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СТЕНОГРАФСКЕ  БЕЛЕШКЕ 

ПРИВРЕМЕНОГ НАРОДНОГ ПРЕДСТАВНИШТВА 

СРБА, ХРВАТА И СЛОВЕНАЦА. 

15. РЕДОВНИ САСТАНАК 

ПРИВРЕМЕНОГ НАРОДНОГ ПРЕДСТАВНИШТВА 
КРАЉЕВСТВА СРБА, ХРВАТА И СЛОВЕНАЦА 

ДРЖЛИ 11. АПРИДА 1919. ГОДИНЕ У БЕОГРАДУ. 

ПРЕДСЈЕДАВЛ.Ш: 

трвдведтм др. Драгољуб Н. Павловнћ u иотиредседник др; Иван Рибар, 
ГЕКРЕТАРИ: 

Д . АлМЕсапдар Мијовић и Јосиф Бо.јиновић. \ 

Присутни су господа министрп; v. гпрсдседник 
министарства ;■;). Аптон Kopom v. ц, министар 
шума и руда др. Павле M a p и н к o в н h, ми- 
ииетар правдс Марко T p п ф к o в и h, министар 
финансија др. Момчило H и н ч и h, министар 
просвете Љуба Д a в и д o в и h, мшгастар уну- 
трашњих дсла Светозар Прибићевић, ми~ 
нистар пољопгЈИвреде Шевкија Г л у х и h, ми- 

иистар вера др. Тугомир Алауповић. 

Почетак у 9 и 30 часова пре подне. 

Председпш др. ДРАГОЉУБ М. ПАВЛО- 
ВИЋ: Господо, отварам 15. редовпи састанак. 
Изволите чути протокол прогалога састаика. 

Секретар ЈОСИФ БОЈИНОВИЋ ирочита 
протокол 14. редовног састанка. 

Ередседпик др. ДРАГОЉУБ М. ПАВЛО- 
ВИЋ; Господо, има ли ко шта да примети на 
овај иротокол? (Нема.) Прима ли се протокол? 
(Пршш.) 

Господо, изволите чути молбе и жалбе. 

Секретаџ ЈОСИФ БОЈИНОВИТх чита ове 
молбе и жалбс: 

1. Рпдомира Милспко^ића-Пауповића, ад- 
вокатског imcapa из Крагујсвца, који моли за 
дејство, да cč његова молба мин. унутраппвих 
деага ражи, да би добио за полицнјског писара; 

2. ЈБубице Р. Зотовић, учмтсљице, која 
моли, да joj с,с уваже годиие службе за пензију; 

3. Њктаријс I.I. Маринковића, етудента 
фшшзофије, Гривац, упућује жалбу o Драго- 
љубу Петровићу из Гривца ; 

4. Јаков X. де Majo, Београд, пнвалид, 
молн за иомоћ; 

5. Анисија Џ. Бегинић, удова, Велес, 
MO.III за помоћ; 

6. Милица М. Тодоровић, Чачак, моли за 
помоћ; 

7. Молба житеља жупе Лепоглаве, да им се 
уступи зсмљиште, које данас поседује кр. зем. 
казниона, a које je некада припадало Чазман- 
ском Каптолу; 

8. Молба Милице Петровић за iioMoh; 
9. Суд општине Оклетачке моли за иомоћ 

теглећој стоци; 
10. Драгиња Катићева, учитељцца, моли, 

да je ослободс од неуредних кирајџија; 
11. Горажданска околина у Босни моли, 

да им се тто брже моментана помоћ укаже, да би 
могли нахрапити своју чељад и набавити ссмена 
и справа за рад и 

12. Молба Вука Стеваповића, контролора 
жељезничке станице, да му сс признају године 
службе за пепзију од 9. фебруара 1896. год. до 
29. Јуна 1899. год. 

Председиик др. ДРАГОЉУБ М. ПАВЛО- 
ВИЋ: Господо, ове he се молбе упутити одбору 
за молбе и жалбе. 

Изволите чути један законски предлог гос- 
подппа мипистра финансија. 

Секретар-м). АЛЕКСАНДАР МИЈОВШ! 
прочита предлог закона o порсзу na ратнс до- 
бнткс, који гласи (чита): 

У Име Његовог Всличанстна 
П Е T P A   I. 

no мшгости божјој и вољи нарордној краља 
Срба, Хрвата и Словенаца , 

Ми 
АЛЕКСАНДАР НАСЛЕДНИК ПРЕСТОЛА   * 
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Ha предлог Нашег Министра Финансија, a 
no саслушању Министарског Савета, решили 
смо и решавамо: .        тт 

Овлашћује се Министар Финансија да На- 
родном Представништву може изнети на реша- 
вање предлог закона o порезу на ратне добитке. 

Наш Министар Фипаиеија нека изврши овај 
указ. 

10. априла 1919. год. у Београду. 
АЛЕКСАНДАР с. р. 

Министар Финансија: 
Др. M. H и н ч и h с. р. 

Народпом Ередставпиштву! 
0 оправданости пореза на ратне добитке не 

може да буде. сумње. Тим се порезом погађају 
ванредни често и без особитог, рада стечени, 1ушо- 
гОј пута и неоправдани. добитци, постигнути у 
оном времену, кад су други, напугатајући за," 
раду, од које je породица наравно искључиво 
живела, излагали пропасти своје здравље и гу- 
били тако често свој.живот. 

У Аустрији и Угарској заведен je овај по- 
рез године 1916., а.у Босни и Херцеговини уве- 
дсн je године 1917. 

Cea три закона o порезу на ратни добитак, 
које смо затекли у областима, које су припале 
нагаем Краљсвству од бивше подунавске монар- 
хије, погађала су ратис добитке од почетка рата, 
a за порезну основу изабрала су онај део чистог 
ратног добитка, који je виши од просечног 
(иормалног), чистог добитка из предратног доба, 
дакле нередовни виши добитак. 

Сва три закона имају посебне и у главном 
пдентичне одредбе o порезу на ратни добитак 
друштава, a разилазе се у погледу пореза поје- 
динаца, јер су у свакој покрајини постојали 
разпи порески системи, према ксЈјима се утвр- 
ђивао вигаак ратпог добитка. 

Сва три закова имала су првобитно и за- 
једничку пореску стопу за домаћа другатва са 
овом прогресивном скалом: 

10% од овог дела већег добитка, који не 
премашује 5% уломсне главнице; 

15% од оног дела већег добитка, који пре- 
машује 5% али не 10% уложпс главнице, a за 
сваких даљих започетих и потпуних 5r/ onaj 
етепен, воји lie бити сваки пут већи за 5% и то 
пајвшпе до 35%.. 

Ова пореска скала замењена je у Угарској 
за порез од ратног добитка из годипе 1917., 
J 918. и 1919. повом прогресивЕОИ стопбм, која 
иочпње са 30% за онај дсо добитка, који не пре- 
машује 5% уложне главнице, a свршава се са 
60% за онај део, који прематује 30% уложве 
главнице. 

Уз неке разлике подигнута je пореска стопа 
за год. 1916., 1917. и 1918. и уАустрији, која 
такође досеже 60% за вишак ратног добитка 
преко 300.000 К. 

У Босни je остала стопа непромењена до 
данас, јер закон o порезу на ратнц добитак ви 
до данас није проширен даље од године 1917. 

II за гшрез на ратни добитак појединаца 
постојала je првобитно у сва три закопа посве 
једнака пореска мера: 
за првих       10.000 K већег добитка ...   5% 
» наређних   10.000 »    »        »       ... 10% 

20.000 »    »        »      ... 15% 
20.000 »    »        »      ... 20% 
20.000 »    »        »      ... 25% 
20.000 »    »        »      ... 30% 

200.000 »    »        »      ... 35% 
200.000 »    »        »      . . . 40% 

од даљих вишака (преко 500.000 К) . . . 45% 
За год. 1917., 1918. и 1919. промењена je 

ова скала у Угарској тако, да почиње са 10% 
пореза од првих 10.000 K вишка добитка, a евр- 
шава са 60% од оног дела вишка, који прелази 
895.000 К. 

И у Аустрији je иромењена пореека скала 
за иорез од ратног добитка из године 1916., 
1917. и 1918., тако да почиње са 5% од првих 
10.000 K вигака добитка, a свршава са 60% од 
опог дела вишка, који прекорачује 300.000 К. 

Једино je у Босви пореска стопа остала не- 
иромењена и у погледу пореза појединих лица. 

Јасво je, да су овако разноврсним пореским 
скалама платиоци овог пореза у разним покра- 
јинама били неједнако оптерећени, јер док je у 
Аустрији већ онај део витег ратвог добитка, 
који прелази 300.000 K плаћао 60%, остао je у 
Угарској тај'део (до 495.000 К) погођен само са 
45%, a у Босни (до 400.000 K) са 40%. 

Иста таква неједиакост јавља се због раз- 
поврсних^пореских стопа и у погледу пореза ва 
ратни добитак друштава. 

Фискалпи и пореско-морални разлози при- 
сиљавају нас, да у нашем Краљевству затечени 
систем пореза на ратни добитак примимо и иско- 
ристимо, a разлози правсдности упућују нас. 
да постојеће пореске норме колико се може у 
основмим' припципи^а ујединимо и тако добрим 
делом избришемо круппије материјалне разликс. 
Оиај последњп разлог-упућује нас, да порез од 
ратног добитка иротиримо и na one деловс Кра- 
љевства, где до сада jom нпје иостојао. 

Огога ми je част поднсти Народпом Иред- 
етавнипггву приложеии '/. законски предлог o 
порсзу иа ратне добитке у Крал:>евству Срба, 
Хрвата и Словепаца, a на основу овлашћења да- 
ггог ми указом Њоговог Краљевског Висрчанства 
Насле:ишк;1 Престола од 10. о. м. 
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Диљ je оиом законском ирсдлогу: 
1. дм уведе порез на ратни добитак и у Ор- 

бијп и у Црној Гори, где до сад није постојао, 
a где такође има — додуше мање друштава — 
али зато приличан број појединаца, који су за 
време рата стекли велике добитке; 

2. да no могућности избрпшс неједнакости 
у погледу иореског терета, које су се досад јав- 
љале у појединим крајевима, где су закони o 
OKOM порезу уведени; 

3. да ратне добитке подвргие порезу јачем 
од онога no досадањим законима, које смо за- 
текли; 

4. да прогресивном подигнутом иореском 
стопом обухвате све ратне добитке у целом Кра- 
љерству од почетка рата; 

5. да ирошири ову врсту пореза за ro- 
днну 1918. н 1919, у оним деловима Краљев- 
стаа где то није до садлтосебним затеченим зако- 
нима учињено. 

Ујединити све одредбе o овоме порезу, како 
емо их у разноврсним законодавним подручјима 
затекли, нијс за сад могуће. Томе стоје на путу 
велике сметњс материјално-правпе природе, које 
се могу одстранити само темељном реформом це- 
локупног систсма директних пореза. Уз ове за- 
преке стоје нам на путу још и разноврсне смет- 
њс пореско-техничке природе, које ее такође 
na брзу руку не могу уклонити. 

11односе1ш Народном Представииштву овај 
законски предлог, молим да га сматра за хптног 
саобразно чл. 101. закона o пословном реду. 

Министар Финансија: 
Др. M. H и и ч и h с. p. 

ПРЕДЛОГ 
3 a к o H a o n o p o з y n a p a т и e д o б н т к e. 

ПРВИ ДЕО. 

Члап 1. 

Свако повећање ириноса, постигнутог за 
в])емс para ирсма рсдовиом ириносу upe рата, 
подлежи изванредном порезу на ратнс добитке. 

Ратнесугодане: 1914., 1915.. 1916., 1917./ 
1918. j 1919. 

Члан 2. 
Овај порез плаћају: 
1. друттва, обвозапа на јавпо иолагање 

рачуна; 
2. физичка лица и 
3. правна .таца. 

0 д p с д б е з a o п o p с з и в a и> с д p у ш т a - 
в a, o б в е з a п и х и a j a в п o u o л a г a њ c 

p a ч у н a. 

Члан 3. 

Код друштава, обвезаних на јавно полагање 
рачуна, нодлежи порезу на ратне добитке онај 
вигаак добитака, који се показује код друштава 
у поједипнм пословним годннама у времену од 
1914. до 1919. године, према просечној чистој 
добити постџгиутој у пословним годинама мир- 
пога доба. 

За нова друштва у земљи, код којих се већ 
прва пословна година има сматрати као ратна 
пословна година, чиста добиг за опорезивање, 
која се израчунава no члану 4. овога закона, опо- 
резаће сс порезом на ратне добитке у толико, у 
колико ona надмашује 6f/c уложне главнице, под 
којом се разумева основна главница заједно са 
фондовима, који су у билансу означени. Kao 
основиа главница акциопарских друштава има 
се сматрати уплаћена акционарска главница за 
дотичну годгшу. 

За друштва, која имају своје седиште ван 
тсриторије Краљевства Срба, Хрвата и Слове- 
иаца, али у тој тсриторији обављају послове, 
ематраћс ее као вишак добити она разлика, за 
коју je чиста добит од радња, обављених на те- 
риторији Краљсвства Срба, Хрвата и Слове- 
наца, у појединим пословним годинама всћа од 
средње чисте добити пословних година мир- 
пога доба. 

AKO je то страно друштво у земљи радило 
тек у ратшш пословнтг годинама, као вишак 
добитака сматраће се укупна чиста добит, која 
je у тим годииама постигнута. 

Члан 4. 

Нема места разрезивању овога пореза, ако 
вшпак добитка друштва у којој ратној годинп 
не прелази суму од 10.000 круна. 

Члан 5. 

За изналажење чисте добити код друш- 
тава, Koja иолажу јавнс рачуне,. вреди одредба 
ч.ч. 51. закона o пепосредном порезу. 

У чисту добит домаћих друштава урачу- 
паће сс и пословни резултати, који су постиг- 
пути вап "територијс Краљевства Срба, Хрвата 
и Словеиаца. 

Прилозп у ратне добротворпс сврхе целн 
не могу се одбити при изналажењу чисте добити. 

Латентне резерве узимају се у обзир при 
израчунавању овога пореза. 

• AKO сс у иогледу појединих ратних година 
утврди губптак, тај се губитак има одбити од 
добитака наредних година. 
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Члан 6. 
Средња чиста добит пословних година мир- 

нога доба, према којој се поређењем израчунава 
ратни добитак, изналазиће се no резултатима, 
који се лрема чл. 4. имају утврдити за пословне 
годиие 1909., 1910. и 1911. За друштва, која 
нису постојала у све три ове године, пзрачу- 
наћс се средња чиста добит no резултатима 
оноликога времена, колико je друштво постојало. 

Члан 7. 
Порез на ратне добитке плаћају друштва, 

обвсзана на полагање јавнога рачуна, по скалама 
изложеним у чл. 56., односно 58. овога закона. 

Члан 8. 
Друштва оббезапа на полагање јавнога 

рачуна, дужна су поднети пореску пријаву за- 
једно са билансима за односие године у року, 
који he одредитп Мининстар Финаисија за раз- 
рез пореза за 1919. годину. 

Садржина пријаве има се етрого у тај- 
ности чувати. 

AKO се пријава и биланс не поднесу, 
оцену he извршити финансијска управа, a дру- 
штво губи право лгалбе и плаћа у име казне 25% 
разрезаног пореза. 

Овај казнени порез има се једновремено 
разрезати са основним порезом и дели суд- 
бину основног иореза у сваком погледу. 

Члан 9. 
Порез од ратног добитка одређиваће 

окружне финансијске управе. 
Ha решења финансијских управа има 

мсста жалби no одредбама чл. 26.—31. овога 
закона. 

Одредбе за опорезивање 
(1) и з и ч к и х и и p a в it и х л п ц a. 

Члан 10. 
Поданици Крал>евства Срба, Хрвата и 

Гловеиаца, плаћају овај порез, становали они у 
земљи или ван з§мље на све своје ириносе, по- 
тицали omi из земље или са стране. 

Страни поданици, ако станују на терито- 
рији Краљевства Срба, Хрвата и Словенаца, 
плаћају овај порез на све своје приносе, потн- 
цали они из земље или са стране no начелу ре- 
ципроцитета; ако не станују на овдашњој тери- 
торији, плаћају овај порез на укупне ириносе; 
IHTO их добивају у земљи. 

Члан 11. 
Kao основа за опорезивањс елужи у погледу 

иериода  1911.—1918. закл>учно   она.ј   вишак 

приноса, који се иоказује измвђу укуиног нри- 
поса, оствареног у истом периоду, и приноса, 
иостигнутог у години 1911., a у погледу године 
1919. онај впшак приноса, који се показује из- 
међу приноса, оствареног у тој годипи, и прв- 
носа године 1911. 

AKO je укупни принос у 1911. години из- 
носио мање од 10.000 круна, или га никако није 
било, онда се за утврђивање вишка принос-а има 
узети, да je принос у годинп 1911. износио 
10.000 круна и према овој сс суми има изнала- 
зити ратни добитак. 

Члан 12. 
Нема места разрезивању овога пореза: 
1. ако укупни принос у периоДу од 1914. 

до 1918. године закључно не прелази суму од 
30.000 круиа, na било да je тај принос остварвн 
у целом периоду или у делу истога, a у 1919. 
шдиии ако ne прелази суму од 13.000 К; 

2. ако je укупни припос у иериоду од 
1914. до 19,18. закључно био већи од 30.000 
круна, али није премапгао укупни иринос из 
године 1911. за 10.000 круна, a у години 1919. 
ако je укупни принос био већи од 13.000 круна, 
али није премашио укупни принос из године 
1911. за 3.000 круна. 

Члан 13. 
У погледу вишка приноса од плата, пен- 

сија, помоћи, додатака и других иринадлеж- 
ности државних, самоуправних и општинских 
чиновника и службенпка, које примају на др- 
жавним и другим јавним касама, вреди одредба 
тачке a) члана 52. овога закона, a у погледу дру-, 
inx приватпих службеника вреди одредба тачке 
u) нстога члана. 

Члан 14. 
Еа обвезу за плаћање овога пореза иишта 

не утиче тај факат, што порески обвезаиик при- 
ноее, који су му прнпадали, није у нстини при- 
мио. Изузима се случаа, ако моисе да докансе, да 
пема његбве кривице за то, што су његови при^ 
ноеи остали непаплаћепи. O таквим ириносима 
врдиће финансијска управа и даље рачупа, na, 
ако буду доцније наилаћени, исправиће разрез 
порсза накнадно. 0 наплати таквих приноса но- 
рески обвезник дужан je, да поднесе пријаву 
финаисијској управи у року од 8 да«а o извр- 
шеној наплати. 

AKO порески обвезник докаже, да који при- 
нос није наплатио с тога, што није извршио 
обрачунавање са интересованим лицима (орта- 
ци.ма, страикама и др.), тај се принос неће узети 
у обзир, no порески обвезник je дужан за 30 
дана no свршеном обрачуну пријавити тај при- 
нос ради накпадпог порезиваља. 
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Иакиадпо опорезивмБе извршиће ее исправ- 
ком разреза пореза или за иериод 1914.—1918.. 
или за годипу 1919. ирема томе, да ли тај при- 
нос потиче из периода 1914.—1918. или из 
Т9. годинс. 

' AKO такви иримоси не буду обрачунати до 
краја 1920. годше, онда je порески обвезник 
дужан исте пријавити надлежној финанеијској 
управи, најдаље до-31. марта 1921. године, a ona 
може-наредити, да се порез и пре коначног обра- 
чунавања разрел^е. 

Неподнагаање пријаве овде истакнутих rio- 
датака повлачи за собом казнепе одредбе става 
шестог члана 21. овог закона. 

Члан 15. 
AKO порески обвезник нма више радња, све 

he се оне заједно порезатИ',баш и у ономслучају, 
када поједине радње не стоје јсдна с другом у 
блшкој вези и када се воде у местима, која долазе 
у надлежпост разннх финансијских управа. 

При разрезивању иореза на ратне добитке 
порсског обвезнпка имају се узети у обзир и 
укупни npuđocii његовог супруга и чланова по- 
родице, еоји са њиме у заједниии јкивс. 

Члан 16. 
При разрезивању пореза на ратне добитке 

не може се порез на ратне добитке одбити од 
впгака приноса, који се има порезати. 

Ha порез од ратнога добитка ne могу сс 
иаилаћнвати никакви прирези. 

Члан 17. 
При израчунавању укупног приноса имају 

се узети у рачун ови приноси: 
1. од земљишта;   v 

2. од зграда; 
. 3. од капитала; 

4. од радња, заиимања и личпога рада и 
5. сви други приноси, ма из ког основа они 

потицали. 

Члан 18. 
AKO сс утврдм губптак, тај се губитак пма 

одбЈнти од Добитка варедне године. 

Члап 19. 
Порез на ратне добитке плаћају физичка и 

правна .uma no скали, изложеној у чл. 58. овог 
закона. 

Члан 20. 
За извршење разреза пореза на ратнс до- 

битЕе вадлежне еу фипансијске управе према 
закону o уређењу Главног Државног Рачуно- 
водства. 

AKO je више фин^нсијскШс управа над- 
лежво, онда разрез врши она финансијска 
управа, у којој je главна рад1Ба, односно по- 
словна управа, a где истих нема, онда она упра- 
ва, у чијем je ресору пословно седиште пореског 
обвезннка или његово место становаља. 

Утврђивање вишка приноса, који подлежи 
иорезу на ратне добитке, вршиће порески од- 
бори, предвиђеии у чланку 87. закона o непо- 
ередном порезу. 

Односно састава пореских одбора и њи- 
хових права и дужности, вреде одредбе закона o 
иепосредном порезу. 

Члан 21. 
Свако, чији укупни принос у периоду од 

1914. до 1918. године закључно изиоси вигае од 
30.000 круна, a у 1919. години више од 13.000 
круна, без обзира на то, да ли je имао ратног 
добнтка или не, дужан je да поднесе пореску 
пријаву. 

У пријави се мора изложитн и укуини 
принос из године 1911., према којој се изналази 
ратни добитак. 

Пријаве се подносе надлежној финаисиј- 
ској управи заједно са пореском пријавом за го- 
дину 1919. 

Садржина пријаве има се строго у тајности 
држати. 

У погледу подношења пријава вреди од- 
редба члана 79. закона o пепосредном порезу. 

AKO иорески обвезник не преда у одре- 
ђеном року пореску пријаву, плаћа 10—257' 
одмереног пореза на ратне добитке у име казне, 
a ако ни на позив пореске власти не поднесе 
пријаву, осем горње казне применићесе према 
њему чл. 86. закона o непосредном порезу. 

Овај казпени порез има се једновремено 
разрезати са основним порезом и дели судбииу 
основног пореза у сваком погледу. 

Члан 22. 
При разрезу овога пореза финаисијске 

управе су дужне, да поступе у свему no чл. 81. 
n 9Ј. закона o пепосредпом порезу и да прпкупе 
n епреме све потребпс податкс o привредпом и 
iiMOBHOM стању опих лица, која у смислу овога 
закона подлеже порезу на ратпи добитак, a који 
he послужити као грађа за правплпију оцену 
при разрезу овога пореза. 

Сем овога финансијска управа може, ради 
попуљавања пријава и ради отклањања очи- 
гледних погретака и нејасноћа, позивати no- 
реске обвезнике и од њих тражити писмене и 
усмене изјаве o њиховим привредним околоно- 
стима, и свако je дужан, да се овом позиву ода- 
зове и o опоме, тто му се тражи, тачна caon- 
iinrika да. 
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AKO се порески обвезник ne одазове иозиву 
финанснјских управа, односно ако не будс хтсо 
дати потребна обавештења, a свој изостанак или 
поступак не оправда, губи право жалбе против 
одлуке пореског одбора у оним тачкама у ко- 
јима je од њега тражено обавештење. Но да бн 
ове иоследице наступиле, мора се у позиву увек 
означити, какве he последице наступити за по- 
реског обвезника, ако no наредби власти не 
иоступи. 

Члан 23.    - 
Све државне, самоуправне и општинске 

иласти и установе дужне су, да саопште одмах 
надлежној финансијској управи све што у Своме 
елужбшом раду еазнаду, a што би порееким од- 
борима п финансијским уиравама могло да слу- 
зки за игго боље и правилније одмеравање по- 
реза на ратне добитке.. 

Члан 24. 
Порески одбор на основу порескпх пријава 

и података, које му je прикупила и припремида 
финансијска управа, a пазећи на прописе чл. 1. 
до 18. закључио овога закона, доносиће одлуке 
no пореским пријавама. 

Седнпцама пореског одбора дужан je увек 
да присуствује државни заступник п да члапо- 
вима пореског одбора даје потребна обавсштерва, 
која су иотребна ради правилне одлуке o 
итпку ripmioca, који се има овим порезом опте- 
ретити. Он може присуствовати свима извиђа- 
јима, који буду наређени, a оспм тога он можс 
тражити од финапсијске управе или пореског 
одбора, да пареди извиђаје o појединим околпо- 
етима, које су од важности за правилну оцспу 
иореског одбора. 

•AKO no пријавама пореских обвезника и 
припремљеним подацима буде утврђено, да je 
укупни ириџос дотичног uopecKor обвезника у 
периоду 19V4. до 1918., односно у години 1919. 
био воћи од укупног приноса његовог у години 
1911., и да према одредбама чл. 1.—18. овога 
закона има места иорезивању овог вишка порс- 
зом на ратне добиткс, онда he порески одбор до- 
иети одлуку, колико износи сума, која се има 
оптеретити овим порезом. 

AKO пема довољво података за бројпо одрс- 
ђивање вишка ириноса, који подлеиси порезу на 
ратне добитке, - - ако се чињеним ислеђењем 
mije могло да утврди тачно стање и ако подне- 
ссним доказима не буде утврђена тачност пода- 
така у прнјави, порески одбор he у том случају 
na оенову иодатака, које има, a no свом сазнаљу 
и савести, слободном оценом утврдити волпчипу 
вишка ириноса, који подлсжи порезу na ратнс 
добитке, имајући у виду ове ислеђеие прилике и 
(ЖШЛНОСТИ. 

Кад овај посао иорсски одбор свриш, uo- 
слаће све пријаве, акта u записиике финансиј- 
екој управи ради извршења ирорачуна и иа- 
плате иореза. 

Члан 25. 
Сиисак пореских обвезпика, који подлеже 

плаћању пореза na ратне добитке, са назначе- 
њем сума распоређеног пореза, послаће фианап- 
сијска управа општинском суду, да га овај изло- 
лш грађаш тну на углед за време од 15 дана, и од 
истека овога рока тећи he рок за жалбе против 
разреза. 

3 a j е д и п ч к е o д p е д б с. 

Члан 26. 
Протнву оцене пореског одбора и изврше- 

ног разреза пореза, имају право жалбе Геперал- 
ној Дирекцији Непосредшхх Пореза порески об- 
глкптк и државни заступник. У погледу рока за 
жалбу и начина предаје исте вреди одредба чла- 
на 120. закона o пеиоередном порезу. 

Члан 27. . ' 
AKO je жалба изјављена еамо због грешака у 

писању или рачунских омашака, финансијска 
управа ho сама учинити потребне исправке, ако 
пађе да o томе има места, и o томе he решсњем 
известити пореског обвезника и државног за- 
стушшка, који се против тога решења могу лса- 
лити. AKO оак управа иађе, да тражење пореског 
обвезннка нпје умеено, и ако се жалба тиче фор- 
малних и материјалнпх повреда закопа, послаће 
предмет Генералној Дирекцији Непосредних 
Пореза на решење. 

Члан 28. 
Генерална Дирекција Непосредпих Пореза 

разматра жалбе физичких и правних лица само 
у толшш,'у колико се оне односе ua формалнс 
повреде закопа. Ако се жалба изјављује због 
всличине утврђеног вишка припоса, који се има 
порезати, Генерална Дирекција Непосредних 
Шреза шаље предмет иа оцепу окрулсиом по- 
роеком одбору, и na одлуци овога одбора осно- 
ваће своје решење. 

Окружни порсски одбор састављају: iiicif) 
окружне финансијске управе, који je у исто 
време председник овога одбора, затим no један 
представник трговачког, индустријског и занат- 
ског реда, које одреде дотичпс коморс за сваку 
окружну финансијеку управу из места, у коме 
je управа, два представника, које одреди само- 
управни окрулсни одбор и једаи представшш, 
кога одреди опттински одбор места, у коме je 
окружца финансијска управа. Одлука окрулсног 
порбеког одбора пуповалсна je, ако су присутни 
сви чланови и ако je доиета всЈшном гласова. 
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Сваком од чланова окружног пореског од- 
бора одредиће се и заменик. 

Један од чиновника окружне финансијске 
управе, кога одреди шеф, вршиће дужност дело- 
вође окружног пореског одбора. 

По жалбама друштава, обвезаних на јавно 
полагање рачуна, Генерална Дирскција Непо- 
с-редких Пореза пеће слати предмет na оцену 
окружном пореском одбору, већ ће сама доно- 
с-итн одлуку no жалбама, како у погледу фор- 
малних питања, тако и у поглсду величине 
утврђеног вигака приноса. 

Члан 29. 
AKO je само порески обвсзник предао жал- 

бу, na Геиерална Дирекција Непосредних По- 
реза нађе, да je финанеијска управа поступила 
lipoTiiB закона на штету државних интереса, 
онда неће доносити одлуку на штету жалиоца, 
всћ he предмет упутити фивансијској власти, 
да доиесс нову оцеиу пмајући на уму разлогс, 
којс he joj Геперална Дирекција саопштити. 

Члан 30. 
Ha релшње Геиералне Диреквдје Нспо- 

ередних Пореза mta меета жалби Државном Са- 
нсту и то само због неправилие примене одредаба 
({Јормалног закона. Државни Савет се не може 
упуштати у разматрање и решавањс фактичких 
питаља. која су утврђена од окружног пореског 
одбора и фипанспјске управе, т. ј. у питању o 
иеличини ратног добитка, већ he ценити само 
да .ni су испуњени формалии законп, који су 
потрсбии за доношење одлуке. 

Члан 31. 
Жалбе ne заустављају паплатс пореза. Но 

ако жалилац добије задовољење у путу жалбе, 
вратиће му се неумесно наплаћена сума на име 
овог пореза. 

Члан 32. 
Порез на ратпе добитке raaha се na onaj 

пачии и у оним роковима, како je то означепо 
у чланк.у 61. овога закона. 

Почека можс бити само у оправдапим слу- 
чајевима и ако се зато доволлш осигурање да.^ 
Почеке одобрава само Мипистар Фииапсија нај-' 
даље за В1)еме од једне године. 

0 егзекутивној иаплати овога пореза иреди 
одредба ч.ч. 107. зак^опа o непосредном прреЗу. 

Члап 33. 
Ако финаисијска управа нађе, да he na- 

n.iara пореза од ратног добитка до1ш у опас- 
иост, ако се буде чекало коначно одмеравање по^ 

реза у време, које je предњом одредбом овога 
закона за плаЈшње одређено, може издати на- 
редбу, да се овај порез осигура. Taj се налог 
одмах извршује. 

Порез на ратне добитке може се обезбедити 
забраном, коју наређује сама финансијска 
управа, a и прибелешком на иепокретно имање 
iberoBO. При тражењу прибилешке опасност не 
■греба доказивати, нити се прибелегака има 
правдати. 
Њпшк ириноеа, према коме се одређује по- 

рез на ратне добитке, a који пма да се осигура. 
израчунава финансијска управа на основу по- 
датака, које има, имају1ш у виду одредбе чл. 1. 
до 18. овога закона. Ако се вишак не може број- 
по тачно да утврди, одредиће се проценом два 
вештака. Али при коначпом разрезивању пореза 
порескн одбор при доношењу своје оцеие mije 
везаи оним, тто je урађево приликом обезбе- 
ђеља. 

Против наредбе пореске власти за обезбе- 
ђење може сс изјавити жалба Генералној Дирек- 
цији Непосредних Пореза у року од 15 дана од 
дана каопштења. ГенеЈзална Дирекција Неио- 
средних Пореза дужна je најдаље за месец дапа 
од дана пријема акта, да донесе одлуку no жал- 
би, у протнвном осигурање престаје. 

AKO je порески обвезник дао осигурање у 
готовом новцу, онда he се од дана полагања 
новца, na до дана, када порез треба платити, a у 
случају, кад je обезбеђеиа суш подигеута ра- 
Hiijc, до дана, када je она BpaheHa, урачунати у 
корист његову Qfc годиппвег интереса и од њега 
у толико мање пореза наплатити. 

Члан 34. 
Порески обвезник или његов nyHOwohHnR, 

који у поднетој пријави или у свом писмевом 
одговору или у одговору, који усмево даје вла- 
сти, или у разлозима своје жалбе да неистините 
мзјаве у намери, да не плати порез, или да се 
ослободи пореза, казниће се, поред nлa.haњa ре- 
довног пореза, плаћањем три пута онолике 
сумс, коју трсба да плати у име редовног пореза 
на ратне добитке, ако су те изјаве такве, да могу 
утицати, да ее порез сасвим или делимично нс 
плати. 

Члаи 35. 

Сведоцц и вештаци,. који пред фипансиј- 
ском уирапом пли порсским одбором даду прп- 
ликом еведрчења илп вштачеЕва неиетивнте 
исказе у намери, да се порез на ратне добпткс 
везаконито и.ni погрепшо одмери, казниће се no 
одредбама опгатег кривичног закона, које o лаж- 
ним сведоџбама и пепстшпп цм вештачким мп- 
шљењима говоре. 



810 Стспогр. белсшкс 

Члан 36. 
Лица, која су позивана и питана као све- 

дезци пли вештаци, или су иначе имали учешћа 
у извиђању, ако издаду оно, што су o привред- 
ним и економским приликама пореског обвез- 
иика и његовој заради дознали, a оеобито садр- 
жину пријаве или расправе o њој, казниће се 
иовчано од 100—1000 динара. 

Општински службеници казниће се у овом 
случају истом казном, a ако то учине државни 
чиновници или службеници, на њих he- се при- 
менити одредбе закона o чиновницима грађан- 
ског реда. 

Члан 37. 
AKO порески обвезници; односно њихови 

пуномбћници, сведоци и вештаци без оправда- 
иих разлога не врше дужности, одређене им овим 
законом и правилима за извршење овога закона, 
казниће се новчано до 200 динара. 

У овим случајевима казна he се моћи из- 
рсћи само онда, ако су у позиву, односно на- 
редби, изложеие постедицс непоступања no по- 
зиву или наредби. 

Државни чиновници и службеници, којн 
бп сс показали немарни и неуредни у вршењу 
овога закона и законских наредаба, казниће се 
no закону o чиновницима грађанског реда, a оп- 
гатински новчано од 100—500 динара. 

Члан 38. 
AKO порески обвезник не одобри преглед 

сшјих књига, који je наредила финансијска 
уирава или иорески одбор, или ако неће да по- 
каже рачуне, исправе и друге потребне доказс 
према захтеву финансијске управе или пореског 
одбора, или ако недозволи или спречи прегле- 
дање пословних просторија, казнићс се новчано 
до 1000 динара. 

AKO пак порески обвезник изјави, да пема 
књига или исправа, које му се траже, a послс 
со противно докаже, казниће се новчано до 2000 
дипара. 

Члан 39. 
Заступник и уиравник, члаиови управног 

одбора и доловође друштава, обвезаних на јавно 
полагање рачуна, у^ случајевима чл. 8., 34. и 38. 
казниће се новчапб од 1000—5000 динара. 

Чдан 40. 
AKO се новчане казне, изречене no одрсд- 

баиа овога закона, не могу са свим или дслимицс 
наплатити од осуђенога, поступићссеnoчл. 117. 
закона o непосредном иорезу са изменом, да се 
дан затвора рачуна са 10 динара, и да затвор 
ne може бити дужи од 3 године, 

Члан 41. 
Све казне-по овом закону изричу финан- 

(ијске управе, осем ако то нијс друкчпјс наре- 
ђено овим или којим другим законом. 

Члан 42. 
У погледу надлежности рока и иачина за 

подношење жалби no пресудама и решењима 6 
казнама, вреди одредба чл. 120. закона o непо- 
ередиом порезу. 

Пресуда се нсће извршавати, док не цоста- 
Fie пзвршном; али финансијска управа може на- 
редити, да се досуђеиа новчана казна и казнепи 
ггорез осигурају и пре тога, и у том случају 
вреди одредба чл. 33. овог закона. 

Члан 43. 
ilpn преносу на другога имовипе и права, 

наведених у чл. 17. овога закона, прималац jaji- 
чи за порез од ратпог добитка. који ће се у своје 
време разрезати преносиоцу у границама вред- 
ности примљепе имовине, и то у толико, у ко- 
лико je усЈгед пзвршеног преноса дошло у опас- 
иост наплаћивање пореза од преноспоца. 

Наследници јемче за порез, који се на- 
кнадно разреже лицу, чију су имовину пасле- 
дилп, као и за друге дугове заоставштине. To сс 
јемство распростире и на казне, које су изре- 
чене против лица, чија се имовина наелеђује, 
ако je пресЈгда постала извршном за лшвота ње- 
говога. 

Члан 44. 
Чланови управе, заступници, пословође до- 

маћих друштава, обвезанпхиа јавпо полагаи.с 
рачуна, и преставниди и одговорни управницр! 
маћих другатава. јемче солидарно за порез на 
ратни добитак другатава, ако услед неизвршења 
њихове дужности no овом закону наступи немо- 
гућност наплате овог пореза. 

Члап 45. 
Кад наступи случај обвезе плаћатва по- 

реза иа ратпи добитак, одпоено досуђених казпа 
иа основу обвезе јемства, изложене у чл. 43. ово- 
га закоиа, фииансијска- he управа o томе извс- 
стити дужника решењем, које he у исто времс 
садржавати налог за плаћање. 

Против овога ретења има места лсалби на 
Гепералну 'Дирекцију Непосредних Пореза n 
аа те лсалбе вредс одредбе чл. 26.—31. овог за- 
кона. 

' Чл. 46. 
Право распоређивања пореза na ратне Д0- 

битке, као и право иаплате распоређепог пореза, 
застарева за 5 годипа. 

Застарелост почиње тећи за порез na ратпс 
добитке из периода од 1914.-1918. године почев 
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■апа. када овај закон стане па снагу, a за по- 
рез за 1919. годину ночев од 1. јануара 1920. 
године. 

Заетарелост се прекида еваким радом вла- 
сти, који ep предузима у циљу распоређивања 
плп наплате већ распоређеног порсза, ако je no- 
рескаобвезшш o томе извештен. Потто прође 
година, у којој je предузет ћрследњи рад ове 
врсте, започиње пова застаредост. 

Члан 47. 
Кажњивос-т дела пз чл. 34., 38. и 39. овога 

закона престаје застарелогаћу, ако оиај, кога je 
требало Еазнити, ne буде узет на одговор за. две 
године од даиа, кад je еаступио случај кажњи- 
вости де.ча. 

Кажњивост осталмх дела, за које су пред- 
виђене казие у овом закону, застарева за три 
месеца. од дана када je наступио случај кажњи- 
вости дела. , - 

' Застарелост ее прекида сваким с-лужбеим 
радом, којим се предузцма истрага, ако je окри- 
вљени o томе извештен. Нова застарелсхјт ио- 
чиње од дана поеледњет рада те врсте. 

Члан 48. 
Пресуда, Еојом je неко осуђен на плаћање 

казпе no чл. 34., 38. и 39. овога закона, заста- 
рева за пет година, a пресуд^ o осталим казиама, 
којс изрнч нсијске власти' п Миннстри, 
за inecT месеца од данд када  je Брссуда постала 
извршном, , ■ 

• Застарелост пресуде прекида'се сваким 
радом, ко.јп власга предузимају у циљу извр- 
шења пресуде, по да би застарелост бпла пре- 
i,niiyTa, потребно je да власт и осуђенога из- 
вести o раду.крјим се застарелост превида. 

Нова зас^арелост почиње*од даиа послед- 
њег рада те врстс. 

II. ДЕО. 

Члан 49. 
Сви закоди и закопске паредбе o порезу на 

ратне добитасе, који су затечени у новимобла- 
стима, вреде сваки за своју област за све ратне 
годппе, наведене у чл. 1. овог закоиа, онако, 
како су пстп прпмјењивапп у годипи 1918., у 
колико нису промељепп у наредним чланцима 
овог 3ai;()iia. мпак у поглсду Далмације и Слове- 
није са том изнимком, да закон од 16. фебруара 
1918. вреди само за опорезибање ратних доби- 
така из године 1916. п 1917.. дочим за опорези- 
вање ратних добитака мз годивв 1918. п 1919.. 
вреде одредбе царске наредбе од 16. априла 
1916., у колпко и опс нису прочои.спе овим за- 
i.'oiioM, a закон од 17. априла 1918. укида се 
посве. 

Члан 50. 
Код опорезивања друштва узима се као 

уложна (властита) главпица уплаћона основиа 
главшша и све праве причуве (резерве), које су 
у билансу, као такве изнесене. 
Њузетпо од овога иравила ие убрајају се _у 

уложну (влаетиту) главницу one причуве, које 
i-y вастале из добитака ратних пословппх го- 
дина, и повшпења основпе мавнице из оваких 
добитака или причува. 

Нове уплате на основну главницу, које су 
извршене течајем годппа 1918. и 1919. не смеју 
се тој главници прирачунати у onoj мери, за 
колико je пабавка пове главпице била непо- 
требна за одржавање пли ироширење посла од- 
носне годгте. 

AKO настану у овом иогледу какве сумње, 
саслушаће се стручна лица, евентуално и ona 
власт, која je дозволила повишење главнице. 

Члан 52. 
Порез na ратни добитак пе илаћају фи- 

зпчка п правна лица за one ратпе годиве, у ко- 
јима je љпхов доходак већи, али не премашује 
доходак, одпоспо средњи доходак из предратпог 
доба за вите од 3.000. круна. 

Члан 52. 
Од порсза na ратпи добитак ослобођепи 

РУ :   , 
а) вшпци доходака (припоса) из службе- 

них припадлежпоети (плаћа и додатака) и из 
опскрбшгх доходака. који се исплаћују из др- 
жавних, дворских, земаљских, среских и оп- 
гатшских каса или из јавних фопдова; 

б) витци доходака (припоса) из службе- 
i!iix принадлежности и из опскрбнпх доходака, 
које исплаћују недржавне касе, односно при- 
ватна лица, ако укупии примитак није већи од 
20.000 круна. У ове припадлежпости ne убра- 
јају се паграде (тантијеме, дневнице и т. д.) чла- 
нова управнога и падзорпога одбора (већа) дру- 
шТава. обвезаних na јавно полагање рачуна. 

Члан 53. 
Прилози. у ратпе добротворне цељи ве могу 

ее узети у обзир као издатак ни код друттава, 
обвезаних на јавно полагаље рачуна, ни код фи- 
зичких или правних лица. 

, Члан 54. 
Задњом ратном годином у емислу посто- 

јепих закопа o ово>ге порезу сматра се годипа 
1919. Према томе ее рокови, који су у тим за- 
конима утврђеш у евези са посљедњом ратном 
годином, одгађају за годану дана даље, у колико 
то, у којој облаетп пије овако или друкчије већ 
одређепо. 

4.S 
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Чдан 55. 
Губитак, који се покаже у ратној години 

1918. или 1919., не може се одбити од опога 
вишка добити   (доходака,   приноса),   који  je 
утврђен за прошле године. 

Члан 56. 
У име пореза на ратне добитке плаћају до- 

маћа друштва: 
50% од оног дела вишка добити, који не 

кремашује 5% од уложне главнице. 
60% од оног дела вишка добити, који пре- 

машује 5%, али не 15% улонше главнице. 
70% од оног дела вишка добити, који пре- 

машује 15%, али не 30% уложне главнице. 
80% од оног дела вишка добити, тшји npe- 

дашује 30% од уложне главнице. 

Члан 57. 
Она друштва, која су no постојећим зако- 

нима o порезу на ратну добит сматрана дома- 
ћим, a стицајем прилика данас се сматрају ино- 
страним предузећима, плаћају овај порез у 
истој мери и на исти начин као и домаћа 
друштва. 

Члан 58. 
Физичка лица и инострана другатва, осим 

оних у чл. 57. споменутих, плаћају у име no- 
реза на ратне добитке: 

30% од оног дела вишка, који не премашује 
10.000 К. 

35% од оног дела витка, који премашује 
10.000 К, али ne прелази 20.000 К; 

40% од оног дела вишка, који премашује 
20.000 К, али не прелазњ 40.000 К; 

50% од оног дела вишка, којп премашује 
40.000 К, али не прелази 60.000 К; 

60% од оног дела вшпка, који премашује 
60.000 К, али не прелази 100.000 К; 

70% од оног дела вишка, који премашује 
100.000 К, али не прелази 200.000 К. 

80% од оног дела випша,'који ирематује 
200.000 К. 

Члан 59. 
Пореске мере у чл. 56. и 58. вреде за порез 

на ратну добит свију ратних година. 

Члап 60. 
По досадаљим закопима o порезу na ратни 

добитак већ утврђени порескп темељи служиће 
и за одмераље пореза no чл. 56. и 58. 

Порез na ратпу добит, који je плаћеп no 
доСадањим закопима за прошле ратпе годинс, 
одбиће се од суме пореза, која има да се плати 
no овом закону. 

• Члап 61. 
Разрезани порез na ратпу добит ваља шга- 

тити у три- оброка, од којих први у износу од 

50% разрезапог пореза има да се плати у року 
од 30 дапа no уручењу палога за наплату; друга 
оброк у изпосу од 25% за наредпа два месеца, a 
последњи оброк пореза за још даља два месеца. 

Опим платиоцима, који he изпети веродо- 
стојпе доказе, да ne могу разрезапи порез до за- 
L'oncKor рока платити, може делегат Министра 
Фипапснја дозволпти повољпији пачип отплате, 
тако, да задњи оброк буде плаћеп најкасније 
осам месеци од дапа, кад je уручеп палог за 
паплату. ' 

III. ДЕО. 

Члап 62. 
Свако, ко je у годинама, које се no овом за- 

кону сматрају као ратне, прибавио какву neno- 
кретну имовину макар колике вредпости, пли 
покрстну имовипу у вредпости од пајмање 
10.000 крупа, дужан je подпетп пријаву још 
и- у опом' случају, ако ипаче ne подлежи пла- 
ћању пореза na ратне добитке. У пријави ваља 
тачпо назпачитп куповпу цепу прибављепе имо- 
випе. Ko ne подпесе прпјаву o купу или петачпо 
пријави куповпу цепу, пропада му прибављепа 
пмовипа у корист државпе касе. 

Исто тако je дужап подпети пријаву свако, 
ко je продао у горе паведепим годинама непо- 
кретну имовпну, каквегод вредноети пли no- 
кретпу имовину у вредиости од најмање 10.000 
крупа. У пријави ваља продајпу цену тачно 
павссти. Ko не поднесе пријаву o продаји, или 
продајну цсну нетачпо пријави, плаћа у име 
казне 50% онбг пореза на ратие добитке, за 
који je државна каба прпкраћена, пли je извр- 
гпута била прикраћењу. 

Обе ове прпјаве дужни су обвезипци под- 
нети у року, који зато буде одредио Министар 
Фипапспја. 

Члан 63. 
Порез на ратио добптке има се плаћати на 

пелој територији Краљевства Срба, Хрвата и 
Словенаца у готопом новпу или у државпим 
хартијама од вредпости namer Краљевства, na 
према томе губе важпост овоме противпи npo- 
писи. 

Члан 64. 
Да се осигура тачпа уплата пореза na 

ратпп добитак. може пореска власт да дигпе 
евептуалпе забране na сваковрспа потражи- 
вавва платиоца ратиог пореза ne дирајући сте- 
чспа права трећпх лица. 

Члап 65. 
Одпос између различитих мопета, које еу 

биле у оптицају na територији Краљевства, 
установлује се у следећим : 
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100 Динара 
100 Динара 
100 Динара 

250.— Круна 
250.— Лева 
500.— Перпера. 

Члан 66 
Одредбе I. дела овога закона важе за тери- 

торије Србијс и Црне Горе, II. дела вал№ за 
осталс територије, a одредбе III. Дела важе за 
све терпторије Краљевства Срба, Хрвата и 
Словенаца. 

Члан 67. 
Овај закоп ступа у живот од дана кад га 

Краљ потпише. 
Мипистар фииансија: 
Др. М/Нинчић е. р. 

Предссдтк др. ДРАГОЉУБ М. ПАВЛО- 
ВИЋ: Господо, овај законски предлог упутиће 
се фииапспјеком одбору. 

Изволите сада чути ннтерпслације. 

Секретар ЈОСИФ БОЈИНОВИЋ: чита 
ове интерпелације: 

1. Интерпелација дра. Б. Г. Анђелпио- 
вића, народиог посланика, на миннстра прсд- 
седника као. заменика мниистра спољнпх по- 
слова, o нашим заробљеницима у Италији. 

2. Интерпелација дра. Б. Г. А^елино- 
вића na г. министра унутрашњих дела o запо- 
стављању хрватског имена у Бачкој и Баран.и. 

3. Интфпслацпја гоеподина Душана Ва- 
сиљсвпћа н другова na господина иредседпика 
миннстарског савета o попису добровољаца за 
name пародно ослобођење и уједињење и o на- 
кпади, која UM припада у земљи за обрађивањс. 

4. Интсрпслација господина Франа Смо- 
деја и другова, народиих посланика, на гг. 
прсдседшша миниетарског савета и миппстра 
војног и морнарнце, због кршсља прпмирја na 
Корушком фронту од странс Немаца. 

5. Интерпелација господина Стојапа Ри- 
барца, народпог послапика, па господшш миии- 
стра унутрашп.их дела, o постојаљу злочпна 
српскнх грађана,1 као непријатељских лифера- 
пата. 

6. Интерпслација госиодниа Стапка Ба- 
imlui и другова na мииистра фииансија ради 
исплатс заосталих ратних потпора и иотпо- 
моћп сиромаитима у Далмадији. 

7. Иптсрпелација господина Оганка Ба- 
imlia и другова па госиодипа министра фипап- 
еија и господпиа Мннистра трговипе у погледу 
слободиог извоза випа. 

8. Интерпслације господииа Јураја Биан- 
кипија, пародиог послапика, на гг. председника 
мттстарског савета и мпнистра саобраћаја o 

ирекој потреби уређења поморске управс н уте- 
мељења министарства поморства за цело кра- 
љевство СХС. 

Председник д]). ДРАГОЉУБ М. ПАВЛО- 
ВИЋ : Има реч господин Бианкини. 

ЈУРАЈ БИАНКИНИ : Молим да сс моја 
ннтерпелација ирочпта у целини. 

Председпик др. ДРАГОЉУБ М. ПАВЛО- 
ВИЋ: Има ли 20 посланика да Вас потпомогну? 
(Има. Потпомажу га.) 

Секретар ЈОСИФ БОЈИНОВИЋ: Чита 
иптерпелацију господина Јураја Бианкинија 
народног посланика на гг. председника мини- 
старског савета и мшшстра саобраћаја.- 

(Све ове интсрпелације види na крају 
еедипде.) 

Председник др. ДРДГОЉУБ М. ПАВЛО- 
ВИЋ :Ове he се интерпелације упутити над- 
лежној господп мпнистрима. 

Изволпте чути неколико одговора господс 
министара. 

Секретар ЈОСИФ БОЈИНОВИЋ чита из- 
вештај г. предсјепика Министарског Савета, да 
ће na шггерпелацију г. дра. Апђелшшвића број 
1051 одговорити, чим се стави na дпевпи ред. 

Затнм прочита извештај Министра Војног 
да he na иптерпелацију господипа Стојапа Ко- 
сгића одговорити, чим прикупи потребпе по- 
датке. 

Затпм прочпта извештај Министра сао- 
браћаја, да he na иптерпелацију господипа дра. 
Анђелинрвића број 1053 одговорнти, чим буде 
стављена na дпевпи ред. 

Председник др. ДРАГОЉУБ М. ПАВЛО- 
ВИИ: Господо, нзволите чути једап извештај 
верификационог одбора. 

Секрстар ЈОСИФ БОЈИНОВИЋ чита ш- 
веттај   Верпфикациопог  Одбора, којн гласи: 

Народпом прсдставпиштву. 
Оставком од 17. марта 1919. бр. 563 захвалио 

сс ради слабог здравствепог стагва послаиикХаџп 
Махмудбсг Џијвић из Бање Луке na мандату. 
Његовим je замјспиком према допису Мипистра 
Припреме за Уставотворпу Скупттипу и изјед- 
начепл закопа од 4. априла 1919. изабран Ху- 
снпја "Вумрукчић. 

Верификацпопи одбор узео je у расправу 
уверење посланпка Хусније Ђумрукчића од 
19. марта 1919. no председпику Народпог neha, 
C. X. C. у Загребу. 

Пошто против овог пуномоћства пије пи C 
којс страпе иодигпут приговор или жалба и 
иошто je исто поЧврђепо no Председпиштву На- 
родног Boha, то одбор предлаже Скупштппи^ 
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да ее пупомоћје  Хуеније ЂуМрукчића призна 
као уредно и неогториво. 

У Б е o г p a д у, 8. аирила 1919. 

Председник верификационог одбора : 

Д. П е ч и ћ, (с. р.) 

Оекретар : K p и з v a н, (с.р.) 

Чланови: 

Д. JI on ч a]), (с. p.) 
H. П е т p o в n h, (с. p.) 
У p o in JI o M o K и h, (c. p.) 
Б o p. J. П o n o B и ћ, (c. p.) 
Д. M a ж y p a и и h, (c. p.) 
Д y in a H C и M o B и h, {v. p.) 

Evedcedum JW. ДРАГОЉУБ M. 11АВЛО- 
ВИЋ : Господо пре иего IHTO пређемо na дпстт 
ред, има неколико питања, на које he господа 
минжстри одговорпш. 

Прво  he одаоворити  господин  миниетар 
фипапција na иптање гсподмпа Агатоповића. 
Има pen гоеподип • Агатоновић. 

РАДОСЛАВ    АГАТОНОВИЋ:    Молим 
гоеподина ииАистра финансија, да ми да у На- 
родном Предстатппптву обавшптење, зашто фи- 
нансијска управа у Fiiimv nuje у поеледње време 
исцлатила помоћ шшалидшга. Маеа инвалида 
i.ojit имају право на пнвалилску потпору, до- 
лазили еу у фиианеијску управу и тражнди ту 
потиору, алп нису имали могућности, да дођу 
до те иотпоре. Наравно, да се na тај начин 
етвара велиЕо везадовољство. Ja сам o томе до- 
био једап извештај из Ниша и — с једне стране 
— да бих учинио јавиу сатисфакцију аашиц 
инвалидима. a — с друге страпе - да би се 
учинило, што je нужпо, да naiiin инвалиди дођу 
до евоје закбнске потпоре, ja упућујем ово пи- 
тање na господипа министра финанција и молим 
га, да ми o томе да обаветтси.а. 

Председник др. ДРАГОЉУБ М. ПАВЛО- 
BIITi: Има ])еч госиодип иинистар финанеија. 

Министар ifmiimicuja др, МОМЧИ-'!() 
НИНЧИЋ : Мепи, господо, није познато, зашто 
финансијска ухфава у Ппту ne исплаћује у 
онолг трепути-у; шпшлидске потлрре. МеЈјутим) 
ona има одрбрење и наребду моју, да свпма 
опп.ма. којц имаду ираво на потиору no извр- 
ганом судском peineBby за месец дана унапред, 
од дапа. кад je дотично окрулшо место ослобо- 
beno, инвалиду исплати, a за one, који пемају 
пикаквог изврпгаог регцења инвалида се има ис- 
[шатити иесец дна уиазад na бееову простог 
општивског уверења. 

Ja ћу ову етвар извидети и изДати паредбу 
финансијбкој управи у Нингу, да у смислу 
овога уређања иоступа. 

пуедседт i pen господпп Агатоповцја. 
АТОНОВИЋ: Са одгово- 

ром госдодина министра ва прво питање задо- 
вољан сам. 

■ 

ioc ip фишшција npomrcao je 
луаВилпнк, no коме a гачким удовицама, 
које примаЗу пензију из касе управб фондова, 
даје И31 скупоћу. Taj додатак 
дават je n у Ни пре векога времена 
тај je додатан лавучеп, a иовучсп je uam опда, 
кад су јадпе удовице утрошиле тај додатак. 
који еу биле примиле за пеколш.о кесеци уна- 
зад. Изгледа, да je пропие такав, ла удовпцс. 
које имаду инвалидеку штпору - a ту пот- 
иору имају само у, нцира изгинулих у 
рату, и чиновника.изгинулих у рату, који су no 
закону оставили то право својим породпцама да 

' добијају инвалидеку потпору -~ изгледа, дакле, 
да еамо one удовице, које примају ипвалидску 
потпору, ne могу примјати ту помоћ. И онда, гос- 
иодо. излази ово: Да оне удовице, чији су мужеви 

веж дуго годпна п које имају највећу пеп- 
зију 2^i} динара месечно-, да one имаду додатак 
na скупоћу, док one еироте удовице, које имају 
свега 'r>0 -60 динара месечно поизије и највишс 
48 динара инвалидске noMeiiH, тто све укуппо 
износи 100, максималво 150 динара, да one ne- 
мају права na овај додатав. na скупоћу. Ja ми- 
елим, да je у Овоме потледу веправедно ретеље 
госнодм;!:) мини ићанеија, ако je ono овако, 
као тто сам ja добио нзвбштај из Ишпа. Молим 
гоеподина мшгаетра финанеија, да ми o томе да 
Јобавештење inicji НарбднШ Предсташшптврм, 
a irof-лс ћу ja дати свој одговор. 

Председник: Има реч гоеподин мппш-тар 
финаншја. 

Mmucmp (Jmnavcv'm др. МОМЧИЛО 
НИНЧИЋ: Ono питање je саевим ново, алп по~ 
тто ми je познато, иогу оњему дати обаввштења 
Нарордном Представништву. 

Допста прсма решењу миниетарског Савета 
иоже бити Оумњвво иако то вије нзрочно речено, 
да .-m one удовице, које кмаду права na пепзпју, 
a уз пенЗију имаду и ннвалидску потпору, могу 
Имати додатак na скупоћу. У факси ве je до- 
иста ово питање пбјавило. Међутам тендшција 
je овога решења била та. да и one удовице, које 
имаду инвалидску помоћ, али чија нензија за- 
једно са инвалидском цомвћи ne достиже суму 
од 250 диаара, да и ono треба да тшду ирава 
na додатак na екупоћу. У томе смпслу ja liv 
издати наређење свима финансијским управама, 
na и финансијској управи у Ншпу.' 
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РЛДОСЛАВ АГАТОНОВИЂ: Постоји 
њихова молба код госиодина Министра Фипаи- 
еија. Ja мпслим, да je већ дошла и жалба, од- 
иосно молба удовица, које еу у вароши Нишу, 
a тако исто мислим, да he поврвети и удовице 
u пз осталих крајева иаших евојим молбама ва 
гоеподина Миипстра Финанеија. 

Задовољан еам одговором господина Мини- 
стра Финансија и молим га, да збиља у овом 
смислу изда наређење, те да оне удовице, које 
имају псизију и инвалидску потпору испод 250 
дииара месечЈЈО, нмаду права ва овај додатак na 
окупоћу. 

Председпш др. ДРАГОЉУБ М. ПАВЛО- 
ВИЋ: Има реч господин Министар Финансија. 

Мипистар Фипапсија др. МОМЧИЛО 
НИНЧ1Ш: Госиоднн Стојан Костпћ упутио ми 
je пре иеколико дана питање у погледу исплаћи- 
иаља инвалидсже потпоре за време, док смо бнлн 
у свакуацијп. Његово питање гласи овако: 

Пррво je питаае о, истраживању и предаји 
адресантима оне суме иоваца, које су од стране 
cpiicKe владс са Крфа' п разиих другпх прп- 
ватних лица иреко српског Црвеног Крста- и 
Обавештајног бироа у Женеви послате разним 
лицима и војничким породицама, еаиме илате 
ЕГНваЈШдеке потпоре и остале помоћи породи- 
цама у Србији. a којо суме бугарске власти нису 
хтеле предати лицима, којима су упућене. 

Друго je питање o иивалидској потпорп 
лицпма за ono време, за које та државна помоћ 
nirje могла бптп исплаћена услед окупацпје вашс 
земље и наше евакуације. Питаљс o исплаћива- 
њу иивалиде у оиим крајсвима, који су били 
окупирани од стране Бугара, пстовстпо je ca пп- 
тањсм исплаћивања свеколике помоћи, које je 
српска влада еа Крфа преко Обавештајног бироа 
у Женеви слала. У том раду парочито за кра- 
јеие, који су под Бугарима имали само специ- 
јалних тсшкоћа, ири првом покушају, да се ша- 
ље помоћ у име плате и пепзијс и ипвалидска 
потпора, бугарска влада, a не само влада, него п 
Вутарски Дрвеии Крст известио je nam Дрвсии 
Крст у Женеви, да IIOUITO српска дрзкава ne no- 
стоји, ne iiocrojn im српски Дрвени Крст и да 
ci; та господа, која će самозвапо пазивају пред- 
ставншр Cpncfior Црвспог Крета, o томе оба- 
весте. (!ем тога брарека влада je одговорила, да 
nomio на теритошјн,.доји драш и.епа војска, 
пострје само бугарскп држављани, ona сад 6 тим 
држављанима mra јсдппо право да се брипе, a 
колико се ona o п.има стварпо брине, еад емо im- 
дсли. како се и па који пачип ona o и.има брипс. 
Ирсма томе никаква страна влада. na mi српска 
влада, нема права, да се у то питаље меша. Ha 
'ini.no агаандалодно државве n становиште npo- 

■гавно не само свима принцишма међународног 
п|)аиа. него п принципима међународних уго- 
кора, противдо и кашкој кониепдпји, бугарска 
влада je остала тако све, док je то морло да буде. 
Међутим поводом нашег протеста, упућеног na 
све страпе и поводом шггања МеђународИог Др- 
веног Крета, бугарска влада je мало попуетила, 
али само иро форма, a у стшгрп mije попустила 
пшпта. Почела je примати наше пошиљке, али 
емо извештени, да one нису издаване, a и ако су 
издаване, издаване су као пошиљке бугарског 
Дрвсног Крста. Нигде нјице. стајало име пошп- 
љаоца. Међутим тих пошиљака примЈБвних 
било je веома малО, толико мало, да нам je и сам 
Међупародпи Дрвепи Крет у Женеви саопттио, 
да випте пш.акву помоћ у one крајеве, окупи- 
ране рд стране Бугара, више ne шаљемо, потто 
пna. ловољпо гаранције, да ее та IIOMOII одиста 
удели. Даклс. као гато видите са овим питаљем 
ишло je врло тешко. Кадгод je било прилпке. да 
(е какова помоћ таље, ми смо елали, али тих 
прилика пије бцло довољио — онолико, колико 
треба да буде. Сад господип посланик пита и то: 
како сад стоји са питањем те помоћи, која je 
онда слата? Ha пооловима, односно слања те no- 
Mohii, pa ди сесад.НашОбаветтајшгбироизЖе- 
iici'.c дошао je и почео je да ликвпдира те иослове 
п чим то сврпш — a ти еу пословп лнквидације 
у вези са пословима, који су ишли преко 
Wiener Bank-Veroin-a - - одма ће то питање 
бити регулисано и ми ћемо моћи према нашим 
финансијским средстбима цочети исплаћивање 
песамо шшалпдс, него и целокупне плаће, која 
за време евакуације чиповпидима nuje испла- 
lieiia, a na које имају права. 

Ja мжслим, да ми данае na ломе нећемо jom 
луго чекатм. 

Иредаднт др. ДРАГОЉУБ М. ПАВЛО- 
ВИЋ: Нма реч господпп Стојап Костић. 

СТОЈАН КОСТИЋ: После одговора госпо- 
дина мипистра финансија нмам да кажем, да je 
неома пужцо, да се одмах предузму потребпе 
мере, да се пронађу one огромпе еуме новаца, 
које су остале код Вугара. To je потребно због 
тога, што се ona лица, којима еу те суме биле 
упућере и данас налазе у всликој оскудици. 
Њима треба тај повад што пре исплатитп. Ово 
je потребпо учипитн и у интересу самих наших 
војника, и то што пре, јер naimi војници, док су 
били na .солунском фронту, добијали еу пзве- 
штаје са Крфа и из биро-а у Жепеви, да je повад 
елат њпховпм породндама: међутим, кад еу до- 
шлп овамо, уверпли су ее, да њцхове породиае 
1шсу пришле ништа од тога повда. Опи ne знају 
и iK'lie да знају, зашто je то тако, пего мнсле, да 
(у на nei.ii начин обмапути. Дакле, ja мислим, 
да je у ннтересу самих напшх војппка пеои- 
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ходпо потребно, да се тп кораци тто upe 'npc- 
дузму и да с-с тај новац, који je остао код Бу- 
гара, изда што пре сиротним nopo:urtiaMa паишх 
војника. 

Поводом другог питања, односно неисила- 
ћене шшадиде за ono време, док смо билн у иио- 
странству, имам да кажем ово: 

Стање нашег чиповпиштва и државиих 
службеника за сада je прилично добро, после 
побољшања љиховог материјалног стања. За то 
ja мисжм, да omi могу мало п причекатп, док се 
ne регулише то питање o примању њиховпх пе- 
иримљепнх плата. Код пивалида и љихових 
иородица стање je много друкчије. Ту треба пгго 
upe пружити повчану помоћ. Инвалидн п uopo-. 
дице наших палих ратника заслуЈкују у првом 
реду нашу нарочиту пажњу, јер еу те поро- 
дице изгубиле у рату евоје храниоце, који су 
иали на пољу части за одбрану своје отаџбипе 
и само преко лешева тих наших велшшх јупака 
и изгубљених редова тела наших инвалида могло 
се извршити наше ослобођење и остварити nama 
велика заветиа мис-ао. (Одобравање.) 

Али, пасупрот то.ме, господо, ми впдимо, 
да док се постарало за чиновнике и за све остале, 
да им се помогпе на рачун скупоће, дотле се за 
иаше ратнике и њихове сиротне породице ништа 
mije урадило. 

Предссдпик др. ДРАГОЉУБ М. ПАВЛО- 
ВИЋ.: Ви држите говор, господине послаииче, a 
то mije допуштено. Ово je питање и ja вас молим 
да будете што краћи. 

СТОЈАН КОСТИЋ: Ja молим господина 
миниетра, да то«питање што пре повољно реши. 
Неоправдана je пзјава господина мипистра, да 
се то иитање mije могло ранпје свршити, јер ио- 
стоје KiLiire у мшшстарству финапсија, из 
којих се могло видети, колика je помоћ слата 
којој породици, и према тим књигама могли су 
се саставпти сппскови, и доставити финансиј- 
ским управама ради обрачупа те да се људима 
што пре исплати повац, који им припада сем 
one мале суме, која им je у ова два или три 
маха послата са Крфа. 

Председник др. ДРАГОЉУБ М. ПАВЛО- 
В\1Ћ: Има реч госиодии Јосиф Бојшшвић. 

ЈОСИФ БОЈИНОВИЋ: Имам да упутим 
једно ггатање господииу Мипистру Фппансија. 

У округу подрипском пнвалидска потпора 
ее исилаћује у извеспим срезовима, a у извес- 
ним се не исплаћује. Не исплаћује се, па пример, 
у срезу азбуковачком. Ja молим госпрдина ми- 
нпстра фппапспја за објап1и.ењс, затто je та 
разлика учип.спа, кад саобраћајне прилике 
шппта ne сметају, да се и том срезу исплаћује 
11 пиал идска потпора. 

Мипистап Фипаисија др. МОМЧИЛО 
ШШЧПЋ: Ja нисам издао иикакву варедбу, да 
се прави разлика између срсзова ма кога округа, 
na ни у округу Подрипском. Ja ћу ствар изви- 
дити и постараћу се, да срез азбуковачки ne 
заостапе ne само иза тога округа иего mi иза ос- 
талих окружја у Србпји. 

ЈОСИФ БОЈИНОВИЂ: Молим вас, госпо- 
дине министре, да то варедите. 

МИЛИВОЈЕ BAlIlilTi: II ja бпх, госпо- 
дипе председпиче, имао једио питање. Ja сам 
хтео, да вас умолим за одговор, кад ћс анкете, 
крје су изабрапе у српској Народној Скупттпии 
да започну рад. 

Ередседиик др. ДРАГОЉУБ М. ПАВЛО- 
ВИЋ: AKO хоћете да поставите питање, тре- 
бали сте o томе да ме обавестите прс 24 сата. 

МИЛИВОЈЕ БАШИЋ: Ja  сам вас  јуче 
питао. 

Прсдседпик др. ДРАГОЉУБ М. ПАВЛО- 
ВИЋ: Имате ли na мепе да упутите питање? 

МИЛИВОЈБ] БАШИЋ: Незпам na кога, ne- 
зпам ко je падлежап. 

Прсдседпик др. ДРАГОЉУБ М. ПАВЛО- 
ВИЋ: Ви треба то да знате, гошодипе посла- 
пиче. 

Има реч господнн Радослав Агатоновић за 
шгтањс na господипа мипистра упутрашљих 
дела. 

РАДОСЛАВ АГАТОНОВИЂ: Ja држим, 
да мпога господа члапови овога дома имају до- 
каза у рукама, да су полицијске власти, које су 
на старој терпторпји Краљевине Србије, a из 
режимског доба, пре nanie песреће коју смо пре- 
живели, већ дале доказа, да ипклшшрају свомс 
старом методу, да почиљу своју полицијску 
спагу да прибирају, и да je упућују na опу 
етрапу, која нас je све до наше neepehe 1915. 
гОдине делила у one таборе, и која je била пред- 
мет пајвеићх пападаја и опструкцпје у Народ- 
пом Представтпптву. Ona ту болест није оста- 
вила" за време паше емпграције и ona почиње 
сада уводптп пове спмптоме да партија, која 
je пошшештала љу, почиње joj враћати услуге, 
које je за време емпграције њој чипила. Ja hy 
павести само један малп иример за то тто je 
кратко Bpe^ie и кратко питање. Имам доста до- 
каза, да у Нишком округу окрулспа полицијска 
и среска власт почињу већ у велике изводпти 
своју стару методу: ствараља већине својој 
иартпји no ошптипама. Ona се користи бвим 
временом, приликама или пепрплппама, извес- 
niш napebeii.iiMa, за која ne звам да ли постоје, 
u врло joj згодпо дође, да пабацп реч компроми- 
товање na свакога onora, који ne припада њеној 
страшш, и на one људе, који не припадају 
њепој страрвци.Колико je таквпх кметова изме- 
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њено. У једној општини Горњо-Међудравској 
измењен je председиик, одбор га je натерао да да 
оетавку. Додајем да тај председникприпада на- 
предној страици, и да се ничим није компромп- 
товао, пити се когод могао на њега полсалити. 
A.m ono што je урађено у тој општинп, то je 
један од симптома, који потврђује моје гледи- 
ште. Ова полиција почпње ;изводити и даље 
свој рад. Полицијски писар Радуловић отишао 
je у исту општину и сазвао 30 и неколико 
ipabaiia, који припадају радикалној странцп. 
a та ошптина броји 400 глава и са збором донсо 
je одлуку, да смени цео опгатипски одбор, и 
захтевао je од општинског одбора да да оставку, 
п да се уведс одбор' од 30-орице људи са сокака. 
Да није било присебпости старога деловође, кога 
je полицпја натерала да да оставку и да није 
било присебпости осталих угледних грађаиа, 
Гимо би свега и свачега. Са тих 30 до 40 људи у 
тој општини, захваљујућн присебности, до не- 
реда није дошло. Меии je тај случај достављен, 
и питао ме je одбор шта да ради. Полиција je 
учинила притпсак да je цсо одбор морао да да 
оставку. Нема основице у закону, да полиција 
може терати одбор да даје оставку. Ако je одбор 
крив има закона, који можс наредити да се такав 
одбор оптужи, и има да се реши да ли да се од- 
бор смепи или не. 

Ja молим господина мипистра да ми одго- 
вори: je ли му овај случај позиат, a ако нпје, 
je ли вољан паредити истрагу no овомс? 

И друго питање, je ли вољан господип мж- 
пш-тар да при појавл^сним случајевима, који 
могу бити све чегаћи у колико идемо блил{е ка 
изборима, да у тим случајевима обрати na по- 
лицију особену пажљу, да je дапас прва њена 
брига, да народ мпрује, и да поправља болссти 
из рата, a не да ствара већину поједишш пар- 
тијама?! 

предсвднт др. ДРАГОЉУБ М. ПАВЛО- 
ВИЋ: Има реч господпп Мпипстар Прибићевић. 

Мипистар УпутЈшшњих дела СВЕТОЗАР 
ПРГШИЋЕВИЋ: Господо посланпци! Ha пи- 
тање господппа Народпог послапика Агатопо- 
вића пмам -да одг(;ворим укратко ово: Меми je 
тај случај позпат. Познат ми je из приватпог 
разговора са господином послапиком п из ње- 
говс иитррпелацијс. Поводом његоие интерпела- 
ције ja сам упутпо хптну депешу, којом сам 

,траЛшо изветтај o томе. Понављам, поводом 
пнтерпе.чације господипа послапика, ja сам по- 
слао хптпу допешу, којом сам тражпо извепггај 

. o тој ствари. Иа ту депегау писам добио одговор. 
Ja сам поново ургирао, али незпам, дали je 
извсгатај до овога часа етигао. Имам да калсем 
госиодину послапику, да hy ствар тачпо испи- 
тати, и да ћу no зш{оиу поступити. Даље имам 

да му кажем још и то да ja нећу трпетп, да чи- 
новпици воде партијску полетику (Чује се: 
Тако je!) И да hy упутити чиновништву да 
имају сву снагу да посвете интересима државне 
целине. a не ниједној партији (Чује се: Тако je!) 
Ај{0 се,. господо, у овом случају покаже, да je 
господин питач имао право, ja ћу поступити 
врло строго према одговорним лпцима. A с друге 
страпе стојим на стаповишту, да и чиновнпк 
трсба да буде заштићен онда, кад je неосновано 
нападнут. To имам да одговорим на питање го- 
гиодпна посланпка. 

РАДОСЛАВ АГАТОНОВИЂ: Ja сам за- 
довољан одговором господина Министра. 

Прсдседник др. ДРАГОЉУБ М. ПАВЛО- 
BIITi: Имамо свега 20 мииута na располоЈкењу. 
Морамо, господо, да иожурпмо. Пма реч госп. 
Храспица. 

Др. ХАЛИД БЕГ ХРАСНИЦА: У јуче- 
рашњим »Слулсбеним Новинама« од 10. априла 
у броју 33. обелодањепа je мипистарска паредба 
у којој се вели: Ha предлог Министра Нравде 
решили смо и решавамо, да се закоиска спага 
гдаве IX. и X. кримпналпог закопа односи на 
цело Краљевство Срба, Хрвата и Словенаца п 
тако даље и тако даљс. Следују потписи. Ова je 
парсдба датирана 25. фебруара 1919. године, a 
проглашепа je послс месец дапа. За то читаво 
време, господо, ради Народно Представпиштво 
овде, као закоподавно тело, a o овој наредби 
ништа нијс знано, нити je предложен законскп 
предлог, којим би сс овај закон прошпрпо и на 
остало Краљевство. To се коси, господо, са нај- 
примптпвпијпм начелима уставности и парла- 
ментарноети и ja питам господина Мипистра 
Правде, како he ову работу оправдати. 

Ередседиик др: ДРАГОЉУБ М. НАВЛО- 
ВИЋ: Ja сам ово питање господину посланику 

. Храсници дозволио и ако није време, јер je он 
то питање тек спноћ доставио. 

Др. ХАЛИД БЕГ ХРАСНИЦА: Јуче je 
изашла та паредба. 

Прсдседпик др. ДРАГОЉУБ М. ПАВЛО- 
BHTi: Господин Министар Правдс пристао je 
да одговори ополико, колико молад да одговори 
sa брзу руку. 

Мишстар правде МАРКО ТРИФКОВИЋ: 
И ако m\ je ово niiTaii>e тек ЈЈ^трос саошптено 
iipoTiiBiio пословпику, ja ћу да одгворим посла- 
нпку господину Храсшит алп би га замолио, да 
Mii пјјодходпо кажс да ли je њсгова замерка чи- 
сто формалне, или je чисто материјалне прп- 
роде. 

Др. ХАЛИД БЕГ ХРАСНИЦА: Ja сам 
формулисао своје питање, п иитам како се може 
правдати овакав ироти уставан поступак, да се 
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један закон наредбом етавља на снагу у дооа, 
кад парламенат ради. e* 

Митстар Правде МАРКО ТРИФКОВИЋ: 
Ha ово иптаље господина послантса вмам да 
одговорим. Од дана објаве нашег народног уједи- 
њења и промаса Краља Потра за владаоца 
Срба, Хрвата и Словенада за свакога je јасно 
oii.io да краљ Петар као владалац Срба. Хр- 
вата и Словенаца, пма права na пуну закотску 
заштиту своје владалачке личпости. 

Изгледа да то није било јаспо само неким 
судијама у Босни. Њих je бунпло што у казне- 
ном закону за Босну и Херцеговииу не пигае 
Краљ Срба, Хрвата, и Словенаца, него ппше 
Цесар, Влада je дужна била да исправи то по- 
грешно мишљење судија : ona je била дужна то 
учииити радп обезбеђења* правнога реда и по- 
редка ради сигурности y.:m:[o краЈБевине. ВЛада 
je то учшшла тим решењем које су потпиеали 
ciiii mdatmbU члаиови владе. Овим решењ^м ие 
мења се закон; овим решењем ne доноси се закоп; 
овим се решеп.ем декларира само ono, што je upe 
тога утврђеио 'фактом уједињења свих Срба. 
Хриата и Словенапа. 

Др. ХАЛИД БЕГ ХРАСНИЦА: Са овим 
одговором господина Министра Правде ие могу 
бпти задовољан. Нико mije спорио да je Краљ 
Петар владалац сиих Срба, Хрвата п Словепаца; 
miKo mije оспорио да треба загатптпти Краље- 
вића. Овде с-е оспорава форма, којом je то учи- 
њено. Несме се наредбендм путем мењати једап 
закон. AKO се то учппи једном учиниће се и 
друга пут, и трећи пут, ми седимо у парла- 
менту, баш у оно доба кад ее ова иаредба издаје. 

Мгшистар Еравде: Изгледа, господо, да се 
мв неразумемо. To неразуаевање може да буде 
вехотично, a може да буде и хотпмичпо.'Нема 
овдс мијењања закоиа. To je ствар прилично 
јасиа. Ево др. Бадај, цредседник Касациоиог 

■ суда, бдносно председник етола седмориде у Sa- 
ri )ебу, схватио je врло правплио да лпчноп 
краљева од момента к&д je проглашен за краља 
свих Орба, Хрвата и Словенаца ужива потпупу 
заштиту Еазнааог законшса без обзира што ње- 
гова личноет mije изреком помепута. (Протести 
од етраце посланика НародАог клуба.) Молим 
Вас пемојте се жестити. Ja одговарам на постав- 
л.сио iinTnij>e, не жестите ее, будите мирпи и 
хладни, Само као што рекох иавеене судије у 
Boemi и Херцеговини нису хтели да схвате u ми 
смо били дужпи да ин екреншо пажњу на то 
ла се данас ис живи више у атмосфери аустриј- 
екога ћесара, него да Краљ свпх ('рба, Хрвата и 
Словенаца. (Жкво од^равање na десници са 
пљеекањем) мора имати пуну законску заштиту, 
не само у Србијп no na целокуипој тсриторији 

Краљевства Срба, Хрвата и Словепаца (Жпво 
одобравање na десници са пљескањем.) 

Uvebcednm др. ЛРАГОЉУБ М. ПАВЛО- 
ВИЋ: Има реч за питање господин Baca Кне- 
жевић. 

BACA КНЕЖЕВИЋ: Пре осам дана упу- 
тио сам na господина Мпнистра Војног. преко 
Председшиптва' Народпога Представништва 3 
питаља, која се односе na студептс и индустриј- 
ске радпике, који се још налазе no командама, и 
na радпике no запатлнјскпм четама који се тамо 
без потребе држе. И ако сам та трп питања 
упутио upe 8 дана још нисал добио никаквог од- 
говора. Гоеподин Мпиистар Bojnu пошто му се 
достави питање дужан je у року. од 24 часа од- 
говоритп и одредити дан кад ће одговорити na 
дотичпо пптање. Господип Мшшстар Bojim, и 
ако je озпачено време прошло, mije сматрао за 
нужно да одговори Председипку Народног 
Представпиштва. Ja сам слбодан упутитц mi- 
ra me na Председништво, да ли су моја питања 
достављена господину Министру Војпом, да ли 
je господип Минпстар Војнп учииио саопштењс 
Предеедништву, и ако није дали Преиседпигатво 
има начипа, да се гошодип Миниетар Bojnu 
увери o вршењу своје функције, и да je као члап 
владе одговорап парламенту? 

Председнт др. ДРАГОЉУБ М. ПАВЛО- 
ВИЋ: Чим сам ja ово питање добпо, доставпо 
сам га грсподииу Миппстру Војпом, али пошто 
je управо онда пастала промена у Мииистар- 
етву, то сигурпо бпвтп Мштстар nnje мотао 
Bimie да одговори, a пови министар пстом je пре- 
узео Министарство, na jom mije могао да од- 
говори. Ja hy џитање поиовити и тражити од 
госчтдипа Мипистра Војпог, да што npe иа нј' 
рдговори. 

Господо Народпи iioc.iamiim. прнје пего 
IHTO npebcMo na дневџи ред изабрдћемо одбор за 
законски аредлог-о arpapnoj реформи. 

Пре тога морам да саошптпм, да би no no- 
еловному реду требале еекције да изаберу no 
два члана у тај одбор. Секцпје нису тога избора 
обавпле. nem je изражена жеља, да се не бира 
као пбичпо no секцијама, иего да се o избору 
споразуму парламентарне групе. Ja сам, гос- 
подо.' сазвао копфсрепдпју шефова парламеп- 
тарпих група, na je опоразумно закЈБучено, да 
се овога пута одступп од одредаба пословпика. 
Разлога, господо, имаде за то крупних u вс- 
лпккх. Аграрпа реформа дубоко задире у соци- 
јалне одпосе. и кад се допосп тако важна ре- 
форма, онда су е правом еве групе тражиле, да 
учествују према проиорцнјопалпој својпј свази, 
да буду заетупане еве соцвјалне етрује, n да у 
тај одбор дођу еви л.уди. који су као струч- 
и.ацп звани, да у.тему сарађују. Све то nnje 
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могла задовољити одредба пословника, no којој 
секције бирају само два члана, na смо се одлу- 
чили за овај начин, no авалогији прша другим 
одборима, којс наш пословник позиаје. Одлу- 
чено je, да се изабере такав велики одбор од 24 
лица, као рецимо за адресу, или за аикете. Ово 
je можда противно оној одрсдби пословника, no 
којој свака секција може да бира само 2 члана у 
одбор, алн није противно духу пословника, јер 
такових одбора има. To je, како рекох, одбор за 
адросу и за анкету. Начин бирања no секцпјама 
незгодан je, јербо се прспушта коцки, ко ће бпти 
изабран, na се може догодити често пута, као 
m то ce' већ и догодило, да баш у истој секцији 
имаде свака група no неколико својих представ- 
ника на којс рефлектира, a та секција може да 
изаберс само двојицу. Стога je сасвим разумљив 
захтев, да ее одстуш од те одредбе пословнпка. 

Ja међутим исћу ово да учиним без при- 
станка Народног Представпиштва и питам На- 
родпо Представвшптво, да ли прпстаје на то, 
да се овај одбор пзабере једном општом листом? 
(Прнстаје.) 

Господо, сада можемо да приступимо пз- 
бору тога одбора. Парламентарпе групе всћ су се 
спразумиле гледе листе одборпика и молим да 
ми сс та лпста саопшти. 

Реч имаде господин Народии Посланик др. 
Хеирик Кризман. 

Др. ХЕНРПК КРИЗМАИ: Ha темељу мс- 
ђустраиачког споразума слободан сам, да пред- 
ложим, да се у парламентарну комисију за 
аграрну реформу... {Еародни послашк НИ- 
КОДИЈЕ МИЛЕТИЋ: To je очито гажење no- 
словника! Ja протестујем проти таковог начива. 
— Велика бука. — Ниџодии послаиик KOCTiV 
ТИМОТИЈЕВИЋ: Како можете говорпти, кад 
нисте тражили речп?) 

Лредседник др. ДРАГОЉУБ М. ПАВЛО- 
ВИЋ: Нистс тражили реч, na немате речи.   . 

Др' ХЕНРПК КРИЗМАН: Позвап од roc- 
подина иредседника, ja сам устао, да према епо- 
разуму предлонсим листу чланова за одбор. 
Према епоразуму свију група предлажем, да 
Уђу У овај одбор ова лица (чцта): 

O Д Б O P 

за закон o аграрној роформи. 

1. Baca Муачевић 
2. Суљага СалихагЕЉ 
3i Др. Хеприк Кризман 
4. Др. Жпвко Њсжић 
'Г). Др. Дапило Димовић 
(I Др. Вјекослав Куковец 
7. Др. Жарко Миладпповић. 

8. Мита Клицин   . 
9. Мита Мушпцки 

10. Прота Божо Поповић 
U. Др. Храсница Халид бег 
12. Др. Лавослав Ханжек 
13. Антон Janih 
14. Коста Тимотијевић 
15. Др. Boja Марипковић 
16. Веља Вукпћевић 
17. Др. Јанко Шпмрак 
18. Антон Супјпик 
19. Живојин Рафајиловић 
20. Витомнр Kopah 
21. Славко Хеич 
22. Др. Стипан Војнић-Тунић 
23. Сава Вукојпчић. 

Пошто je ова листа састављена на темељу 
међустраначког споразума, то предлажем, да се 
одступи од начина бирања гласовањем већ из- 
вргаи бирање акламацијом. 

Председнш др. ДРАГОЉУВ М. ПАВЛО- 
Blffi Има реч гоеподин Никодпје Милетпћ. 

НИКОДИЈЕ МИЛЕТИЋ: Ja сам тражио 
реч да одлучно протестујем против таквога на- 
чпна рада у Народном Представништву,. На- 
родно Представнип1тво има за основицу свога 
рада Пословиик српске Народне Скупштине. 
Против тога Пословника не сме се ићи, a ако се 
палази, да трсба одступити од њега, или да 
пЈЈилике наређују сасвим другу радњу, нека се 
подпесе формални предлог за измену тога по- 
словпика, иска оп прође кроз Народно Пред- 
сгавништво, na онда да се може поступити 
овако, како се сада поступа. 

Преседан, док постоје одредбе lianiera По- 
словника, овакве врсте, штетан je no рад На- 
родног Представништва, и ja молим Председ- 
ииштбо, да те преседане не уводи, јер се њима 
ne можс доћи до тога, да се стекне увереше да по- 
с-тоје извесна правила. 

Ередседиик др. ДРАГОЉУБ М. ПАВЛО- 
ВПЋ: Има реч господин др. Војислав Марин- 
ковић. 

Др. ВОЈИСЛАВ МАРИНКОВПЋ: По- 
словник o KOM;' je говорио госиодин предговор- 
iiiiK. то je закрв o иословпом реду у Српској На- 
родпој Скупштипи. Ми овдс висмо у Српској 
Пародној .Скупштини, него у Народном Пред- 
ставншптву Краљсвства Срба, Хрвата и Слове- 
пага. Ми иословпика имамо (Чује се: Немамо), 
иого смо na предлог приврсменог председника 
г. Глшорпја Јефтаповпћа, једпом одлуком овога 
Представништва, примили овај Пословвик, да 
ио њему радимо док сами не регулишемо то пи- 
тање. Мисмо у "исто време могли примити ев- 
глески закон, француски закон, или јапански 
закоп, алц то за нас овде није закон, то je Једна 
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одлука Привременог Народног Представништва, 
која може бити промјељена онако, и на онај 
начин, како je донета. Како смо je донели на 
предлог Председништва, тако сада на предлог 
Председништва, коме смо тај предлог учинили, 
у партијској конференцији, ми доносимо другу 
одлуку. no којој иредлажемо, да се изабере 
одбор на овај рацијоналнији начин. Ту нема га- 
жства Пословника. Газили смо га до сада, што 
no Пословнику нисмо радили. У Пословнику 
riiiine, да се секције имају да састану и претресу 
тај предлог,и према томе како се споразумеју 
да погааљу no јсднога посланика у одбор. Гос- 
подин Милетнћ добро зна, да то нисмо радили 
ни у српској Скупштини, a камо ли у Народ- 
иом Представпиштву, и због тога смо потпуно 
правилно предложили, да се она одлука до- 
нета на првом претходном сас-танку у толико 
измени, што ћс се за овајспециалпизаконодбор 
изабрати на овај начин. Опасности од тога нема, 
јер ћемо ускоро добити прави Пословник no 
коме ћемо моћи радити. 

Председнт др. ДРАГОЉУБ М. ПАВЛО- 
ВИЋ — Овим, господо, дух Пословника, право 
Посланика није повређено него прогапрено, кад 
се место 14. чланова да 23. Према томе и друго 
и треће, еве je то доптло no споразуму група и 
ja сам мислио,. да то треба извршити једно- 
гласно и лојално. 

НИКОДИЈЕ МИЛЕТИЋ. Молим за 
реч ради објашњења. 

Председнш др. ДРАГОЉУБ М; ПАВЛО- 
ВИЋ. — Господине посланиће, ви неможетс до- 
бити реч због тога, што je већ прошао сат и no. 

Сада прелазимо на дневни ред (узвици: je 
ли ова листа примљена ?, je ли оглашеиа?). 
Питам, господо, прима ли се ова листа ? (Прима 
се). Koja господа не ће дајуприме, некаустану, 
a тко je за листу, нека остане седити. (Седе сви). 
Ироглашујем, да je ова листа примљена. 

Сада прелазимо на дневни ред. Ha дневном 
je реду друго читање закона o изменама и допу- 
иама у закоиу o обустави извршења и обезбе- 
ћива, као и тока рокова од 29. јуна 1914. год. 
Молпм господина известиоца, да заузме своје 
vi'cTo и да чита. 

Известилац одбора BEJhA ВУКИЋЕВИЋ 
чита члан 2. тачка a) став први, који гласи: 

Сви постојећи (текући) закупи станова и 
зарада уопште, конституисани пре или у TOKi' 
рата, без обзира на уговорени рок и продају 
имања, продужују се да трају још за годину 
даиа, рачуиајући од дана истека полгођа (за 
селидбу), у коме je објављена општа демобили- 
зација војске еадањег рата«. 

Реч Еотпредседник др. ИВАН РИБАР 
има др. MnjoBHh. 

Др.   ЛЛЕКСАНДАР   МИЈОВИЋ:   Пре- 
ма споразуму, који je постишут у одбору овај 
први став има се изменити у толико, што he се 
иапрашпи разлика између закупаца станова, 
и закуиада опих зграда, у којима су смештене 
ипдустријске, трговачке или друге радње. Пре- 
ма томе би овај став штао гласити овако (чита): 
»Сви iiocTOJelm (текући) закупи станова кон- 
ституисани upe или у току рата и закупи згра- 
да за индустријскс, трговачке и профееионалне 
радње конституисане пре рата, без обзира на 
уговоренп рок и приватиу продају имагва, про- 
дужују се још за годииу дана, рачунајући од 
дана иетека полгођа (за еелидбу), у коме je 
објављсна општа демобилизадија војске сада- 
њега рата«. 

Молим господина известитеља и господина 
министра да приме ову редакцију. 

Лотпредседиик др. ИВАН РИБАР: 
Жели ли још тко говорити? (Чеда Костић: 
Ja.) Реч има г. Чеда Костић. 

ЧЕДА КОСТИЋ. Ja мислим, да ова 
одредба не може остати у овом наређењу, у коме 
се каже: да се постојећи закупи продужују за 
годину дана, бсз обзира на уговорени рок и при- 
ватиу продају имања. Ja мислим, да бита од- 
редба, у колико се тиче приватне продаје има- 
ља, била противпа једном позитивном закону, 
грађанском законику, ио ко.ме се и у којем слу- 
чају не би могло допустити, да се може спре- 
чити нродаја, или да се продаја може извршити 
с тим теретом, да закупац остапе и даље у стану. 

Продаја наиме раскида све уговоре, који 
би били у том трепутку. Како у овом случају 
има та одредба да дође у сукоб са позитивним 
закопом. мпслим, да би то требало да отпадне. 
Штпредседнш др. ИВАН РИБАР : Реч 

има господин известилац. 
Шзвестит ВЕЉА ВУКИЋЕВИЋ: Пред- 

лог, којсга je подпио господии др. Мијовић, 
ja га посвема усвајам. Према томе тачка 2. 
слово a) гласњр би овако (чита): »Сви посто- 
јећи (текући) закупи ^стапова конституисани 
пре, пли у току рата, и закупи зграда за инду- 
стријеке, трговачхСе и професионалпе радње, 
конституисане пре рата, без обзира на уговорени 
рок, и приватпу продају имања, продулсују се 
jom за годину дана, рачунајући од дана истека 
иолугођа у коме je објављепа општа демобили- 
зација војске садањег рата.« 

Примедбу, која je пала са стране господина 
Костића, ne могу да црихватим због тога, што 
би може бити била отвореиа врата врло великим 
злоупотребама што би у место истинске продаје 
добра биле и фиктивне. 
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Еотпредседиик др. ИВАН РИБАР : Жели 
ли још ко говорпти? (Нико ^е не јавља.) Питам 
Иародно Представииштво, да ли прима овај 
став према редакцији, како je надопунио госпо- 
дин Мијовић, a господин известилац примио? 
(Прима 'ce.) Овај став je прнмљен. Молим госпо- 
рна известиоца, да прочита далњи став. 

Известилац ВЕЉА ВУКИЋЕВИЋ про- 
чита други. став тачке a): 

»Ho код дугорочних (чији je уговорени рок 
дужи од године дапа) закупа, ако закупац или 
ма ко од његове породице за извссно време није 
уживао закупљене просторије услед ратне опас- 
пости, реквизиције, бегства или насилног од- 
вођења (интернпрања, конфпнираН)а и друго) 
трајање његово продужује се после уговореног 
рока још и за износ неуживаног времепа«. 

Потпредседпик др. ИВАН РИБАР : Реч 
има господин посланик Мијовић. 

Др. АЛЕКСАНДАР МИЈОВИЋ: Ja ми- 
рлим, да би ову одредбу требало изменити у 
толико, што би се рок, који je овђе предвиђен 
скратио, и закупцу би се дало право, да про- 
дужи рок jom само за оно време, за које je било 
уговорено. Према томе редакцпја овог става има- 
ла би гласити овако, да уместо речи »трајање 
lueroBO продужује се послс уговореног рока joni 
и за износ неуживапог времена« треба да стоји 
(чита): »закупац има право да улгава закупно 
добро онолико време колико je било уговорено, 
a пије улшвано«. 

Молим господина известиоца, да прими 
ову измену. 

Иотпредееднш др. ИВАН РИБАР : Реч 
има господин Чеда Костић. 

ЧЕДА КОСТИЋ: Ja опет кажем, не разу- 
мем, затто треба да дође овај израз. »дугорочап«. 
Сасвим je евеједно, да ли je закуп дугорочаи 
или не; ако нисам уживао закуп имам право, да 
га уживам још толико, колико га писам уживао, 
те je сасвим свеједно, да ли je рок дугорочан или 
пије. 

Uornpedcedmm др. ИВАН РИБАР: Реч 
има господип извсстилац. 

Шзвесшлаг ВЕЉА ВУКИЋЕВИЋ: Свима 
се продужује за годииу дана, изузетак се мора 
правити само за дугорочие закупе, 

Господо, прије него би сврПгао, морам да 
изјавим, да примедбе, које су пале од господина 
дра. Мијовића усвајам, те према томе текст за 
дискусију овога става гласи овако (чита): »Но 
код дугорочиих (чији je уговореии рок дужи од 
годнне дана) закупа, ако закупац или ма ко од 
његове иородице за извесно време није уживао 
незакупљене просторије услед ратне опасности, 
))еквизиције,   бегетва  или  насилног  одвођења 

(интсрнирања, конфинирања и др.) закупац 
има право да ужива закупно добро онолико вре- 
мена, колико je било уговрено, a није уживано«. 

Лотпредседпш др. ИВАН РИБАР : Реч 
има господин Костић. 

ЧЕДА КОСТИЋ: Ja ипак остајем- при том. 
да je ово једна сувишна ствар, јер ако се je хтео 
ла прави изузетак за оне, који имаду још право 

•да уживају уговор, онда je свеједно, да ли je тај 
рок дугорочаи илп не. Он има право да улшва 
уговор за ono време, за које није уживао. За то 
je сувигана реч »дугорочан«. 

Лредседник др! ДРАГОЉУБ М. ПАВЛО- 
ВИЋ: Реч м.ма господин Мпнистар Правде. 

Мииистар Правде МАРКО ТРИФКОВИЋ: 
Госиодин Костић има доиста право, ово je један 
плеоназам; ми кажемо »иу код дугорочних за- 
купа« na онда још објашњујемо, који су 
то дугорочни закупи. Довољно je да се каже: но 
ако закупац није уживао закупно добро за уго- 
ворено време, онда му се продужује рок за оно- 
лико времена, колико није уживао. Ово je дакле 
сувишио казано, али то не шкоди. 

Потпредседник др. ИВАН РИБАР : Реч 
има господип Несторовић. 

ЂОКА НЕСТОРОВИЋ: Ja налазим, да 
су ове две ствари, сасвим одвојене једпа од друге. 
У првом ее ставу говори o конституисању за- 
купа и етанова, који су краткорочпи, обично од 
године дапа, a овамо се говори o дугорочним за- 
купима. За оне прве се не предвиђа исто гато и 
за ове друге. ТТрема томе ово треба да остане 
овако као гато je прочитапо за разлику уго- 
вора краткорочних од дугорочтгах. 

Еотпрвдседник др. ИВАН РИВАР: Реч 
шга гоеподии Мипистар Правде. 

Министар Правде МАРКО ТРИФКОВИЋ: 
Дакле, морамо отпочети мало издаље. Ми имамо 
закупа обичпих, на гаест месеци, Ђурђевских и 
Митровданских, a имамо и дугорочних закупа. 
AKO je закуп краткорочан, Ђурђевеки или Ми- 
тровски, он има да траје jom годину дана после 
указа o демобилизацији војске. On je уговорио 
да станује шест месеци, али му се даје право 
сада да ужива закупно добро пуну годину дана 
после демобилизације војске. 

Но сад пастаје једап други случај. Ако je 
пеко уговорио, да станује 10 година, a пет го- 
дппа није уживао, или ако je уговорио 6 година 
na га je улшвао свега три, a три године га није 
уживао, ми му сад кажемо: ти.имапт то закупно 
добро да улшваш jom 5 година, односпо jom 3 
године, na тсбе се ne одпоси onaj први одељак, 
јер се on одпоси само na one, који су закључили 
краткорочпе закупе. (ДРАГУТИН ПЕЂИЋ: Па 
запгго опда да увднемо овај пазив »дугорочап?'<) 



ЋШ Степогр. белешке 

Мени изгледа, да je он плеоназам, али може и да 
остаие, н да се укино, no мом мпшљењу смисао 
остаје апсолутно исти. 

Ja остајем при редакцији како je предло- 
жио господип др. Мијовпћ. 

Потпредседшк др. ИВАН РГ1БАР: Прима 
.m Народно Представпиштво други став тачке 
a) ca овомдопуном, како ју je предложио гос- 
подин Мијовић, a господип известилац примно? 
(Прима.) 

Објављујем да je други став тачкс a) прим- 
љен. Изволите чути даље. 

Шзвестимц ВЕЉА ВУКИЋЕВИЂ про- 
чита први став тачке б) који гласи (чпта): 

»Изузетно од овог наређења, еви закупп, 
коиституисани у току рата без знања или про- 
тии воље закуподаваца (његовог законитог пред- 
ставника, пуиомоћника, тутора, старатеља, или 
иајближе родбине), или са знањем овог, a na 
штету предратног закупца, кад je тај закупац 
оставио своје ствари у закупном добру, и у оп- 
пгге no свсму није сам напустио ни прегашуо са 
тим евојим закупом, и сматрао се у току рата за 
постојећег закуш1,а, — престају пајдаље до 
копца маја ове годипе и садаљи закупац je ду- 
нган до тог доба уступити стан сопствснику, од- 
иосно рредратном закупу, ако исти у том ро- 
ку тражи уссљење, изузев ако je војни обвсза- 
иик и иа војној служби ван места закушшг 
лобра«. 

НотпЈЈедседиик др. ИВАН РИБАР : Реч 
има господин Мијовић. 

Др. АЛЕКСАНДАР МИЈОВИЋ: Овај 
став, господо, конституише приорптет предрат- 
пмх закупаца. Ми смо билп тражили да се пред- 
ратни закупац прсма закуином добру понаша 
тако? да се из тог његовог понашања можс закљу- 
чпти, да ее закугпгам доброч mije раскретпо. 
Међутим из ове редакције како je ona овде дата, 
може сс у то посумљатп и паћп, да je закупац 
папустио закупно добро. Да би се та сумња от- 
клоиила ja предлажом, да се место речи »и« 
стави реч »или.« и да се речи »до конца маја« ... 
избришу. Исто тако предлажем да се место ове 
речи »стап« стави реч »закуипо добро«, поптто 
се ствар одпоси ne само na станове, него и на 
зграде и локале за индустријске и профосио- 
иалне радље. Најпосле предлажем, да рсч 
»изузев« ... потпупо изостане. 

Према томе тај би паеус гласио овако: 
»Изузетно од овогнаређе&а свизакупв коп- 

ституисани у току рата без знања ил-и против 
1!()Л)(! закупбдаваца (његовог закопитог представ- 
ипка, пуномоћника, тутора, старатеља или пај- 
б.шже родбине), или са зпаљем овог a на штету 
предратиог закупца кад je тај закупац оставио 

eno je ствари у закупном доору, или уопште no 
свему mije сам иапуетио пи прекинуо са тим 
својпм закупом, п с^гатрао се у току рата за по- 
стојећег закупца, — престају најдаље за месец 
дапа од дапа обпародовања овог закона и садањи 
закуиац je дужап уступитп закупно добро соп- 
отвеиику, одиосно ттредратиом закупцу ако исти 
у том року тражи уселење«. 

Еотпреддедник др. ИВАН РИБАР : Реч 
има гоеподин Ђока Несторовић. 

ЂОКА НЕСТОРОВИЋ: Молим једно пи- 
таље.Имао je неко краткорочни закуп.Стаповао 
je ло почетка мобилизадије у Београду, али je 
за време бомбардовања отпшао у унутрашљост, 
п до дапас со никако пије вратио. Оставио je мо- 

•зкебити пешто ствари, али су исте разграбљеие 
ir уништепе. Сад тај човек који je могао да се 
врати јер je жпвсо у Србпјп, онако исто као што 
ее вратио сам сопствеппк или други кирајџија 
mije се вратпо. Напустио je стан н три до че- 
тпрп годипе ппје долазио и није се газди јављао. 
Али послс месец дана no обпародовању овога 
завша он се враћа, али je тај стан заузео иско 
други и станује всћ у љему. Има ли права, 
дакле, да се п такав закупац користи овим наре- 
ђељем закона? 

Известилац ВЕЈБА ВУКИЋЕВИЂ: To 
с-у посебни случајеии п фактичка питања, која 
суд у сваком посебпом случају има да суди. 

Ja дакле примам редакцију коју je госпо-. 
дин Мијоиић предложио и први став тачке б) 
према његовој редакцији гласио би овако: 

»Изузетио од овога наређења, сви закупи 
конституиеани у току рата без знаља или про- 
тив воље закуподавца (љеговог закопитог пред- 
етавпика, пуномоићика, тутора, старатеља или 
иајблпже родбине) или са зпаљем овог, a na 
штету предратног закупца, кад je тај закупац 
оставио своје ствари у закуппом добру или у 
ошпте no свему mije сам напустпо пи прекинуо 
са тцм евојим закупом и сматрао се у току рата 
за иостојећег закупца, — престају иајдаље за 
месец дана од дапа обпародовања овог закона и 
садањи закупад je дужан од тога доба уступити 
закупно добро сопствеппку, односно предратпом 
закупцу, ако исти у том року тражи усељење«. 
Ј -СВЕТОЗАР ТоОРЂЕВИЋ: :Ја сам тхео 
гамо, да упутим пптање на господппа извести- 
оп,;!, како ће сс овде учшгати са оним закупцима, 
који су спречепи да се у одређепом року јаве. 

Известилац ВЕЉА ВУКИЂЕВИЋ: To je 
гтредвиђеио у доцнпјим члаповима. 

Лотпредседпик др. НВАН РИВАР: Питам 
Народпо Представппштво, да лп прима ову ре- 
дакцију господппа MnjoBidia, коју je прихватпо 
и господин известилац? (Лрима.) 
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Изволите чути даље. 
Шзвестимц ВЕЉА ВУКИЋЕВИЋ  про- 

чита ;u)yry а.пшеју тачке б), која гласи: 
»Псто тако иселиће се у исто времс и onaj 

закупац (било предратпи било ратни), чији je 
газда (власник зградс) принуђен да се усели у 
кирајџијип стан, или за то, што осим тих про- 
сторија иема други свој стаи, или за то, што je 
његов дотадањп стап бомбардовањсм, или нначс 
ратом постао неупотребљив за стаповаљс, п не 
можо се довести у ред најмањс за време од шсст 
месеца дана. Ово стаље потребе или пеупотрс- 
бљивости утирђујс по.чицијска власт преко два 
етручна грађана увиђајш, иа тражење еопетве- 
ника зграде. Кад je случај, да такав сопствеппк 
има вшве ставова, право избора стана за усе- 
лење припада месном одбору no закову o пома- 
раљу невољних у рату. Закупац нема права из- 
дати под закуп закупно добро за време важења 
овога закопа; такав уговор ништи се«. 

Потпредседпик др. ПВАИ РИБАР : Роч 
има господип др. Александар Мијовић. 

Лр. АЛЕКСАНДАР МИЈОВИЋ: Овде ее 
жели да ее учпнп само једпа стилистичка редак- 
uiija и то у овим речима. Место речи у »исто 
време« да дођу речи »у истом року«. Затим да 
сс избрише ово: »чпјп je газда, власник зграде, 
прршуђси да се уссли у кирајџијин стан«. Ona 
речевица: »Кад je власник зграде прпвуђсн да 
се усели у закупчев стан«, треба да се избаци. 

Најпосле, да место рсчн »два стручпа 
грађанина« дођу речи »два стручњака«. 

Пела редакција гласила би овако (чита): 
»Исто тако нселиће се у itcroM року и онај 

Закупац (било предратни било ратни), ако je 
concTHi'iiiiK зграде припуђсн^асеуселиузакуп- 
чсв стан II.I.U ллто што осим тих просторија вема 
други евој етан или зато,што je његов дотадањи 
стан бомбардоваввем илп пиаче ратом постао не- 
употребљив за становање и ne -може сс довести у 
ред најмање за времс од шест мессцп. Ово стање 
гштребе или неупотребљнвострт утврђује поли- 
циска власт преко два стручњака увиђајсм, на 
тражење сопсвтеника зграде. Кад je случај да 
такав еоиствсиик има више ставова право пзбора 
стана за уселење црипада месном одбору 
no закону o помагању неваљних у рату. Заку- 
пац пгма ирава без одобрења сопсвтсннка из- 
лати под закуп закуипо добро за време важења 
оног закона; такаи уговор шппти се«. 

Иотпредседник др. ИВАН РИБАР: Прима 
ли господив извсстилац ову редакцију ? 

Известилац ВЕЉА ВУКИЋЕВИЋ: Ja 
примам редакцију господипа дра. Мијовића. 
Према томе члан гласп овако (чита као тто je 
rope прочмтао господин др, Мијовић). 

Лотпредссдишг др. ИВАН РИБАР : Реч 
има др. Мијовић. 

Др. АЛЕКСАНДАР МИЈОВИЋ: Молио 
бих за једво тумачење и објашњсње. Ово ограви-. 
чење na крају: »Закупац пема права нздати под 
закуи закуппо добро«, кад смо то донели ми 
нисмо мислили, да се ово односн на издаваље 
самцима. II према томе ja молим господина Ми- 
нистра Правде за објашњење, да ли je тако у ње- 
говом пројекту? 

Еотпредседпик др. ИВАН РИБАР : Реч 
има господин Мпнистар Правде. 

Mumcmp Лравде МАРКО ТРИФКОВИЂ: 
Кад je одбор претресао одредбу овог члана, овда 
je пало питање, да ли се ова одредба одпоси и na 
"издавање под закуд стана самцпма? Ми смо се 
сии сложилп у тој ствари, и ja сам пристао на 
то, да се то не може одпосити на случај кад се 
етанови издају самцима. 

Потпредссдпик др. ИВАН РИБАР: Нико 
се не јавља за реч. Питам Народно Представ- 
iimiiTBo прихга ли онај став no редакцпји госпо- 
лииа дра. Мијовпћа, коју je примио господип 
известилац? (Ирима.) 

Објављујсм да je примљепо. Изволите чути 
даље. 

Ћзвестимц ВЕЉА ВУКИЋЕВИЋ про- 
чита трећи став тачке б), који гласи (чита): 

»При исељавању no овој одредби, ii.in 
гшаче прп селидби, кад закупац дугује кирију, 
na позпв сопствонпка стана (љеговог тутора, 
старатеља, заступпика, пупомопћика Али naj- 
блилсе родбипе) падлежна месна власт (поли- 
цмјска, a ако ове пема у месту, опттпнска), ду- 
жна je у присуетву два грађанипа пописати све 
ствари кирајџијинс, узети реч од обе стране o. 
трајању закупа и износу неплаћепе кирије, na 
na потпис тога протокола предати те ствари 
кирајџијп под закопом одговорвошћу, са назпа- 
чс1вем да one служе као првепствена залога за 
пеплаћену кнрију o којој je реч. Taj протокол 
могу страпе код власти преписати и потврдити 
уз плаћање таксе. ч 

Лотпредседпик др. ИВАН РИБАР : Реч 
пма господип др. Мијовић. 

Др. АЛЕКСАНДАР МИЈОВИЋ: Овде 
бпх, господо, желео да сс учиви једна корекција 
у томе, што би се реч »купња« замепила речју 
»закуинипа«, a место речи »кирајџија« да дође 
1)еч »закупац«. 

Према томе ова би редакција овако гласила 
(чита истп став трећи, тачке б) замењујућп 
свуда реч »кирија« са речју »закупвпва«, a рсч 
»кирајџпја« са речју »закупац«.) 

Џотпредседник др. ИВАН РИБАР: Реч 
пма господин известнлац. 
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Известилац ВЕЉА ВУКИЋЕВИЋ: При- 
медбе основане примам, и према томе редакциза 
ова гласи овако (чита): 

»При исељавању no овој одредби, или 
ипаче при селидби, кад закупац дугује закуп- 
нину, на позив сопсвтеника стана (његовог ту- 
тора,' старатеља, заступника, пуномоћника или 
најближе родбине), надлежна местна власт (по- 
лицијска, ако ове нема у месту, општинска), 
дужна je, у присуству два грађанпна пописати 
све ствари закупчеве, узети реч од обе стране o 
трајању закупа и износа неплаћене закупнине, 
na на потппс тога протокола предати те стварп 
закупцу под законом одговорношћу, са назна- 
чењем, да не служе као првенствена залога за 
исисплаћену закупшгау o којој je реч. Таи про- 
токол могу стране код власти прешсати и по- 
тврдити уз плаћање таксе«. 

Потпредседник др. ИВАН РИВАР : Нико 
се не јавља за реч. Према томе.питам Народно 
Представништво: прима ли овај члан како га je 
прочитао господин известилац са примедбама 
госиодина Мијовића? (Ерима.) 

Објављујем да je примљен. Изволите чути 
даље. 

Езвестилац ВЕЉА ВУКИЋЕВИЂ про- 
чнта тачку б) члан 2. која гласи: 

»Све кирије уговорене у току рата, било да 
f:y закупци приватна лица илп јавпо-правна 
лица, која се од 1. маја 1919. имају'плаћати no 
овом члану, утврђују се на висину кирије, коју 
je дотично добро имало npe рата (прво полгође 
1914. год.) Сем тога урачунаће се jom и no један 
додатак и то: 

1. У Београду: 

за кирије мес. од 51 дин, до   100 дин. no 10% 
»     »       »    » 101   »    »    200   »   » 15% 
»     >>       »    » 201   »    »    300   »    » 20% 

»    » 301   »    »   500   »    » 25% 
»     »       »   » 501   »    » 1000   »    » 30% 
>      »       »    » 1000   » na на вишс no 40% 

2. У окружпим местима и местима која имају 
првостепепи суд: 

за кирије мес. од 21 дип. до   100 дин. no 10% 
»    » 101   »    »    150    »    » 15% 
»    » 151   »    »    200   »    » 20% 
»    » 201   »    »   300   »    » 25% 
»    » 301   » na на више »    » 30% 

» » 
» » 
»      » 

3. У осталим среским сеоским местима: 
за кирије мес. од 11 дин. до 100 днп. no 10% 

» » » 101 » » 150 » » 15% 
»        »    »    151   » na на вишс»    » 20% 

Но ако су извесне од закупних просториЈа 
услед рата постале неупотребљиве за уживање, 
онда he се кирија смањити у сразмери неужи- 
ваних просторија. 

Еотпредседник др. ИВАН РИБАР ; Реч 
има господин Мијовић. 

Др. АЛЕКСАНДАР МИЈОВИЋ: Овде, 
гоеподо, има npe сгега да се изврши она исправ- 
ка, коју смо већ учинили у претходним одред- 
бама, a то je да се реч »кирија« замени ријечју 
»закушгана«. 

Осим тога последњу реченицу у првом 
ставу: »Сем тога урачунаће се још и no један 
додатак« и тако даље треба променити тако, да 
не би било сумње да се то односи само на уго- 
воре o закупу закључене у току рата. Тако би сс 
међутим имало разумети ако би ово овако ос- 
тало пошто овај став говори само o киријама за 
време рата. Према томе ова тачка има да гласи 
овако: 

»Све закупнине уговорене у току рата било 
да еу закупци прпватпа лица или јавно-правна, 
која се од 1. маја 1919. год. имају плаћати no 
овом члану утврђују се на висини закупнине, 
коју je дотично добро имало npe рата (прво 
полгођс 1914. год.). Cви^fa пак закупнинама 
(ратним и предратним) од 1. маја 1919. год. 
урачунаће се још и no један додатак и то: у 
Београду и тако даље«. 

Потпредсвдник др. ИВАН РИБАР : Има 
реч ročnoднн Чеда Гагић. 

ЧЕДА ГАГИЂ: Ja имам, господо, да учи- 
ним само једну малу напомену, и она се односи 
na то, да се овом редакцијом даје заштита само 
сопственицима већих станова, a не даје се ни- 
каква загатита сопственицима малих станова. Ja 
миелим, да бпсмо требали да у неколико дамо 
заштите и малим сопствепицима, да и оии до- 
бију бар једав мали додатак, ако ие 10% бар 
5%. Стога бих ja молио господппа пзвестиоца, 
ако се слаже са овим мојим напоменама да усвоји 
ову реченицу: да сс na кирије до 50 динара одо- 
брава додатак 5%. Остало има да оставе као 
што je предложено. 

Еотпредседтш др. ИВАН РИБАР : Има 
рсч господпн Светозар Ђорђевић. 

СВЕТОЗАР ЂОРЂЕВИЋ: Сваки који 
je пратио рагаћење кирија, могао je приметити, 
да киријс у Србији, a нарочито у Београду, ра- 
пидпо расту, особпто од свршетка првог бал- 
канскога рата. 

По томе дакле, ако би остала ова клаузула, 
да се кирије одређују према киријама у првом 
im !угођу 1914. године онда би дошло до тога, 
да закупци плате и ово повећање у 1914. години 
и још један разрез вигае од 10, 15 и 20%, тто 
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би се сад иодигло. Ja молнм господина извести- 
оца, да прн.ми ову доиуну, да се кирије имају 
рачуиати прсма киријама, којс су биле у дру- 
гом полгођу 1912. године, дакле upe рата. 

Ja молим господу посланике, да ме иотио- 
могну (Не помажу га.) 

ЧЕДА КОСТИЋ : Ja хоћу, да дам само 
једну стилизацију у овом одељку ирвом: »Све 
кирије уговорене у току рата, било да су за- 
куици приватна лица илн јавно-правна лица, 
које се од 1. маја 1919. год. имају плаћати no 
овом члаиу, утврђује се на висину кирије, коју 
je дотично добро имало пре рата. (1. полуго- 
диште 1914. год.) Сем тога урачуваће се још 
додатак и то: и сад се ређа скала за Београд и 
окружна места a не казке се, коме ће се рачунати 
и како lie се рачунатн. Ha кога се то односи. 
To зависи од њега, ако хоћс. To дакле треба 
боље стилизовати. 

Известилац мањине др. АЛЕКСАНДАР 
МИЈОВИЋ: У овој одредби говори се o вели- 
чини кирије и o начину, на који се обрачунава. 
Због тога ми смо узели као базу кирију upe 
рата. Међутнм има станова и зграда, који до- 
еада нису бпли издавати u ирема томе ja ми- 
слим, да се овде у овој одредби дода још један 
нов став, који би се односио на те станове и 
зграде, који до сада нису издавати. Стога треба 
додати још један став који гласи: »Код зграда 
које иису раније биле издаване иод закуи вн- 
сина закушшие ће се одредитн uo иредњим на- 
ређењима, то јест у сваком иосебном случају на 
захтев закуица u закуиодавца; ако се они не би 
сложили, имало би се одредити величина Ku- 
puje, онако, како се она у дотичном месту илаћа 
за идентично добро. 

' Потпредседпик др, ИВАН РИБАР :  Има 
реч господии Петејан. 

Poslanec Josip Petejan: Mislim, da bi se pri 
točki 2. morala doetaviti'še določba glede podnajem- 
nikov; to so navadno eamci in tujci, ki pridejo od zu- 
naj, uradniki itd. Glede podnajemnikov ni nikake ga- 
rancije, kakšne cene se jim bodo določile. Najemnik 
plača n. pr. za stanovanje 100 din. mesečno, od pod- 
najemnika pa zahteva za eno samo sobo 200—250 din. 
mesečno. Zato naj se na navedenem mestu dostavi: 
»i za podnajemnike«, tako da bi se tudi tem stanarina 
ne emela bolj povišati nego za določeno število pro- 
centov. 

Потпрсдседпик др. ИВА?1 РИБАР : Има 
реч госиодин известилац. 

Известилац ВЕЉА ВУКИЋЕВИЂ: Гос- 
нодо, ja на пеколико иримедаба морам да одго- 
ворпм. Може бнтн да je примедба, коју je госпо- 
дпи T)opl)('iiiili овде папомопуо, оправдана, а.ип 

ее не можемо враћати толико унатраг у томе чак 
у години 1912. Међутим MU CMO морали узети 
као основ за илаћање иоследњу закуину цену 
стаиова, који су били у закуиу. Друго на upu- 
ме/^бу коју je госиодин иосланик Гагић уиутио, 
одиосно овога смањења што нисмо усвојили про- 
јскит господина Министра Правде, na да иочне 
оитерећењем од 1 иа до 100 дпнара одбор ме- 
љајући ову скалу, руководио се тиме, што je 
хтео масу сиротиог света да заштити на тај на- 
чин, да им се не иовећава кирија него да остане 
како je било у другом иолгођу 1914. године, 
дакле како су биле upe рата. 

Јер, госиодо, то су мали станови, нарочито 
у Београду. To су станови од једне до две собе. 
Њихов број je сразмерно ириличан. Мислим, 
да има п малих сопственика, али тако исто има 
u сопственика тих малих станова врло великих 
газда, u онда иравично je заштитити слабије. 
Због тога je одбор, руководећи се тежњом да за- 
штити слабије, сматрао, да не треба оитеретити 
те Kupuje до 50 динара, него да остану оне за- 
вупне деие, које су биле upe рата. 

Примедбе, које су иале од стране госио- 
дина иосланика Мијовића умесне су, u ja их 
усвајам. Односно иримедбе госиодипа Костића, 
изгледа MU, да 6u се u ту могло нешто учинити, 
ако се сматра, да je то нејасно, ма да ja налазим, 
да je текст, који je иредлонсио госиодин Мијовић 
сасвим јасан. Јер, у том тексту стоји: »Свима 
иак закуининама ратним u иредратним од 1. Ma- 
ja 1919. године урачунаће се још u ио~један до- 
датак. Дакле, то значи уз цене закуиима u тај 
додатак, који je већ скалом обележен. У скали 
су већ одређене цифре, a никако се не треба 
бојати, да he око тога бити каквих сиорова. 
Власиици зграда имају ирава на овај максимум, 
који je у скали одређен, u они ће се тиме ко- 
риетити. Ту je чисто одређено: »По 10%, no 
loc/o, no 20% u т. д. He брани ce никоме, да не 
повећава кирију, али ce смета, да већу цену даје. 
Међутим, ja иемам ништа иротив тога, ако гос- 
поднн Костић Habe згоднију редакцију, да ce 
ona ирихвати. 

Ирема овоме, госиодо, иошто сам иримио 
примедбе господина Мијовића, тачка в.) чл. 2., 
која je за дискузију, има да гласи овако : 
(Чита):« 

»Све закупнине уговорене у току рата, било 
да су закуици ириватна лица или јавпо-правна 
лнца, која ce од 1. маја 1919. године имају пла- 
ћати uo овом члану, -утврђују ce на висину за- 
купниве, коју je дотично добро имало upe рата 
(прво полугође 1914. године). Свима иак зшсуп- 
[ганама ратним и предратним од 1. маја 1919. 
lo.umo урачунаће ce још h no један додатак, и 
то: 
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»1. У Веограду « 

Скала предвиђена у овој тачки остаје иста. 
Посљедњи став ове тачке има да гласи 

овако (чита) : 
»Но ако су извесне од закушшх просто- 

рија, услед рата или иначе, постале неупотре- 
бљиве за уживање, онда he се закупнипа сма- 
њити сразмерно неупотребљивости закупних 
просторија.« 

»Код зграда, које раније нису биле изда- 
ване под закуп висина закупнине he се одредити 
no предњим паређењима.« 

Uompedcedum др. ИВАН РИБАР : Има 
реч известилац мањине господин Мијовић. 

И.шспиац мањиие др. АЛЕКСАНДАР 
MIIJOBIiTi: Добро je, да на овом месту дође 
j ош једна допуна. 

Ми смо решили питање o предратном за- 
купу, решили смо такође и хгатање o величинн 
закупнпне за оне зграде, које досада нису изда- 
ване под закуп ; али има и један трећи случај, 
a то je за зграде, које се буду подигле, или 
зграде за сада неупотребљиве, али које се буду 
иоправилс и успособиле за употребу. За те слу- 
чајеве одбор je решио, да оставимо апсолутну 
слободу уговарања између закуподаваца и за- 
купаца. Према томе, та нова допуна гласила би 
овако: 

»Међутим код зграда, које се подигну за 
време вал,('1ва овога закона, као и код оних, сада 
иеулотребљивих, које с.е буду обповиле, оста- 

-вља се слобода уговарања закуппс цене«. Ja 
молим госиодина известиоца и господина мини- 
стра, да ово' приме. 

Потпредседпик др. ИВАН РИБАР : Има 
реч господин Ђока Нестровић. 

ЂОКА НЕСТР0ВР1Ћ: Одмах да кажем 
да овај '!ре,ллог господина Мијовића треба да 
се прими из разлога, тто се на тај начин дајс 
вол.а (■оиспи-иицима да подижу нове зграде и да 
зграде, које су иеупотрсбљиве, оспособе, те на 
тај пачии да се mra вите локала. Ипачс, према 
даиами.иЈ скупоЈти, зпа се да je апсолутпо пемо- 
гуће данае иодићи ма шта, a нарочито са овако 
нпском киријом каква се овде предвнђа. 

Даље, ja сам исту примедбу запазио као у 
господипа Костића одпоспо тачке в.), да по- 
следгвн одељак који гласи : 

»Сем тога урачунаће се још један додатак«, 
тс речи не треба да буду везане с тим одељком, 
већ трсба да буду сасвим засебиа тачка и да се 
односе па све случајеве. И ja би предлолшо 
овако: »Сваки власник имања може у општс ки- 
рију повиеити и то у Београду итд.« 

Министпр Правде МАРКО ТРИФКОВИЋ: 
Треба, господине Нееторовићу, да дате текст 
иаиисмено. 

Потпредседник др. ИВАН РИБАР : Има 
роч господин извсстилац Веља Вукичевић. 

ВЕЉА ВУКИЧЕВИЋ : Ja сам хтсо да 
учртпим једну примедбу. Господип je читао оно 
што je шташано у тексту a међутим има други 
текст који гласн: »Свима пак закупнинама 
ратним и прсдратшш од 1. маја 1919. годивс 
рачунаће се још и no један додатак.« Ja мислим 
да je TU сасвпм јасно. 

Нотпредседиик др. ИВАН РИБАР : Има 
реч шсиодпп Чеда Костић. 

ЧЕДА КОСТИЂ : У томе се бага ми разли- 
кујемо, што ja љшелим, да то није јасно, a ево 
због чсга, uri o ако остане редакција, како je овде 
предложена, опда еваки сопственик мора, то му 
императивио дужност налаже, да да известаи 
продепат повишеља, a јасам хтео, да се да ова- 
ква редакција, да њему стоји до воље да се 
каже : може, дакле да ne мора. 

Швестилац ВЕЉА ВУКИЧЕВИЋ : |Не- 
малг ништа против тога само Вас молим да ми 
дате тачву редакцију. 

Мииистар Еравде МАРКО ТРИФКОВИЋ: 
Ja мнслим да су измене господина Костића и 
господипа HecTpoBiiha на своме месту, и ja ми- 
слим да бисмо могли ову тачку измепити. Текст 
би могао глаеити овако: »Власиици у општс 
имају право тражити повећање закуинине по 
следећој скали.« 

ЧЕДА К0СТШ1: Врло добро. 

ЂОКА НЕСТРОВИЋ: To je одвојеиа 
тачка. 

Министар Правде МАРКО ТРИФКОВИЋ: 
To би требало да буде тачка г.) 

Потпредседиик др. ИВАН РИБАР: Мо- 
лим господипа рефернта да изволи прочитати 
овај етав ирема коначиој редакцнји. 

Шзвестцлац ВЕЉА ВУКИЧЕВИЋ : По- 
IIITO je господив минаетар редакцију која je 
цредложена од страпе господина Неетровића, 
примио, то та тачка бпла бм нова тачка г.) која 
би глаеила : »Власпици у ошпте нмају права 
тран{ити повећање закупнине no следећој скали 
и то : 

1. У Београду птд.« " 
Сем тога, господо, пале су у току примедбе, 

са Kojmra еу се одбор a п Народпо Предетав- 
ништво сложили сада да je оправдапо, да за 
зградс, којс се подигпу за вре.ме важења овога 
закона, и за оне којс буду корепито измењевс, 
не важи ова одредба. Ja, као известилац, изја- 
вљујем да ово примам, и онда he тај додатак 
гласити овако : »Међутим код зграда које се no- 
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дигну за време важења овога закона, као и код 
оних сада неупотребљивих, a које се буду об- 
новиле оставља се слобода уговарања закупне 
цене.« 

Иотпредседпик др. ИВАН РИБАР : За 
реч се нијСнико јавио. Питам Народно Пред- 
ставништво прима ли тачку г), како je пред- 
ложио господин Нестровић, a што je примио и 
господин мипистар са додатком господина Ми- 
јовића који je прихватио господин известилац? 
(Прима.) 

Објавл^ујем, да je точка г) примљена. A 
тачка в) примљена je без дебате. 

Еотпредседник др. ИВАН РИБАР: Изво- 
лите чути даље. 

Известилац ВЕЉА ВУКИЋЕВИЂ (чи- 
та): Место тачке г) долази тачка д): 

»д) Закупци су дулши плаћати уредно ки- 
рију од 1. маја 1919. na у будуће. Сопственику 
за ту неплаћену кирију стоје на располсшењу 
сва законска средства обезбеђења и исплате. И 
падлежни судови дул^ни су, изузетно од осталих 
одредаба овога закона o мораторијуму, одобра- 
вати средства обезбеђења, допосити осуде и па- 
ређивати паплате no општим законским пропи- 
сима, кад томе места има. Извршне власти дужне 
су, изузетпо од овог закона o мораторијуму та- 
кве осуде и иаредбе извршивати и док траје мо- 
раторијум само из покретности кирајџије. 

Неплаћђне кирије за време од половине 
јула 1914. па до конца априла (по новом) 1919. 
годинс као и кирије оних закупаца, војних обве- 
запика. чмји je годишњи приход испод 3.000 
динара, ове до дана опште демобилизације, ре- 
гулисаће се законом o ликвидацији мораторних 
обавеза«. 

Др. АЛЕКСАНДАР МИЈОВИЂ : Дозво- 
Јште, господо, да извршпмо коректуру једнога 
места: Овде би требало додати реч'»закупника«, 
a сем тога да се избрише сасвим реч »о општим 

•закопским прописима«, као излишно. 
Најпосле, господо, у одбору смо се сло- 

жили да санкција овога права закуподавчсвог," 
коју предвиђа овај први став није довољпа и 
хтели смо да дамо веће право закуподавцу него 
закупцу, који кирију не плаћа, na смо одлу- 
чили да ако би се десило да закупац не плати,' 
за два узастонна месеца кирију, да се закупо- 
давац можо обратити полицији, те да овога не- 
уреднога закупца исели с добра, те да закупо- 
давац са својим добром располаже и тражи за- 
купца, који би био уредан. Према томе, за тај 
случај, с обзиром на речену корекцију редак- 
niija овога члана тласила би: 

»д) Закупци су дужни плаћати свакога ме- 
ееца закупиику почев од 1. маја текуће годинс. 
Сопствсиику за ту неплаћену закупнину стоје 

на расположењу сва законска.средства обезбе- 
ђења и наплате. И надлежни судови дужни су 
изузетно од осталих одредаба овога закона o мо- 
раторијуму, одобравати средства обезбеђења, 
доносити осуде и наређиваће наплате, кад томе 
места има. Извргане власти дужне су, изузетно 
од овога закона o мораторијуму, такове осуде и 
наредбе извршивати и то док траје мораторијум 
само из покретности закупчеве. 

AKO закупац не плаћа за два узастоииа Me- 
cena закупнину или ако закупно добро не ужи- 
ва у смислу његове измене, онда сопственик има 
права као неуредног уклонити из закупног 
добра. 

Законом o ликвидацији мораторних обавеза 
регулисаће се све неплаћене закупнине за време 
од' половине јула 1914. године na до конца 
априла 1919. год. као и у будуће закупнине 
оних закупаца војпих обавезника чији je го- 
дишњи приход испод 3000 динара све до дана 

' оптте демобилизације. 
UoTupedcednuK др. ИВАН РИБАР: Жели 

ли ко да говори? 
Има реч господин Јоца Јовановић. 
Ј(ЖА ЈОВАНОВИЋ: Молим вас, ja бих 

хтео једно објашнење да ли се ово односи и на 
оне закупце, који дугују кирију у 1914. години 
до 1. маја 1919. године то јест дали ти закупци, 
ако имају већи приход од 3000 динара годиш- 
њих морају плаћати дужну кирију и пре ли- 
кшдацвуе мораторијума? 

Известилац ВЕЉА ВУКИЋЕВИЋ: Овде 
се каже: ЗакЈшци су дужни плаћати уредно ки- 
рију од 1. маја 19i9. године na у будуће. A од 
!. ма!ја 1919. неће плаћати кирију само војни 
обвезпици чији je годишњи приход испод 3000 
динара. A све дужне кирије од јула 1914. год. 
до 1. маја 1919. год. регулисаће се законом o мо- 
раторију.му те према томе и њих неће плаћати 
нп они са приходом већим од 3000 динара, 
i.ao ни они са приходом испод 3000 динара. 

Лотпредседпик др. ИВАН РИБАР : Има 
реч господин Чеда Костић. 

ЧЕДА КОСТИЋ: Господо, ja налазим да 
je ова редакција сувишна. Овде се каже у nq- 
четку чл. д): »Закупци су дужни плаћатИ 
уредпо кирију од.1, маја 1919. год., na и у 
будуће. 

Неплаћа се кирија уназад, него закупци ће 
у будуће плаћати уредно кирију свакога месеца. 
И кад се кал{е закуп ће се плаћати уредно ме- 
сечно од 1. маја 1919. год., то je довољно, a оно 
даље »na у будуће« то je сувишност. 

Затим даље, ja бих желео да ми се објасни, 
за што су морали у текст ставити наређења, да 
he иадлежни судови доносити осуде и наређива- 
ти паплате no општим прописима закона, кад je 

50 
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у npojeKTv господина Министра поменуто, да ће 
за закупе важити општи грађански поступак и 
зашто исписати целу историју мораториума. 
Исто тако кад се каже да се одређује казнени 
поступак, онда не треба те одредбе исписивати. 

КОСТА ТИМОТИЈЕВИЋ: За народ се 
гаше закон a не за адвокате. 

ЂОКА НЕСТОРОВИЋ: Ja се нећу бавити 
стилистиком овога члана. У другом одељку овога 
члана каже се: Неплаћене кирије за време од 
половине јула 1914. године, иа до конца 
аирила 1919. године, што значи, да ће се 
регулисати законом o мораторијуму. Сад je 
уметнута једна реченица »као и кирије оних 
закупаца војних обвезника, чији je годишњи 
приход испод 3.000 динара све до дана опште 
демобилизације, регулисаће се законом o ликви- 
дацији мораторних обвеза. 

Шта ће та уметнута реченица, кад je ка- 
зано у опште, регулисаће се законом o морато- 
ријуму. Али ако се та уметнута реченица односи 
само на војне обвезнике, да они ни од 1. маја 
неће плаћати кирију, онда то треба да остане 
као засебан став.   . 

Известилац ВЕЉА ВУКИЋЕВИЂ: Нова 
редакција другог одељка тачке гласи: 

Законом o ликвидацији мораторних обвеза 
регулисаће се све исплаћене закупнине за време 
од половине јула 1914. год. na до конца априла 
1919. године, као закупнине оних закупаца вој- 
них обвезника чији je годитњи приход 3.000 
динара све до дана опште демобилизације«. 

Дакле тога нема овде што господин Несто- 
ровић наводи. Ово je нова редакција тога одељ- 
ка чл. д). 

Господин Мијовић, члан одбора, направио 
je извесне измене у пројекту и потто их ja усва- 
јам, износим сада и погато je члан д) измењен 
ja hy га поново прочитати. Он гласи овако (про- 
чита поново тачку д) no предлогу господина дра, 
Мијовића. 

Потпредседник др. ИВАН РИБАР: Питам 
Народно Представништво да ли прима ову ре- 
дакцију, коју je предлолшо др. Мијовић, a коју 
j(i примио гоеподин извсстилац? (Ерима.) 

Објављујем, да je примљена. 
Изволите чути даље. 
Известилац ВЕЉА ВУКИЋЕВИЋ иро- 

чита тачку ђ) чл. 2.: 
ђ) Све спорове око трајања закупа, паза- 

купа, селидбе, усељења у други стан, неужи- 
вања у току рата, и сразмере смањења кирије 
(тач. в) овога члана) који наступе између соп- 
ственика и кирајџија, расправљаће no одред- 
бама свију тачака овога члана и аналогно њима, 
нарочити изборни суд, који руководи овим спо- 

ровима без плаћања таксе. За случајеве из тачке 
б) овога члана захтев мора бити предат надлеж- 
ним избориом суду и у року за месец дана од 
дана објаве овог закона, јер после тога рока сма- 
траће се да су се ннтересоване стране одрекле 
благодејања, која имају no овом закону изузев 
ако je војни обвезник и на служби ван места, 
у коме je закупно добро. 

Др. АЛЕКСАНДАР МИЈОВИЋ: Овде, 
господо, треба једна нова редакција која може 
бити само јаенија. Унео сам једну новину, a она 
je у томе што сам у интересу бржег расправ- 
л^ања ових случајева унео да се заинтересована 
лица не морају обраћати судовима него поли- 
циским властима. 

Према томе та би редакција са овим до- 
датком гласила овако (чита): 

»ђ) Све спорове, који наступе између соп- 
сгвеника и закупца, или између самих закупа- 
ца око трајаља закупа, пазакупа, селидбе, усе- 
љавања у други стан, неулшвања у току рата и 
утврђивања величине закупнине, расправљаће 
без наплате таксе no одредбама овога члана као 
и одредбама грађанског законика o закупу, у ко- 
лико исте овим нису измењене, нарочити суд, 
који се овим законом установљава. За случајеве 
из тачке б) овога члана захтев мора бити предат 
овоме суду у року од месец дана од дана објаве 
овога закона, јер после тога рока сматраће се, 
да су се интересоване стране одрекле права, које 
имају no овоме закону.^ко je предратни заку- 
пац и војни обвезник и као такав на служби ван 
леета у коме je закупно добро, онда овај рок за 
itera почиње тећи од дана његовог сталног по- 
вратка у место где je закупно добро. To исто 
важи и за оне избеглице, којима je било немо- 
ryLe у горњем року вратити се у отаџбину, 

Али у случајевима: 
1. Увођења предратног закупца или соп- 

ственртка у закупно добро — тачка б); 
2. Исељавање закупца кад закупац уредно 

не плаћа према тачци д) на захтев интересо- 
ваног лица, полицијска власт je дулша посту- 
пити no § 356. казненог законика, ако би joj се 
иптересовани за то обратио и без пресуде судске. 

Известилац ВЕЉА ВУКИЋЕВИЋ: Ja 
примам ову редакцију господина дра Мијовића 
и онда he тачка b) гласити овако: (Прочита по- 
повп тачку 1)) као гато je прочитао господин 
др. Мијовић.) 

Лотпредседник др. ИВАН РИБАР : Има 
реч   господии   Народни   Послапик   Светозар 
Ђорђевић. 

СВЕТОЗАР ЂОРЂЕВИЋ: Господо на- 
родни посланици! Мсни се чини, да je ова од- 
редба, која се односи на војпике непотпуиа и не- 
праведна. Узмите само случај, да један закупац 
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као војник живи у једноме месту. Он je војник и 
не може као такав да ради у радњи. Он je овом 
оредбом стављен у дилему или да узме радњу, 
и да насуво плаћа кирију и тако се упропат- 
ћује, или да je изгуби. Ja сматрам да то није 
праведно, него да треба одредити, да he се он 
вратити у закуп онда, када се буде демобилисао. 

Потпредседнт др. ИВАН РИБАР: Имаде 
ли довољан број посланика, који потпомажу 
овај предлог? (Има.) 

Молим господина посланика, да изволи на 
писмено ставити овај предлог. 

Прекидам седницу, док се овај предлог ре- 
дигира. 

(Настаје одмор.) 
(После одмора.) 
Ередседтк др. ДРАГОЉУБ М. ПАВЛО- 

ВИЋ: Господо, настављамо прекинуту седницу, 
изволите чути господина известиоца. 

Известилац ВЕЉА ВУКИЋЕВИЋ: При- 
медбе које су пале од стране господина Ђорђеви- 
ha, не могу прилшти, a усвојио сам редакцију, 
коју je предложио. господир Мијовић. Према 
томе нова редакција овога члана ђ) гласи овако 
(чита): 

»Све спорове, који наступе између сопстве- 
иика и закупца или између самих закупаца око 
трајања закупа, пазакупа, селидбе, усељавања 
у други стан неуживања у току рата и утврђи- 
вања величине закупнине расправљаће без на- 
плате таксе no одредбама овога члана као и од- 
бама грађ. законика o закупу, у колико исте 
овим нису измењене, нарочити суд који се овим 
законом установљава. За случајеве из тачке б) 
овога члана захтев мора бити предан овоме суду 
у року од месец дана од дана објаве овога закона, 
јер после тога рока сматраће се, да су се инте- 
ресоване стране одрекле права, које имају no 
овом закону. Ако je предратни закупац и војни 
обавезник и као такав на служби ван места у 
коме je закупно добро, онда овај рок за њега no- 
чиње тећи од дана његовог сталног повратка у 
место, где je закупно добро. To исто важи и за 
оне избеглице, којима je било немогуће у гор- 
њем року вратити се у отаџбину. 

Али у случајевима: 
1. Увођење пдсдратног закупца или сои- 

ственика у закупно добро тачка б); 
2. Исељавање закупца, кад закупац уредно 

не плаћа према тачци д) на захтев иптересо- 
ванога лица, полицијска власт je дужна посту- 
пити no § 356. казиеног законика ако би joj се 
интересовани зато обратио и # без пресуде 
еудске«. 

Еотпредседпик др. ИВАН РИБАР: За реч 
се вите нико нијс пријавио. Прелази се на гла- 

сање. Питам Народно Представншптво, да ли 
прима овај ставак како je прочитан no госпо- 
дину референту, према редакцији господина 
Мијовића, a како je и примљен no господину 
известиоцу? (Прима се.) Овај je ставак прпм- 
љен. Молим господинареферента да изволи чи- 
тати даље. 

Известилац ВЕЉА ВУКИЋЕВИЋ чита 
ставак е), који гласи:, 

»Тачка е) Ови су судови састављени од 
председника и два члана, од којих je један con- 
ственик a друга закупац. 

Они се постављају у месту суда првосте- 
пеног, кад председник Првостепеног Суда учини 
образложену представку Мишстра Правде. Но 
ако je потребно, за град Београд може се суд 
указом поставити за поједине квартове. 

Потпредседиик др. ИВАН РИБАР: Прима 
ли се овај ставак како je прочитан? (He прима.) 

Има реч гошодин Александар Мијовић. 
Др. АЛЕКСАНДАР МИЈОВИЋ: Предла- 

жем да изменимо ову редакцију и да решимо 
цело питање установљивања и компетенције су- 
дова уопште у том погледу. Према тому би ова 
редакција гласила овако (чита): »Ови се су- 
дови образују у местима првостепеног суда на 
образлонсен предлог председника тога суда, a у 
Београду према наређењу Министра Правде. 
Њихов број одређује МинистарПравде према 
указаној потреби. Они су састављени од пред- 
седника и два члана, од којих je један сопстве- 
ник, a други закупац и суде no свом слободном 
уверењу. Ако у ком месту првостепеног суда не 
би био образован овај нарочити суд, онда he 
спорове који у његову надлежност долазе су- 
дити надлежни редовни судови примењујући 
одредбе овог закона. 

ЧЕДА КОСТИЋ: Молим реч. 
Еотпфедседпик др. ИВАН РИБАР: Реч 

има господин Чеда Костић. 

ЧЕДА КОСТИЋ: Ja сам зато да се место 
речи: »од којих је'један сопственик, a другл за-, 
купац« каже: »од којих je један из реда con- 
с-гееника, a други из реда закупаца«. 

Потпредседиик др. ИВАН РИБАР: Реч 
има господин известилац. 

Известилац ВЕЉА ВУКИЋЕВИЋ:  Рс- 
дакцију са примедбом господина Чеде Костића 
усвајам. Према томе гласи ова тачка овако: »ови 
се судови образују у местима првостепеног суда 
на образложен предлог председника тога сЈ^да, a 
у Београду према наређењу Министра Правде. 
Њихов број одређује Министар Правде према 
указаној потреби. Они су састављени од пред- 
седника и два члана, од којих je један из реда 
сопственика a други из реда закупаца, и суде no 
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свом слободном уверењу. Ако у ком месту прво- 
степенога суда не би био образован овај наро- 
чити суд, онда ће спорове који у његову над- 
лежност долазе судити надлежни редовни су- 
дови примењујући одредбе овога закопа«. 

Иотпредседпик др. ИВАН РИБАР: Прима 
ли Народно Представништво ову ставку како 
je прочитана no господину известиоцу према 
редакцији господина Костића која je примљеиа 
no господину известиоцу? (UpiiMu.) 

Ова je ставка примљена. 
Молим читати даљу ставку. 
Шзвестилац ВЕЉА ВУКИЋЕВИЋ чита 

етавку ж) која гласи: 
»ж) За 10 дана од дана обнародовања ово- 

га закона Министар Правде одредиће председ- 
иика ових судова било од судија Апелационог 
суда било од председника или судија првосте- 
пених судова. 

Еотпредседиик др. ИВАН РИБАР: Прима 
ли Народно Представништво ставку ж), како je 
прочитао господин известилац? (Лрима.) 

Објављујем, да je ствка ж) примљена. 
Молим даље читати. 

Известилац ВЕЉА ВУКИЋЕВИЋ про- 
чита тачку и) која гласи: 

»У свакој општини на позив окружног на- 
челника, a за град Београд на позив управе града 
Београда, a најдаље десет дана no обнародовању 
овога закона саставиће се од стране ошптипског 
одбора једна листа сопственика и једна листа 
закупаца. Из ових листа првостепени суд из- 
вући he коцком 20 сопственика и 20 закупаца, 
који he по реду извлачења бити no 10 дана су- 
дије. Сваки судија који je учестовао у раду 2 
месеца, ослобођава се даљег. рада«. 

Еотпредседпик др. ИВАН РИБАР: Реч 
има господин др. Мијовић. 

Др. АЛЕКСАНДАР МИЈОВИЋ: Овде je 
гштребна само једна измена. Да се неби разумело 
тако, да he се овако поступати у свим општи- 
нама нашим, него само у оним, у којима се ова- 
кви судови образују, потребно je да ова редак- 
ција овако гласи: 

»У опгатинама где се ови судови образују 
на позив окружиог иачелника, a за град Београд 
иа ггозив управе града Београда, најдаље за 10 
дана no обнародовању овога закона cacTaBnhe се 
од стране општинског одбора једна листа соп- 
етвеника и једна листа закупаца. Из ових листа 
првостепеии суд изву1ш he коцком 20 сопстве- 
пика и 20 закупаца, који he no реду извлаЈмња 
бати no 15 дана судије. Сваки судија, који je 
учествовао у раду 2 месеца, може се ослободити 
даљег рада«. 

Потпредседпик др. ИВАН РИБАР: Реч 
имаде господин известилац. 

Извесгилт ВЕЉА ВУШГИЕВИЂ: Ja 
примам ову редакцију господина дра. MnjoBnha 
и према томе тачка и) масиће овако (затим г. 
известилац ByKnheBnh прочита поново тачку 
и) као што je rope прочитао и господин др. Ми- 
joBiih). 

Штредседпик др. ИВАН РИБАР: Реч 
има господин Витомир Kopah. 

ВИТОМИР КОРАЋ: Ми емо ставили код 
овога става још у првом читању један предлог, 
па не знам шта je с тим предлогом, јер господин 
известилац није известио какву je судбину до- 
чекао тај предлог. Ми смо предложили да место 
да се сви ови судци извлаче коцком из саставље- 
не листине сопственика и закупаца, да се суци 
бирају, јер ако се суци једноставно коцком из: 
влаче, може се догодити, да буду незгодни људи 
извучени. Пошто међутим овај суд има велику 
компетенцију, те evii no свом властитом осве- 
дочењу, нужно би било, да и сопственици зграда 
и закупци као интересенти из своје средине иза- 
беру оне, за које мисле да he њихове интересе 
најбоље заступати. Дакле наш je предлог у томе, 
да се место извлачење коцком суци бирају из 
екупине еОпствениЕа и закупаца. 

Нотпредседник др, ИВАН РИБАР: Реч 
има господин известилац. 

Шзвестилац ВЕЉА ВУКИЋЕВИЋ: Гос- 
подо, одбор je водио рачуна o предлогу госпо- 
дина Kopaha, али ми тај предлог нисмо при- 
мили. При том нас je руководило то, што кад 
бисмо установили право сопственика и заку- 
паца, да бирају сваки евога представника, онда 
би дошли у положај, да би то била два адво- 
иата, и тако би оставили, да спор, који би 
имала да регаавају тројица, буде сведен на ре- 
шавање самога председника са једним гласом. 
Међутим гаранција за боље, правилније суђење 
пашли смо, да je у том, ако се између сопстве- 
ника и закупника буду коцком извлачили су- 
дије, који he заједно судити. 

- Потпредседнш др. ИВАН РИБАР: Реч 
има господип Несторовик 

гБОКА НЕСТОРОВИЋ: Ja ба у неколико 
приступио предлогу господина, који предлаже, 
да се врши избор оних чланова, који су одре- 
ђени од стране одбора за суђење, и то за то, што 
би фактично могао наступити случај, да за- 
купац или закуподавац добије за судију једно 
лице, с којимЈе у завади или непријатељсвту. 
I'l3y3eha со могу свагде чииити, код редовпих 
као и поротпих судова. Према томе, уместо ово- 
га, што предлаже господин, a што je незгодво и 
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магловито, ja бих предложио, да се листа с јед- 
не, и с друге стране предходно саопшти ради 
чињења изузећа. Ако се та изузећа уваже онда 
они, који су изузети не he се моћи коцком би- 
рати. 

Дакле, пре но што се приђе суђењу саоп- 
штава се листа и једној и другој парничноЈстра- 
ни на чињење изузећа, и ако има изузећа којс 
се може усвојити, онда та изузета лица не улазе 
у број оних, из којих ће се бирати судије за 
суђење no дотичном спору. 

Потпредседник др. ИВАН РИБАР: Реч 
има господин Kopah. 

ВИТОМИР КОРАЋ: Врло ми je жао што 
не могу да се сложим са господипом известиоцем. 
Мени се чини да ее оно што je он навео најбоље 
постиже ако интересанти буду бирИли своје за- 
ступнике. Јер код судија je' иарочито потребво 
да буду способни и кадри, .да створе чисто 
правно схватање једнбг случаја. Међутим, кад 
се коцком врши избор, онда може доћи за судију 
и неспособно лице, a од неспособних треба да 
нас буде страх. Овим се иде на то, да сваки ин- 
терес буде заступљен, интерес закуподаваца и 
ннтерес, закупаца, a интрес je правилног суђе- 
ња да ти интереси и једне и друге стране буду 
што оштрије и што објективније од стране ин- 
тересената изнесени и зато je ту онај редовити 
судац, који he из тога сукоба интереса извуЈш 
оно, што je право и за једну и за другу страну, 
за закупца и за закуподавца. He значи, да ће 
бирани судија у дотичном случају бити при- 
стран. Ja, напротив, мислим ,да he судија, који 
буде способан, лакше увидети која од две стране 
има право, na њој то право и досудити. 
Што се тиче предлога, који je изнио госпо- 

дин предговорник/ ja мислим, да он није у са- 
везу са овим што сам сада навео. И избрани су- 
дије, као и сви други судије, могу бити изу- 
знмати из суђења. 

Munucmp ПравдеШШО ТРИФКОВИЂ: 
. AKO би се усвојио овај предлог господина Ko- 

paha, онда би се ова ствар прилично комлико- 
вала и формира11.е ових судова не би могло да се 
изврши брзо н у кратком року. Што се тиче 
примедбе господина HccTopoBnha, ja мислим, да 
и у овом закону, овако како je стилизован, може 
да се избегне она незгода које се он боји: да неко 
може -бити судија, који je у непријатсљским 
односима са једним од парничара. Ja сам био 
предвидео опширан поступак за формирање и 
рад овога суда, али се у одбору нашло да je су- 
вишс кратко време, да се цео тај поступак може 
извести. Међутим, као што рекох, кад смо ми 
овде предвидели да овај суд ради слободпо и no 
своме уверењу, онда je несумњиво, да кад једаи 

од парничара дође пред суд и изјави, да je из- 
весним судијом у непријатељским или другим 
каквим односима, који судију морају изузети из 
еуђења, онда he суд расправити предходно то 
питање o H3y3ehy тога судије и учинити да у 
том случају и правда буде задовољена ir суд 
одржи свој ауторитет. 

Ви се cehaTe да се и no нашем закону o по- 
роти на исти начин формира поротни суд. Оп- 
пггински одбор je тај, који бира поротнике, a 
нису то ни оптужепи, иити су то тужиоци, него 
општипски одбор форшра једну листу и из те 
листе кад je суђење поротници се извлаче коц- 
ком за суђење. Против те листе могу се чинити 
ii3y3eha и од стране тужиоца и туженог на са- 
мом претресу. Ja мислим да се према томе ана- 
логно може и овде правити изузеће јер нема од- 
редбе у закону која и то право ■ycKpahyje. Кад 
суд има пуну власт да ради no своме нахођењу 
он he гледати да то уради онако како je највише 
у интересу његовог угледа. 

Еотпредседник др. ИВАН РИБАР: Има 
реч господин Драгиша Bacnh. 

ДРАГИША ВАСИЋ: Само да допуним 
разлоге, који су нас руководили да непримимо 
предложену редакцију господина Kopaha. Од- 
бор се руководио не само тим разлогом, да се те 
етвари брзо решавају, него су нас рукрводили и 
други разлози, a то je да се онемогући парнич- 
пим странама, да оне врше избор судија, a no 
предлогу господина Kopaha то би могло да буде. 
Taj -разлог нас je руководио да непри^гамо пред- 
лога господина Kopaha и гледали смо овом ре- 
дакцијом то да избегнемо. 

Иотпредседник др. ИВАН РИБАР: Има 
реч господин Ђока Несторовић. 

ЂОКА НЕСТОРОВИЋ: Ваш по овој ре- 
дакцији предходно се саопштава и тужиоцу в 
туженому, да могу да чине H3y3eha тако да то 
питање неби било истицано од стране парничних 
страна на самом суђењу: Листа закупаца и соп- 
ственика изабраних предходно се саопштава 
паршчним странама и каже им се: Ако иматс 
кога изузмите га a од оних што остане не изу- 
зето коцком се саставља суд. 

Еотпредседпик др. ИВАН РИБАР: Има 
реч господин Витомир Kopah. 

ВИТОМИР КОРАЋ: Ja нисам мислио 
pelin да парничари бирају судце, него да се ку~ 
мулативно бира листа судаца, из које би се 
онда за поједине случајеве узимали редом, како 
то одбор предлаже. 

Др. АЛЕКСАНДАР МИЈОВИЋ: Кад се 
овде нс предвиђа ко улази у листу природно je, 
да и у једној и у другој листи.могу да уђу 
људи који немају никакве компетенције и који 
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су дистшалификовани, да буду судије. Према 
томе моја je жеља да се у погледу прављења 
листе учини једно ограничење a то би се извр- 
пшло на тај начин да се пропишу услови за би- 
рање њихово, као што je прописано за порот- 
нике o закону o пороти. И онда ако би се то 
учинило онда би се могло претпоставити да he 
људи који су извућени коцком имати опгату 
квалификацију да буду судије. 

UomvedcednuK др. ИВАН РИБАР: Прима 
ли скупштина редакцију овога члана са допу- 
ном господина Мијовића, коју je примио и гос- 
подин известилац? (Прима.) 

Објављујем, да je примљена. 
Изволите чути даљи став. 
Известилац ВЕЉА ВУКИЂЕВИЋ чита 

тачку ј) која гласи: 
Тачка ј): У случају неизвињеног одсуства 

или у случају да неки члан одбије да суди, 
председник he га осудити на плаћаље новчано 
казне, најмање 100 динара, a највише 300 ди- 
нара у корист касе Инвалидског фонда. Ова je 
осуда одмах извршна. 

Потпредседнш др. ИВАН РИБАР: Прима 
ли Народно Представништво тачку ј) како je 
господин известилац прочитао? (Tlpum.) 

Објављујем да je примљена. 
Изволите чути даље. 
Известилац ВЕЉА ВУКИЋЕВИЋ чита 

тачку к) која.гласи: 
Тачка к): Чланови суда кад раде као и 

председници из реда пшзионера кад раде имају 
дневницу од 20 динара a попутнину no закону 
o селидбеним трошковима државних чиновника 
и државне касе. 

Министар Правде одредиће потребан број 
секретара за судове из броја судских чинов- 
пика. 

Еотпредседпик др. ИВАН РИБАР : Има 
реч господин Мијовић. 

Др. АЛЕКСАНДАР МИЈОВИЋ: Овде би 
се могла да изврши једна мала измена, која се 
састоји у томе што би се додале две речрг »кад 
раде«. 

Известилац ВЕЉА ВУКИЋЕВИЋ-При^ 
медба je оправдана, и ja je примам. 

Еотпредседиик др. ИВАН РИБАР: Прима 
ли скупштина овај став са допуном господшш 
Мијовића? (Ерима.) 

Објављујем да je примљена. 

Известилац ВЕЉА ВУКИЋЕВИЂ чита 
тачку л) која гласи: 

Тачка л): Председник суда покушаћс у сва~ 
ком појединачном случају поравнање страиака. 
Ради тога he секретар  кад  тужилац  поднеее 

тужбу, иозвати одмах туженога да у року од 
3—5 дана предстанс суду a тужиоцу he то од- 
мах саопштити. 

AKO на одређен дан тужилац не предстане, 
iiero се спор брише и може се узети у поступак 
мајдаље после 8 дана. 

Странке се могу споразумети за време по- 
кушаја измирења од стране председника, да по- 
вере председнику да им он сам реши спор, као 
избрани судија у посљедњем степену, и са раз~ 
решењем свих формалности. Одлука je у том 
случају извршна. 

Потпредседник др. ИВАН РИБАР: За реч 
се нико није јавио. Питам Народно Представ- 
ииштво прима ли тачку л)? (Ерима.) 

Објављујем да je примљена. 
Известилац ВЕЉА ВУКИЋЕВИЋ чита 

тачку м) коja гласи: 
Тачка м): Сведоци ако има места њиховом 

позивању биће позвани на исти начин и у исти 
дан. 

Еотпредседник др. ИВАН РИБАР: За реч 
се нико није јавио. Питам Народно Предстаи; 
ништво прима ли ову алинеју? (Ерима.) 

Објављујем да je примљена. 
Известилац ВЕЉА ВУКИЋЕВИЋ чита 

тачку н) коja гласи: 
Тачка н): Ако je решење донето услед недо- 

ласка туженог секретар he изосталу партију 
препорученим писмом известити у року од три 
дана одкад je одлука изречена. 

Др. АЛЕКСА1{ДАР МИЈОВИЂ: Госпо- 
до, овде место речи »решење« ja бих желео да 
дође реч »одлука« као општа форма. Затим 
место речи »партија« да дође реч »страна«. 

ЕотпЈмдседник др. ИВАН РИБАР: Има 
реч господин известилац. 

Известилац ВЕЉА ВУКИЋЕВИЋ: При- 
мам ову измену. Према томе ова алинеја гласит 
he овако: »Ако je одлука донета услед недо- 
ласка тЗуженог, секретар he изосталу страну 
препорученим писмом известити у року од 3 
дана, одкад je одлука изречена«. 

Еотпредседник др. ИВАН РИБАР: За реч 
се нико није пријавио. Питам Народно Пред- 
ставпиштво да ли прима ову ставку према ре- 
дакцији како je предложио господии др. Мијо- 
Bnh, a примио je известилац? (Ерима!) 

Објављујем да je примљена. 

Известилац ВЕЉА ВУКИЋЕВИЋ чита 
тачку о) која гласи: 

Тачка о): Пресуда со укратко мотивите и 
објављује се увек у јавној седници. 

Против пресуде суда може се изјавити 
жалба надлежном првостепоном суду због пре- 
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корачења власти или због повреде закона. Нови 
докази не примају се у жалби. 

Потпредседнт др. ИВАН РИБАР: За реч 
се није нико јавио. Питам Народно Представ- 
ништво прима ли прочитану 'алинеју? (Uprnia.) 

Објављујем да je примљена. 
Известилац ВЕЉА ВУКИЋЕВИЋ чита 

тачку п) која гласи: 
Тачка п): Жалба се има дати најдаље 6 

дана после саопштене пресуде од стране пред- 
седника суда. 

Еотпредседпик др. ИВАН РИБАР: За реч 
се није нико јавио. Питам Народно Представ- 
ништво прима ли прочитану алинеју? (Лрима.) 

Објављујем да je примљена. 
Молим читати даље. 
Известилац ВЕЉА ВУКИЋЕВИЋ чита 

тачку р): »У року најдаље од три дана акта се 
имају послати надлежном првостепеном суду«. 

Еотпредседник др. ИВАН РИБАР: Прима 
ли Народно Представништво прочитану тачку? 
(Upu.m.) Ова je тачка примљена. 

Молим читати даље. 
Известилац ВЕЉА ВУКИЋЕВИЋ чита 

тачку с): »При суђењу примењиваће се између 
осталога и прописи §§ 151, 153, 154, 155, 213, 
233, 234, 235, 236, 239, 241, 242, 251, 254, 
259, 281 и 299 грађ. судб. поступ.« 

Еотпредседнџк др. ИВАН РИБАР : Има 
реч господин др. Мијовић. 

Др. АЛЕКСАНДАР МИЈОВИЋ: Господо, 
потребно je да се само избрише § 242, a све ово 
друго да остане. Ова потреба долази отуда што 
се та одредба § 242. односи на сведоке, на све- 
доџбу сведока. Међутим као што знате, господо, 
ми смо поставили принцип да судови суде без 
обзира на формалности већ no слободном судиј- 
ском уверењу. Према томе ово би била једна 
флагрантна контрадикција и због тога je и одбор 
био мишљења да се одредба § 242 одбаци a све 
остало да остане. 

Еотпредседпик др. ИВАН РИБАР : Има 
реч господин Ђока Несторовић. 

ЂОКА НЕСТОРОВИЋ: Ja имам да учи- 
ним примедбу само односно две речи. Овде сс 
каже" »При суђењу примењиваће сс »измсђу 
осталога и прописи«...« Питам: Шта зиаче ове 
речи »између осталога«? По мом мишљењу ни- 
Јпта. Зато их треба избацити. 

Еотпредседник др. ИВАН РИБАР : Има 
реч господин известилац. 

Известилац ВЕЉА ВУКИЋЕВИЂ: To се 
односи на одредбе овога закона и аналогије no 
њему. To je то »између осталога«. 

Овај je § 242. no пристанку господина Ми- 
нистра Правде. Ja примам да се избрише. Пре- 
ма томе овај став гласио би овако: (Чита став 
као и горе са свима параграфима изузевши § 
242. кз. судб. пост.) 

Еотпредседник др. ИВАН РИБАР: Прима 
ли Народно Представништво ову ставку no ре- 
дакцији господина дра. Мијовића, који je усво- 
јио господин известилац? (Ерима.) 

Изјављујем, да je примљен. 
Изволите чути даље. 
Езвестилац ВЕЉА ВУКИЋЕВИЋ чита 

-гачку т): »Забрањују се случајеви уговарања 
кирије већи од износа означеног у тачци в) овога 
члана. 

При сваком већем уговарању, na ма у којој 
форми било, сопственик зграде казниће се 
казшм од 500 до 2000 дииара, сем тога осу- 
ђује се још и на то, да уговорена кирија за све 
време трајања закупа припадне у корист инва- 
лидског фонда«. 

Еотпредседиик др. ИВАН РИБАР: Има 
реч господин Мијовић. 

Др.   АЛЕКСАНДАР  МИЈОВИЋ:   Овде, 
господо, као и у ранијој одредби треба да за- 
менимо реч »кирија« са ријечју »закупнина«, a 
затим у овој прилици да направимо једно изу- 
зеће. (Чита): 

Тачка т): Забрањује ее уговарање закуп- 
нине веће од износа означених у тачци в) овога 
члана сем случајева означепих у тачцп г). 

При сваком већем уговарању, na ма у којој 
форми било, сопственик зграде казниће се каз- 
ном од 300 до 2000 динара. Сем тога осуђује се 
на то да уговорена закупнина за све време тра- 
јања закупа припадне у корист касе Инвалид- 
ског фонда. 

Еотпредседник др. ИВАН РИБАР:  Има 
реч господин известилац. 

^ Езвестилац ВЕЉА ВУКИЋЕВИЂ: При- 
медбу господина Мијовића примам и члан he 
гласити (чита као што je прочитао и господив 
Мијовић.) 

Известилац ВЕЉА ВУКИЋЕВИЋ npo- 
чита тачку h) која гласи: 

Тачка h): Исто тако се казни свако при- 
пидно враћање предратног закупа у првобитни 
стан, који je он био у току рата сасвим напу- 
стио, a кад je то управљено на штету садашњег 
закупца и у цељи да се тај оштети. 

Такав уговор и однос поништава се. Казна 
се овде изриче према сопственику стана и пред- 
ратном закупцу. 

ЧЕДА КОСТИЋ : Ja сам хтео, да тражњм 
само једно обавештење, зашто се овде у овоме 
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случају при већем уговарању закупних цена 
кажњава само сопственик, a не кажљава се и 
закупац. 

Известилац ВЕЉА ВУШ1ЋЕВИЋ: 
Зато, што се иначе не би нпкада зиало, да je 
закуп закључен под већим цепама. 

Потпредседник др. ИВАН РИБАР: За 
реч се није ппко прпјавио. Стога питам На- 
родно Представпшптво, прима ли ову редак- 
дију no предлогу одборском? (Прнма). Објав- 
љујем да je примљена. 

Има реч господип др. Мијовић. 
Др. АЛЕКСАНДАР МПЈОВИЋ: После 

ове тачке, ja бих имао да предложим, да дођс 
једпа иова тачка и), која би гласила овако : 
»Закупци. поданици пепрпјатсљскпх држава 
не могу се користпти одредбама члана 2. овога 
закона.« 

ДРАГУТИН ПЕЋИЋ : Треба казати само 
»овога члана«, пошто je овде реч o члану дру- 
гом у целомр ошш пројекту. 

ИзвестиЈмц ВЕЉА 13УКИЋЕВИЋ: Ja- 
примам редакцију господииа дра Мијовића. 

Потпредседнш др. ИВАН РИБАР : Има 
реч господин Baca Кпежевић. 

BACA КНЕЖЕВИЋ : Молим вас, господо, 
ако се то усвоји, да се подаппцп вепрпјатељ- 
ских држава ne могу користити одредбама овога 
закона. ми противу тога морамо пајенергичнпје 
протестовати, jop ће сс ^огодитп, да ће вслпкп 
број људи, бити истерани из својих стапова и 
радња, ипрома томе се потпуно ограпичаиа 
лична слобода. 

Потпрсдссдпик ИВАН РИБАР : Нико се 
не јавља за реч. Пптам Пародно Предетавпп- 
iiiTBo, ирима ли редакцију ове нове тачке као 
што je предложио господин др. Мнјовић, a 
успојио господпн пзвестилац ? (Прима)1 Об- 
јављујем да прииа. 

Известгиац ВЕЉА ВУКИЋЕВГП1: про- 
чита. завршпу одродбу ф) : »Овај закоп стула 
у живот, кад галКраљ потппто. a обавезну снагу 
добија, кад се обпародујс.« 

Потпредседиик др. ИВАН РИБАР : Etrnto 
ее ие јапл.а за реч. Питам Иародпо Представ- 
ништво, прпма ли ову редакцпју ио предлогу 
одборском ? (Прима). Објављујом, да je ири- 
мљепа. 

Еотпрсдседнш др. ИВН РИБАР: При- 
ступамо копачпо "поименичпом гласању ■ овога 
заксшсЕОга предлога. 

Господо, ко јр за то. да ее онај законекв 
111)едлог прими изволиће одговорптп з a. a који 
je протпв гласаће п p o т и в. Mo.iinr господу 
послапике да се одазпвају прозшиш. a госпо- 
днна секретара да прозива. 

Секретар ПЕРА  ЈОВАНОВИЋ  прозива 
аосланиЕе да гласају п они су гласали овако: 

■) 

6, 
7, 
8, 
9, 

10 
11, 
12. 
13. 
14, 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
23. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
20. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34, 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
К). 
i I. 
42. 
43. 
11. 
15. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
51. 
55. 

Адолф Рнбнпкар за. 
Др. A.ine] IT Крамер за. 
Др. Аца Богдановић није овде. 
Алокса Жујовнћ за. 
Др. Алексалдар Мнјовић за. 
Др. Александар Павичевић није овде. 
Др. Алекеандар Рокпић није овде. 
Др. Алекса Огапигаић за. 
Аидрија М. Протић за. 
Андрнја Радовпћ нијс овде.' 
Андрија М. Станић ппје овде. 
Аидра Цветкоиић није овде. 
Апђелко Heiimh ппје овде. 
Анте Ђукић нпјс овде. 
Др. Анте Јагић није овде. 
Др. Анте Павелић за. 
Др. Аите Тресић-Павичић није овде. 
Др. Апте Трумбић пије овде. 
Др. Антон Корошец за. 
Аптун Крпстан за. 
Антуд Сутник за. 
Антоније Тодоровић за. 
Атанаснје Шарковић за. 
Антун ил. Михаловпћ пијс овде. 
Лхмел Салибеговић пијс овде. 
Блатко Pajnli за. 
Др. Богдан Медаковић ипјс овде. 
Богдап Мпхајловић за. 
Божидар Поповнћ за. 
Др. Божо Вукотпћ за. 
Борпвоје Ј. Поповић за. 
Валеријан Прпбпћевпћ за-. 
Ilica Богојевић за. 
Baca Кпежевић за. 
Baca Муачевнћ није овдо. 
Др. Впизар Јапковић ппје овде. 
Др. Велпмир Дсжелић пијс овде. 
ВелислаБ М. Вуловић за. 
Рхмислав Мпхајловић за. 
Веља »Вукићевић за. 
Већеслав Вилдер за. 
ВиЛим Букшег пије овде. 
Вптомпр Kopah за. 
Вјекослав Јелавић није овде. 
Др, Вјекослав Куковец за. 
Вјекослав Спипчпћ пије овде. 
Влада Савић за. 
Др. Владпмир Чалдаревић за. 
Др. Владимжр Ђоровић за. 
Др.. Војпслав BecapoBiili нијс овде. 
Др. Војислав С. Вељковић за. 
Др. Војислав Марипковић mije овде. 
Војислав ITIo.ia за. 
Др. Гавра Мапојловић нпје овде. 
Глигорије AnacTacHJCBifii за, 
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56. Глигорије Јефтановић није овде. 
58. Грга Тушкан није овде. 
59. Др.   Гргур   Будислав   Анђелиновић 

није овде. 
60. Данило Димовпћ mije овде. 
61. Фра Дидак Бунтић иије овде. 
62. Димитрије Закић за. 
63. Димитрије Машић није овдс. 
64. Димитрије Попадпћ за. 
65. Др. Динко Пуц није овде. 
66. Драгић Муцић за. 
67. Драгипш Лапчавић није овде. 
68. Драгољуб М. Божпновић за. 
69. Драгољуб М. Јоксимовић   није овде. 
70. Др. Драгољуб M' Павловић за. 
71. Драгутин К. Васић није овде. 
72. Др. Драгутин Лопчар за. 
73. Драгутпн Пећић за. 
74. Душан Васиљевић ниј<^ овде. 
75. Душан Ксцмановић за. 
76. Др. Душаи Пелеш пије овде. 
77. Др. Душан Поповић mije овде. 
78. Душаи Тушановић нијс овде. 
79. Ђока Ж. Брачинац није овде. 
80. rBopbe Златковић за. 
81. Ђорђе Нссторовић за. 
82. Ђорђс Пејановић за. 
83. Др. Ђуро Шурмпп за. 
84. Ђуро Џамоња није овде. 
85. Ђорђе Деиковић није овде. 
86. Др. Едмунд Лукинић није овде. 
87. Др. Ејуб Мујезшшвић није овде. 
88. Др. Жарко Миладиновић за. 
89. Живан Витолић није овде. 
90. Др. Живко Бертпћ није овде. 
91. Др. Живко шежић за. 
92. Др. Живко Петрнчић није овде.' 
93. Др. Живко Продаиовић за. 
94. Живојин A. Златановић није овде. 
95. Живојин Златић за. 
96. Живојин Рафајловић за. 
97. Живојин С. Тајсић за. 
98. Живојин Шобић за. 
99. Др. Здравко Ковачевпћ пије овде. 

100. Ибрахим Сарић није овде. 
101. Иван Весењак за. 
102. Иван Кејжар за. 
103. Иван Ковачевић пије овде. 
104. Др. Иво Крниц за. 
105. Др. Иван Лорковић није овде. 
106. Др. Иван Марија Чок иије овде. 
107. Ивап Моштровић није овдс. 
108. Д]). Ивап Н. Новак нијс овде. 
109. Др. Иван Пћлечек нијс овде. 

■110. Иван Першић за. 
111. Др. Иван Пошчић за. 
112. Др. Иван Рибар за. 

113. Др. Иван Рикард Краус за. 
114. Др. Иван Швегл шје овде. 
115. Иво Гризогоно за. 
116. Иво Еветовић није овде. 
117. Игор Штефашк за. 
118. Илија Илић iraje овде. 
119. Илија Лумовић за. 
120. Илија ГГ. Михајловић за. 
121. Јанез Бродар за. 
122. Јанез Штрцин за. 
123. Др. Јашш Шимрак за. 
124. Јаша М. Продановић за. 
125. Јово Бањанип није овде. 
126. Јован Шмитран није овде. 
127. Др. Јован Манојловпћ за. 
128. Др. Јозо Сунарић raje овде. 
129. Јордан Бабановић није овде. 
130. Јосип Гостинчар за. 
131. Др. Јосип Ловренчић за. 
132. Јосип Копач за. 
133. Јосип Петејан за. 
134. Др. Јосип Смодлака није овде. 
135. Јосип Фон за. 
136. Јоспп Хохњец за. 
137. Јосиф Бојиновић за. 
138. -Јосиф Рајачић није овде. 
139. Јоца П. Јовановић за. 
140. Јоца М. Селић за. ' 
141. Дон Јурај Бианкини за. 
142. Керубин Шегвић није овде. 
143. Коста Божић штје овде. 
144. Коста Кујунџић није овде. 
145. Коста Стојановић није овде. 
146. Коста Л. Тимотијевић за. 
147. Крста Ђорђевић за. 
148. Крста Д. Марковић за. 
149. Др. Лавослав Ханжек није овде. 
150. Др. Ладислав Полић није овде. 
151. Лазар Дамјановић за. 
152. Лаза С. Поповић за. 
153. Др. Ловро Погачник за. 
154. Др. Лука Чабрајић није овде. 
155. Љуба Бабић-Ђалски није овде. 
156. Фра Љубомир Галић није овде. 
157. Др. Максо Рошић за. 
158. Максим Ђурковић raje овде. 
159. Маринко Станојешћ за. 
160. Марко Даковић за. 
161. Марко Матановић за. 
162. Марко М. Трифковић за. 
163. Др. Мартин Матић није овде.- 
164. Др. Мата Дринковић није овде. 
165. Др. Матко Лагшва није овде. 
166. Др. Мелко Чингрија није овде. 
167. Мелхнор Чобал за. 
168. Др. Мехмед Зечевић за. 
169. Др. Мехмед Спахо није овде. 
170. Др, Миладин Свињарев за. 

51 
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171. Миладин Стефановић није овде. 
172. Др. Милан Јојкић није овде. 
173. Милан Капетановић за. 
174. Милан Марјановић за. 
175. Др. Милан Марковић за. 
176. Милаи Недељковић за. 
177. Мплан Протпћ није овде. 
178. Мплан Ројц није овде. 
179. Др. Милан Секулић није овде. 
180. Милан Топаловић за. 
181. Др. Миленко'Марковић за. 
182. Мијо Етингер за. 
183. Миливоје Вагаић за. 
184. Милоје Ж. Јовановић за. 
185. Милован Лазаревић није овде. 
186. Милорад Драшковић за. 
187. Милорад М. Павловпћ није овде. 
188. Милош Трифуновић за. 
189. Милутпн Б. Драговић за. 
190. Др. Милутпн Мажуранић за. 
191. Милутин Станојевић за. 
192. Мирослав Кулмер за. 
193. Мита Ђорђевић за. 
194. Мита Клицин за. 
195. Др. Мита Мушицкп за. 
196. Др. Мпта Топаловачки није овде. 
197. Мгтхајло Благојевић није овде. 
198. Михајло Иваповпћ ннје овде. 
199. Михајло В. Илпћ пије овде. 
200. Мпхајло М. Илић није рвде. 
201. Мпхајло Јовановић није овде. 
202. Михајло Р. Радивојевић за. 
203. Михајло Шкорић за. 
204. Др. Мпхајло Шушкаловнћ за. 
205. Мишо Кутузовић није овдс, 
206. Младеп Поповић за. 
207. Др. Момчило Нинчић није овде. 
208. Др. Милко Брезигар за. 
209. Настас Петровпћ за. 
210. Никодпје С. Милетић за. 
211. Др. Никола Виптерхалтер iftijc овдс. 
212. Нпкола Мшгаћ нијс овде. 
213. Никола П. Пашић пијо овде. 
211. Др. Нпкола Суботић ппје овде. 
215. Никола Дрмопчнћ за. 
216. Др. Отокар Рпбар нијо ивде. 
217. Др. Павел Пестотпик за. 
218. Паја Драгић за. 
219. Пера Јовановпћ за. 
220. Пера Милорадовпћ пије овде. 
221. Перослав Паскијевпћ нпјо. овде. 
222. Потар Вуксановић за. 
223. Радовап Ботковић пи.је овде. 
224. Др. Радован Марковлћ за. 
225. Др. Радоје Јовановић није овде, 
226. Радослав Агатоповић није овде. 
227. Раеко Обрадовић није овде. 

229. 
230. 
231. 
232. 
238. 
234. 
235. 
236. 
237. 
238. 
239. 
240. 
241. 
242. 
243. 
244. 
245. 
246. 
247. 
248. 
249. 
250. 
251. 
252. 

253. 
254. 
255. 
256. 
257. 
258. 
259. 
260. 
261. 
262. 
263. 
264. 
265. 
266. 
267. 
268. 
269. 
270. 
271. 
272 
273. 
274. 
275. 
276. 
277. 
278. 
279. 
280. 
281. 
282. 
283. 
284. 

Риста Јојић није онде. 
Риста Трајковић за. 
Др. Роко Вуковић за. 
Сава A. Вајкић није, овде. 
Сава Вукојпчић није овде. 
Др. Саво Љубибратић за. 
Салихбег Раеовац није овде. 
Др. Светислав Поповић није овде. 
Светозар К. Ђорђевић за. 
Светозар Прибићевић за. 
Др. Светозар Ритиг није овде. 
Светозар Хаџић није овде. 
Серафпм Крстић за. 
Серафим Поповић за. 
Сима Ераковпћ mije овде. 
Сима Перић није овде. 
Др. Славко Милетић за. 
Славко Хенч није овде. 
Спасоје Пилетић ;за. 
Сретен В. Којпћ није овде. 
Др. Срђан Будпсављсвић за. 
Дон Станко Банић за.  . 
Станко Павичић за. 
Др. Станојло Вукчевпћ није овде. 
Др. Стеван   Симеоновић-Чокић   нијс 
овде. 
Др. Огипан Војиић-Тунпћ није овдс. 
Др. Стјепан Кукрић није овде. 
Др. Стјепаи СркуЈБ за. 
Стојан Костпћ mije овде. 
Стојан М. riponili није овде. 
Стојап Д. Рибарац за. 
Суљага Салиагић за. 
Темко Поповић за. 
Тпхомир Д. Драшковић није овде. 
Тихомир Константиповић mije овде. 
Тодор Вожовић за. 
Тодор Станковнћ за. 
Тома Поповић за. 
Трипко Жугпћ за. 
Др. Тугомир Алауповић за. 
Урот BpKnii за. 
Др. Урот Круљ нијо овде. 
Урот Ломовић за. 
Фрап Волгар mije овде. 
Фран Графенауер нијс овдс. 
Фрап Пишек за. 
Др. Фран Шаубах за. 
JI]). Фраљо Јаиковић mije овде. 
Др. Фрањо Новак за. 
Др. Фраљо Пољак mije овде. 
Фратш Смодеј није овде. 
Фран Барац за. 
Др. Халилбег Храснпца mije овде. 
Хамид Хаџи Сврзо иије овде. 
Др. Хенрик Кризмап за. 
Хусппја Ћумрукџи!! за. 
Цезар Акаћич нпје овде. 
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285. 
286. 
287. 

289. 

Чеда Гагић за. 
Чеда A. Костић за. 
Шефхија Глухић за. 
Шериф Бајрам за. 
Шукрија КЈФтовић за. 

(После гласања.) 

иотпреседшк др. ИВАН РИБАР: Молим 
господо, изволите чути резултат гласања. Гла- 
сало je свега 154: посланика, и то сви су гласо- 
вали за. Према томе je ова законска основа 
иришБСна и на другом гласовању. 

Тако je тиме дневни ред исцрпљен, те upe, 
но BITO закључим седницу, допустите да вам 
саопћим да се аграрнигаодбор конституисао и 
изабрао за свога председника господина Живо- 
јипа Рафаиловића a за секрстара дра. Хенрика 
Кризмана. Даље, допустите ми, господо, да 
изволим /обавестити Бародно Представниттвс« 

да идућу седницу уричем за дне 6. маја о. т. 
са дневним редом, подела Скупштине у секције; 
a ако буде имало потребе, молим за овлаштење 
Иредседништву да евентуално и раније сазове 
идућу сједницу. — Прима ли Народно Пред- 
етавнигатво овај предлог? (И/рима.) 

Данашњу седницу закључујем, a идућу за- 
казујем дне 6. маја о. г. са овим дневним редом: 
Подела Скупштине на секције. 

Прима ли Народно Представниттво овај 
дневни ред? (Ерима.) 

Објављујемо да je примљен. 
Закључујем данашњу седницу и желим 

евима Народним Представницима срећан светлп 
Ваекрс! До скорог виђеља! (Одобраваље.) 

(Седпица je трајала до 13 сати и 15 ми- 
иута.) 

Видео Секретар  ' 
Др. Александар M и j o в и ћ. 

Интерпелације 
15. редовног састанка 

привременог народног представништва 
држаног на дан 11. аирила 1919. годиие у Београду. 

И н т е p п е л a ц и j a 

народног посланика дра. Б. Г. Апђелиновића 
o   стању   наших  држављана,   војника   бивше 
Аустро-Угарске монархије сада војних заро- 

бљенника у Италији. 
» 

У Италији се, према поузданим вестима, 
палази око 80.000 наших држављана, војника 
бивп1е Аустро-Угарскс монархије, који су те- 
ком овога свјстскога рата пали у талијанско 
ропство. Међу њима налази се и око 700 час- 
ника наше народности. 

Како сви извепгеаји једногласно потвр- 
byjy, стање je тих напгах сународљака у тали- 
јапском заробљенигџтву ужаспо и неподно- 
ељиво. 

То-(;е догађа успркос њиховим изјавама, 
да су оии држављаии нашега Краљевства и ус- 
пркос чињеници, да су се предали својевољпо, 
у нади да he им бити омогућепо да се боре у 
редовима војске антаите. 

Вапаји њихових породица допиру непре- 
стано једнако до нас. 

Слободан сам стога ставити на господина 
Министра Председника као заступника Мини- 
стра вањских пог-лова еледећи упит: 

1. Je ли познато господину Министру 
Председнику, као застуинику Министра вањ- 
ских посала, да се у Италији у војном заро- 
бљеништву налази огроман број држављана na- 
mera Краљевства? 

2. AKO му je познато, што je учинио и што 
мисли учинити, да их се ^из заробљеништва 
ослободи, или бар њихово стање учини сно- 
шљивим? 

Београд, 10. априла 1919. 

Др.  A н ђ е л и н o в и h  е.  р. 

Интерпелација 
иародног поеланика дра. Б. Г. Анђелиновића 
na господипа Министра Унутрашњих Дела   o 
запостављању и потискивању хрватског имена 

у Вачкој и Барањи. 

Kao народна и државна имена у Краљев- 
ству Срба, Хрвата и Словенаца призната су и 
узакоњена само имена: Србин, Хрват, Словенац. 
Сва друга имена су или регионална или локална' 
на пример Босанац, Славонац, Далматинац, 
Шумадинаи;, Буњевац, Шокац и тако даље. 

Али неке кр. котарске области у Бачкој и 
Барањинееамо да извргае одгојну задаћунацио- 
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иализирања и неупућују народ да пригрли од- 
говарајуће му народно име, a забаци региоиално 
пли локално, него на супрот свим могућим сред- 
ствима допуштеним или недопуштеним потис- 
кивају, дапаче забрањују хрватско име и шире 
имена Буњевац и Шокац на штету народног и 
цржавног имена хрватског. 

Слободан сам с тога етавити на гошодина 
Мниистра Унутратљих Дела следећи упит: 

1. Je ли господпну Министру Уну- 
трашњих Дела познато, да се у Бачкој и Ба- 
рањи нигде елужбено не употребљава и не при- 
иознаје народно и државно име Хрват? 

2. Je ли познато да се дапаче употреба на- 
родног и државног имена Хрват службеио 
пријети и забрањује? 

3. Je ли познато. да се шире и на штету хр- 
ватског имена пропагирају и службсно увађају 
имепа Буњевац и Шокац? 

4. AKO je господину Министру Унутраш- 
њих Послова то познс.то, шта мислп учинити, 
да ово злочиначко и иротудржавно дјеловање 
престане да се употреба хрватског имена служ- 
бено призна и у смиелу темељних закона Кра- 
љевства заштити? 

Београд, 10. аирила 1919. 

Др.  Анђелиновић  с. 
народни посланик. 

Р- 

Интерпелација 

Душана Васиљевића и другова на госиодина 
Председника Министарског Савета o попису до- 
бровољаца за наше народно ослобођење и уједи- 
љење и o накнади која им припада у земљи за 

обрађивање. 

У овом рату узело је^тешћа у саставу срп- 
ске војске вите десетина хиљада добровољаца 
Срба, Хрвата и Словенаца из разних крајева 
namera Краљевства. Поред тога био je велик број 
добровољаца наше крви и језика, који су се бо- 
рили у војскама Велнкс Британије, Француске, 
Сједињених Држава Сјеверене Америке, па чак 
и у талијанској војсци, сматрајући Италију за 
савезника Србије у оружју и пријатеља пашег 
иародног ослобође11>а и уједињења. Коначно на- 
ши добровољци борили су се и на. руском и 
румуњском фронту. 

Број п заслуге напшх добровољада нису 
довољно иознате, да би се могле у довољној 
мјсри оценити и паградити. Прилике, у ко- 
јима се налазнла Краљевина Србија течајем 
овога рата, иису joj ни давале довољно могућ- 
ности за овакав рад. 

Па ииак, влада краљ^ине Србије одредила 
je још 1916. годиие добровољцима у саставу 
срцске војске no 5 хектара земљс за обрађивање. 
()иа одлука краљевске владе има без сумње свој 
разлог н у тој чињеници што највећи део добро- 
вољаца потпче из сиромашних крајева наше 
отаџбинс и из реда земљорадника. Ова одлука 
пашла je евоју потврду и у манифесту Његова 
Краљевског Височаиства Наследника Престола 
од 24. децембра 1918. године као и у пред- 
ходним одредбама краљевске владе за припрему 
aipapne реформе. 

Правилио и корисно извршсње ових одре- 
даба зависе од познавања броја добровољаца, 
који су узели учешћа у овом рату, броја оних 
који су погинули или иосталп неспособни за 
рад као и од позиавања њихових имовинских 
соција пшх u поролпчних прилика и краја из 
кога су иорекла. 

Познавање ових околности у толико je по- 
'гребније јер престоји нзвртење аграрне ре- 
форме, a исто тако може се очекивати и демоби- 
лизација војске чпм се рат доврши одиоспо мир 
закључи. Људи, који су са највећим жртвама 
no себе и своје породице и под најтежта-зК^тлЧ 
ностима свијесно и својом слободнол вољом из~ 
вршили сноју отаџбепичку дужност, биће уми- 
рени, у часу кад оставе на страну пушку, зна- 
јући да се o њима водило рачуна и да им je 
одређен крваво стечен комад земље. 

Стога смо слободни учтиво замолити гос- 
подина Председника Министарског Савета да 
пам изволи дати одговор на ова питања: 

1. Јели краљевској влади познат број до- 
бровољаца, који су у овом рату узсли ућешћа 
у саставу #српске војске и у Црној Гори, као и 
број оних добровол>а11;а Срба, Хрвата и Слове- 
наца, који су учествовали у војскама и бранећи 
територије савезника у оружју краљевине Ср- 
бије? 

2. AKO тај број није крал^евској влади по- 
знат, шта je краљевста влада предузела и шта 
joui намерава предузети, да се број њихов из- 
нађе и утврди, као и то, колико je тих добро- 
вољаца остало на животу и у каквом стању, 
колико их je погинуло, рањено или иначе по- 
стало неспособно за рад, из којих су крајева ти 
добровољцц и каквог су социјалног имовивског 
и породичпог стања? 

3. Јели и шта je краљевска влада преду- 
зела и гата намјерава предузети, да ови добро- 
волјЦи одпосно њихове породице добију земљу, 
коју им je обећала влада краљевине Србнје и на 
који начин намерава краљевска влада осигу- 
рати извршење овога обећања приликом npo- 
вађап.а аграрне реформс? 
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Уједпо молимо господина Председппка Ми- 
нистарскога Савета, да o овој интерпелацији из- 
воли обавестии господу Мииис^е ресора, којима 
епада одговор. 

Београд, 10. априла 1919. 

Душан Васиљсвић 
Гавро Манојловић 
Коста Банић 
Др. Пестотник 
Др. Кукрић 
Ђ. Пејановић 
В. Поповић 

Дим. Закјнћ 
Шукрија КуЈгшвић 
Др. Кризмаи 
Др. Саво Љубибратић 
Кецмановић 
Богдаповић 
Павле Драгић. 

Interpelacija 

poslanca Frana Smodeja, Frana Grafenauerja 
in  tovarišev na g. vojnega ministra in na g. ministra 
predsednika kot vodje spoljnih poslova, glede kršenja 

premirja na koroški fronti od strani Nemcev. 

V Gradcu se je 20. januarja 1919. sklenilo po 
poverjenih zastopnikih med Deželno vlado v Ljubljani 
in nemško deželno vlado na Koroškem v prisotnosti 
ameriške misije primirje. V pogodbi se je nemška de- 
želna vlada na Koroškem zavezala, da jamči sloven- 
skemu prebivalstvu na od nemškega vojaštva zase- 
denom ozemlju popolno zaščito imetja in osebe. 

Nemško vojaštvo na Koroškem .se te pogodbe 
sploh ni držalo, marveč ga je vsak teden po večkrat 
kršilo; z vso vnemo so Nemci ves čas med premirjem 
organizirali napad na Velikovec. V to svrho so razvili 
močno propagando po celi Koroški, širili so razne le- 
take z lažnivo vsebino med ljudstvo, posebno med 
Slovence; tudi čez naše bojne črte so vtihotapljali te 
letake, namenjene zlasti za naše vojake, katere so 
skušali navajati k boljševizmu, da bi si na ta način 
olajšali delo pri splošnem napadu na Velikovec. 

V ta namen je bil 27., 28. in 29. marca 1919. 
po celem od Nemcev zasedenem ozemlju na Koroškem 
splošen alarm. Po selih so hodile nemške patrule, 
tako vojaške kot oružniške, in prisilile vsakega moškega, 
da je vstopil v vojake, katere so organizirali v tako- 
zvane „Alarmkompagnien". Slovenci so se branili, 
toda konečno so se morali udati nasilstvu: Z revol- 
verjem in bajoneti so Nemci gonili slovenske može in 
mladenče k vojakom, in le malokaterim se je posre- 
čilo pred nepadom ubežati čez vojno črto na našo 
stran. Na ta nasilen način hočeju Nemci na Koroškem 
mobilizirati vse moške od 15 do 30 leta. Nemci so 
hoteli z največjo silo in terorjem skupaj segnanih ljudi 
predstavljati ljudsko voljo, seljački upor zoper Jugo- 
slavije in tako z lažmi varati entento, kakor so to 
storili pri takozvanem „plebiscitu", ki so ga v zase- 
denem ozemlju izvršili z grožnjami ubojstva, požiga, 
konfiskacije premoženja itd. Pa še na ta način done- 
eni rezultat od Nemcev uprizorjenega talmi-plebiscita 

so nečuveno lalzilicirali, češ da se je za Jugoslavijo 
izjavilo samo 737 ljudi; v resnici se je na pr. samo 
v občini St. Jakob v Rožu kljubu terorju nemškega 
vojaštva naravnost na junački način izjalovilo za Jugo- 
slavijo nad 1100 oseb. Samo v velikovškem odseku je 
bilo oddanih nad 2000 glasov za Jugoslavijo. V slu- 
čaju, da bi bil Korotan zaseden po Jugoslovanih, bi 
glasovalo za Jugoslavijo sigurno 120.000 glasov. Mesto 
Velikovec samo  je oddalo 800   glasov za Jugoslavijo. 

Ko so se Nemci ob pasivnem zadržanju jugo- 
slovanskega vojaštva čutili dovolj močni, je začela dne 
29. marca 1919 nemška artilerija streljali na naše 
postojanke, na okrajno glavarstvo in meščansko šolo 
v Velikovcu, kjer so sumili naše vojaške rezerve, tei- 
na Dravski most. V noči od 29. na 30. marca je za- 
čela napadati nemška infanteri a. V glavnom so se pa 
v tem času, posebno 30. marca, zbirale nemške tolpe 
za splošen napad, ki bi naj ga izvedle zgodaj zjutraj 
31. marca 1919. Naši dobro disciplinirani in navdušeni 
vojaki so vse napade odbili, glavni napad pa pre- 
stregli s pravočasnim hitrim protinapadom in razkro- 
pili za napad zbranih 6 nemških stotnij. 

Pri protinapadu je naše vojaštvo za- 
jelo 25 mož, ki so pri zaslišanju ižavili: 

1. Jakob Kuster iz Vovber: Mene so pred 
8 dnevi mobilizirali, češ sedaj mora vse pod orožje, 
ker bodo vzeli Velikovec. Prisilili so vsakogar. Nemci 
so nam rekli, da ni premirja, da je to laž. Vjet sem 
bil v gozdu pri Dobrovi. Naši kompaniji poveljuje en 
nadporočnik artilerije. Ta je dal ukaz v soboto, da 
bomo v nedeljo zjutraj jurišali. 

2. Korporal Franc Uebernik: 29./Ш. 1919. 
so me mobilizirali v Grebinju. Prisilili so nas z grda, 
češ vse je sedaj mobilizirano. Vdelili so me v „Haim- 
burger Alarmkomp." Včeraj smo dobili ukaz, da mo- 
ramo naprej. 

3. Četo vodja Valentin Stimpfl iz Vol- 
perga (Nemec) : Dne 29. marca 1919. so pri nas tro- 
bili alarm in mobilizirali vse može. Mene so pridelili 
k Št. Pavelski stotniji. Naši oficirji so nam dali povelje, 
da 29. in 30. marca 1919. napademo. V splošnem so 
nam oficiri rekli, da je konečni cilj tega napada za- 
vzetje Velikovca. Vpoklicani so vsi od 15. do 50. leta. 

4. Inft. Filip Poleznik iz Djeka: V soboto 
29. t. m. je prišla k meni v hišo nemška žandarme- 
rija in' ukazala, da moram iti z njimi, češ da je vse 
mobilizirano. Ge ne bom šel, da me bodo zaprli. 
Peljali so me v Vovbre in pri „Speku" so me vpisali 
v „Heirmvahrkomp." Oficiri so nam rekli, da moramo 
vzeti Velikovec. 

5. Luka Ocvirek, inft. iz Stare Vasi pri 
Grebinju: V soboto 29. t. m. je prišla v našo vas 
nemška patrulja in razglasila, da moramo Vsi iti, da 
bomo Jugoslovane iz Velikovca vrgli. Vdelili so me v 
„Heimburger-Alarmkomp." Nemci so nas Slovence 
z bajonetom na prsi prisilili, da moramo iti. Meni so 
rekli: „Du feiger Hund, du musst mit gehen". 
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Jaz nisem oddal nobenoga strela, ker nočem na 
Slovence streljati. Tudi Filip Poleznik iz Djeka ni 
streljal. 

6. Ivan Fik iz Št. Petra, čavljarski po- 
močnik v Celovcu. 29. t. m. so nas v Celovcu vse 
pobrali in so nas vedli v Vovbre, kjer so nas vdelili 
v „Heimburger-Alarmkomp.1-. Tam so nam dali mon- 
turo in puške in takoj nato so nas poslali naprej 
proti Dobrovi. Rekli so nam, da bo napad na Veli- 
kovec. Jaz nisem oddal nobenoga strela, ker sem Slo- 
venec ; moral sem se dati uvrstiti šiloma, pretili so 
nam z bajoneti in z revolverji. Včeraj smo imeli pet 
ranjenih, koliko danes, pa nevem. Da je premirje, ni 
pri nas nič razglašeno. 

7. Konrad Fik, brat Ivana Fika iz Št. 
Petra: Izpove kakor ad G. z pripombo, da so nas 
iz Celovca šiloma gnali z bajoneti 29. t. m. Vseh nas 
je bilo okoli 200, večinoma Slovencev, pobranih v silo 
v Celovcu. 

8. Kasper Plesivčnik, iz Sv. Lovrenca. 
Izpove: V soboto 29. t. m. so prišli nemški vojaki 
z „Bajonett anf v vas in so nas z grožnjami odvedli. 
Vedli so nas v Vovbre in vdelili v „Haimburger- 
Alarnikomp." Mi Slovenci nismo streljali. 

9. Leopold Muher, iz Vovber, 51 let stari 
Včeraj sem moral iti. Prišla je patrulja z bajoneti in 
so nas gnali ven proti Dobrovi. Jaz nisem streljal, 
ker sem Slovenec in sem služil prisiljen. 

10. Valentin Rac, iz Vovber: 29. t. m. sem 
moral iti. Nemci so nam rekli, da nas ustrele, če ne- 
gremo. Slovenci nismo streljali. Mene so pridelili 
k „Sturmkomp.". Ko je danes zjutraj jugoslavenska 
artilerija začela streljati, so naši skoraj vsi ušli v 
Vovbre in druge bližnje kraje. 

11. Marko Rebernik, Krčanje pri Gre- 
binju: Izpove kot drugi s pripombo, da ni streljal, 
ker je le prisiljen služil in noče na Slovence streljati. 
Vjet je bil v Vovbrah. 

12. Cenina Ivan iz Bevnice, prej želez- 
niški delavec Twimberg v Labudski dolini 
Ker sem Slovenec, so me odpustili iz službe G. janu- 
arja 1919. Hotel sem iti domov na Štajersko, pa me 
niso pustili in so me uvrstili v St. Pauler-Alarmkomp. 
Sicer izpove kot drugi. 

13. Filip Hanšič iz Encelove vasi pod 
Greh in jem: Izpove kot drugi s pripombo, da je v 
soboto 29. t. m. moral vsak prisiljen z bajonetom iti 
med vojake. Vdal sem se sam, ker se nečem borili 
proti Slovencem. 

14. Aleksander Juh iz Grebinja: Pred 14 
dnevi me je žendarmerija iz Labudske doline šiloma 
primorala; da vstopim med nemške vojake. Jaz sem 
danes zjiuraj   peljal jugoslovensko patruljo v Vovbre. 

15. Prinik Valentin iz Grebinja: V petek 
28. t. m. so me z bajonetom prisilili, da sem vstopil 
v vojake. Sicer izpove kot drugi. 

16. Janez G1 a n t s c h n i g g, iz Št. Andraža 
(Nemec): 29.,marca 1919. sem moral v Št. andraško 
alarmkompanijo, ki je zjutraj 30. t. m. morala na- 
pasti. Pri nas v Št. Andražu premirje ni bilo raz- 
glašeno. 

17. Gelter Jožef iz Zeltwega na Zgorjem 
Štajerskem (Nemec): 23. t. m. smo bili mobilizi- 
rani za obrambo Koroške. Na Štajerskem so hodile 
okoli pod vodstvom oficirjev patrulje in sabirale mla- 
deniče. 

18. Matija Steindorfer iz Durenace 
(Nemec): 15. t. m. me je v Trušnjah ulovila nemška 
patrulja, ker nisem imel legitimacije in me pridelila 
k „Haimburger-Alarmkomp." 

19. Blaž F r a n t e n iz Vovber: Duševno ne- 
razvit, ne more ničesar izpovedati. Nežna ne pisati, 
ne brati. 

20. Stettner Franc iz Špitala ob Dravi 
(Nemec): 29. t. m. me je pri zbiranju živil ulovila 
patrulja in me pograbila kot telefonista. 

21. Maver Mihi iz Št. Andraža (Nemec): 
Izpove kakor drugi. 

22. Steinberger Ivan iz Knittelfelda 
(Nemec iz Štajerskega): Dne 13. januarja 1919. 
sem bil s še 20 možmi od Knittelfeldskoga Volks\velir- 
Halbbaon. transferiran k Volks\vehr-Baon. Nr. 10 v 
Vol šp erg. 

23. Stiki er Janez iz Polh in ga (Namec): 
Ker nemam zaslužka, služim pri Volks\vehr. Sicer iz- 
pove kakor drugi. 

24. Bikart Babitsch, Št. Pavel (Nemec): 
Invalid, služi prisiljeno. 

So. Sive Kašper iz Grebinja (Nemec): Bil 
sem vajenec pri Glendlu v Velikovcu in 8. februarja 
1919. sem hotel iti v neko hišo po mleko in tedaj so 
me odpeljali v Grebinj. Sicer izpove kakor drugi. Kako 
nemško vojaštvo še vedno nezaslišano barbarsko po- 
stopa s slovenskim prebivalstvom na slovenskem 
ozemlju priča ta poleg tisočev protokolarično zabele- 
ženih slučejev od G. januarja 1919. naprej sledeči dve 
protokolarični izjavi z dne 1. aprila 1919.: 

Zglasi se Franc Habermut, posestnik na 
Dobravi nad Velikovcem in izpove: 

20. marca 1919. ob priliki, ko je jugoslovenska 
predstrnža na povelje začasno zapustila Dobrovo, je 
vdrla nemška tolpa v Dobrovo kakor divje zveri, ogro 
žala z bajoneti in ročnimi granatami nas civilne pre- 
bivalce in nato zgrabila mojo hčer Marijo Habermut 
in mojo sorodnico Bozino Gril. Podivjana nemška 
tolpa je vpila nad njiju: „Aha, ve sta Slovenki, zdaj 
vas imamo! Takoj z nami v zapor, še danes vas 
bomo obesili". 

Moja hčerka je tolpi odgovorila : „Kaj moram 
jaz za to, da sem Slovenka. Kakor je Nemec-Nemec, 
Francoz-Francoz, tako sem jaz Slovenka! Jaz mojega 
prepričanja ne prodam, ostanem to, kar sem". Na te 
besede se pa vržo nemška druhal na mojo hčerko in 
gori imenovano sorodnico in ju kakor razbojnike nad 
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velikim vriščem, zeničevanjem in pljuvanjem, grozeč 
z bajoneti odpelje v Vovbre. Danes sem zvedel, da je 
v Vovbrah, medtdm ko so ju tam znališevali, vrgel 
en nemški vojak pred mojo hčerko ročno granato, ki 
je eksplodirala in je na nogi in prsih težko ranila. 
Kakor sem potem poizvedovanja čul, se nahajata sedaj 
obe pri Mentinu v marodni sobi. Hiša Mentin je južno 
Tallensteina, pri Vovbrah. 

Radi obeh smo vsi doma v groznih skrbeh in 
prosim, da takoj pri deželni vladi v Ljubljani posre- 
dujete, da nemška druhal izpusti   obedve   na   prosto. 

Zglasi se Anton Miklau, pos. sin v Lipovi- 
vasi (Lippendorf) občina Sv. Peter pri Velikovcu in 
izpove: 29. in 30. marca so po naših vaseh hodili 
nemški vojaki in oružniki in z največjim nasiljem go- 
nili vse moške od 17—18 leta iz vasi k nemškim 
„Alarmkompanijam". 

Dogajali so se grozni prizori. Vdrli so v hiše in 
pretili z bajoneti in nastavljenimi revolverji, da bo na 
mestu vsak ustreljen, kdor bi se protivil. 

Gorje mu, kdor bi se upal reči, da ne more iti, 
ker se proti svojim sorojakom Jugoslovanom neče in 
ne sme boriti. 

Meni, mojemu bratu Jakobu in še dvema dru- 
gima fantoma iz naše vasi se je posrečilo v noči 30. 
marca 1919. uteči. 

Vse ljudstvo v po Nemcih zasedenih krajih, je 
v popolnem obupu, ker ne more več prenašati divjanja 
teh nemških boljševiških druhali. Ko smo Ini štirje 
bežali iz vasi, so nas vsi ostali z objokanimi očmi 
prosili, da naj javimo jugoslovanskim oblastem, kaj 
počno nemške druhali s Slovenci in prosimo v imenu 
vseh teh zatiranih in preganjanih   skorajšnje  pomoči. 

Ta položaj na Koroškem, da Nemci postopajo 
s slovenskim prebivalstvom kakor ne postopa civili- 
ziran človek niti z živino, da venomer kršijo premirje, 
uprizarjalo celo v velikom stilu zasnovane napade, 
hujskajo po svojih špijonih in po letakih prebivalstvo 
k boljševizmu, na drugi strani pa da mora jugoslo- 
vansko vojaštvo vse to mirno gledati in se noč in dan 
vznemirjati, je postal neznosen, nevzdržljiv. Vojaštva, 
ki ne dobi dovoljenja, da napravi tem razmeram konec, 
se poleteva jeza, ljudstva pa nepopisna nevolja in 
obup; entanta za vse to ve, veže samo nam roke, 
sama pa ničesar ne ukrene; s tem podpira nemške 
boljševike in omogoča nepopisno mučenje jugoslo- 
venskoga prebivalstva v slovenskom delu Koroške, ki 
je od nemških vojaških boljševiških band zasedeno. 

Zbog teh dejstev zahtevamo, da gospod vojni 
minister in gospod minister predsednik in vodja spoljnih 
poslova nemudoma odgovorita v zbornici na vpra- 
šanja : 

1. Ali hoče gospod vojni minister onemogočiti 
nemško mobilizacijo od 15.—50. leta na Koroškem in 
s tem nadaljnje nepretrgoma se ponavljajoče nemške 
napade in trpljenja jugoslovanskega prebivalstva na 
Koroškem s tem, da izda nemudoma povelje, da jugo- 
slovansko vojaštvo razoroži nemšk« tioljševičke bande 

in zasede centrum tega nemškega gibanja, Celovec, 
ki je hkrati naravni in upravni centrum za slovenske 
pokrajine na Koroškem ? 

2. Ali hoče gospod minister predsednik in vodja 
spoljnih poslova nemudoma sporočiti zavezniškim dr- 
žavam brutalno postopanje Nemcev na Koroškem, 
varovati pod vsakim pogojem interese našega kra- 
ljevstva proti nemškemu imperijalizmu na Koroškem 
in pojasniti kakšno stališče da zavzema ententa glede 
severne naše granice na,prem svojemu savezniku, kra- 
ljevstvu Srbov, Hrvatov in Slovencev in napram svo- 
jemu neprijatelju, premaganim Nemcem? 

Beograd, dne 8. aprila 1919. 

Sušnik s. r. 
J. Štrcin s. r. 
Dr. Schaubaeh s. r. 
Fran Smodej s. r. 
F. Grafenauer s. r. 
Dr. Janko Šimrak s. r. 

Dr. J o s. Lovrenčić s. r. 
Dr. Deželic s. r. 
Dr. S t. Banić s. r. 
G ost in čar s. r. 
J. Brodar s. r. 

Интерпелација 
господину Министру Унутрашњих Послова. 

За време трогодишње, a мађареке и бугар- 
ске окупације Србије, бнло je грађана српских, 
који су свесно п за новац помагали непријатс- 
љша ратним својс земд>е Мађарима, Немцима и 
Турцима вршећи разне набавке за њихове ме- 
наже, војске и позадине. Они су били испрели 
мрежу лифераната у целој земљи. Црпили су 
зе.мљу. Подизали су цене животним. намирни- 
цама, те изазивали гладовање и умирање сиро- 
тиње од глади. Слабили су отпорну снагу земље, 
a повећавали истрајност и нашдну снагу рат- 
них непријатеља њених. Било их je који су, у 
пратњи жапдарма непријатељских, упадали у 
куће земљорадника наших, узимали од њих, no 
својој вољи: волове. свиње, овце, коње и плаћали 
колико су хтели, - - ако су хтели. Било их je 
који су са ссљацима-продавцима утврђивали 
цену за стоку у динарима, a исплаћивали je, у 
присуству жандарма окупаторских, у крунама, 
које су, no заповссти, вределе два пут више од 
динара — за 1000 динара 500 круна, — те их 
na тај начин пљачкали. - 

C тога ми je част упутити Господину Ми- 
пистру ова питања: 

Сматра ли да у радњама, које су овде из- 
ложене, постоји злочин издаје земље? 

Хоће ли у том случају наредити, да се у 
целој Србији започнс брза безпристрана пе- 
умилна истрага против ових издајника и кривдс 
предати судовима. 

Веогрaд, 0. априла 1919. год. 

Интериелдџ''1 Стојан  P и б a p a u. 
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Интерпелација 
Станка Банића и другова на господина Мини- 
стра Финансија гледе исплате заосталих рат- 
јаих потдора и гледе припомоћи најоскудни- 

јим у »Далмацији«. 

Meby најтеже ране на којима крваве хи- 
љаде најпотребнијих обитељи нашега народа у 
Далмацији спадају без двојбе кобне последице 
проузроковане и баштињене од поквареног 
аустро-угарског режима при дијељењу војних 
потпора. 

Сразмерно ваљда се нигде као у бившој Аус- 
тро-Угарској није за војне потпоре толико дије- 
лило папирнатог новца, али ваљда се нигде као у 
Далмацији није при том тако несавесно, бес- 
душно п пеправедно поступало. 

Највећим посједпицима и трговцима, a 
разуме се и највигаим државним чиновницима 
кроз пар дана, a ne ријетко већ истог дана, ри- 
јешавале су се и дозначивале веома високе и 
масне којне потиоре. Мпоги су примали проти 
законито, многи на мртве и на особе, које уопће 
ne постоје, корупцији п деофраудацијама није 
било ии мјере ни конца. 

Напротив управ они, којима се je морало 
у првоме реду и најжурнијс помоћи, иоименцс 
тисуће оскудпих обитољи, које су биле упућене 
на уздржавање и исрану искључиво од државне 
иотиоре, јер нису имали масних бакшиша, да 
прибаве посредпика, морале су на мјесеце и 
годиие некојв даиаче и од самог почетка рата 
чекати и no вишс пута узалуд ургирати рије- 
шење својих молба. 

Овакотг су за вријеме рата живјели заду- 
жујућн се иа рачун потпоре, која им je no за- 
кону припадала и чију су дознаку као озебао 
сунце узалуд чекали. 

Међутим свршио ее рат, пропале државне 
коруџције и пеправде. Тимо престале су код 
нас у Далмацији на једном све ратне потпоре, 
a паша пак нлада није била у стању, да ис- 
плати нити one, гато су већ биле дозначене. 
Усљед тога код саме окружнс компсије у 
Сплиту остало јо око 3.000 неријешених и око 
5.000 ријетених, али неисплаћених молба за 
нојне потпоре. 

Стога нијесу ријетки случајеви, те невоља 
управо до у здвојпост тјера сирочашне већ од 
и pir je прсзадужене обитељи, које не могу или 
пијееу у етању да добију ни зараде пи кредита 
за пајпулсније предувјете живота, док песта- 
шица и скупоћа, усл.ед талијанске пајезде н 
бдокаде ие само да нс пада, већ у могућем још 
и расте. 

Овакав здвојан положај знатног броја наше 
opahe и сестара на Јадрану бездугапи агитатори 
у служби талијанске пропаганде дијелећи новац, 

бесплатну храну и сваковрсну робу, хоће на сва- 
ки начин да израде ширећи у једну руку бољ- 
шевизам и провоцирајући ради својих империа- 
листичких и освајалачких циљева немире и не- 
реде a у другу руку улијевајући неповјерење 
a очито непријатељсво спрам наше младе др- 
гкаве. 

Праведност, хуманитет, национална соли- 
Ј|;арност као и здраво схваћени интереси 
наше младе државе нужно захтевају и траже 
да се ове несносне прилике чим прије уклоне и 
побољшају. 

Питамо дакле господииа Министра Финан- 
сија : 

1. Je ли му познато, да je корупциони си- 
стем бивше Аустро-Угарске многоброЈне сиро- 
машне и потребне обитељи у Далмацији незако- 
нито лишио војних потпора, на које су имале 
право, a нијесу ни до данас исплаћене? 

2. Јели господину Министру Финансија 
познато. да ради тога многе обитељи у Далма- 
цији тешко страдају и да ово њихово критично 
стање бесдушни агитатори израбљују у бољ- 
шевичке и протудржавне сврхе ? 

3. Јели господин Министар Финансија 
вољан дати покупити односне податке и поду-, 
зети потребите мјере да код ликвидације бивше 
Аустро-Угарске у Бечу буду признати зарачу- 
нати заостаци дозначених војних потпора? 

4. Јели господин Миеистар Финанасија 
вољан дозначити већ сада покрајинској влади 
за Далмацију, као што je учињено за Црну 
Гору, један кредит од 3,000.000 круна којим 
би она била у стању да пабави животних на- 
мирница, и да их бесплатно дијели сиромашним 
слојевима пучанства, посебице онима, који су 
услед великог сиромаштвд особито извргнути 
кушњама талијанске корупционистичке про- 
паганде, која управо бесплатним дијељењем 
хране настоји да их у националном погледу из- 
ради за своје сврхе. 

УВеограду, 11. априла 1919. године. 

Станко Банић  и другови. 

И н т е p п е л a ц и j a 

Сташса Банића и другова na Г. Министра Фи- 
иапсија и Господина Министра Трговине гледе 

слободног извоза вина. 

У компсзациоиом уговору са TIeiiiiio- Сло- 
вачком нема међу компензационим производима, 
које може nama држава да извози у опће спо- 
мена o випу. иапротив у комиеггзационом уго- 
вору са Немачком-Аустријом предвиђа се извоз 
нина у вредности од самих 2.000.000 круна. 
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Према даиашњим ценама од» 50.000 круна 
по вагону могла би, ако се узмс у обзир само 
Далмација, ова да извезе 40 вагона вииа. Дал- 
мација напротив има за извоз каквих 40.000 
вагона вина, којс иредставља готово главни и 
једини већи експортни производ. 

Аустрија и Чешка неће да даду' своје upo- 
нзводе у имс компепзацнје за вино, јер сматрају 
ово задње као луксузни архикал, пак je зато по- 
требито, да се извоз вина посве ослободи од 
компензацпја и допусти слободни извоз у Ау- 
стрију и Ческу. 

Далмација je услијед рата и виноградар- 
ске кризе економски веома тешко иогођена, пак 
ако се не омогући посвема слободаи извоз и 
онако малих колнчииа, вино he се покварити и 
народ довести у здвијан господарски неодржив 
положај. Што се гошодин министар Финансија 
боји, да he на тај начин увести круне у нашу 
државу то не стоји, јер трговац којему се вино 
плати у Бечу или Прагу, тамо ће с новцем и 
диспонирати, пак he евентуалио прибавити бо- 
љу наплату илц диспонирати с тим новцем за 
подмирбу својих дугова. 

Али без обзира на то послије биљеговања 
новца постале су круне других држава валута 
као свака друга, која има свој течај, према ко- 
јому сс одрсђују цеие. 

Питамо стога господина министра Трговине 
и господина Министра Финанснја: јесу ли 
вољни дозволити без икаквих ограда и компен- 
зација потпуно слободан извоз вина изван гра- 
ница наше државе ? 

У   Београду, б.априла 1919. године.. 

Станко Bairah с. р. 
Др. JI. Погачник с. р. 
Штрцин с. р. 
Шимрак с. р. 
Смодеј с. р. 
Др. Јосиф Хохпец с. р. 

Ф. Пишек с. р. 
Иван Першић с. р. 
Др. Ф. Јанковић с. р. 
Графенауср с. р. 
Др. Ј. Ловренчи]! с. р. 

И н т o p п е л a ц и j a 

Посланика Јурја Бшнкини-а па Председпика 
Министарског Савета господипа Стојана М. 
Протића и Министра Саобраћаја господпна 
Велислава Н.1 By.iioBHha o пријекој потреби 
јединствеиог уређсња цоморске управе и уте- 
мсљења министарства поморства за цијело 

Краљевство Срба, Хрвата и Словенаца. 
Великс задаће намењене нагаој трговачкој 

морнарици при извозпој и увозној трговини 
целе државе Срба, Хрвата и Словепаца ne дају 
се ни замислити без добро урсђепе поморске 
управе. 

Осим тога поморској управи спадају то- 
лике друге важне гране народно-економског лш- 
вота, да je аисолутно потребно најпоспешније 
уређење, Сиоменути heiio само на пр. поморско 
рибарство, паутичку наставу, иоморско здрав- 
ство, 11омо1)ске убошке закладс, бродоградитељ- 
ство, лучко грађевине, уређивање и надгледање 
паробродаских свсза, дрн{авнс субвенције за 
разна иаробродарска IIoдyзeha, које су пре рата 
износиле 50,()00.000 круна. Све то зтши, и. 
проиада бсз сиажне руке поморске управе. 

Иосле слома бивше аустро-угарске монар- 
хијс, i.'oja je нашу обалу била поделила на две 
помореке области: на аустријску у Трсту за 
тако звано Аустријско Приморје, Трст, Истру 
ii Далмацију, са свим отоцшга; и на Угарску на 
Ријеци за Ријеку и Хрватско Приморје, лучки 
уреди Хрватског Приморја ирешли су под зе- 
маљску владу.у Загребу, лучки уреди Далма- 
дије дошли су ■• под лучко поглаварство у 
Силиту, a за лучке уреде Истарског Приморја и 
Нетарских отока није ништа овдређено. Свих 
тих уреда имаде на нашој обали и на отоцима 
14 под имевом лучки, a 134 под именом лучких 
изложенства испоставах и агенцијах. 

Неколико вредних чиновника поморскс 
владс TpiiihancKc и ријечке воде још данас при- 
времене гшморске послове у Загребу, али o ка- 
квој редовној управи не можа се говорити, јер 
Miioni југославенски чииовиици. инжињери за 
грађсње лука п ирегледагвс парних стројева, 
струкови.аци за иоморскс светионике, капетави 
и помоћници нису до сада ни преузети у службу 
те чекају своје паметтење код вове поморске 
управе наше младе државе. 

Пријека je нужда, да ово несређено стањс 
чим upe престане и да name поморство буде прс 
евега уређено за целу обалу Срба, Хрвата и Сло- 
венаца, под једном врховвом области, код цен- 
тралне владе у Београду. 

Дентрална влада имала би пак одлучити 
услед једне свестране анкете, патемељуфактич- 
ких потреба и у сугласју с Народвим Предсхав- 
шштвомЈШкода уреди цијелу поморску управу 
дуж вагае обалс; имала би одлучити што врије- 
ди да се сачува од старе организације аустро- 
маџарскс с једпом поморском владом на Ријеци, 

' a другом у Трсту, евентуалво у Сплиту или Ду- 
бровншсу, или да се сва поморска управа по- 
'•тави на еасвим нове темеље no узору поморских 
оргапизација великих поморских држава, осо- 
бито Енсглеске, старе мајсторице слободе и uo- 
морске ве.)гачине. 

Досадашљом оргапизацијом поморске упра- 
вс напш интересирани кругови нису " уопгате 
билп задовољни. He само зато гато су одлучну 
ријсч водили Немци и Маџари, који су мислили 
да познају морс и његове даљне тајне и срџбе, 
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јер су га кадгод видили на каквом забавном из- младој држави имамо већ на претек тих ммни- 
лету; не само зато што je у опште поморска старства не би вриједила, јер свак увиђа, да he 
управа трпила од комплицираног аустријског многи од данашњих ресора отпасти, као зрело 
бирократизма, што je још подржавала и законс воће или да he бити абинирани, нетом се скло- 
од добе Марије Терезије, него и зато, што се на пи мир и наш јавни живот ybe у редовиту коло- 
министарствима у Бечу и у Пешти није ни изда- течину. 
лека посвећивала дул{на пажња поморству, то^" Иосебно министарство за поморство нам je 
великом извору богатства свих поморских на- потребито не само обзиром на велику важност, 
рода.Иу Бечу и уПешти поморство се сматрало коју свака и најмања трговачка морнарица има 
као нека споредна ствар, те je било у задње доба данас у свјетском промету и у великој утак- 
додељено Министарству Трговине. Давна жеља мици, која настаје послије овог ужасног рата, 
нашег 'поморског пучанства, наших вриједних него и обзиром на разноврсна   тргвачко-поли- 
капетана и бродовласника, да се за нашу трго- тичка питања, у којима она врши своју улогу, 
вачку морнарицу оснује особито министарство као на пример жељезничке тарифе и бродарина, 
и да joj се посвети сва потребита нега и Дажња царинарске тарифе,  међународни царинарски 
остала je глас вапијућега у пустињи. уговори, трговачки, бродарски и конзуларни 

Наша млада држава не смије и нећс упасти уговори, лучке и конзуларне пристојбе, конзу- 
у ту погрешку. Hama морнарица, која нам je ларни уреди и тако даље. 
била сачувала кроз вијекове слободу славног Обзиром на све ове разлоге и дубоко увје- 
Дубровни-ка, коja у својим аналима броји једног рен, да вршим еминентно патриотичку дужност, 
Марка Пола која je при открићу Америке дала част ми je упитати господина Председника Ми- 
Колумбу најбоље морнаре, a за чијим бродо- нистарског Савета и господина Министра Сао- 
вима су се јагмили у средњем веку најмоћнији браћаја: 
владари свијета — мора да опет дође до своје 1. Јесу ли господа Министри вољни нај- 
старе славе и величине. A доћи ће без сумњс, већом поспјешношћу заузети се у сврху, да наша 
ако je одмах сада у почетку ставимо на здраве поморска управа буде без оклевања уједињена 
и чврсте темеље, који he одолити свим соци- за цијелу обалу Срба, Хрвата и Словенаца под 
јалним олујама и зубу времена. једном врховном области, код централне владе у 

Усредоточити свемногобројнепоморске агеи- Београду? 
де у једно посебно министарство за поморство и 2. Да та врховна област буде темељним ка- 
поверити их струковњачким рукама — то mije менном Министарству за поморство, које би се 
пикакав луксус, a ни којекаква страначка коп- чим ирије имало основати за цијелу   државу 
цепција, то je државничка увиђавност, то je, Срба, Хрвата и Словенаца? 
стварна потреба, коју нам намбћу наши др- 
лсавни интереси нага природни положај на мору ^- апРила 1919. год., Београд. 
и природно звање знатног дијела нашега при- 
морскога пучанства.  Ни  опаска,  да у нашој " Јурај Б и a н к и н и. 




