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llpivinvunii;. Murna Трифуновић за, Извести- 
• IUH др. Славко llh'licpO]; ;;;l.  МплораД llvjll'lllh ЗЕ, 
Војислав .HiKuili (imjc овде), Јовав M. Јованови!! 
(mije овде); др. Грогор Жерјав за, Јоваи Маговче- 
i;i:li ;i<'i, др. Свстнслии ПопсшпН ;i;i. Лоспп Дрофе- 
iim;. за, Maimili Хусеии (није евде), Радомир Фи- 
.imioiinli за, Хусбјин Алић (imje овде), Стјепаи 
Бариђ (iinjf овде), др. Апте Дулибић (није овде), 
др, Јанко Шимрак (није овде), др. ЈБуба Поповић 
за, Веља Вукичеви}! за, Maraajjuih Ппрахим (mije 
( идс), др. III.VMOiiKOBiili Il.inja :!ii. ил.гдер Већеслав 
■ул. Јуре М. Врсалови}] (није овде), Јовап Ђоновић 
(mije овде), Д1>. Момчило Ilmi'mh за. 

Председник Миша Трифуновић: Господо, 13 
je гласало за. Потребно je... (Др. Славко Шеће- 
ров: Један против!) Ko je против? - (Др. Славко 
Шећеров: Барић!) Барић није овдс. 

Ona стпар. господо, није свршена. Данашву 
гсдпицу закл>учујем, a заказаЉу идућу за данас 
после подне. (Приговори.) Онда hy заказати сед- 
иицу за cyipa у io сати аре подие. (Милорад 
Вујичић: Оутра у 10 скгв има седница Одбора за 
иоделу земље. О^редите седиицу за прсле подне.') 
Онда сутра na пбсле подне у i carai: продужење 
данашљега дневног рсда. 

(Седница je заЈсључена у iii._, часова.) 

XII. ОЕДНИЦА 

ЗАКОИОДАБНОГ ОДБОРА 
НАРОДНЕ СКУИШТИИЕ 

КРАЉЕВИНЕ 
СРБА, ХРВАТА II СЈ10ВЕНАЦА 

држапа 23, повенбра t921. г, у Београду. 

Вредседавао председник Миша Трифуновић. бама,  које се тичу   пореске   политике.   l>';i<)   што 
Секрстар др. Павле Чубровић. знате, мп смо iipom.iii пут приртупили ['ласању и 
Присутна rv била гбспода Министар Фипап- |:'";<| Т'|Д;| miQ био Довољан број члалова прису- 

сија др. Коста  Куманудн и  рефереит Министар- тан. то сад  молим, да   пбиово  приступимо  гла- 
,..,.,,,, фтшгција Михајло Протић. r;l"'-v- ' ■ секретар he прозивати и ко je за, гласаћс 

за«, a ко ](' iipdTiiB гласаие »против«. 
(Почетак у (€.30 часова.Ј ,.                   „ 

,.                   ., '       -r-    ,         ,     , ( екретар др. Павло Чубровић  прозива  чла- 
Председник   Миша   Трифуновић:    [осиодо, .:, ,,,. законодавног одбора и omi су гл^али овако: 

отиарам 12. седиицу Затсонодавног Одбора. Мо.шм ..... 
ча чујетс заиисиик прошле седнице. Михајло <Кивковић за, Јован Маговчеви!! за, 

Секротар др. Павле Чубровић чита записпи]; ■]l"l,."'a,l,;
1 ^fV*'   Веће^а| T

l
t

;"i;,,'l'1 
за" v1''' 

u. седнице ^акоиодавиог бдбор^ ,,'"IJil Р5^051* ::'п- ;f   '^ ^0™* ;!il> X-v- k             ..'        _          '           ,, <4ijiiii  iMamiili (mi|i' овде).  Ilvpiiia Поад^јац (mije 
.Председник Миша Трифуновић: Има .m upu- овде))       Светисчав Поповић за, m Славко Ше- 

медаба na прочитанн протокол?>(Нома.) Објављу- r.cpor, за, Љуба Јовалови* за, др. Анте Дулибик 
■|,,N,vt'1 -i1,   протокол   iipiiM.i,.ii.   Молим  да   чујвтс против; Јосвд Дрофенда за, др. Грегор Жерјав за, 
молбе Koje су приспеле Одбору. Појиолав Ј. Лазић против, iype M. Врсалови!! про- 

Сркретар др. Павлв Чубровић (чита): Главпа тив, Сфпан   Барић   прогив, др.  Јанко  Шимрак 
>iipai:a удруаампа деловођа п micapa моли, да ct; црртив, Милорад IJvjiiMiil, за, Веља Вукичевић за, 
исплаћуЈе додатак од 2Г)0 дииара и опим  тин- гос.ар Ajimej цротив, Милош Ћ>ифудовић за, др. 
ским деловођама, ICOJB  немају за ro квалифих«!- Павле Чуброви}] за 
ције; 

Паробродарсжа друштва  моле, да сс иомор- (После гласања.) 
ски саобрапај ne одваја од осталог саобраћаја п ПредседшпЈ Миша Трифуновић: Резултат je 
да остапс у компетенцијн  Министарства Саобра- гласања, господо, овај: r.raca.'io jo свега 21 посла- 
haja; ешк; за гласало je 15, a против глаеало јо 6. Огла- 

Савез   imr.'iamiN   n    остурапајућпх   завода шујем, да je  Законодавнн   Одбор репшо:  да со 
моли, да се чл. 31.  привременог закона o буџет- уредба o iio])i'-y na послог.пп, промет прати Сек- 
ri.iiM дванајстинама елиминира; цији, Дакле, ова уредба je враћена Секцији. 

Кућевласниди  нз Суботице моле, да се све Има. рсч r. Митктар <l>miaiiciija. 
уредбе u наредбе o становима ставе вал снаге. Министар Финаноија   др.   Коста   Кумануди: 

Свс ове молбе упућене су иадлешним одсс- Господо, пре tio што бисмо прешлп na nperppcaHiC 
ппма. ооталнх уредаба Мипистарства Финансија, ja nar 

Председник Миша Трифуновић: Одбору  оу молим, да мп допустите да учиним једт^ изјаву. 
отнгли, господо, извештаЈИ од l. секцијс. која je [Јомоћиик  Геивраллбг Директора непосред- 
иодпела нзвештај o уредби o оргализацији  фжав- цих пореза, г. Стојиљковић na јсдаој од прошлих 
nor доора Бојбс n 111. секција [шдпспа je изпоштај содпица Законодавног Одбора  тврдио je:  како  у 
o уредби o нсољавању. Србији на нме иореза  na р^тне  добитке raje до 

"осподо, прелазимо na дневии ^ед. Ha днев- сада trauua наплаћено. To тврђење у суштшш, го- 
пом je рсду претрес кзвештаја i. Одсска o уред-    бподо, mije та1  Допуст^те, да у иедолшсо речи 



ш (/пчшгр.- бслетке 

кажем im tcojH je иачин пррез на ратне добитке за- 
ведеи ii n.'i који je начтј проввдено његово м шр- 
IIM'II.C. 

Закои <> порези na ратне добитке претрпео je 
v ток.У iioiMciii.c три године sfHoro6pojHe измене. 
Др роДакције, icoja je данас у важности н која се 
д4нас иримењује, није се могло доћн све до фи- 
[јацсијског закона за [920./21. годину тако, да je 
nopesj ILI ратне доби^ке ртупио на cimrv тек онда, 
када je тај финансијски за1>од добио обавезву 
силу, ii то je било тек С2Г>. октобр^ 1920. године. 
Финансијске власти у старим граиицама Краље- 
вине Србије и Црне Горе нису моглс одмах отпо- 
чети Да ii|)iiM('i!>yjy onaj заков п то из разлога, 
које hy сада навести. Ha првоме месту, у то време, 
кад je финансијски заков за 1921. год. ступио на 
снагу, одпочет je рад на привременбј аконтдцији 
пореза за 1919. год. na рдмах затлм прешло се и 
na редоваи разрез пореза rfa 1919. и 1920; год. У 
craiiiiM границама Краљевине Србије финансијске 
управе нису MUCKI прреске устанрве, поред тога 
mro сви порескн iioc.ionn спаДају у њихову ком- 
пстспцпју. оне се баве и још осталим финансиј- 
ским тггап.има.. крја стоје у ближем или даљем 
додиру са Мшшстарством Финансија^ тако да фи- 
ггансијске управе нису биле у мог^шости да ова- 
ква два посла спроведу непосредно; разрез редои- 
ног пореза и разрез пореза на parne добитке. 

Сеи гога морам констатовати и то, да у вре- 
мслу, кад je овај порез требало почетн примењи'- 
i;;mi. финансијске управе у старим границама 
Краљевине Ррбије и Црне Горе иису располагале 
довољтш ороЈгм особља иити су имале довољло 
спремпог "iimoniiimiTiia. To je биб разлог да je раз- 
рез овога пореза на ратве добитке почео ефек- 
тивно да сс вршн тек v i"-i. год. MCIJ.VTUM. to- 
сподр, десилр сс ono, Порески одбори, који су upe 
свега пмалп Да утврде акоитацпју за 1919. ГОД. na 
за тим да спрбведу и редоваВ разрез за 1290. год.. 
тп су порескв одбови или услед неДовољних упут- 
става, која су пм била дата или услед погрешног 
разумеваља законских npoiraca, тп порескв од- 
бори разрезујућА порез у исто време везивали су 
eda дг.а пореска облика и ррдовав порез u пррезна 
оатпс дооип;*1. тако да će мсике са свим јзлободво 
да тврдв да разрез пореза било привременог за 
ii)io. год. ii.in I;O.IIII;O je извршено за 1920. год. 
пбухвата п рсдоиап порез и порез па parne до- 
пптке. 0;i, туда су шгогрбројве жалбе иорале доћи, 
iioniTo je иорез редован самцм тим, mro je обухва- 
ТИО II једаи II ДРУГИ ОблИК. МОрао oirni V.elill пего 
mro je тр^бало ;ia буде. Дош/ге су мкогоПројме 
■калое. .Ме])\-тпм поред свега тога за 1010. и 102П. 
год. порез je ппак наплаћиван тако, да у тој на- 
ПЛа.ГИ iiopeiie. n ai;o je' ona протпипа зажону, иа- 
лази će u редовав порез и ћорез na ратне доби^ке, 
Melj.VTiiM. као mro рекох. ;;ai;oii je iiapel)iinao. да се 
тторез na parne добитке разреже сасвим рдвојено 
од родовног пореза. Према томе, жалбе су морале 
битн   nonnniTene.   алн ЈС   оетало   TO.   да  je   nope:; 
овако разрезап, to јест n kao редован nope;', и као 
nope:; na paTHfe ДОбитке, iinai; паплајлшап. Према 
томе. господо. изјава KOJV je дао помоћниЂ rette- 
1>а пк i- дпрек-гора пепоередт' ПОрезе. ona je фор- 
Ma.'ino тачпа у томе СМИСЛУ пттб, ПОрф na parne 
icdiiTKe v етарпм граппцама Крал.егппе Србије И 
U|)ne i'ope nnje nainalien i;ao nope;! na. ратне ДО- 
битке, a.in je у суШтВПВ петачап због тога nrro je 
једпо11р"мепо    nan.'ialKMi    ea    редошшм    |[оре;!ама. 

иада су ове жалбе биле поништене, онда се при- 
ступило редовном разрезу пореза na ратне до- 
битке. Морам крнстатовати, да raj разрез порезе, 
ирји je настулио после, nnje npann.ino извршеп и 
да je готово морао свуда бити поништен n сада 
се iionona ii:!r,pinyje. Међутим, као што кажем, у 
дрисавну касу нпак je yiijao порез na ратне до- 
битке заједпр pa редовпим порезом^ 

У крлако еам Morao ковстатовати, гоеподо. 
no стеаографсшш бележкама, појвдина господа 
iK/e.ianiinn поводом one изјаве тврдили су, какр 
nope;! у ('poiijn у етарпм фаницама Србије плп 
nnj" паплаЈшпап iini;ai;o n/m je naiMaliiinan врло 
МаЛО, n nna r.nnie. да пма ii;;r,ecniix пбреСКИХ 
облика у којпма nnje nni;ai;o паплаНппап. Допу- 
стите Min да према подадима, кбје има Министар- 
ство Фввансија, нзнесем кчако стоЈи стање разрбза 
n паплате пореза У целој nainoj држави. Ja пмам 
бвде податке, i;ojii пду од i. јануара 191'9. год. до 
31. октобра 19Ž1. г. За то време са ^&дуж&њеи по- 
резе етојп овако: У Орбијн и [Твној Горв заду- 
жење износи 149,137.610 дивара; у Словенији 
I45J969.750 дивара; у Босви n Херцеговини 
134.026.000; у Хрватској и Славонијн 167,320.000; 
у Далмацпјп 9,645.829 дппара: у ВојВОДИНИ no- 
мамо података p задужењу. llaiKialieno je у ИСТОМ 
ПврИОДу премепа од I. јапуара 1010. до 31. ОКТОбра 
1921. овако: у Србнјн 155,113.000 динара однрсно 
104%'. Ona велика џаплата, која изгледа несраз- 
мерпа према задужењу долази одатле, што je ;ia- 
цужење нзврпшно у 73 финавсијске управе, a де- 
фппптпппог задужења joui нема за bo финансиј- 
(лл|\ управа. 

У Војврдипи je наплаћено 97,407,25(5 дивара 
одаосно (ni n ^-'/i: у Босдјв и Херфговиив на- 
iMaheno je 89,528.500 ДИНара ОДДООН0 66 и V//'': 
у Хрватској n Олавонијв je наплдћено 139,879J500 
дивара односно 82 n [/■■'/(■. у Далмацији наплаћевР 
je 9,662.500 0ДН0СНР 100%' n у ВРЈВОДИВИ je папла- 
heno 143,544.790 динара. 

Што Ре тпче специјалвр пореза na земљиште, 
o коме je такође говорево na једној од седнцца-За- 
[сонодавног Одбора, у Србијн за IOIO. i'. та,ј je по- 
рез задужев и наплаћев у издосу у старим гра- 
ппцама Краљевине Србвје за 6,438.978 дппара a 
у поппм областима Краљевиве Србије 1,682.728 
дппара. .^г ГОДИВВ 1920. n 1921. у етарим обла- 
стима 4,178.760 лппара. a у новим областима Кра- 
љевиве Србвје 874/507 дппара. Према томе из 
ових полатака мо|)а( се доћв до закључка, да je 
гторез у Србији n задужев n наплаћена специ- 
јалво порез na земљиште да je наплаћен готово у 
пупој мерп. да nnje остало na дугу ништа. 

Иредеедпт; Миша Трифуновић: Има реч г. 
известилац. 

Извесгвлац др. Славко Шећеров: Меви je 
жао, IHTO г. Виловић nnje овде, којн je тврдио, да 
у Србији nnje nnniTa naiK'ialnMio 0Д земљарине. -Ta 
сам рвкао, да hy у једвој од идућих седвица из- 
петп податке 6 томе [{олитсо je [гроцедтуалдо na- 
плаћевб у [шједивим крајевима; Мислим, после 
нзјаве г. Mnnin-ipa да то nnje потребнр n молио 
diix господу iioe4aniii;e из љеговог клуба. да му 
обрате паЈКњу na one податке, noje je изпсо г. Мп- 
ппетар. 

Председвик Миша Трифуновић: Горподб, 
еада je na   реду   (говв   извештај бр,  40,  бписка 
уредбе, 11ма реч г. lllehepon. 
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Известилац др. Славко Шећеров; Врој 40. 
riiiicKn Уредаба, Г1ривремени закои o државној 
трошарини, таксама п аристојбама од 27. јуна 
1921,. године, »Олужбене Иовине« број 152/21. 

У оиом за1сон,у садржане су све дотле изда- 
ване одредбе o таксама и троитарини. Њиме je 
upi шврено иоред ранији^ 70 још 99 тарифнд^ 
бројева Срлског Закона o таксАма и гри новозаве- 
дена тарифна броја, који су протегнути гакођер на 
целу Краљевину. Овим законом обухваћено су све 
раније нздане одредбе o трошарини и таксама, у 
колико niicv нзменЈвне im укинуте. Замењена je 
стара трошаринска тарифа иовом и протегиутн су 
iipoiiiirii српског saKoiia o таксама ca његовом та- 
l>ii()i(iM li правилникол ii na [федратиу Црну Гору. 

Одсек нредлаЈке, да ое овај привремепн заков 
npiiMii ca iicKiiM изменама. 

Ja бих молио, да Одбор иретресе у иачелу 
овај приврвменн заКои o трошарини, na да у спе- 
цијалиој дебати гароримо o измепама, које секција 
предлаже. 

Војислав Лазић: Ja сам свестав тога, да у 
данашње време кад je i;iiiiiM'.iai)iijci;ii .м;пс[)||јил 
мпого скуцљи, него што je ралгаје био; хаксе не 
могу бстатв одолике колике су раније биле. Ani 
Mciiii изгледа то да je код појединих тарифншс 
бројева иного и сувшиеЈ да су цојединв радрви, 
односно поједине радње, овтерећени сувишним 
таксама, да збрг тога гра1}анство мораће престатн 
да обавља хе послове услед претерано сукпшипх 
такса, те да на raj начин пресуши тај взвор, који 
je био ранијв, или Ке то изазватв у народу једно 
{■трахоипто негодовање. Mu смо ових дана, го- 
оподо, iiMii.in нвпрестано првдлог законскв o опте- 
рећнвању народа разнхш дажбинама и раЈзним no- 
резима. Mcim се 'mmi. господо,'да je влада учи- 
mi.iii једав јуриш на народ цорезивањеш у разнш] 
правцима. Mu смо ових дана нмали аорез на про- 
MI'T <■ аовишавањем ориреза од '25—boft, повиша- 
вањем иепосредних пореза на земљшпте трипло. 
(Известилац др. Шсћеров: To je укинуто.) Мл смо 
iiMii.in урсдбу, која адо се не укиће, постаће закон. 
Cew тога mro сб трипло повишава непосредни по- 
рвз na све облике земљшцта, то повишавање по- 
влачв за собом и повећала^е свих постојећих ори- 
реза. Il.i онда, господр, ималн смо повишавање 
тропшрпигких ставова, дакле једном рвчју влада 
je упохребила у свима могуКпим правцима прин- 
цпп да само mro вишб народ одтерети, не мислећв 
na то да лн ће то народ моћи издржати нлн не. 
Тако нсто да би влада што више од народа ис- 
npu.iii. ona je 'mi; и једну баику, која je донекле 
могла служитн као чародна установа, која je на- 
Ј)од\' помагала, претворцла у једну обичну балку. 
Ha ирпмср треба да се Управа Фондова претворл 
у обичну балку, те да нас и она експлоатише. 

Влада се inijt! старала и ne стара се ,да укине 
стране делерације, сдносцо наше делегације na 
отрани, ,које постоје без i (ипсвога циља и вуку 
ii.DiT.v без вкакве потребе; не etapa се o томе да 
cM.ni.ii број излииших установа кбје постоје у 
звмљи, a гако исто да смањује чиновништво у tio- 
jivniHiiM устаџовама, којих нмамо и сувише. II. np. 
у прошлој годинн билр je no три и до четирн 
учвтеља tia плати v једноме иесту, a нико од њих 
niijc био im дужности. .х' осталим 'пл^типм џад- 
лештвима било је.јошмного rope. Мени се чиви да 
владина финансијска пОлитика не вде оним 
цравцем, којим би требала да иде. Најкаравтери: 

cTiriiiiijc je овдо то, којим путгм влада тежи да 
спроведе oiij намето na парод. Ona мисли да учивв 
то једним заобилазиим путем, a ne једино правил- 
miM путем, преко Народвога Представништва, 
које je једиВо надликно да клжс своју реч o TOM 
Оптерећењу пароДа, Све ове ургдпс које мн tipe 
тресамо a тичу се далсбина, које се ударају na na 
рОД, датАралге су под 27. јупом. у очи бамог дана 
ногласаваЊа Устава, te no томе ja сумњам, да су 
one биле готове до тога даба, нвго верујем, да je 
само искоршпћеп члав 130. Устава и датиране 
■27. јупом, како ии се само обишла Народна Скуп- 
iimiiiii, [voja je једтгна падоеЈкна да вотира влади 
кредите u да кажо евбју реч o оиорезивавЈу na- 
рода; (соја je дакие једиво падлсжпа да тс законе 
редовВнм иутсм довесе. 

II:; оврга пројекта иидп со, да je Влада внцгс 
полагала na варотн дајућв таксс? Bapoiupia, да 
њима подмирују поједнде рвоје по^ебе. To право 
na панлату такса caifla нм je много вшде ороши- 
рено no IHTO су га нмади 0,0 рандјем закону, ко.ји 
j;1 вшкио прг овога paia. Тако, варошке Рпћине су 
iMija'in.ic сврје пијачне faicce, затџм таЈксе за кал- 
дрмипу, a беогрддшса општина je врб сдецијаЈшо 
;!iiiimiliiMiii: њОј je дато спеддјално ifpaBO и ojia 
je установцла читав низ орреза na све мрруће npp.- 
нзводе, којп сс доносе у Веоград. Међутим Влада 
се nuje постарала o хоме, да ^а могућдрртч и сео- 
I'I.IIM општинама да живе в да дврје приходе под- 
мирују цз тих •iiii;c;i. Оне су рстављеие саме себц. 
One iiv.'ij.v upaliti na naiMaiA' штх гакса, које су 
J( m np,' рата нмале ираво папа.-Нишатп. Зато je 
Министар Фииансија мењ^јући досадаље и увог 
дећн нове тарифве ставове трвбао створитв мо- 
гућвости п сеоским опиттинама, да и оне no овоме 
закону мпгу iiMiiTii бар Егеких прихода. Јер сва- 
како да и серске општине скупо бтаје хартија и 
[Јанцеларијскн материјал i;au п државна надле- 
штг.а п ргаптине ne могу саме те таксе да npoira- 
сују, јер немају законског ослонт^а. To Есонстату- 
Јсм само због тога да се види, кшо се у рдпгге на 
сваком месту заборавља село, сеооко ртановништво 
ii.i, 'iai; n сеоске општине. To општине остављепе 
су саме себи n морају да порезују своје грађан« 
прирезима тако страјпнима, да има отптина где ти 
прирвзв нзносе 500%' цорезе. Таксе код редовних 
судова остале су асте kaO n nge pata. 

ОгОга, госџодо, што не могу покловитв пладв 
поверење за вођење овакве финансијоке поли- 
лике, ja liv гласатл против овога закона. 

Председидк Миша Трифуновић: Пма реч г. 
ДрОфеник. 

Јосип Дрофеник: [{ теј TDMI.'II морам иа- 
cToiiiiu iipimoMiiiiTii. Ta зацонски начрт рбсега тро- 
шарИно na liimo кот сплошно трошарино. C гвмое 
годи иинородпим крајем name државе велика кри- 
Е1ица. Випарство je велеважца панРга вароднега 
гобподарства, a катеро се бавијо баш вајревнејши 
кметје. Затр впрашам г. финанчнега министра:али 
je вољан, взвзетв mino нз сплопше трошарине mi 
та приделек подвречи само сдецијалнл трошарирв 
какор je то до седај било? 

Господје, велика ра^лика je в тем, чв'је г.ппо 
предмот сДлошне трошарине a.m na само специ- 
јалне трошарине. Кајтв чо бо виво подвржено 
специјални грошарини, je кмет прорт равних nm- 
i.an im je не бодо веч догајалн гакожалостан слу- 
чајп какор na np. пред недавнтш часом na Долењ- 
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скем, j^ji'p со цревеч натанчш] фииавдарји стре 
љали на непоучене, сидер добре људи. 

lio закону je, какор сеџ јаз видел, шер ви- 
иоградник аополнома опрошчен троцшрипе na 
вино, колшшр га иоиије сам дома. Вино^раднни 
je должап само аријавити свој« ариделек; он je 
иод контроло. Me in; пријави, je тихотапец mi се 
кот так васледује. Трошарина се мора-плачати 
GUMO, чи се mino прода. Зато мислим, да би било 
паметно, да се та конгрола сллох опусти, квр [ic 
принаша држави оикаких дохотков, ахшак je само 
г.пр разних шикан з драгим апаратом. 

Од друглх стварех бомо грворили ари спеди- 
јадни дебати. Ту доставим само ше цекај гледе 
такса, j;ii се плачујејо об [феносу нметја^ Mu но 
емемо водити само финанчне политлке, ампак 
тудп arpapfto jio.'in'i'inu). Ми морамо гледати, да се 
цласти стадна мањша кметска иосества охра- 
imjo. Вземимо случај, да умрје оче. Удова мора 
плачатв тако преиооно (гаксо, Да мора алн аосе- 
ствр продатл a/m ni im Tai;o обременити да tie 
моро дихати. Зато би предлагал, да бп се уведел 
иасус за c.iv'injc. KO 11ЈИ1ДС иметје на вдово али na 
cima. (na сородстио и пјшсм колену), брез давчних 
]i таксппх iipcnoc. Тако би се шчитил сталнн кмет, 
mi je стебер. Пач na će лахко звишајо преносне 
таЈксе npn IKII'I'CTUIIN. I;II предејо лето за летом 
в Друго роко. 

Просил би господа финанчнега министра, да 
упоштева наведене ствари im да пристане на то- 
задевне прод.шгс. кн се бодо ставилн  при  поса- 
мезнш гочках.  Че бо наше захтеве упоштевал 
бом гласовал за предлог; сицер бом na морал гкал 
r.iaionaTii протп преДЛОГу. 

Првдседшш Миша Трифуновић: 11ма реч г. 
Јуре М. Врсаловић. 

Јуре М. Врсаловић: Ja h.v. гослодо, говорити 
само o закову o трошаринв na виној пошто je ирј 
друг говорио o осталим уредбама. Ja hy говорити 
o трошарици na вино зато; што ona осим onhe це- 
праведности као и сваки другн трршарински по- 
рез iioralja. једнако све слојеве без обзира na n.n- 
Јсово нмућсгвено стање, садржи и друге двије 
крупне неправде. Прва неправедвост, коју raj na- 
мет садржи, јесте га, што овај камвх није протег- 
пут na цслу државу, pero само na one крајеве, 
који су били под аустро-угарском монархијом. 
Друга пспрапсдпост, коју onaj памст садржи, je та, 
IHTO ciiman намет пије протегнут na остале полл,- 
дјелске производв као иа пример na жито, i;yi;.v- 
руз n стоку. 

Овај закон o rpoiuapmiH особито погађа ви- 
породае крајеве, међу које спаДа нарочито Далма- 
цпја, Далмацпја која je искл.учиво, може се pehu. 
впноградарска земјва. Далмадија која од виногра 
дарства живв овим he зоконом битв тешко пого- 
ђева као н^јсиромапшија земља у вашој Краље- 
i.'iinii. Оспм тога Далмација сада преживљује 
тешку економску криву, јер филоксера хара те 
крајеве. У.место да држава и влада изађе на сусрот 
становништву Далмације, вако би ona што пре 
обновила пропале винограде, ona му памеће na 
врат тежак јарам као nrro je onaj заков o троша- 
ршш. Ваља да знате, господо, да осим државне 
трошарине наше пречанске варопга, у које се ве- 
iuuroM далматииско lamo ininoim пмају ii (•I!oj(, 

фадске даће тако, да Једап литар вина кад Дођ( 
na пример у Загреб има да плати 5 -G круна na- 
мета no литру n онда пптам ja Вас, господо, поито f 

lamo мора. да буде, кад се na мало продаје, илв 
пошто cenai; мора mino да даде, ако jeohe да га 
1грода? 

■lom једна oKo.iimcT пма i;oja заслужује napo- 
читу пажњу, a хо je саобраћај Далмације и њезива 
удаљеност од државних центара и њезина слаба 
веаа.са пноземством, вуда сето виво извози. Иосле 
губитка Трста н Ријеке извоз и увоз у Далмацији 
je врло отежан и скуп, тако да једна ствар, коју 
хоћемо иа Далмације да взвозимо, нас стоји много 
труда n тровша. Ja мислим, да баш обзиром na 
ог.у околност ne би се морала ona трошарвна да 
увађа за Далмаиију. Ради тога молим, да се овога 
памета na вино ослобоДи n Далмација, као што су 
II још nemi крајепп oriorioljcnn. >'с.|ед опих слабих' 
веза далматинскн сељак, не само што мора да npo- 
даје јефтино сврје производе, пего мора и скувљс 
да n.iaha ono [UTO i.vnvjr. lla пример услед слабих 
комуникационих веза, ов мора жито да n.iaha ску- 
иље, јер га. полпо;: дође коштагп једав дппар no 
кг. аопречно за превоз. 

Оспм тога, ГОСПОДО, noniTo ona трошарппа 
[шје уведена у релој држави, ona he дати повс 
x|iaiie противдржавним елемевтима, да парод ne- 
црестано уцкају овом иеправдом", јер ona гроша 
рива пије проширена na целу ;фжаву. Неко he 
казати: na тај ила сличан пореа je постојао и за 
време Аугтрпје. Али; господо, то ндје оправдаво, 
јер ono nm) je постојало за време Аустрије не мрра 
да постојв сада. Ta пвје била, госдодо, ono једица 
пеправда, крју смо мп грпели под Аустријом, али 
(.no nrro CMO гада трпс.m ne морамо сада да тр- 
niiMO. lla join кад on сс ona nope;ia iian.ialuma.ia 
na onaj namin. i.ao nrro ce je nan.ialinr.a.ia 38 време 
Avi-rpnje. .Ioni dn (гекако било подношл»иво, наиме 
,i.i ce тровтрипа плаћа, кад дрђе иа другог села, a 
ini; ce ne n.ialia у (чмтма, где ce произвоДЕ, како 
on раднидв n mmonnnuu. КОЈИ mino тропк1 MOIMII 
јефтиније да добију mino. хр бв jom било пекако 
подпошл.пп.о. A.iii no рвом nonoM систему ce та 
нореза другачије паплаћује и нарбд w. противу 
Tora   ovnu,   БИЛО   je   ШТа    nilllie   МН0Г0   протесцпх 
скупштина, a. no певе скоро да ce нису n крвљу 
завршиле. Зато бих ja молпо господппа мпилетра 
финансвја, да ову трошарину укине, јер пред- 
пиђам, да he она   нзазватв у пашем пучанству ве- 
.IIIKO oro|i4eine. 

Др. Анте Дулибић: Господо, еве ово што ji1 

говорено сада отрошариил na mino спада у специ- 
јалну расправу, кад дође na дискусију члав о. 
Онда, IK'MO. господо, o томе подробније говорити. 
Ja сам сада узео реч, да кажем пешто o једној 
другој стварп. Овде, гоеиодо, овако како ce заков 
примењује у праксв нзгледа, да ce полази са ста- 
новишта, да ce овај пропис штр ce тиче трошарине 
na ramo o inocii n na Далмадпју. Међутим TO ne 
стоји. Нскључују ce у зажону оне области, у ко- 
јима ce до сада nuje наплаћивала ipomapima, a 
Далмацвја епада ме1)у такпе облаетп. To еам хтсо 
да напоменем урпште. Onaj заАов o државној тро- 
iiiapnnn ono je обнародовав у јулу месецу ове to- 
дине, п iini.'o у Далмацији, господо, nnjci nn на- 
сдућивао — док mije дошло до пописивања mina 
\ септембру и октобру - да ce ова трошарина n 
пропис члана 6. може да. протегне na Далмацпју. 
Onaj заков o трошаринв je израдила вдада и nap-; 
ламенат c.r. ča љим до даиас mije бавио. Кад смо 
MU сви a on.io je Tv и учелих људв n правншса 
--   чпта.ш опу одредоу. мп смо cnn on.in .vnepeiiii. 
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тс Morv отворено со потпуном душевношћу рећи, 
да сс овај закон ne односи na Далмацију, пего да 
за ii,v остају исти прописи кар п до сада, да ће 
се шшме трошарина на вино, наплаћивати само прн 
увозј вина v таксативно законом одређена места, 
n io iio старим ирописима, на scoje се одредба из- 
рично позива. Ja зћам, да држави треба коваца. 
У досадапнвем опсегу ако трошарина iijui увозу 
буде осам круиа n.in iiepiTo више, ми се тдму не- 
Кемо противити п против тому устајати, али да 
сс Далмаццја - нзуз^в нри увозу вина у ова 
места аодвргпо трошаршга, го се противи изри- 
читом cioiiv овога закона и морало je да свакога 
огорчи. Толико сам хтео сад да ка^кем, a у специ- 
јалној дебати вратићу се поново на ствар ц опшир- 
inijc hy обрааложити сврје становиште. 

Министар ФиПансија др. Коста Кумануди: 
Госиодо, ja се слажем са господином Дулипп^см. 
да ово иитање, Есрје je овде пркренуто, спада у пи- 
тање специјалне дебате и мп се можемо вратити 
na ову ствар, кад будемр дискутовали 6 поједи- 
niiM члановима onom предлога: 

IIITO се Tii'ic говора росподина Врсаловића, 
ja бих хтео само да напоменем то, да ono иије 
miinTii ново n да ови оррписи, који се налазе у 
опом ћредлогу у главном су нсти са онима, који су 
раппЈс постојали. Према томе, ми i е заводцмо 
ггаједав посредав порез, есоји није постојар. 

У говору господина Врсаловића има изве- 
сних контрадтсциЈа, којс je тешко помирити. 
C једне стране господпп llpfii.ioiuili памсра. што 
ха такса1. није проширена на све крајеве, већ се 
наплаЉује само у границама Старе Орбсје, a ca 
друге стране тражи, да се Далмација нзузме од 
oHoni. AKO хоћемо, госиодо, једнајфст за све кра- 
JciT. оида треба да ono. што важв! за све крајеве, 
вааки за Далмацију као n за Србију. Разлог, што 
се тамо iinjt' та такса иаплаћива.ла, taj je, што u 
ona, уредба o грошарини и остали порескв закони 
су аривремено законодавство n имају прелазни 
карактер. A кад будемр ств&рали законе и изје- 
.iiia'iiina.in законрдавствсЈ наше Краљевине, ма 
IICMO то .v'iiiniiTii. Mu стварамо сада само буџетске 
законе', којв he дати пршсода за 12 иесеци крлцко 
je неопходно потребно и без кога мп не иожемо 
одржати буџетску раввотежу. Оно OIDHOBHO законб- 
давство, које he важити за све покрајине, гек сс 
нзрађује n гребаће још доста врецена да изједна- 
зимо nam iiopecKH оистем n таксе за целу namv 
Краљевину. 

Mi'iH' je изненадило у говору господина 
Врсаловића, који потрже тај дух једнакости, na 
тражи да се ona трговина као ЖјИто и стока и све 
ono без чега народ не може да буде, оптерети no- 
резом. Ja мислим, да господ^в Врсаловић, баш 
ttao посланик те странке којој припада, н,е би смео 
тражити тако екстензивно повећање пореза и 
такса. Господо, ]io MOMO, мшпљењу, вино je једав 
луксузан предмет и мп га оптерећујеко зато, што 
ji то iicniTo без чсга се у животу може бига i I ja 
мислим, да je ona такса у низу осталих хакса naj- 
правичнија. 

IIITO će тпчо говора господиџа Дрофеника, 
o томо можемо говорити у сиецпја.-тој дискусији, 
a.in on jo учтто јвдну Д|»уг,\г примедбу ОДНОСВО 
такса na наслеђе, IIITO се гиче ге гаксе, та такса je 
тако распоређена да се ту правв разлика у ita- 
(,icl)\- према стеиеппма сродства и први степев on 
je много иање оптерсћен, него наследство у другом 

стенену n бпоредним Липијама, Ова такса, o којој 
je on говорио, то je такса преиосна n то je једво 
чисто грговачка ствар, Код npeiioca jel у питању 
само трговачка опсрацпја, која je налик na про- 
дају. Према томе, пошто je то вав онога, што no 
законима паслеђе греба да оотане у прродици, ja 
ne видим разлога, кад je гу једав трговачки прсао, 
зашто ос on ne би оптеретио једвом мало већом 
таксом. 

Дј). Грегор Жерјав: Ja hv рласатн за ову 
уредбу у начелу, na и у подробвостима. Морам 
призватв да гласам за п.у тешко. Прво, mro će 
тиче трошарине, гласам за п.у тешко, пошто није 
проведено потиуво изједначење пореских терета у 
целој држави, mro се противи освовној идеји na- 
mera Уотава; јер се трошарива na nuno n ракију 
уоира само у једном делу иаше државе. Дал.о. 
тешко г.шсам за ipoiuapmicKn део овога закова 
за то, што MU će Mlinu, да су нека терети перацио- 
na.Miiii n неправедни, као na пример трошарипа na 
( нјалице. 

IIITO се тиче закова o таксама, физички je 
тешко, да се ми сада, кад нмамр само јоШ месец 
дана врвмена за довршељо овога посла, бавимо де- 
таљима опога, закона. Требало би извршити ou- 
ширне студије од стране стручњака, да би će ви- 
доло. које сцстеме ^реба усвојити у овоме делу 
предложеног закона. Тешко пласам за овај део и 
с тог гледишта, јер смо изгубили uma' лепе срци- 
јалне праведне ннституције, олакшице за сиро- 
машне слојеве, које су постојале иарочнто у краје- 
ппма.   KOJB   Су   ull.'lll   под   АуСтрИЈОМ.    A,iil    noillTO 
видим, да je физичкв {гемогуће, да се у овоме телу 
у пбследњим момоптпма. кад пмамо доста n дру- 
гога nocia. стручпо ревидира m'.ia ствар, na да се 
napo'iiiTO onaj Део o такоама СИСТематскИ прорадп. 
ja h.v гласати за то, да се оснажи ona уредба. 

A.in. гласајући за њеио осважење, ja бих 
желео, да господив Миниртар Финансија, у духу 
једнакости терета за све држављаве и у духу 
томе, да добијемо мало праведнијв систем такса у 
државв n систематскв aaiton, састави комисију 
стручњака n ннтересбната, KOJž би нам израдила 
дефлнитивав трошаринсЛси закоп и заков o такса- 
ма. Ja Miic.in.M. да on се тај рад могао свршити 
може бити за пола годиве, na рнда би парламеват, 
oni'T за. noia године, могао овај закоа да прерадв 
n ciipinn. Ja бпх MO.iiio господппа мпипстра. да то 
учпии, јер he то добро деловатв na, целу земљу. 

Збиља, госцодо. мора, чопск бити добар прав- 
iim;. да on разумво onaj закон o таксама. У нашим 
{;рајевима, право да вам кажем, нв адвокати, mi 
потари ne знају како се мора у појединим случа- 
јевима поступати. To je једва тешка.ствар и све 
то imamina колосално пезадовољство. Ja бих молио 
господина Тшистра Финансија, да примн ову 
пдсју. na on се онда мог.то ограничити важење 
овога закова до 31. децембра 1922. годиве, n.in. 
ако мислите да je тр потребнр, још sai једву го- 
.iim.v. na бисмр Moivm дотле израдити једав праве- 
дан n систематски закон. 

Мшшстар <|iiiiiaiiciija др. Коста Кумануди: 
Ja прпмам предлог господина Жерјава. Kao што 
сам va.io пре нагласио, св^ omi закони, који су 
пред пама, буџетског су карактера, везана су за 
буџет n пмају да задовоље crni потребе, које сада 
требају задовољити. Право законодавство, крје 
треба дадобије дефшштивав карактер, ono има да 
се нзради, n ja могу да изјавим то, да већ неко- 
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лико месецн у Мипистарству Финансија ради 
једна комисија na бшптем закону p непосредној 
iiii|ir:;ii. дакле na OIIOM бсновнри битном закоиу, 
који важв за пореско законодавство. Ja NKH'.V да 
нзјавим, да према резултатима, који су до сада 
постигнути, да he у релативно краткоји времену 
појединн fiopecKB облицн битн потпуно изједиа- 
чени у целој нашој држави. 

IIIKI се uric посебнб порезо, таксе и троша- 
риво, ja iipiicT.ijc.M u.i предлог господина Жерјава, 
,1.1 се одмах приотупи изради једног опттес закона, 
i.ojii on важиб за целу државу н уј.едначио fiauic 
законодавство. 

Председпик Миша Трифуновић: IIM.I р/м го- 
сподтгп Милорад Вујичић. 

Милорад Вујичић: Ja, господо, ne могу да сс 
сложим са господииом Министром Филансија, да 
je ова наследна такса тргова.,жа ствар. 

Министар Финансија др. Коста Кумануди: 
lli' иаследна, пего преносна такса, јер je господин 
Дрофеник говорио o преносној такси, (Јосип Дро- 
феник: .)ii сам роворио o наследиој такси.) Насле- 
дна такса je подељена no степенима и ао лини- 
јамп. Ja сам ра,зумео, да je господин Дрофеник 
говорио п преноспој такси, чисто судској такси. 
(Јосип Дрофеник: Ja сам говорио 0 наследној 
такси.) Односно гаксе коју ви тражите учињена 
je разлика. Уосталом, стручни рефврент he об- 
Јаснити детаље. Када сам говорио, госпбдине Ми- 
лсраде i'.vjii'inli.v. ja тк-пм мислио na наследну 
таксу. 

Милорад Вујичић: Када сам гражио реч да 
гоиорпм. ja сам хтео рећи неколико речи o на- 
следној такси. Јај сматрам, да je ofta неправедна 
с обзиром, госпбдо, што je im ma земл>а v већинн 
случајева земљорадничка земља n што мн знамо, 
да земљорадницв ашве у задругама без обзира 
јесу .m one веће или мап.г. Према томе сматра се, 
m ова такса нецраведно tidraia у првоме реду nam 
сеоски земљорадни,1ЕЛ свет. Вн зпате, да у задру- 
гама отац и сив живе заједно. Синовац и стриц од 
умрлог ii.iii погинулог оца гакође и они живе na 
томе имању no двадесет, гридесет na и четрдесет 
KI,uma. II када се деси, да отац Нли стриц умре, 
опда треба према овоме да платв таску na пмање 
онај i.iijn je то вмање својим трудрм n знојем за- 
радио. Према томе, ja сматрам да не бн гребала 
пикаква такса na иаследство да се наплаћује, беа 
обзира кога je степена наслеђе, да се може видети 
да .m греба гаксу паплатити илн ne. По моме ми- 
шл.сп.у. гакса na паследство треба да се напла- 
li.vjc само онде, где иаследник није у^гествовао у 
стварању пмата. које наслеђује. Али опде рде на- 
сАедник равномерно учествује у стварањ^ пмања 
IM (iniiM. кога наслеђује, није право, да Pn плаћа 
иаследну таксу. Ja молим, да се ono изостави и 
miMcim. 

Председник Миша Трифуновић: Има реч го- 
оподин Мииистар Финансија. 

Министар Финансија др, Коста Кумануди: 
Ja сам повукао разлику између степена наслед- 
отва. Сад ћете Кути то и из говора господина ре- 
ф( рента. Mrim се чини да бн врло опасно било 
утврдити као принцип, да je неко учесшовао у 
• гварању пмања, које je наследио. Према томе би 
n код нашег варошког становнвштва било врло 
тешко то устврдати. To би довело до врло опасних 
спорова, који би отишлв у педоглед, a држава ne 
On могла ову таксу да паплати. Међутим, сматра се 

у свету да je неправнллија она такса, која оптерв' 
liv.jc онога паследиика, који je директио учествовао 
у стварању пмап.а. које je наследио. Друштво je 
тако, да та такса у ствари оптерећује једно ^маље, 
laijc je дотлР једноме лицу без икакве његове за- 
слуге ii.ni са врло мало заслуга. Ja мислим, да се 
у приндилу против те таксе паслеђа ne може го- 
ворити, парочнто у данашљом друштву, itoje тежи 
за што w;hoM имрвииском једнакошћу и за тпм да 
оптеретн што je могуће више onaj капитал, којн Ji4 

у ствари 11епродуктиван, онога момента кад .\^ 
;i()iiia(t у руке човока, EIOJH га je паследио. 

Ja држим, да je овим предлРгом, како je 
пзрађвн, вођвно рачуна о jiaa.iiinn колико je ко 
учествовао у ствараљу имовине, коју паслеђује, 
r.am отворено да кажем због сеоског стаповнии1твај 
које je везаво породицом, баш због тога сеоског 
становпиштва, icao што here чуга, разлшса ji4 

imMflj.v паслеђа у првом степеиу непосредног na- 
слеђа врло велика према такбама, Etoje оптерећују 
друге врсте паслеђа. 

Председнш? Миша Трифуновић ; Господр, 
r.imic вема пријављевих говорника и [христупи- 
1-смо гласању у иачелу. Ko je за то, да се привре- 
Mt'iin закои o трошарини, таксама и тако даље 
upiiMii у пачелу, нека mmo.m седети, ко je против, 
нека изволв устати. (Man.ima устаје.) Господо, 
оглаШујем, да je овај закон у пачелу примљен. 

Прешазимо na npetpec у пбједипостима. 
Изволите 'ivin господина нзвестиоца, 

Известилац др. Славко Шећеров: Секција 
предлаже, да се члановв од i.—5; закљушго приме 
без памспа. (Др. Лаза Марковић: Како гласе i n 
чланови?) 

Председник Миша Трифуновић: Господин 
ћзвестилац читаће вам члан no члан. (Љуба Јова- 
новић: MII.IIIM r.ac. господине председниче, за реч.) 
Има реч господш] ЈБуба Јоваповић. 

Љуба Јовановић: Господо, ja jcohy да гово 
рпм o прстушсу. Mn смо neh утврдили, да ћемо у 
оваквим слу.чајевима примити без читања и без 
дискусије све оне 'шаново, код којих ентО рд чла: 

пова одбора нема да учини примедбу, асамо онда, 
[сад ко од члапова одбора нма да.учинн примедбу, 
онда lirMu стати код тога члана n o њему дискуто- 
вати. Ja ово, сосподо, морам папоменути стрга, што 
ji QBO читава im.ura R ако стаиемо читата, онда he 
то трајатн мало дуже. 

Председнии Миша Трифуновић: Незгода до- 
лази, господо, отуда, што сва господа немају (maj 
закби n ШТО га nnrv Mina.m. (Др, Момчило Нинчић: 
Онда heMO провестн пет седница у читању.) 

Лр. Анте Дулибић: Ja се јављам за реч код 
члана -. 

ПредседниБ Миша Трифуновић: Има реч m- 
сподив Анте Дулибић есод члава -2. 

Др. Анте Дулибии: Ja сам желео да учиним 
na 'i.ian 2. једву опаску, ftoja he мп требати после 
кад будв говора o члану 6, Упозорујем nar. го- 
сподо, да je овде у члалу 2. речено, да су свн npo- 
imen o уређвњу n организацији трошаринских 
властн n формалии поступак око извиђања суђеља 
ii нзвришња целог формалког поступка, нзврв1ења 
осуда, осталв у важности, како су били до сада у 
поједлним покрајинама. To се попавља у пози- 
тивпом смислу, где се [уике да остају у валсноств 
прописи, i.'ojn o томе постоје у тпм областима. 
Дакле, ово хоћу да нстакнем, да прописи у колико 
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се тиче целога ирстуика - дацио консумо — иису 
vi.imvTii. Дакле није ништа укинуто тто се тиче 
поотупка ii опсега у којем се побирао. 

ГГредседнот Миша Трифуновић: Имп реч \о- 
сподии референт Министарства. 

Референт Министарства Михајло Протић: Ja 
Miiciii.M. да господип Дулибић грешн у своме ми- 
шљељу. Овде тачно пише, да остају прописи око 
извиђања, суђења и извршивања ооуда, a цинако 
ii|>()imcii o начину илаћања и воји предметн no- 
длеЈке грошарини. 

IhiiiiTTii.iiiu др, Славко Шећеров: -la мрлим, 
да господин Дулибик обрати пажњу ua ово: »рели- 
чину II издржавање ове друге казне, засхарелости, 
обнове cvljcn.a  и  повраћаја  m ■  ii.in   неумесно 
вшплаћене г^ошарин^, неће у тпм областима при- 
мењивати постојећи прописи, Eiero he ради једпо- 
образнрсти iioi'Tvm;;!. u аравичности, Министар 
Финансија прописати o трме џарочити аравилншч 
с обзиром na npoirace, који o томс говоре у закрну 
o државнбј трошари1гн Краљевине Србије од 9. 
новембра 1909. године..« 

'Уо je у самом члану i. ставу другом. Секција 
ur предлаже нзмене. 

ПредседнШ« Миша Трифуновић: Стављам на 
гласање 2: члан. Ko je за то, да се примн без из- 
мене н^ка изволи оедети, a ко je против нека 
нзволн устати. (Већииа седи.) Објављујем, да je 
'i.iiin  2.  npiiM.'i.cii 

Гсч пма господив известилац. 
Известилац др. Славко Шећеров: Чланом 3. 

укпдају се члановв i. и 76. законао државној тро- 
шариви. Секција не предлаже измена код! чл, 3. 

Председник Миша Трифуновић: Прима ли 
се 'мап .",.? (Прима.) Објављујем, да je члав ■".. 
примљен. 

Реч има, господив Чубровић. 
Др. Павле Чубровић: У 'i.i. i. говори се o спра- 

иама за вечење ракије п каже će: Док Министар- 
ство Финанбија не пропише па.чии како he се да 
праве те бправе, да није могуће, разуме се, викоме 
бавити се продукцијом ракије. 

Ja мислми, дај je овде ударена једаа доста 
осетна такса на ракију и кад се ]ош удари n ова- 
ква једпа закопска мера, tioja he онемогућити ае- 
чење ракије, док Министарство не пропише тај 
формулар, тимс сте уопште забранили пече^ве ра- 
K'iijc. Ja мислим, да je онда много једноставније 
донети један став п казати: Забрањено je уоппхте 
иечење ракије. 

Много je iipaiai.iiiiijc оставитн трошарину 
како jf. [федаиђена, a ове справе-нека остану ка- 
кве су, док се не донесе закон и док ов не ступи 
у живот. За сада je та мера no моме мишљењу m1- 
правилна и гребало би да отпадне. 

Јосип Дрофеник: Гледе § i. се придружујеи 
извајаљем г. предговорника im аредлагам, да се 
§ i. пополнома црта. Ta параграфпрепошчаоблико 
котла аополнрма олободној вољи министрства. To 
би iiMtMio зело слабе последице. Бил сем пред крат- 
кем дома mi cew видап да je финанцар одредшл, 
да се котли прелукњајо mi запедатијо. lipu 
нас људје не рабијо само котлов за вухања 
»кгања амвак в тех котлих icyxa.jo туди перило, 
;:а свинско пиче и гако даље. За кухање жгања ра- 
бијо кметје котел моребити са.мо диа али три днв 
na .UTO. сицер na за друге ствари. Тода седај je ко- 
тел цело лето запечатев mi je за другачно порабо 

iM'iiopancn. Силве строге казни со долочили за 
случај, да се одтрга ć котла печат. lln вевдар će 
лахко згоди, да иаде печат с вотда брез моје 
кривде. Паде кам еш котел a.m скРчи кокош na ко- 
тел, na печатно дрвиде ко јаз аисем rai/ici. печат 
одпадо mi ja:: ссм [газнован. (Посланбц Јован По- 
повић: ГГотем na нмате ne-m слабе печате!) 

Зато MiicniM. да поменита § само секатуро 
im inm.annpaiM'. Haj веља заради мене за инду- 
отријска подјетја a не за кметске I.OT.IC mi се ра- 
oiijo T,V;III за друге ствари. llpn котлу задошча tio- 
полнома, че je запеччена капа, кер брез капе кмет 
итак не море кухати жгања. Зато аросим, нај raj 
S- поволнома одпаде. 

ПредседниК Миша Трифуновић: Нма реч r. 
Љуба Јовановић. 

Љуба Јовановић: Господив Жерјав je пред- 
ложио, да одредимо трајање овога закона, те да 
траједо краја 1922. год. и г, Министар каже, заков 
пма вредитв др краја 1922! год., a акр се nam xohe, 
онда u до 1923. год. Ja сам разумео, да предлог 
[гостоји, Да заков вреди до краја 1922. год. и г. 
Министар Финансија je изјавио, да се сл!аже 
с преДлогом г. Жерјава. Молим, да стога гледишта 
цснпмо оиај n.iaii. И.ма лп, господо. смисла да ми 
прописујемо сељаку само за годппу дана, да 
npaiai нарочите казане за печење ракије, a не 
знамо, IHTO he касиије бити. Мени je убпште било 
чудно, да je то само провизорнн заков в да he се 
заменити скоро с другим, a.m кад сам то чуо. др- 
жао сам, да остгавим рдгоћорност Министру (

I>JI- 
nancnja за ор.у по.чптику n гако CMO то примили 
na звање. A.m ако rmju. да je то привремевн за- 
i.on. који he само једну годину дана вредити, опда 
iir ба имало смисла, да не један, него десет пореза 
бацимо na. народ, што бн било', кад би прописи- 
вали, да народ еме сшо једну врсту казана имати 
n да само у тпм казанима сме ракију пећи. Мн- 
слим ii ако je овај-чл'ав ступио na. снагу Beh не- 
колико месеци, још се није почео изврпшвати, na 
за ових преосталих nap месеци предлажем, да се 
то niiTii не оррписује, na да, be овај мстиртп члан 
изрстави. 

Председни^ Миша Трифуновић: Пма реч г. 
Лазић. 

Војислав Лазић: II ja сам протпг.ап одред- 
бама овога члана, jop npeMa овоме изгледа, да Mn- 
нистар •l'miancnja xohe да npoiiimu': вакви пмају 
nimi казани за печење ракије, a куда IICMO ми са 
onn.M i;a;;aniiMa. icojc пма.мо до сада. Te nakane тре- 
балн on онда да бацимо. Ja мислим, да не треба 
niiii гако далеко, да народу наређујемо мак n то 
како нма да пече ражију, да ли у вЉем n.ni мањвм 
i;a;;aiiy. да .ni he iiflui pamij.v у опом казану, како 
je пјиптсао Mnnnnap <l>nnancnja. Парод тм;а 
води своју економију слободно, a не да му се про- 
[шсује како he je врдиги. 

Председник Миша Трифуновић: И.ма реч r. 
референт. 

Референт Минибтарства Ф^нансија Михајло 
Протић: Ja не видим никакве бојазнв од овога за- 
конскога прописа. Ham зато, што важе господин, 
да сс дешавају од стране финансијских oprana 
може бити хотпмпцс n.in иехотимиде шикане no: 
јодиваца, који iM'i;,v! pamij.v. nam зато то долази, 
lino су разнн системи Есазана. Зато je баш уцер 
Мпппгта!) Финансија ову тачку, да he пролисатн 
namin, да би била контрола Jiainna. Систем на- 
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илате ii печења ракијејв исти, као што je и до Михајло Живковић аротип, Јоваи  Маговус- 
сада био. (Јосип Дрофеник: To je ново.) To значи, r.nh (није овде), Милосав Рајневић за, Вилдер Ве- 
да оу прописи такви.  Господин Министар није ћеслав за, др. Илија Шуменковић за, др. Љуба 
пристао на то, да важи овај заков 12 месеци. Го- Поповик  [фотив, лр. Светислав Цоповић за, др. 
сподив MiMiiiciiip се сложио са продлогом г. Жвр- Олавко Шеперов за, Љуба Јовановић иротив, др. 
јава, ,i.i се обрЈазује једна комисија... (Љуба Јо- Анте Дулибии против,ЈосипДрофеникпротив,др. 
вановић: Чуо сам ja добро;) Пре свега треба да Г^регор Жерјав за, Војислав Лазић против, Јурај 
се изради једав  закон  за  IUMV  Краљевину.  А.ли Врсаловић    против,  Отјепаи   Барић   иротив,  др. 
raj Je, ;!ако1г v nv.iu ca оста.шм закрнодавством ca JaHKO Шпмрак (nuje нрисутан), Милорад Uvjii'inli 
rpahaiici.'iiM.   [фивичним п   лругим   заковима,   na против, Веља| ВукичеЕић (није овде), Авдреј Го- 
кад će други законв 6УДУ донели, онда he се моћи cap против, Др. Момчило   Нивчиђ   за,  др.   Лаза 
допстп један закоп за целу Краљебину. (Др, Мом- Марковић против, др. Павле Чубровић против. 
чило Нинчић: Ако се не израдн једав закон, што Предсбдаив Миша Трифуновић: Гласало  je 
he онда бити?) Важе постојећи закрни. Дакле важи СВега m.   За« je гласалб седам, »против« je гла- 
11 овај. (ii.io дваваест. Према томе, предлог г. известиоца 

Известилац др.   Славко   Шећеров:   IOCIKVIO. je пропао. 
можда би Moivm iialni један посредни предлог, a Сад ћемо гласати за аредлог г. Јовавовића, 
тај би био што би овластили г. Министра Финан- аошто г. Мивистар не арави од тога иптап.с. Гла- 
спја.  да може  да   цропише  једав   правилвик   o саћемоседењем иустајањем, Ko je захо, да če овај 
пп.пп.у. L-o.iii'iimii и састаг.у сврава за печење pa- чдан прими, онако како je г. Јовановић предло- 
i.njc. KUJU he се у будуће нзрађивати; a последњи ЖИ01 пека изволи седети, a ко je против нека из- 
само (;тав да изоставимо. Можда тако једно закон- ,.„,1,1 устати. (Већива  устаје.)  Већина  je устала. 
ci;o овлашћење било би корисио, да се ове справе према трме предлог je одбачен. 
за печбње ракије ре1улишу п дођу у извеону са- Изволите чути даље 
гласност са законима. Ja бих вас молио. да у овој \\,,Wrriiuu{  iu.'Спавно Шећеров: У члану 5, 
формц дамо овлашћење овим чланом, a ова двц 0      _. I|||j(, 1ф1,, |().|.|,(1 нзмеие 
последња стаба да избришемо, a не да га потпуно '.,                ,,       'т    .         ,   ,, 
укивемо, [ep ово се тиче справа, које he се у бу- Председник Миша Трифуновић: Прима ли се 
дуће нзра^ивати, a не саДа. ,1лан :'-- (Прима.) Према томе. члан ... je примљев. 

M гстар Финансија др.  Коста  Кумануди: ,       Известилац др. Спавио  Шећеров:  Тачка   б) 
Ja ne иравим mm  од овога члана, али желео бР- i;- ^иФ6 ме^а се " ,vmrl1 овако: 

бих да вам скреном иажњу, да je овај члав v Ro- б) Ha рва друга вина у областима, гдв je п 
рпст оних, који се одтерећују. Он je npoiracaH, да до сада наплаћиванб   ма под  којим   нменом   др- 
сн naljc лакши na  KOJU he битм мап.с иеприја- 'кавна трошарина (порез и т. д.), од хектолитра no 
ran за one, којн плаћају nopea. A ако ви мислите, ;':' дииара, a кад се ова внна продају у затворелим 
да би од тога било каквих пртенпсоћа, ja приста- боцама од сваке боцс до пајвише 0-7 дит. no 0'50 
јом, ;i,a се овај члаи избрише. лпиара. 

Председник Миша Трифуновић: Ставићу na Ha сваку количину прекр 0.07 До потпуних 
i-.iacaii.i'. Г. Мшгастар код "предлога г. Јовацовића 0.7 лит. паплатнће се нова ^ела стопа. 
ne прави питап.с. и) Ha винскл мошт и винскл кљув у обла- 

Министар Финансија др.  Коста  Кумануди : стима, где je и/до сада паплаћивава државна тро- 
Ја ne npaiaiM питање, аЛн хоћу да ковстатујем, да! шарина, од хсчгго.читра до i. јавуара 1921. год. no 
je оиај M.ian донет у ивтересу произвођача. ■"':i дик. a од тога дава од хжтолитра ^ дип. 

Нредседнив   Миша   Трифуновић:   Пошто   г. i. Напомена.-У областша, гдо je ваплаћивав 
точаривски  порез иа  виио, Министар Финансија 
he од i. јануара 1922. год. до нзједначеља пропи- 
сати na, 1;оји ne се иамии вршити разрез гроша- 

звестилац   др.   Славко   Шећеров   (нита): рИНв. над втгом. Сви државви прирези^на тфоша- 
)iiiiy na вино, који до сад [гасу укивути, укидају 
се од i. јануара 1922. год. 

Мпппстар oj, тога ne прави питање, молим г. из- 
вестцоца да прочита тај члаи 

Известилап;   др,   Славн 
Члап   i. Овлашћује се Министар Фкнансија да 
иоже, радп лакше контроле, прописати облик, ве- 
.in4iiii\' и састав справа за печење ракије, воје ne ,, »    ^    . 
се.у будуће израђивати. ,    , Нацомена у тарифн бр. (7. чл. 6. мења се и 

iviacn: 
Ko израђује оправе за печење ракије, које m 

одговарају онима, прописавим од страве Министра »Напомена. Onaj бензив  који има мап.у n- 
Финансија, казниће се новчано до 4.000 динара за стииу од 770 na Ton.ioTii од Г20 i) (1Г) с) може се 
вака противпо прописима израђени казан за no- ослободити од плаћања државне трошарине, ако 

чсњерахшје, поред одузимања казана, се употребљава за индустриЈске сврх? као сред- 
L                      :                     . ство за лучење и екстраховање; за произвођење 
5 воз казана, који не одговарају прописаним топло    К(;   ,,„,.,, ,vl

l,TlI,:„l(, робе; за расталање 
условша, Рабран.ен je. Ko противно поступи ^аз- ,..,,„,„,„„,. ,,,,,,,;, '   „ и])т,>т:[Њи стакленог би- 
пићеседо4.000динара)аувезенн казав одузети«. (.(,p;i_ ,„,,,,,. 1

ДЈ-ГМ,Д||
|.  за

Ј чишћење   петролејсклх 
Нредседник Миша Трифуновик  Молим, го- јама (окана) и за терав>е мотора: пољопривредних 

сподо, да ne бн било  забуне,  гласаћемо  поимв; машина  п   ^сод   индустријских   предубсћа,   који 
Hinim o предлогу r. известиоца. Ko je за предлог (мотор) производн електричпу струју, али у том 
пека гласа »за«, a ко јо против, пека гласа  шро- случају само за осветљеље просторија, у цојима се 
'HIH«. iia.ia;!ii  мотор И матипс Etoje Tepa.   БЛИЖИ условв 

Секретар Др. Павле Чубровић  Прозива  чла- и под којима he се даватв бевзпи без урошариие 
[гове Законодаввог Одбора  да гласају,  a онн  су прописаћесе.правилником«. 
jvmca.iM овако; To су сзмене, poje одрев преда}аже у M.I. 0, 
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Прсдседннк Миша Трифуновић: Госцодо, чл. 
0. je врло велики, т,у има грршарипа  na  шећер, 
гсафу, пиринач, mu a рдзне друге артиме. Ja 
молим господу чланове, teoju се јавл>ају иод овога 
'i.miiji. да кажу код кога се става јављајУ, да бисмо 
ирво иречистили са ставовима код којих сс нико 
ne јавља. Коц става i.. 2. и 3. члана 6. закон.а b 
државној трошарини нико се нијс јавио. Прнма 
ли Залсоиодавни ОдбОр one ставове? (Прима.) Ko;i 
става i. jniiiio се за ргм i\ чуоровић. 

Др. Павле Чубровић: Овде се, господо, гоџори 
o наплаћивању трошарине на [шринач. Ja caw 
ii|Miiiiumiij".iii(i цротиван оптерећиваљу зкивотних 
вамерница, ttoje су неопходно аотребне, као mro je 
пиринач, кримпир п друге намернид^. Оптерећи- 
ватн тфппач грошарином иема смисда, јер и 
(шаче скупока je велика и нека če ставн ова такса 
но пирпплч, онда зиачи на raj начив да се це 
M(r,i,-(' изаћи ii.i крај, јер.је пиринач један врло г.п- 
жан артикал.. -Ta, мислим дакле, да ова гакса ка 
inipiiiiiiM треба да ртпадне. Толикр сам имао ^да 
кажем. 

Председник Мишз Тркфуновић: Има реч г. 
др. MOMMIMO lliiii'iiili. 

Др. Момчило Нинчић: ГоспОдо, Есако смо nb- 
m.iii. MU ћемо укинути све порбзе. Ja могу само да 
кажеи једну ствар: тешко нашим фшгансијама к&д 
сс оваке тешке замерке чине аорезу na вино и pa- 
кију. Из оваквих разлога, које je г. Чубровић нз- 
ireo у корист укидања грошарине na ииринач, мп 
можемо абсолутно све порезе угстЈути.  Има, го- 
сподо, пореоких објеката, које треба пре да уки- 
цемо него трошарину na пиртаач. Хлсб јо много 
важЈшји аргикал и зато urro je ејсликн nopra Eia 
земљтите хлебац je тако скуп. Јсдним делом пла- 
liaibi' хлеба no већој цени долази због пореза na 
иемљиште. Да нема тога'пореза na зомј^иште, хлеб 
би био много јефтшшји.  Влада   која   води   тако 
ма.к) рачуна o томе порезу na земљиште сто до ка 
квога апсурдума долазимо! Скув je живот и све 
долази na порезе, a у ствари то поскупљивањс до- 
лази 6д цореза na земл>1га1те.   Ако  укшшмо  ову 
трошарину na пнринач, мл Кемо учинити само да 
допринесемо поскупљивмве, јер обарамо nam ди- 
riap, a у кблико пада вреДност динцра, жнвот he 
nimi скупљији. Господо, iipr.n услов ga увође1ве 
мап.с скупоће у живот, то je да утврдимр вре uiocr 
nanicM динару; A даутврдимо вредиост пашем ди- 
нару, први je услов буџетска равнотежа, која ne 
може да се заведе без порезе! Због гога треба да 
будемо свесни гога, да ћемо мп највеће услуге уми- 
питп бирачима n земљи, ако будемо гласалл  за 
порез, којом he се постићи буџетска равнотежа. 

ЕГредседнвт Миша Трифуновић: Господо, 
ставићу став 4. чл. б. na гласање. Ko je за то, да 
се on npiiMii како je у уведбн нека седи; a ко je 
против neka устанв. (Већина седи.) Отав i. je 
примљеп. 

Код става 5. по.ма примсдбе. Шрима се.) 
Код сгава G. реч нма г. ,1l\;iiioiil!. 
Др, Анте Дулибић: Овде се, гчзсподо, радн ne 

0 Tpomapiiim na ranio. ЕШГО 0 порези na r.imo. n 
удрав o порези na продукцију вина, Ja ne појмим 
itaKO je могло доћи до тога, да če у трошарипски 
закри унесе овакВа оДредба, Господо, onaj који 
зна mta je закон o порезу na випо у другим држа- 
вам, ne моа;с nem да се mm.v.ui. како влада хоће 
да. ријеши ono пптатс! Тамо ПОСТОЈС закоци, ЕСОЈИ 

nopMiipaj.v ту порезу n цсо поступа.к у СВИМ потап- 
кбртим, дое се \ICI)\TIIM. овде са једним самим ста- 
вом тарифе хоће да реши тако великд иитање, na 
je морао настати једои хаос, који he задати гелжс 
бриге n Влади и пароду. II у друпш земл>о,ма по- 
стоји порез na вино, али се рп гако и зоввЈ дочим 
овде се хтело, да се овај порез прикрије u паметие 
једшш ставом трошаринс!^ тарифе. Госиодр, пема 
[геправеднијег n no господарсгво штетнијег пореза 
до прреза na. пољодјелску прбизводњу. A што се 
тнче поссГтц!! иамета na ramo. ja мислим, да нема 
пеправеднијег памгта. Јер, госпрдр, ху се ne прави 
Ешкаква раатгшса нриликом бптерећивања. Из- 
врсна здрава! вина, која имају 12, 13 и м степена, 
nn here no овом закопу оптерећивати једнако као 
n c.iaoa'ii покварена nama. noja пмаду 8 ДО 9 СТО- 
in'iin. a To je, господо, пеправедно и апсурдно. A 
шта here, господр, радити гек онда n у оним слу- 
ма.јсппма.. као тто су се дргађали код пас у Дал- 
мацп.јп. да се nimo поквари тако да га неће пжо 
да није, na га cee хога иорапродавати у безцјене? 
K'ano. господо, онда мргу п.тасти да и ту траже 35 
дппара од 100 литара) да се плати, кад с^ једав 
Јгатар таквога вина вгеможе да прода него no 8 до 
12 napa? Tlo овом папипу телсаку ne остаје imnrni 
друго, пего да то mino пролије n унишиг. Г. Ми- 
пистар.је рекар и мени je жао, што сам то рд н>ега 
"уо. да je mmo луксус. Није, грспрдо, nanio випо 
луксус. JIyiccyc су ona фина вина, noja велика го- 
сгшда пију, a mmo у Далмацији je јсдав дек) пре- 
хране становницима. Јер народ тамо у Далмацији 
псма доота крушве хране, na се оида у педостатку 
те хране њиме храпи, и ono je део tberose храпе. 

Ja сам, господо, рекао, Да се овде ради 6 по- 
ргап na продукцију, a, ramo je eno јгдппп  прОИЗВОД 
пољодсптпа. na  i;ojii ce удара, цореза  na. n|>(Vl.vi;- 
unj.v! To je убитачно no хако важну) грану паше 
[гољоиривреде n no једав великн дио иарода. Пре- 
лааимо na. начин како гоопбда 6д етрапе гроша- 
ринске власти тумаче onaj став <;.  -Tom  пре cm 
нстакао, да no мом уверењу n no уверењу целе 
земље став 0 тарифе изкључује Далмацију. Од 
јула месеца, одкад je заков   обнародовав   na   до 
сеитембра, nn пистр чулн гласа нз Далмације про- 
тив овог закрца. A кад би икр тамо ono свестан, да 
on cc трошарииа na ramo иргла протегнути и na 
Далмацију, видилД бисте прбтесте n жалбе, које 
би га.м отуда ог.дг дошле. Народ je остао немило 
изнеиађен, кад čy у септембру финансијскн op- 
ranu сталн да обилазе редом све тежачке куће и 
подруме n да поппсују све mmo mro ce ту пала- 
зило. Било je no томе јасно свима, да владини ор- 
lann схваћају ову тобожњу трршарину као порез 
na производњу mina. II то je, господо ono узррк, 
којн je разјарио nam народтамо. Да ce трршарина 
схваћа као nopes na продукцију, имамо n други 
доказ: неколшсо иродуцената трп до четири њих 
саставили су друштво да властито mmo из Шибе- 
niina пренесу у Босну или у Орбију да га продаду, 
Ту ce no радп nn o чему другом пего да mmo буде 
пренесено из једног места у друго од стране истих 
продуцената, исто као  да ce у   Шибенцку   r.imo 
гфецоби нз јсдне крнобс у другу [соирбу. li кад су 
људи хтелн да укрцају  mmo у лсељезницу, тро- 
inapimnm opranu су   Tp.ram.in.   да   плате   троша- 
l'imv. a то je господо,   права   бсзмислица,  да со 
трошарипа мора платити n опда, кад ce mmo ne 
Tpoinn. A,in. етр, ГРСПРДР, npn  ИЗВРВу  mina  H3 МС- 
гта, у  мггто у  naiiioj  г.смгц  трошарпппт  opranu 
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Nolir да (гаплате ову1 трбшарину.. гГо je ricnpa- 
iitvun'. н то he viimmimi ii.imv земљу и убити гг.у 
i:iiiiri;v трговицу, jep сс iim.n пећо моћн никуда 
маћи mi I;|M HITU ca CDOJUM BIIHOM, Онда далматин- 
ском теЈкак,\ tiohe остати друго noro да сам пијо 
cnojc вино, jop IMM, ne може да прода Biiiio, од 
куда he он до(5ити onaj потребан ивнос од 35 ди- 
иара »a 100 лнтара? Maca паишх виноградара je 
спромаишв ii ne paoiiO-njuKe ca капитплим, да би 
могли држави предујмити трошарину. Што се 
тнче Да [мације, ja видим, да je та земља упи- 
niTrii.-i. ако вн ово санкциошппете. Далматинско 
i'.iiiio ne може да конкурише mi ca једиим други!) 
вино&ј у iiiiimij држави; једио вбог великих upe- 
возвих TpoiiiKOBp n Удаљености, a друго^с тога 
iiiTo према овоме тумачвЈву закона мп у Далмл- 
Цијн морамо ii.iJiTimi ову троша,рину n ако вино 
ne потроЈиимб. Ani ако вино дође у једво место у 
Србију, umi се догађа онда? Hehy да кажем, ако 
дође у Београд, jep се ту плаћа општинска троша 
рпна, него у Etoje друго место. •N' Србијн би се по- 
трошило вино, ii,i кбје je наш продуцент платио 
унатраг трошарипу, која се no закону овђе iie 
плаћа. A го миии у народу и лошу крв. Haui je те- 
жак ,vii\li(ii да mili • гржтпта у унутрашњости 
државвЈ где бн могао своје вино да прода, пошто 
смо ini'.vrnMii сва ивоземна тржишта и главна сре- 
дпшта nauie винске трговш1е, Трст и Ријеку. 

Да се сада позабавим са самим закоиом. 
Овде закои чисто и бистро каже, да he се напла- 
liiirnTii трошарвпа у областима, где je и до сада 
паплаћввана трошарина. II онда вас упозорујем 
im лругу иапомеву, која гласи: ова трошарина 
na вино iiiin.ialiiii'.alic се првма прописима, који o 
томе постоје у поједшгим покрајинама«. Дакле овде 
се ne ради o [хоступку извиђања и ешзни, него o 
прописим за наплаћиваље ове троцшрине. Сад ja 
господо, питам само ово: no којима he се пропи- 
ciiMu наплаћиватв грошарива у веЛиком делу 
Далмације, где се никако trnje паплаћввала? Кад 
сс није наплаћпвала и кад ne постоје никакви 
npoiiiicii o томо, онда je (таравно да сваки opran 
MUCIH, ла ов иора бтворити прописе, како he да 
извршн овај закол и наплатн грошарину. Am. 
Mcmi je јаспо no овим двема олредбама, да као 
mro Србија ne потпада под овај закоп o троша- 
рини, нсто тако да и овв крајевн П^алмације, где 
KI саД Tpomapima ппјг била iiaii.ialiiinaiia. мс MIMV 

бити подвргнути овој трбшаршш, (МуЈг се: Закои 
je ту.) Закоп je ту, a.m no чеМу here ви закључити, 
м се ова трошарина не има na влаћа у Србији, ia 
се не има да плаћа у Босни? Вн here то закључити 
само na темељу овог закона, у коме се каже, да се 
трошарина ие he наплаћиватв у областима, где се 
до сад traje каплаћивала. В, онда, витам ja вас, 
i,a,i сс у закону кажу ове рвчи : »Наплатаће се 
само опде, где се до данас плаћало«, онда зашто и 
Далмација, гђе се traje плаћала трошарина, не 
спада опамо, куда спада Орбија и Боспа TI Херце- 
говина? 

Што ое тиче трошарине иа г.пик у Далма- 
iiiijii постојао je закои од год. 1830. o тако званом 
лапио копсумо. To jd управо тротаиииа. Каже се 
овђе, да je дацио-ковсумо укинут. Укииут je што 
сг Tine ставке тарифне, али пије укинут, штб сс 
тиче ni'.KM'a поступка, n тај поступак дапио-ков- 
гума моћи he се употре^итв онде, где je тај дацио- 
консумо по(;тојао, али пикако се не може употпо- 
oiiTii онде, где та трошаршта traje постојала Taj 

стари закои no том je n дапас na снази, a 1сад се 
каже, да je једал закон укинут, он можо да буде 
укппут само у кОлико je постојао. Оно што tte lio- 
стоји, то со yonutTe ne може ни укинути. Mu Има- 
мо у Дачмацији ttpćMa томе закону од 1830. под. 
око 70 места, у којима се плаћала трошарика, a тр 
само upu увозу rima. пначе у целој Далмацији 
грошарина се traje цаплаћнвала. Опетујем да у 
Далмацијн сем у неколико места, гаксативко и 
\;i|>ii4ii(i нааиачспих места, rpumapiiiui се linrpfi 
anji' ваилаћивала, те према томе цела Далиација 
спада у оне области, у Којима се трошарина вије 
naii.ialiiii'.a.ia. n узалудно je свако нзврдавање п 
друго тумачси.!' ове одредбе, jep je ona тако јасна, 
да цико до сада mije могао друкчије тумачити; a 
и здрав разбор riac учи, да ако се ствара један из- 
iin.Mai;. да raj изнимак, у колико врвди за Србију 
ii Восну и Херцеговину, мора вредети n за Дал- 
маци.ју у колико се та трои1арина mi у Да.јмациј" 
traje наплаћивала. 

Господо, да но дуљимо o томе, ja бих желеб 
да пмам такав говорнички дар, да вас све уверим, 
да je ово један порез немо1уп за Далмацију. По- 
ред свих тешкоћа, што nam народ трпи, завођење 
још и ове мере, уверавам вас, Да he убити, упи- 
iiiTiiTii ову нашу земљу п нашег твжака. Жалосно 
je госполо. mio се у Далмацијн мора садитв лоза. 
Да je земЛ)Иште у Далмацијн као ово овде, и да 
људн MOI'.V иа њему сејатн -KUTO и пшеницу, ja не 
аиа.м. да .m бн било твжака, који не бн напустид 
обделавшБе лозе ti приступио сејању житија. По? 
садити једаи виноград врло je тежак n напорап 
рад, скопчаи са силним TpoutKOM и трудом, jep ви- 
ноград треба нвговатн као дете. Са овим иорезом 
na lamu im сте униттили јслппо врело ПЈтирглс 
Далмације, и онемргућилв за вазда да се подигне. 
Ja сам стога блободав, да вам предложнм onaj до- 
датак и то као задњу наиомену у ставу В. тарифе. 
Овај став има пет напомена, дакле ово би било 
шгста вапомена: »У Далмацији he се као доселе 
naii.ialiiinaTii or.a Tpmiiapmia само при увозу mina 
\ места, која fcy no аостојећим прописима изрично 
била подрргнута такозваном дацио-консуму-тро- 
mapimih. Mo.iiiM вас у iiMi- целе једне земље, да 
примито мој нредлог. 

Председвик Миша Трифуновић: Допустите, 
господо, да наиоменем, да no Пословнику код сва- 
кога члана у специјалној дебатн једап говорншс 
иоже говорити само пола cara. Ha прнмер, да 
узмемо, ако р. Дулибић има још кол иеких ставова 
да говори, онда   целокупан   raj   говор  његов  ие 
МОЖе ла iiprl)r tlO ПОСЛОВНИКУ ВИТе ОД ПОЛа сата. 
(Фехим Курбеговић: Није тако г. Првдседниче!) 
AKO traje овако, онда heno поправити. Допустите 
ми. да ирочитам како гласи Пословник. У По- 
словнику се каже овако: 'Претрес у поједино- 
стима врига се у Одбору no члЈгаовима законских 
предлога, no чл. м.. с тим, да говорници група и 
поједошачин говорницн имају да говоре иајвшпе 
пода сата«. (Фехим Курбеговић: 0 члану!) 0 
ч.тапу. Ja п кажем o члану. <) ставовима нема ни 
речи у Пословнику. Ако хоћете радн толеранције да 
погазимо ово, mi можете то долустити, алл овако 
je у Пословнику, tiao што сам прочитао. 

Код 'i.i. о. na реду je да говори г. Врсаловић. 
Јуре М. Врсаловић: Из разлога, воје сам вф 

мало npe tiaseo у моме говору у општој дебати, ja 
бих такође тражио, да се ова трошарина иа вино 
укшге. Г. Мииистар je казао, да сам ja рекао, да 
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Гш се морала увести трошарина! u na све остале 
земаљоке производе. Ja то иисам рекао, нбго сам 
каз&о, да je ова хрошарина »a вино неправедна и 
ради Toi'ii. mro оиа пије уведена n на остале про- 
дуктб, него сАмо на ввдо. Jotu ми je г. Министар за- 
мерио, штр сам ja тражио, да бл се за Далмацију 
v'iiiini/ia изнимка Ja мислим, да та замерка није 
оправдана, јер кад нма tiOKpajHiia за које се ирави 
цзнимка, ja мислим, да и Далмација има млого 
раилога, да Гш п оиа аа себе могла тражити нз- 
1шмку. 

Г, Министар je (taoao, да je вино луксус и дп 
радп тога заслужује да остане трошарпна на внно. 
IJiino Гш могло nuni луксус за онога који га mije, 
ii.m nm.ai.d mije луксус за онога гсоји га произ- 
води; јер виногради се ne саде ради тога, што би 
сс то боље рентирало, Hebo они се саде онде, где 
liimiTii друго не MOJKfe да успева. Дакле, тп људи 
раде винограде на невоље, a не из обести. И&д ии 
ударимо Tpoinapimv na Hinio, ми ћемо тиме иого- 
ДИТИ iiaji-iipoMaiiimijii део namer (■c.i.aiin г.а. a то су 
виноградари, 

Ja <•(• не бих могао сложити са оним, што je 
изпео i'. др. Дулибик у погледу Далмације. Не бих 
гс могао cunKiiTii C п.пмс радп ТОГа, UITO нма ма- 
лих. сиромашних места ари мору н (тшпма. која 
су плаНала трошарину, a што има нмућних места 
no Загорју, која до са ш нцсу плаћала. Не могу се 
сложити с њиме im ради тога, mro би га троша- 
рппа na тпм мсстпма [цтедела noi рошачс. a.m би 
иогађала произвођаче исто тако, i.'ao што их по- 
гађа п данас. Ради гога ja тражим, да се ова тро- 
mapiina укиис за читаву земљу   или   ако се   n«4 

МОЖв никако да viniiic. мо.шм п тражИМ, да C Об- 
;!iil)OM na спромаштпо Да.ммацпјс њезив rpann- 
MIIII положај, слабе ко^никације a географиги 
no. |о,|,'а ј. да, сс аа Да.кмапнју vniinii  НЗНИМКа 

Председник Миша Трифуновић: Реч има m- 
сподив ,4poilM'iini; есод става 6. 

Јосип Дрофеник: Какор сем же в генерални 
дебатн iiaiviann, стојим na ста.пппчу. да се lUino 
излочн иа сплошне грошарине. 0 тем ne бо изгубил 
финанчнн министер нити nape дохрдаов, пач na 
се одправи много шикан, ini ^аденејо чертократ 
'IIICTO недолжне људи. 

Ta грошарина задене нтак само консумеита., 
ne na продуцента. Трошарина се плача шеле та- 
крат, ко rpo' mino p. npo.McT. Зато нај na Ешма фи- 
nan'iiia област ничесар оправитн при вину в npo- 
дуцентови клети, ампак шеле, ко гре в промет. 
Вино naj оо подвржено K'oiri'po.in шеле од момента, 
ко гре в промет. 

Олишало се je мнењв, да je mino луксус. Че 
je винр луксус за тастега, кп га пије в гостилни, 
na винарство im луксус за продуцента. При нас се 
приделује вино само там, Kjep се кај другега не 
морв продуцнрати. Туди јаа би рајши приделовал 
гаценице иа парцелах, кодер имам винограде, че 
би било то могочс. Људје приделујејо винб в та- 
I;IIX брдшс, да нооијо прст нз долине на хрбту na 
врх. Iln људје, ini с таким трудом приделујејо 
mino. naj се не обремењујо ше a пог.пмп шика- 
памп. 

Какор рвчено, јаз нисеш протн урошарини na 
mino. збок слабих државних финанчних прп.шк. 
Haj се na. та закон тако изваја, да не бодо вино- 
градппкп iniiKaiiiipanii с контроло НН да. апарат 
за проведењб тега закона ин вонтрола не бо пре- 
лрага. Обеднем предлагам, да ai;o ре же трошарина 

побира naj се то годи no целн држави noBcću 
однако, 

ГГродседнив Миша Трифуновић: Ihia реч го 
сподшј Љуба Јовановић. 

Љуба Јовановић: Господо, ne треба се му 
дптп. IHTO je ог.о нзазвало мало >кустрију добату. 
Она je дошла услед пачнна, na који се овај порез 
o трошаринл nan.ialiiinao \ Далмацији n Слове- 
iiiijn. II iioniTo се господа посланицв боје, да се то 
можо тако nacramiTii. опда je природно, да. се реа 
гује. Томс je Momo дати повода n сам тбкст овога 
иривременог закона, како je до сада ono. Тамо 
стоји: У областима, где je трошарила и до сада иа- 
li.ialiiir.ana. Uha значи: У oo.iaciiiMa. рде je трб- 
iiiapnna n до сада nan.ialiiir.anaV Ja вас пптам. 
шта су те области до сада биле? Mu ћемо нмати 
oo.iacTii nO noi'.o.M Уставуј a.m до сада СМО пма.ш 
поЕрајине, земље, округе, срезове n raico даље. AKO 
je то значило један термин, којн има да обухвати 
поједине шире просторе земље, онда je нешто друго. 
A.m у Далмацијн разумела се реч област у омислу 
пбкрајине. 

Му.ш сте од господина Дулибића, да није 
паллаћено у цг.тој Далмацији, него у 70 иеста, a у 
свима оста.шм. то je неколико стотина места, mije 
се ваплаћнвало, и кад je onaj привремепн закон 
етутшо на cnar.v. првтпостављало се, да he се прр- 
ДУЖИТИ  iiaii.ialiiinaihc.  како се  nan.ialiiir.a.io  n  до 
тада. II тако je мислио onaj привременв законода- 
вац n тако je мпг.шо n господин Министар. Али су 
господа после у тој стварв као n у другим ства- 
рима у namoj земљи, ona, госџода која су вршила 
□ривемене; законе и уредбе, отишла много даље, 
НвГО   mro  je   Miicmia   цсптра.ша   li.iacr.   II   тп   je 
једаа од великих разл'ора n узрока ономе фадс- 
TinnoM незадовољству, Etoje сада постојн црема 
централној власти, бар према опомс mro цен- 
тралну власт представља 11 мп. господо, ве Кемо 
(М!о. да кажем, право, да потшшажемо и да дајвмо 
иове хране томе незадовољству, scoheuo да се то 
нрецизира n да буде јасно. Ja, оравода вам кажем, 
ja сам лротппап n ne могу сеолОЖИТИ ca опом госпо- 
дом. која хоће да смање државне приходе којп 
сала iioc.TOJo. Господо. иритпкс су nainc такт.с. да ne 
само ne иожемо смањиватн државне приходе, него 
II\ MojiaMo joni n да iioiui\a.\io. Mu можемо,akoхоћо- 
мо да укинемо трошарину na вино, дазнамо да мо- 
рамо ударитв трошарину na брашцо. Италија, по- 
што се уједпппла. ударила je порез na воденице, 
na. еиакп оортај водеппчпог камопа ударпла je 
порез n na читав .ip.vni пиз пајпотребниЈих л.уд- 
(4;IIX пампрппца. (Др. Момчило Нинчић: U na 
месо!) Господо, мп ћемо такође дотерати дотле, aito 
i'.eli ппемо дотера.ш a то hcMo ушнити нз многих 
раајлога. Ja нећу да примим одговорност, да 
земљу доведемо и дотерамо до тога. Ja само одре- 
ђујем пачип. na i.ojii се требају одрззкЈатв приходи, 
Koju већ сада постоје. Међу тпм приходнма je и 
oniij. Taj приход no себи, господо, није ни праве- 
дан,  НИ симпатпчап.   Уоптте   прИХОДИ   n   финан- 
сијске мере не мог\- бити сшшат te n ретко су 
када мраг.едпе, a. спеццјалнб у оваквим случаје- 
вима, ГОСПОДО, o какиој П1)аг,ди ио можо oinn речи. 
али je реч q целисходности политике, шта се може 
у дапом тренутку урадптп. a шта не иоже. 

Mn. грсподо, треоа да, имамо na. уму шта. у 
овомс тренутку радимо. Mn no радимо викакву ве- 
лику финансијску рефбрму. To пам im господин 
Министар (l>iiiiaii(4ija   im  еекцпја. ио  ирсдла^ку и 
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рааумем зашто не првдлаа^у. Кад то стоји, опда 
je jiu'im. да ми T.v меру m молсемо проширити m 
целу земљу. To би изашло из компетепције Зако- 
[шдавпог Одбора, го би нмала право да учшга 
само Народна Скупштина. Mu се морамо orpami- 
чити да радимо у кругу онога, што je овај ариврб- 
монн заков учинно. 11. господо, кад \m не мо- 
жемо v'iiimmi. да ову тровдаршху илаћају богати 
iiiiii()r|Ki;iii]ici;ii крпјсип, као што су сремскн кра- 
јевн u i;;i(» nrro je вршачкв крај и icao су, господо, 
други крајеви, који су богати, a нису ратом по- 
страдали, опдп не можемо тражитИЈ да ово пропш- 
римо п na one крајеве далматинске, чије je сиро- 
NfauiTBO познато! п који су поред тога цело ово 
време, не само за време рата, ивго и иосле рата, 
под туђинском окупацијом страдалн. 11 ви знате, 
да би то била једна очевидна иепралда, да сада 
приступимо томе, да једау меру, која je захватила 
само 7 места, проширимо и на остала места у Дал- 
мацији. II зато се, господо, ja слажем са госпо- 
дином ДулибићвМј да додамо на крају опу иову 
његову гачку, koja прецизира, да стање niia 
остатл н од сада у Далмацији, Katlo je и до сада 
било. (Др. Момчило Нинчић: Оем висине троша- 
рине.) <VM стопе трошаринске. За грошаринску 
слопу c.'ia'/iv'CM cr, iicKii, ci! iiomirii како je nii.iii по- 
r.iiiiicna аривременом уредбом, али ве допуштам, 
да нзвршењем тога привремевог закова фАиавсиј- 
cicii органв a не заководавац овтерећују једном 
пореоком дажбином својевољно'безаконито ове 
људе, на које je законодавац макар п привремево 
хтео тај порез ударити. Ето/ у грме je, гослодо, 
ствар. 

AKO господив известилац, господкн Миви- 
стар илн гослодив рефереЉс налазе, да није згодва 
редакција господина Д^либића, да се ова цои£е 
ii.-i други начив лвпше казати и да се иста ова 
Mileno ирже постићи, овда je го д|>,уга ствар, ввка 
iiiiM ГОСПОДа прсдлскч! др\гу pr;i,ai;niijy n/m ди or.o 
вратимо у одбор; A.in iii.d гоопода то неће, овда 
м()Ј»ам ивјавихи, да hy гласати за предлог госпо- 
дина Дулибића, a ако тај преддог не бн био усво- 
јен, ja бих онда морао да гласам против ове мере 
и:: разлога, којп сам иавео и што сматрам, a ово 
морам iiii iioc.Kvii.v казати, да смо ми. госводо, сво^ 
јом дулшошћу упућени, да законодавство за целу 
звмљу уједначујемр и да све наше грађадс ста- 
вљамо iiocT.vimo иа равву вогу. Али оао то ne мо- 
жемо одмах урадити, не смемо нипошто пропгари- 
вати п појачаватн оне неправедне разлике, које до 
сада UOCTOJO. 

ПредседнШч Миша Трифуновић: Реч има го- 
СПОДИВ Др.  llllll'lllli. 

Др. Момчило Нинчић: Господо, ja бих био у 
ii;i'ir,iy за свакл порез и свако ново повећање по- 
резе iiii. вино у садашњим фивансијским прили- 
кама, .IIII слабост, госиодо, доиста овога аредлога 
je у томе, што ми исмамо порезе ва umio у целој 
земљи, слабост je, господо, то морам при-знати. 
Тешко je бралити сада за Далмацпју повећаше 
иостојећсг стаи.а то јест, да сс прошири грошарина 
m' само па градове, у којима, постоји дација. него 
да со прошири на целгу земљу, кад MU у Miroro бо- 
гатијпм крајевима грошарине na впио вемамо. Ja 
hy сшо да иоставпм ствар na лраво место. Промп 
томе мој би закључак био, да мп морамо остати 
ii|)ii постојећем стању сем у питању трошарлне, 
да ово IHTO je дредложио господив Дулибиђ усво- 
јпмо. Само xoliy да учинлм опрезиим Одбор од 

иргтсрииа.ња. U аргументација господива Дулл 
бића n господина Врсаловића ишла je сувишс да- 
леко. Ili; може се рећн, да се вино tre може оптере- 
liiinam ca порезом, јер иино ппјс никшсва храна, 
Fiero je ono nanpoTiii! аитицод од хране; Кад би 
lamo oii.io храпа. опда on свет у Амсрицв морао 
iioMpcTii од глади, јер je продаја вица тамо забра,- 
n.i'iia. Али ВИПО nnjt' nn помагач од хране, јер 
сввт тамо nuje nn омршавио, mro ие nn.ji' nima. Umio 
je једав порески објект nap екселапс. Хоћу да гта- 
ппм ствар na npano мсото у погледу Далмације. 
Кад on мп у погледу Далмације учинилв друк- 
чијо стање, онда би ставили Далмацију у много 
бољи положај nrro je ona била под Аустријом, a 
да Аустрија постојн n даље, паступио би случај, 
да on ona noiaicn.ia TiK)Biapimy. Дацио коноумо 
пије само на виау, noro ona, je постојала и за дру^е 
артикле, плаћала се na impimaa. na зслеб, na месо 
na маст n друге живелгне артикле. Све се то сада 
укпда. a допугтгПкпс. да со тпмс мпого ВИПГе ОПТе- 
рећивало, него са порезом na. вино. Хоћу да речем, 
да враћајући дацпо консумо na ramo. стављамо 
Даамацпју у бољи положај него штр je била. Mn 
смо готови да подвесемо једну не малу финансиј- 
ску '/K'prnv радп Далмације, радн света у Дал- 
мацпјп. 

Ja MIICIIIM, да резултат ове дискусије треба 
да буде, да упозоримо владу и господина Миви- 
стра ФиАапсија, да тај порез na mino. који no- 
стоји само у ncmiM [фајевима, док у друпш не no- 
CTOjtf, да боде очи, Umio je једав порески објект 
nap ексаланс. Кад има Кра;јева, рде се ne напла- 
liyji' порез na. mino. како можете тражитн да се 
n.ialia у другима? Чпм се осети, да су једни rpa- 
ђанн првога реда, да једпн морају плаћати, a 
други да ne плаћају, господо, то боце очи, то боли. 
Због гога ja мислим, и МиниОтарство Финансија 
n Влада иора радити у том правцу, да се оптере- 
ln-n,i' na|)omiTo у  ПОГЛвДУ nama  пзједначв :"i   ЦеЛЈ' 
земљу. 

Предоедник Миша Трифуновић: Реч има го- 
сиодив  Лазић. 

Војислав Лазић: ГосПОДО, (-'ran 6. овога члапа 
овтерећује порезом na вино потрошачке масе, које 
то проЛзводе. Te потрошачке масе ne производе то 
вино i.ao алкохол за п.пх. na да би требало да их 
одвратимр, да omi тај алкохол ne пију. Они ttpo- 
изводе mino као једад земљорадничкв производ 
na својој властитој земл>и или на земјвв једнога 
господара, ћому раде то у наполицу. Одатле 
излазл то, да m људи, који раде туђу земљу и na 
■i.\l)oj земљи производе једав продукт, од кога 
живу n који треба да продаду, да куле сами; што 
требају за живот. Ми тај продзгкт оптерећујемо 
порезом n то нарочито порезом, који ne постоји у 
другим крајевима, него само у поједшшм oo.ia- 
стима. Паже се: Taj je порез псиугојао n раније тамо. 
na да га ортавимо. Лепоје мој друг Врсаловић 
извео: ако оу грцалн под Аустријом онако тешке 
дажбинв, иека omi грцаЈу такв дажбине в у својој 
ličnoj отаџбтпг. Ако се жели, да се вино опгереги 
порезом i.ao алкохол, нека се оптерећују omi, који 
пију, a ne onu. који га производе. Гади се o том, 
да се mino оптерепује онда, кад се вроив^одв n 
TaKO niHiniii'.aliami niahaj.v ПОрез, a оиа.ј иотрошач. 
који га. као лукгус AiioTptM'n.ar.a. onaj m« ocena oani 
raj llop(,:) пикаоо. Зато caw ja против том порезу. 
Господпп llnimiili i.'avi,'!'. ai;o мп избсгавимо ПОрез 
na  mino. опда he Beh то1 бпти cmnmnan.c namera 
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no raj иачии, што мп »птерећујемо наше ноједин« 
нроипводо iiii|iii'iiiTii\i иорсзима, ми тиме [шше ap- 
тикле поскупљујемо одмах тако, да ne могу издр- 
,K;ITII страпу конкуренц&ју и ово наше пино нс 
може бити изважаио. Место да што више иавозимо 
ii гиме поправљамо iiam динар, гледамо, да taj 
ii.-iiii проиавод остаие| \ iiainoj земљи и ne знам, 
откуда да долази, да w. иобољшава дивар, ако се 
удари грошарина иа иино! А.ко je naui нзвоз 
стално Miiii.ii uero увоз, aico наше вино остане у 
земљи, a не будемо га извозилв на страну, про- 
изводама и.штм. које na страну продајемо, мо- 
гкемо пиГмјгт.гт валуту a док више увозимо ного 
•m нзврзимр, ne моЈКомо нашу валуту поправииг. 
Можемо говорити UITO хоћемо, али динар можемо 
прправити само ирактичним радом. Ha овај иачин 
иваримо само нашу валуту, што спрочавамо naiu 
извоз, кад цаше вино це може издржатв конку- 
ренцију ii.-i отрани. Господа, крја су> прије мене 
к ворила, довољно су то објасшш и није потребпо 
iimir говорита o овој r.i'iKii. 

lipi-iiii liv n.i тачку 15. овога члана... 
Председник Миша Трифуновић : Господине 

Лавићу, влада великн ннтерес o овој ствари, na 
hy п другој господи Дати реч. Има реч господии 
известилац; 

Известилац др. Славно Шећеров: Господин 
Дулибић je поднео један предлог, који би ja с ne-, 
KIIM M.i.iiiM изменама могао да аримим. Taj би 
пррдлог био овако агивЊеп (чита): 

У Далмацији he će иаплаћивати ова тропш- 
l>iiiiii само tipu увозу вина у местима, у којима je 
tio ностојећим прописима изрично досада иапла- 
Кввана«. 

To би дригло нв крају прве иапомене, где се 
говорн II областима,-у којима je наплаћиваи точа- 
рннскв порез. 

Председиик Миша Трифуновић : Ви сте 
чули, госиодо, шта госнодии известилац од пр«- 
длога господина Дулибића прима. 

Др. Анте Дулибић: Ja пристајем. 
Председник Миша Трифуновић: Ja Ку сада, 

господо, ставити n.i гласање. 
Јосип Дрофеник: II ja нмам свој предлог. 
Нзвестилоц др. Славко Шећеров : Господнн 

rl|i(;(|iriim; гфедлаже: бииа цодлежу грошарини п 
[сонтроли v гронутку i;;i,i,ii улазе v пррдају'. 

Лзуба JoBaHOBMli: Да објасним. Предлог ro- 
олодипа Ду niniinii. који je усвојио известилац и o 
коме <4iM говорио n ja, тиче се само Далмације, a 
иредлог господипа Дрофепика je општи предлог аа 
све крајеве и ja мислим, да je праведно да ари- 
мимо п T.i.j предлог. Разлика je само та, што смо 
мм за Далмацију хтелн да ограничимо, да се тиче 
само оннх места, у [сојима je и до сада то напла- 
ћивано. 

Министар Финалсија др, Коста Кумануди : 
Господине Дрофеиику, ви не предлажете иишта 
ново. 

Јосип Дрофеник: Ja бих желео, да се то на- 
рочито нагласи, пошто je врло важно. 

[Тредседник Миша Трифуновић: Ja разумем, 
да ви иредлаЈкете, да се удари ipomapima и коп- 
трола онда, кад виио почне да ступа у продају, 

Минисгар Фипансија др: Коста Нумануди: 
Mn.niM господина референта, да прочита како 
гласи текст. 

Роферент Минлстарства Финанснја Михајло 
Проти!. чита ii;; старс уредбе: При иутт.ш.у 
у промет и тако даље«, 

Председ i  Миша Трифуновић: Ja  li.v  ста- 
г.итп иредлог господниа Дулибића, кији je примио 
господив известилац, овако измоњен, како га ,ј(л 
прочитао, n.i гласање. Предлог говиодина Дрофе- 
ника прима се у толико, у колико стоји већ у 
уредби, како га je господии референт и прочитао. 

Молим вас, госиодо, став шести OBaico, како 
ra je господив известилац прочитао и примио tipe- 
длрг господина Дулибића, стављам na гласање. 
Ko je за то, нека изволв седети, a ко je против нека 
изволи устати. (Већина соди.) Предлог госпбдина 
Дулибића нримљев je ввћином гласова овако, како 
га je госиодив известилац прочитао. 

Uho се тиче предлога 1ГОСподина Дрофеника 
и ii.ri'.i li\- ставити на гласаЈве. Има реч господив 
Министар финансија. 

Министар Финансија др. Коста Кумануди: 
To иије никакав нов предлог, то се налазв у тексту 
закоца. Што се пгче контроле, го je ствар по- 
ступка, то ne улазн у закон, то je у правилнику и 
прописаће се иравилником, na којн he се начип 
тај закон имати да опроведе. 

Јосип Дрофеник: Вем, да се мора га ствар 
долочити само в правшшику, Тода јаа предлагам," 
да приде в заков ради тега, кер со тн контролни 
нретписи иакриг.и.т недолжне жртве. Ваша др- 
жава im финанчнв тако мочна, да би морла вздр- 
жевати посебеа штаб фпнансарј^в само ради кон- 
троле, кн државн не нвсе викаких (оходков. Прр- 
сим торај законодавш) одбор, да не доноси take 
одлоке, да CIMO разбурја no непотребпем парод mi 
пзбуја незадовољност im мржњо др државпих 

i бластиј, 
Председник Миша Трифуновић: Пошто ваш 

предлог господив Министар ne прима, ja hy ста 
lami im гласање овако, шк,о je прочитан п са чиме 
'•<■ слаЈке и господин Mmmctap. Господа, која су 
за нека изволе седети, a господа, која су проггив 
пека нзволе устати. (Већина седи.) Примљено je. 
ГГредлог господина Дрофенш« je одбачен. 

Јосип Дрофеник: Kohe ли се у правилнику 
нсјсљ.ушти, да финансв улазе у подруме? 

Мипистар финансија др. Коста Кумануди: 
Iloiiaii.'i.iiM само, да Кемо још постулак тако уде- 

1 inu. да плате норез п да се против п.пх пикаквп 
mni.rii.a ne предузимају. 

Председиик Миша Трифунови!): [Сод ставова 
7, 8, 9, IO, ii. 12, 13 п м пема еипшквих приме- 
даба, omi су дакле примљени. 

Др. Анте Дулибић: Ja сам се пријашш за 
(Tili!   12. 

Председник Миша Трифуновић: Ввч има го- 
i ПОДИВ ДуЛИбић; 

Др. Анте Дулибић: Госнодо, ево шта бих ило 
молио, да укажем na члав 12., који говори o гро- 
iiiapiiim иа карбид. Господо, многима од nar nehe 
бити познато, да je raj карбид пеопходно потребан 
за рибаре, кад ноћу лове рибу, њиме онн осве- 
тљавају моро a ннтензивна светлост прцвлачв 
рибе и тако они могу да врше свој занат. Послс 
толико молбн и пастојања Мииистарство Фииан- 
сија je пзашло у бусрет рибарима и једном уред- 
бом, која nuje nn.ia обнародована, али која je ва- 
жила n која се палази такође напоменута \ списку 
уредаба  у   Министарству  Финансија,  штистар- 
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ски ('ar.ci' je ослободио рибаре од плаћаша троша- 
рино iiii oiiv i;(),iiriiiiiv карбида, која нм je потре- 
niia за вришње њиховог заната. (Министар Фи- 
нансија др. Коста Кумануди: Др краја годнне!) 
Свакако, незнам гачно/ 

Дакле, господо, ви знато сами, ви сигурно ue 
нознајете, ешти ja [шзнајем и јодпог рнбара, који 
се je обогатио, то je иајсиромашнији свет и EiajHe- 
сретнијн занат н трошарина од 60 динара на too 
килограма je превелика и због трошарине, која je 
постојала, ])iioii|>ii пибу могли вршити свој занат, 
iiiiTJi су Mor/m ca успбхом добити своју ноттену 
зараду, a jom мање конкурисати та.1гајанс1шм ри- 
барима, јер су omi рслобођени тога памета. Зато 
вас молим, господо, да upe иего што дође у ире- 
трес урвдба, o tvojoj оам говорио, да изволнте ре- 
imiTii ono питање и да дадете ставу 12. ову нало- 
мену: Sehe се наплаћиватн грошарина на карбид, 
који употребљавају рибари као средство за ловље- 
ње риба. Ближи услови, под којима he се датн ри- 
барима карбид; арописаће се иравшпшКом«. 

Молим, да се ова ствар сад реши. Минисаир- 
ство he губитп Само једал малн аорез, a за рибаре 
то lic oiiTii uiMiiKa. благодат. 

^звестилац др. Славко Шећеров: -lii морам 
изјавити, да су рибарокн савез!) и ослобођени ор 

.трошарине на карбид. 0 томе првдмету бцло je 
разговора у Одсеку и то je ушло у накнадни изве- 
штај. 0 овоме, постојн реџгењб Министарског Ga- 
вета, i.'ojiiM се ослобађају рибари од пла£ан>а тро- 
mapiiiic'iiii. карбид. Одсек je усвојио у начелу, да 
cc piidapn OC.IOOO;H'. oi»' трошартк! na, ЈЈарПпд са 
навесним роком. Ja бих молио господина Дули- 
ПпКа. ];ад дође TO решење na ред, да оида устане и 
говори o томс a m1 овде, пошто постоји слецијално 
решење. 

Др. Анте Дулибић: Ja бих молио господина 
министра, да сб ово [штањв сад реши. 

Стјепан Барић: Ако овде то решшо, онда 
Кемо скипутн ону уредбу са дневног реда. 

Председаик Миша Трифуновић: Реч има го- 
сиодпи Мпппстар Финансија. 

Министар Финанбија др. Коста Кумануди: 
Ja бих Вас молио, господо, да ono аитање одпо- 
ишмо кад се решава извештај секције зато, што 
ona уредба садржава принципе, крји треба дабуду 
очувани. Ми бисмо повредили on.v уредбу, акобисмо 
у поједшшм покрајинама ослобађали ове и one 
артикле трошарине. To je питање бамо јбдне по- 
крајине, јер се у другим местима ве употребљава 
карбид и онда rin дошло до тога, да бн свакн крај 
паше земље тражио рслобођење трошарине за неки 
аЈјтика.ч и од ове уредбе не би остало нитта, Зато 
Mo.niM. да omiiTii 0СН0ВИ one. уредбе остапу iicno- 
вређени a кад дође na. ред решење секције.^онда 
hcMo o томе решнти специјално за Далмацију. 

Др. Љуба Поповић: Господо, иознато Вам je, 
да се бензин ослобађа трошарине воји се употрсб- 
љује за индуотријске сврхе. 11 ово je једна врста 
индустрије n зато треба ослободитв Ешрбид троша- 
piinc. који се употребљава за риболову Далмацији. 

Председник Миша Трифуновић: Има реч ro- 
сподив Министар Фппапспја. 

Мииистар Финансија др.  Коста  Кумануди: 
Ja пгмам ништа иротив тога, да се усвоји! изве- 
штај секције no том предмету, алн не могу да ква 
|)iii\i хармонију задсона, који je израЈјен na једној 
ocnonn.  кко бисмо усвојилн  предлог господипа 

Дулибића, iiaicon on ono порвмећен a ja хоћу да 
omiiTii прппцтп! закона остапу сачувапи, 

Др. Анте Дулибић: Имате у закону голико 
изнимака за ослобођење од царине, Министар (ln\- 
nanciija je овлашћеп, да та ослобођења врпга. Ja 
иезцам, зашто tie би господин Министар Фипан- 
[inja iipiiMiio ono ослобођење трошаршге за карбид 
у Далмацији, кад имате слично ослобођење забен-; 
:;iin за нндустријска аредузећа. 

Министар Финансија др. Коста Кумануди: 
lin имате јодво peiiieibe Министарскога Савета, Ви 
lu-Tc noMoli.v грга решења  постипи исти цпл.. 

Др. Анте Дулибић: Мени би било гкао, mio ue 
могу прпстатп na то. Mcmi on било жао, КЛД on се 
ово одбацило. Кад бих могао; господо, ja бих овај 
предлог ОЈШзвао.Ја вас само упозоравам na то. lio 
OBOJ урсдоп. o KOJOJ ronopn тсподпп Мттстар 
Финансија, господип Министар je дао ту повла- 
стицу само до краја one године, a после he народ 
кукати n мп нећемо пматп друге мо^ћности, да 
му дамо да n даље живи. 

Известнлац др. Славко Шећеров: Дослеовога 
»звештаја одмах he доћи na дневни ред нзвехИтај 
секција, o иеобја,Вљеним ретењиШ! и кад се носле 
гтапп. ако бисмо продужили рад. то dn решење 
,ioni.io na дневнн ред. Зашто сад да то уђе, кад 
he то ncli diiTii иначе оћакоњено? Господии Ми- 
ппстар je нзјавио, да нема ништа! tipoma тога n 
зашто онда да журимо да се ono унесе у закон. 

Председник Миша Трифуновић: Има реч го- 
сподпп ЈБуба Јовановић. 

Љуба Јовановић: Ja пре свега мислим, да сс 
ono не тиче само Далмације, иего je одредба таква 
да сви рибари, и na пашпм језерима, n na рекама 
iiainiiM. li na nanicM мору, трсба да се користе 
овим. Питање je, да лн уопште треба na тај иачин 
потпомагати једну доста знатну грану na me иа- 
родне приврбде. lio моме мипЈљењу, треба. A спе- 
цпја.то. господо, [:ад je реч o најглавнијем делу 
тпх раднихса, a тб су рибарн na језерима n мору 
nanicM. да 1!ам спратпм пажњу, да су onu dn.in од 
iiili. године до сада стављенв у немогућност да 
раде свој занат. Ратне прилик©, a затим пропаст и 
мрел^а и осталога алата и чамаца довела их je 
дотле, да су omi. просто na просто, остали скрште- 
mi\ руку. A да се сад врате у нррмалав живот 
треба HM то олакшати. (Извостилац др. Славко 
ШећероЕ: Ослобођенн су!) 

Господо, Mii непрестано говоримо, да су onu 
обезбођени; a.in само до краја ове године. A цела 
je, господо, разлика у 12 месеци. Како смо се спо- 
разумели, да he ово трајати jom 12, односво 18 ме- 
{•čun. онда neka се та уредба вечерас продужн na 
овај начин, a грспоДа су црказала да има јот та- 
квих случајева. Ono je у толико лакше учинитк, 
кад смо веи претресали то питање'. Зашто да га 
претресамо поново? Ja мислим, да су господа ис,- 
црпена, a ако je господии Мшшстар г.ол.ап. да 
изађе na сусрет, нека ипађо сада, јер ои mije 
изјавио, да je противав да се o томе, говори, него 
да св o томо другппут говори. Ja мислим, да, '^ 
боље рећи: хоће ли да решн то питање ii.in ne. 

MmiiicT ip Фиаансија др. Коста Кумануди : 
Mcmi je у толико лакше да изађем na сусрет зато, 
lino cinija, већ и предлолшо ono равије решење. 
Ja ca м хтео само да сачувам законску форму, a m 
кад Закопрдавви Одбор палази у већипи, да треба 




