСтане Др. — за 
Ресели Отмар — отсутан 
Рорбахер Јулијан Др. — за 
Савић Аранђел — за 
Савић (^ава В,       отсутан 
Савковић Илија — отсутан 
('анто Гавро Др. — за 
Сарачеви!)  Радонко -    отсутап 
СекулиЈ) Милан Др. — за 
Селић Јоца М. -- отсутан 
Селмановић Алија — за 
CHMHII Милорад — за 
Симовић Ллексаидар —; M • за 
СмпљаииК ToMTili Др. — за 
СокиК Милоје М. — за 
(^OKOJIOBHII Никола — за 
CriacoBHii Вукашин -- за 
Спахић Владо — за 
Спиндлер Вјекослав — отсутан 
Спиичић Вјекослав - - отсутан 
Сршкић Милаи Др. — за 
Стажић Јосип  — за 
Стајковић Никола — отсутан 
Станић Андра — отсутан 
СтанишиЈј Владимир Др. — за 
Стаиојевић Драгомнр М. -- отсутан 
СтанојевиК Милутии — отсутан 
Стевановић Живојии Ар. — за 
Стевановић Милап — за 
Г>е11аиов Миливој — за 
Степановић Милан Р. — за 
Стефановић Игл.ат — за 
CTIIJHII Милан Др. — за 
Стојаднновић Милосав Др. — за 
Стојковић Милан Ђ. Др. — отсутан 
Стошић Стаменко — за 
Стрезовић Крста — за 
Суботић Никола Др. — отсутаи 
'Гади!. Глигорије Др. — за 
'Геодоровић ;Војислав —' за 
Толић Иићат М. Др. — отсутан 
Томић Јакоб — отсутан 
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Тонић Тодор Р. — за 
Топаловић Милан — за 
Торомаиовић Хасан — за 
Трбић Ваоилије — за 
Трбојевић Урош Др. — отсутан 
ТрифуновиЉ Љубиша — за 
Тркуља Станко — за 
Трпковић Ставра К. — за 
ЋириН Ђорђе — за 
Ћирић Стеван — отсутан 
Ћуковић' Милан -— за 
Узуновић  Никола — за 
Урек Иван — sa 
Урошевић Мирко Ил. — отсутаи 
Урукало Сергије — за 
Фиданчевић Тома Др. — за 
Физир Виктор — отсутан 
Фотирић Арса — за 
Хајдишак Аатон — отсутан 
Ханжек Лавослав Др. — отсутан 
Хасанбеговић Авдо Др. — за 
Хођера Светислав В. — отсутан 
Хрибар Никола — отсутан 
Христић Бора — отсутан 
Цемовић Филип — отсутан 

.      Церер Антон — за 
Ципушевић Методије — за 
Чорбић Бранко — отсутан 
Чохаџић Хазим — отсутаи 
Шаркови!! Тихомир — за 
Шеатовић Ђуро Р. — за 
Шега Фердо — отсутан 
Шелмић Драгић М. — за 
Шећеров Славко Др. — за 
Шибеник Станко Др. — отсутан 
Шиљеговић Владимир — за 
Шифтар Стеван — - отсутан 
Шнајдар Фрањо    — отсутан 
Шуменковић Илија Др.        отсутан 

1   Шурмин Ђуро Др. — за 

(После гласања) 
Потпретседник Др. Авдо Хасанбсговић: Изво- 

лите чути резултат гласања. Гласало je свега 202 
народна посланика и сви су гласали за. 

Према томе објављујем, да je овај законскп 
предлог у начелу примљен. Отварам претрес у по- 
јединостима. Пошто се нико од г.г. народних посла- 
ника није јавио за реч у претресу у поједииостима, 
то ћемо одмах прећи на rvnacaite. Гласаће се седањем 
и устајајњем. Ko je од господе за, тајчће седети, ко 
je против устаће. Изволите чути § 1 

Известилац Др. Тома Смиљанић прочита § 1 no 
извештају Одбора. 

Лотпретседник Др. Авдо Хасанбеговић: Прима 
ли Народна скупштина прочитани параграф ? (При- 
ма). Објављујем да је§1 примљен no извештајуОд- 
бора. Изволите чути § 2. 

За овим .je Народна скупштина, гласајући o 
сваком параграфу посебице седењем и устајањем, 
у смислу § 94 Пословника, усвојили све параграфе 
овог законског предлога no извештају Одбора, за- 
једно са амандманима код појединих чланова пред- 
ложеним и од страие Г. Министра и известиоца прим- 
љеним. 

Потпретседник Др. Авдо Хасанбеговић: Госпо- 
до, прелазимо сад на гласање o овом законском 
предлогу у целини. Гласаће се за и против. 

за 

Секретар   Антс - Ковач   прозива   посланике   да 
гласају и они су гласали овако: 

Аврамовић Бранко — за 
Ађић Анте — за 
Аксентијевић Александар — отсутан 
Алексић Коста — за 
Алиловић Шаћир — отсутан 
Анђелиновић Гргур Будислав Др. — 
Анић Мића Др. — за 
Антоиијевић Душан — за 
Антуновић Јосип — за 
Аранђеловић Јован —■ за 
Ауер Људевит Др. — отсутан 
Бабамовић Јордан — за 
Баљић Салих — отсутан 
Башац Љубомир — за 
Бараћ Бранко Др. — отсутаи 
Барле Јанко — за 
Батииић Јозо — за 
Бачић Стјепан Др. — за 
Бенко Јосип — за 
Бешировић Димитрије Р. 
Богдановић Исо — за 
Божић Милан — за 
Борисављевић Страхиња 
Брушија Радослав — за 
Будишин Стеван — отсутан 
Буквић Александар — за 
Буновић Милан — за 
Ваљавец Стјепан — за 
Варда Север — отсутаЕ! 
Васиљевић Стеван Др- — за 
Величкови!! Милан — за 
Вељковић Вељко — за 
Видаковић Витомир — за 
Видић  Јеша Др. — отсутан 
Видовић Богдан Др. — за 
Војиновић Јован В. — отсутан 
Вошњак Вогумил Др. — за 
Вујић Димитрије В.  — отсутан 
ВушЉевић Богић Др. — за 
Гавранчић Отон'Др. — за 

-- за 

за 

Гавриловић Ото - - за 
Гајшек Карло — за 
Главички Божидар — за 
Господнетић Фрашо — отсутан 
Грајић Перо — за 
Грба Милован Др. — отсутан 
Грбић Емилијан — отсутан 
Грђић Васиљ — отсутан 
Грубановић Милан — отсутаи 
Грубер Фрањо Др. — отсутан 
Давидовић Витомир — отсутан 
Даниловић Живко — отсутан 
Деметровић Јурај — за 
Дервишић Ђулага — за 
Димитријевић Мита — за 
Димитријевић Хаџи-Тодор — отсутан 
Добровић Милан С. — отсутан 
Добровољац Милан Ј. — отсутан 
Довезенски Јован С. — за 
Додић Александар Така —■ отсутан 
Дошен Мирко Др. — отсутан 
Драговић Милош П. — за 
брљача Бранко — за 
рмељ Алојзиј — за 

Дубоковић Јурај — за 
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за 

Ђокак Риста — за 
Ђорђевић Владимир — за 
Ђурић Михаило — отсутан 
Елеговић Иво Др. — отсутан 
Живановић Милан — аа 
Живанчевић Михаило — за 
Живковић Негосим Др. — за 
Живојиновић Душан М. — за 
Захарић Чедомир — за 
Зељкови11 Бошко — за 
Земљић Јакоб — за 
Ивандекић-Ивковић Мирко Др. — за 
Иванишевић Петар — за 
Иванчовић Душан — за 
Исаковић Миливоје Ђ. — отеутан 
Исаковић Мито — за 
Јаиковић Велизар Др. — за 
Јевремовић Драгољуб Др. — за 
Јевтић Животије — за 
Јевтић Милутин Ал. — за 
Јевтић Михаило Р. — отсутан 
Јовтић Радован — отсутан 
Јелић Милутин — за 
Јеличић Ј^ожа С. — отсутан 
Јеремић Живојин — за 
Јеремић Тоде Др. — отсутан 
Јован Андрија — за 
JonaHomili Ллександар 
Јовановић Ђока — за 
Јовановић Јова — за 
Јовичић Добросав — за 
Кадић Хусеин — за 
Кајмаковић Омер — отсутан 
Каламатијевић Михајло Р. — за 
Кандић Јовиша К. — за 
Катић Милош — отсутан 
Каћански Стеван — за 
Кешељевић Никола Др. — за 
Клинц Аитон — за 
Кнежевић Ловро — отсутан 
Кнежевић Стјепо Др. — за 
Ковач Анте Љ. — за 
Ковачевић Драгутии Карло 
Коткуљ Марко Др. — за 
Piojnh Драгутин Др. — за 
Коман Албин — отсутан 
Костић Драгутин Др. — за 
КостиН Милорад Ј. Др. — за 
Краљевић Драган Др. — за 
Крамср Алберт Др. — за 
Крафт Стован Др. — отсутан 
Кројчи Антон — за 
Крстаиовић Ристо — отсутан 
Крстић Владимир — отсутан 
Крстић Милутин — отсутан 
Крстић Михаило В. — отсутан 
Крстић Симо — отсутан 
Кузмановић Лазар К. — за 
Кујунџић Андрија К. — за 
Кујунџић Богољуб К. — за 
Кумануди Коста Др. — претседник 
Кунтарић Антр Др. — за 
Куњашић Јоахим — отоутан 
Куртовић Војко — за 
Куртовић Шукрија — за 
Лазаревић Милован М. — за 
Лазаревић Тодор Др. — отсутан 
Лазаревић Теодосије К. — отсутан 

за 

Лазарсвић Филип С. Др. — за 
Леушић Ђуро Др. — за 
Лисавац Младен Др. — за 
Лоичаревић Иван Др. — за 
Лончар Стаико — отеутан 
Луки!] Живан Др. — за 
Макар Дако - - отсутан 
Максимовић Божидар — за 
Максимовић Стјепан — за 
Маланчец Владо — Др. — за 
Марииковић Војислав Др. — отсутан 
Марјан Ђуро — за 
Марјанац Симо — отсутан — 
Mapraih Фрањо — отсутан 
Марковић Миленко Др. — отоутаи 
Марковић Милорад Р. — отсутан 
Марковић Никола — за 
Марковић Петар К. — отсутан 
Маетровић Анте Ф. — за 
Матица Павао — отсутан 
Матић Ђока Н. — за 
Мацековић Матија — за 
Машић Марко — за 
Метикош Милан Др. — за 
Мијић Милан Ђ. — за 
Милетић Вјекослав Др. — отсутан 
Милетић Владислав — отсутан 
Милошевић Гавро — за 
Милошевић Младен II. — за 
Милутиновић Милинко Р. — за 
Милутиновић Милорад Ђ. — за 
Мисирлић Јован Т. — за 
Митровић Јован Р. — за 
Михаиловић Илија JI. — за 
Михајловић Светислав Др. — за 
Мохорић Иван — за 
Мравље Иван — за 
Мулалић Мустафа A. — за 
Најдорфер Мирко — отсутан 
Недељковић Урош II. — за 
Никић Никола Др. — отсутан 
Никић Федор Др. — отсутан 
Никодијевић Аранђел Д. — отоутан 
Николић Бранко Др. — за 
Нинковић Трипко — за 
Нуић Летар Др. — за 
Њамцул Ранко Др. — за   • 
Обрадовић Алекса Ј. — за 
Остојић Ђуро Др. — за 
Павлич Алојзиј — за 
Палечек Иван Др. — за 
Парабућски Ђорђе — за 
Паранои Шпиро Ф. — за 
Пахерник Фрањо — за 
ПатрногиК Љуба — за 
Перић Матеј Др. — за 
Перић Милнвоје Ђ. — отсутан 
Перић Нинко Др. — за 
Перко Драгутин В. — за 
Петковић Милан — за 
Петовар Ловро — за 
Петричић Живко Др. — за 
Петровић Марко — отсутан 
Пешић Милутин — отсутан 
Пивко Људевит Др. — за 
Пиштелић Славко A. Др. — за 
Погачник Виктор — за 
Поповић Димитрије Он. — отсутан 
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ДоПривоје Гер. Др. 
Душан — отсутаи 
Јефтимије 
Коста Др. 
Милан В. 
Милан Др 
Светислав 
Недељко - 

— отсутан 
'— отсутан 
— отсутан 
. — за 
Др. 
за 

за 

Поповић ДоГфивоје Гер. Др. - - отсутаи 
IIOIIOBMI) 
Иоиовић 
flonOBHii 
Моповић 
Иоповић 
IloiioBiih 
Праљак 
Прека Иикола — за 
Ирекоршек Иван — за 
Принцип Јово — отсутан 
Прша Шиме Др. — за 
Иустослемшек Расто — за      i 
Пуцељ Ивап Ј. ~-  за 
Радивојеви]!  Лазар Љ. — за 
Радић Мван — за 
Радовић Саво Др. — отсутаи 
Радоњић Милаи — за 
Радонић Миљан — за 
Рајић 'Гоша Др. — за 
Рако Јанко Др. — за 
Рапе Стане Др. — за 
Ресели Отмар — отсутан 
Рорбахер Јулијаи Др. — за 
Савић Аранђел II. — за 
Савић Сава В. — отсутан 
Савковић Илија — отсутан 
Санто Гавро Др. — за 
Сарачевић Раденко — отсутан 
Секулић Милаи Др. :  - за 
Селић Јоца М. — отсутап 
Селмановић Алија — за 
Симић Мидорад — за 
Симовић Александар М. — за 
Смиљанић Тома Др. — за 
Сокић Милоје М. — за 
Соколовић  Никола — за 
Спасови!)  Вукашин — за 
Спахић Владо — за 
Спиидлер Вјекослав — отсутан 
Сшшчић Вјекослав — отсутан 
Сршкић Милан Др. — за 
Стажић Јосип — за 
Стајковић Никола — отсутан 
Станић Андра — отсутан 
Станишић Владимир Др. — за 
Стаиојевић Драгомир М. — отсутаи 
Станојевић Милутин — отсутан 
Стевановић Живојин Ар. — за 
Стеваиовић Милан — за 
Степанов Миливој — за 
Степановић Милан Р. — за 
Стефановић Игњат — за 
Стијић Милан Др. — за 
Стојадиновић Милослав Др. — за 
Стојковић Милан Ђ. Др 
Стошић Стаменко — за 
Стрезовић Крста — за 
Суботић  Никола Др. — 
Тадић Глигорије Др. — 
Теодоровић Војислав - 
Толић Игњат М. Др. 
Томић Јакоб — отеутан 
Тонић Тодор Р. — за 
ТопаловиЉ Милан — за 
Торомановић Хасан — за 
Трбић Василије — за 
Трбојовић Урош Др. — отсутаи 
Трифуновић Љубиша — за 

отсутаи 

— отсутан 
— за 
— за 
— отсутап 

Тркуља Станко — за 
Трпковић Ставра К. — за 
Ђирић Ђорђе — за / 
Ћирић Стеваи — отсутаи 
Ћуковић Милаи — за 
Узуновић Никола — за 
Урек Иван — за 
Урошевић Мирко Ил. — отсутаи 
Урукало Сергије — за 
Фидаичевић Тома Др- — за 
Физир Виктор — отсутан 
Фотирић Арса — за 
Хајдињак Антон — отсутан 
Ханжек Лавослав Др. — отсутаи 
Хасаибеговић Авдо Др. — за 
Хођера Светислав В. — отсутан 
Хрибар Никола — отсутан 
Христић Вора — отсутан 
Цемовић Филип — отсутан 
Церер Антон — за 
Ципушевић Методије — за 
Чорбић Бранко — отсутан 
Чохаџић Хазим — отсутан 
Шарковић Тихомир — за 
Шеатовић Ђуро Р. — за 
HI era Фердо — отсутан 
Шелмик Драгић М. — за 
Шећеров Сла^ко Др. — за 
Шибеник Станко Др. — отсутан 
Шиљеговић Владимир — за 
Шифтар Стеван — отсутан 
Шнајдар Фран.о — отсутан 
Шуменковић Илија Др. — отсутан 
Шурмин Ђуро Др. — за 

Претссдник Др. Коста Кумаиуди: Изволите 
чути резултат гласања. Гласало je 203 посланика 
и сви су гласалж за. Према томе закоиски предлог 
o женским занатским'и женскИхМ стручним учитељ- 
лким школама примљен je коначно. По члану 64 
Устава он ће бити упућен иа даљи рад Сенату.' 

Ирелазимо на трећу тачку дневнога реда: Ивбор 
три члана у Верификациони одбор Народнескупшти- 
не, на место оних посланикакоји су поднели оставку. 
Иоднета je само једна кандидатока листа, потписана 
од довољног броја народних посланика. Она гласи 
Др. Урош Трбојевић, Др. Брапко Николић, Хусеин 
Кадић. 

Пошто je само једна кандидатска листа, гласа 
се акламацијом. Прима ли Иародна скупштина пред- 
ложену кандидатску листу ? (Прима.) Оглашујем 
да су три предложена капдидата изабрани у Вери- 
фикациони одбор. Тиме je дневни ред ове седнице 
завршеп. Ако Народиа скупштииа пристане, ja hy 
ову седницу закључити. (Пристаје.) За иаредну сед- 
ницу предлажем овај дневни ред: 

1. Избор једног потпретседника и једног се- 
кретара Народне скупштине према изменама и до- 
иуиама  које  су  даиас  примљене. 

2 Избор једног члана Верификационог одбора 
на место г. Михајла Јевтића, који je поднео оставку. 

3. Претрес ГГредлога буџета са Предлогом Фи- 
нансијског закона за буџетску 1932/33 годину. 

Прима ли Народна скупштина овај диевни ред ? 
(Прима.) Према томе, са овим дневним редом наредна 
седница Народне скупштине одржаће се у поиедељак 
29 фебруара у 9 часова пре подне. 

Данашн.у седницу закључујем. 

Седиица je закључеиа у 12.45 часова. 



Стенографски биро Народне скупштине: 

Помоћиик пачелиика: 

Светислав К. Раденковић 
Начелиик: 

Милан Б. Марковић 

Шеф Стенографске адшшистрације: 

Димитрије Боди ^ 

Степографски рспи^ори и степографи: 

Војислав 3. Лукић, Можчило Р. Бојић, Тихомир 3. Поповић, Љубомир Мар- 
ковић, Никола Радовић; Лелисавета Ристићева, Љубомир Ланковић, Страхиња 
Ђорђевић, Рада Ланковић, Љубомир Нинић, Ђорђе П. Исаковић, Лулије Баршић 

и Божа Божић. 

Коректори: 

Петар Л, Пауновић и Александар Ст. Аранђеловић. 
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Pretsedništvo Narodne skupštine 

Pretsednik : 

Dr. Košta Kumanudi 

Potpretsođtiici: 

Dragutin-Karlo Kovačević Dr. Avdo Hasanbegović 
Dr. Košta Popović 

Sekretari: 

Dr. Dragoljub Uevremović Ante LI Kovač 
Dragomir Stanojević Milan Mravlje 

Gavro Milošević 




