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ово иитањв решити сад у уредби, ja приотајем, да 
сс iipiiMK то решење. 

[Гредседник Миша Трифуновић: Дак.к', го- 
сподо, господин Мтшстар прима овај предлог го- 
сподина Дулибића п ja hy га ставитн на гласање. 
Молим господина известиоца, да га нрочита. 

Известилац др. Славко Шећеров: Господо, 
оида после речи »на карбид, na цалциум-карбид 
na 100 вг (in динара« дошао би овај став, напомена 
i.. y;i број 12 тарифе члаи 6.: »Hehe се наплаћи- 
вати трошарина na Есарбид, mro ra употребљавају 
рибарв као средотво na Јадранском мору за рибо- 
.IDI!. Плпжп услови, под i.'ojiiM.i lic се рибарима 
ослободити карппд n.ialiaii.a трошарине, пррписаће 
сс правилником.« 

Председнш! Миша Трифуновић: Молим, го- 
сподо, ja h.v да ставим na рласање овај предлог го- 
сподина Дулибића овако како je прочитан. Ko je 
;;а то, да CQ овај предлог прими  нека изволи се- 

inii. a ко je против пеИв цзволи устати, (Сви 
седе.) Објавл>ујем, да јо предлог госиодииа Ду.ш- 
бића једногласно примљен. 

IIITO cf тпчг стаиа 13. n 14. ОНИ су [фИМЉбНИ, 
јер ј.пд IMI\ нема нзмеиа. Долазимо na став( 15., 
na ракију. Пошто ln'. господо, битл дебате око ра- 
кије, како ja [федаиђам, ja молпм. да се вечера- 
inina седница закључи, a ла идућу закалгем за 
сутра у i cara ca овим дневнкм редом: 

i. Примаве у целости Уредаба Минис^арства 
Саобраћаја, Пошта, Грађевина, Пољопривраде n 
Шума; 2. Продуж^ње претреса извбштаја l. Одсека 
o уредбама, које се тичу пореске поллтшсе; 3. Пре- 
•IJICC извештаја l. Одсека o необјављеном решењу 
економскд~-финапсијског комитета; t. Претрес из- 
вештаја l. Одсека o уредби o управи фондова; 5. 
Претрес извеиЈтаја пододбора <> нацрту Закона-.о 
цеитрал.иој улрави. 

(Седашца змсључена у 7'._■ часова.) 
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Председавао Председ ; Миша Трифуновић. 
Секретар лр. Љуба Поповић. 
Пјшсутни господин Министар Фин^нсија др. 

K'ocra Кумацуди, те референти Министарсхва Фи- 
nancnja, господа : Мпхај.п) Протић, РобичбК И 
Горанић. 

(Шчетшд у 10 часова и  15 иинута.) 
Председкик Миша Трифуновић: Огварам, 

госиодо, XIII. састанак Законодавног Одбора. Мо- 
.m.M. да чујстс записпик прошлог састанка. 

Оекретар др. Љуба Поповић чита saimćiim; 
иропглог X11. састанка. I 

Председник Миша Трифуновић: Има ni, го- 
сиодо, примедаба na протокол? (Нема.) ОбјавЈву- 
јем, да je протокол аримјвен. 

Законодавнрм Одбору дошлн су изветтаји 
из трећв секције, која je поднела ове извештаје; 
i. извештај o радничком осигурању; 2. извештај o 
заштити   раденика  и  з.  извештај  o  инспекцији 

Оада прелазимо,, господо, на дневни ред. 
Прва тачка двевног реда je: примаље у целости 
уредаба министарства Саобраћаја, iiouiTa, грађе- 
вииа, пољопривреде n шума. Mn Имамб сада да 
изгласамо дефинитивно ове уредбе. 

Молим госп. секретара, да иагласи сваку 
уредбу o којој lic се пласати. 

Оекретар др. Љуба Поповић^ i. Раиија lla- 
редба o упису јахта сада џостаје Закоп 0 улису 
јахта. 

Војислав Лазић: Мо.шм Пас. госиодине иред- 
CIVUHIMC. Ja  ппсам  могао да  чујсм. 

Председпик Миша ТрифуновиК: Раиија на- 
редба o упиоу јахта сада постаје закои o упису 
јахта са иозивом на § 10. no упису поморско.-трго- 
вачких бродова. 

Гласаћемо поименично, Господии секретар 
hc арозивати. 

(Настаје нрозивка.     i После гласања.) 
[Јрвдседник Миша Трифуновић: Грсподо, 

гласало je свега седамнаест чдавова одбора, Четр- 
nacc-r за n три против. Прома томс, овај je закоп 
нримљен. Момпм вас извблите чути даље, 

Известила-Ц Др- Славко Шећеров: Ha реду je 
да се iviaca o ранијој иаредби ,v списку број v o 
\niicy поморских трговачких бродова n лађа, a 
сада o закону o упису поморских трговачких бро- 
дова n лађа. Молим, да се o томе гласа, 

ПредсеДник Миша Трифуновић : Господо, 
npncT.viiiilicMo   опет   гласању.   Гласаћемо   за   и 

рада. Omi hc сс ттсттаЈп ставити im диевни ред     п^отив. 
кад то буде могуће. Секретар др. Љуба Поповић прозива n.ia- 

noiic. Захсонодавног Одббра да гласају n omi оу 
гласали Овако: 

Др. Светислав Поиовић за, Хуссјпп Машић 
за, Пурпја Поздерац за, Хусејии Алип за, Воји- 
слав Лазић против, Јуре М. Врсаловић против, 
Јован Јоваповић против, Јосип Дрофеник за, Mn- 
.јорал ВујичиЈ ;!а. Љуба Јовановић ?а, др. Грегор 
Жсрјав за, Раја Филиповић за, Јова}1 Маговчевии 
за; др. Boja Mapiinn'omih аа, др, Славко Шећеров 
:ia. Мпхајло /l>nm;or,jih за, др. ЈБуба Поповић за a 
Milina Tpmji.vnomili за, 
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(После гласаша.) Миниртарства Саобраћаја од 30.  7.  1020. годшк.' 
Предсе/џшк    Мкша    Трифуновић:    Господо, 

гласало je свега  18.   Петнаест аа и   грн   против. 
»Службена Новине« број 278, којо  иостајс oaitou 
o и^.мсиама п допунама члаиа 20. тачке 4. закоиа 

,  I IM   <(>  I l Г "    I ■'    1   i I IO. 1  I <    I   II II <   '     1        - Ml        II I      ' I l I 1     >\ ' I   II I >. . .   . j   , 

Лрема   томг  закои   je   примљен.   Изволите, чути    o устројству Министарства Пољоцривреде и Вода. 
[:IUI. Продседник Миша Трифуновић:  Гласа^ aiic сс 

JiviTii.iau др; Славко Шећеров:  Мо.шм. да      ;'';| " 'Ф01'111'' 
Секретар др. Љуба Поповић чнта »мепа i о- 

a 

се гласа o paimjoj приврвмепој уредои *> капета- 
[Шјама  ијтстаитпта.   a   сада   0  закону   O   каиста- iMaiim;a. KOJU  iviarajv. 
имјама   пристацишта   под   број   5   cnHcita   Mini. (После рласаЈва.) 
Cao6pahaja.                                                ^ Председиик Миша Трифуновић:  Гласало ј( 

11])сдг»'дит;   Миша   Трифуновић:  .Госцодо, свега 20. и то 10 за, a i против. Заков je приЈЛљеи 
гласаће се onef за и против; (Милорад   Вујичић: Изволите чути даље. 
Господине председниче, може ли да се дискузује Известилац  m  Славко Шећсров: Мо.шм. д_ 
o бвоме закону?) Не може, ово су уредбе, Roje су се ,,.,.„.., 0 .vp,.^,,, ||()Л Г||)()ј , р1Шска Министарсггва 
биле Враћене. Саобраћаја  o   изједначењу   ранга   и  унапређењу 

Милорад Вујичић: Ja пих желео гфе рласања     жељез ншх слулсбеника  у  подручју дирекцијо 
да кажем своје шшгљење и да дам изјаву. Xohy државних   жељезница у   Београду,   tcoja   постаје 
Да иотив 'M своје гласање. закон o нзједначењу ранга и унапређењу жељез- 

Председиик Миша Трифуновић: 11ма pe'j го- цичких службенш«! у подручју Дирех^ије Држав- 
сподин Милорад Вујичић. мпх Жељезница у Веограду. 

Милорад  Вујичић: \Господо, ja   h.v  пагати Председник Миша Трифуновић:  Гласаће се 
против ове уредбе зато, што сматрам, да je непра- »за« и »против«. 
ведна. Господо, ja сам cfi овом стварју упознал: и еекретар Љуба Поповић чита нмена иосла- 
нмао сам прилике да разговарам са оним људима, |||1|;;1  1;ојИ |.Л(,(.а|Х 
i.oiii сс TiiM послом баве и видим, да je ова уредба " ■./            '    ,.        _    .        ,.    г.,,  ,,,    ;, 
нмфаведна:  Код u.r  у  ужичком округу  постоји Председник  Миша Трифуновић:  I .lara, >   е 
пламва Тара и мди раде.са силавовима и дове: свега,2,]   члан:   17     за«    i    против«.. Закон j( 
дени   су   у   [1езгодш1   положај  без кога бл могло иримљен. 
пптп  lio овој уредби сви људи, којн раде саспла- Известилац др. Слгвно Шећеров: Молим, да 
иовима, морају доћи v Београд и да од Централне се гласа o уредби под бр. 9. списка Министм>ства 
|Уврарл  уаму ^верење  na   иеколико спЛавова   и Саобраћаја o иарвдби чоморске областн у Бакру 
[шонују сплаваре, na да гек со врате кућама п да o »лучким нристојбама«, која постаје закои o луч- 
то сплавове спуштају отуда. To људима отежава ,;||М пристојбама. 
uocao. Ja  MinMiiM. да би raj  посао могао да се Секретар др.   Љуба   Поповић   нрозива   чла- 
нзврши  npoivO шумскс  ii.in  финансијске власга. ново Зшсонодавпог  Одбора,   који   рласају   иоиме- 
Зато гам хтео да говорим и мислим, да će то у то- иично за и против. 
лико нзменн, тто би се допустило тамоииђим влаг (ТТосле riacan.a) 
стима^ којо су ту na лицу места, да иогу таква 
VBepeiba да изда}у. Ja мислим, да je то свеједио, Предоединк Миша Трифуновић: Глшзало je 
оне iMacrii гамосу дрлсавне власти као и ове овде, свега 21 члаи одбора: 17 »за« 4 »против«. Закоп je 
a.m je rano прошло м ja се нс могу слож1(тн с гим »римљен. Молим даље. 
u зато li.v рласати прртив. Известилац др. Славчо Шећеров: Молим, да 

Председиик   Миша   Трифуновић :   Изволитс се рласа o уредби аод бр. 10, описк.а ур(;даба Ми- 
чухи рласаљс »истаротва Саобраћаја o нарвдби  поморске обла- 

Секрстар др.  Љуба  Поповић   ирозива   чла- сти у БакрЈг o   мерењу товарности бродова« (баж- 
IIOBC Змсонодавног Одбора да рласају н они су na- дарењу). Koja nocTajq »Заков o мерешу трварности 
сали овако:                                  "            ' бродова (баждарешу). 

Др. Светлслав Поповић за, Нурија Поздерад Geicperap др. Љуба   Поповић   прозива   чла- 
за,   Војислав   Лазић   против,   Јовап   Јовановић "ове одбора, који поимевично Рласају. 
lipoTHB, Хусејии Maumh за, Хусејив A.nili за, Јуре (После рласања.) 
М. lipca.K.r.iil, против, Јосш] Дрофеник за, Мило- Председник  Миша Трифуновић: Гласало je 
рад ВујшпЉ  пртпк. Љуба  Јовановић   за,   др. ,.,,,,,, ,1, iUimol,ii: |7 >>за<< „ l „„p,,,,,,,.. Закон je 
Грегор ЖерЈав за  Paja Филиповић за, Јован Ma- „p,,,,,,,,,,,  Шлш д,.,,,, 
ровчевић за, др. Аите Дулибил [гротћв, др. Јанко ,,                       „          .,. .          м ,,,,,,   .,, 
Шимрак   про^в,   др.   Boja   Маришшвић  за,   др. Ilaiv^^nau др. Славко Шећеров: Митм     a 
Славко   Шећеров   за,   Михајло  Живковик   (није се глала o уредби под бр. 11. .MinrLa. .хргдапа AIn- 
овде), др: Љуба Поповић за, Миша Трифупови11 »истарства ( албраћаЈа o наредби поморске обла- 
заГМиЛосав Рајчевић за.                             ■ '"'  >>0 »оморском рибрлову«, rcoja  nocraje закои 

0   [lOMOpCllOM   |)lln().l()l!y. 
(После рласања.) ,      Секретар др. Љуба   Поповић   проаива   чла- 

ГГредседник    Миша   Трифуновић:    Господо,     вову одбора, који поимел] огласајуза п против. 
гЛасало je свега 20 и ro 13 за. a 7 против. Изво- ,, 
.nm. мутп даљо. (Послвглас u) 

Известилац ,i,p. Славко Швћеров: .Молим да ГТредседник  Миша Трифуновић:  Гласало je 
<•(• рласа o броју 2 оииска Уредаба o пренашању свсга 18  чланова: IG  »за«, 2  »протлв .  Задсон  ј« 
послова 'гехничкс поморске службе као п управе примљен. 
ма пристаииштима рвчпим на [шмпетоиције Мини- Изввстилац др. Славко Шсћеров: Молим, да 
старства  Појвопривред^  и  Вода у  крмпетевдију се рласа p уредби под бр. 14. сриска уредаба Ми 
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иистарства Саобраћаја o ригулисашу година 
слул^бе инисењерима и нодинжешерима, icojri су 
!)бог civimii.ii v војску пре n/m v току рата мо- 
рали дати оставку Eia дрЈкавпу слугкбу у Краље- 
вини OXG., која постаје зако}) o регулисаљу го- 
, ii. службе инжоњера  н подиижеЈБера, icoju су 
због ступаља у'војску пре п-ш у току рата морали 
дати осгавку и.ч државну службу у Краљсвини 
0. X. 0. 

Оекретар др. Љуба   Поповић1  ирозива   чла- 
иове оДбора, који гласају. 

(После iviai-iiii.;i.) 
Предсе^иик Миша  Трифуновић:  Гласало je 

св0га 18 ч.ппкжа одбора:  17 je гласало »за« ај i 
аротив«. Према гоме ова je уредба дефинитивно 
примљена. 

Известилац др. Слазко Шспсров: Молим Вас 
да се гласа o уреДбн под бројем 3. Мипистарства 
[Јошта n Телеграфа b привременом регулисању 
звања II ii.uiTii поштанских п гелеграфских чинов- 
iiiii;;i п службеника ваи Србије и Црне Горе, tcoja 
сад аостаје законом p [хривременом ре1улисању 
звања и n.niTii поштанских и телегрофских данов 
imi.n n службеника ван Србије и Црне Горе. 

Оекретар др.  Љуба  Поповић   прозива  чла- 
нове Законодавног Одбрра да гласају, 

(После гласаља.) 
Продседшп>  Миша Трифуновић:  Гласало je 

свога m чланова одбора: 18 »за«, a i »против«. 

(lloc.ici гласања.) 
Ијммгглпт: Миша Трифунови^: Гласало je 

свега 18 чланова и го: 17 »за« и  i    аротив«. 
ИзвестиЛац др. Славко Шећеров: Молим, да 

се гласа o уредбама под бр. 14, списка Миииотар- 
ства Пољопривреде и Вода, уредба o осниваљу 
№ uiiiN задруга у предратиим границама Краље- 
внне Србије n Ирнс Гбре од 1921. г.. Олужбене Но- 
вине бр. 53. ■JI. која постај? законом »о осни- 
r.an.v водних задруга у предратним границама 
[Сраљевинс < !рбије и Црне Pope«. 

Секретар др. Љуба Поповић прозива члаиове 
да гласају и omi by гласали овим редом: др. Ове- 
тислав Поповић за, Maiiiiih за, Поздерац за, A.mli 
за, .'laaili niijt''iviacao. Врсалови}! за, Јовап Јова: 

[ioBiih није присутап, Дрофеник за, Вујичић за, 
ЗБуба Јовановић аа. Жерјав за, Филиповић за, Ма- 
говчевић за, Маринковић за, Шећеров за, Живко- 
laih за, Љуба Лоповић за, Дулибић за, Шимрак 
за, l'aj'iciiiili за-, Миладиновић за и Трифунр- 
i;h!i  За. 

[Јредседник Мишз Трифуновић: Гласало je 
свега 20 n сви су гласали за. Закон je примљен. 
Молим r. известирца да иродужи даље. 

Известнлац др. Славко Шећеров: Молим, да 
сс iviaca o уредбн под бр. 15; списка Министар- 
ciiia Пољопривреде и Вода, уредба o окружним и 
ореским марвеним лекарима \ Краљевинн Србији 
и Црној Гори од 1920. г. »Олужбене Новиив« бр. 

Иавестилац др. Славко Шећеров: Молим, да     i 11. 20., која постаје законом   o окружним управ- 
сс гласа o народои под оројем i. Описка Уредаба 
Земаљске Владе за Оловенију од 7. i. 1920. год. 
број 19. »Ураднога ЛисТа< којом јо одобреп [шви- 
mai; котарских цестних додагака у Крањској и то 
са нзменом ла отпадие ограничење нз год. 1920., 
која сад постаје закоп o повитку котарских цсст- 
iinN додатака у Крањској. 

Секретар др. Љуба Поповић прп-.аша чла- 
нове Законодавног Одбора. 

(После гласања.) 
Предсвднии Миша Трифуновић: Гласало je 

onera 19 члаиова одбрра, п то: 18 ги и i про- 
TIII; . Према томс ова je уредба дефиннтивно ирим- 
.i.cna. 

Известилац др. Славко Шећсров: Молим, да 
сс i'.iaca o [1аредби под бројем 8. повереништва 
Грађевива од 19. 12. 1920. год. бр. 403 Ур. .luci 6 
поступку ča парпим котловима, који čy били кул- 
.i.fiiii без довољних докумената од господарс!«)jeo- 
мисије за стварну демобилизадију у ЈБубљанн 
која постаје закои o поступку са парним котло- 
вима, који су билн купљени без довољних доку- 
мената од господарске комисије у ЈБубљани. 

Секретар др. Љуба Попови1т ирозива чла- 
нрве Законодавног Одбора. 

i После гласања.) 
Председник Миша Трифуновић: Гласалр je 

св(!га 18 чланова; 17 »за« и i >против«. Пр«ма 
томе ова je ЕЈаредба дсфинитивио примљена, 

Известалац др. Славко liletiepoB: Молим, да 
сс гласа" о уредби под бројвм 12 Мипнстарства По- 
љбпривредс II Вода o обнављшву и упаиређиваљу 
штоградарства, Icoja иостојс сада закои o обиав- 
л.ап.у и yiiaii|H'l)cii,y гаикаралаЈитпа. 

Секретар др. Љуба Поповић иррзива чла- 
нове ЗаЈсоиодавнрг Одбора да гласају, 

HUM u среским марвеним лекарима и њиховим n.ia- 
тама у опсегу пређаипвих старих и пових области 
[граљевте Србпје и обЛасти Краљевине Црне 
fo'pe«. 

Сскретар др, Љуба Поповић прозива чланове 
.M гласају и оии су гласалн овим редохј: Светислав 
Поповић за, Mainiili за, Поздерац за, Алић ;',а. Ла- 
;aili против, Врсаловиђ иротив, Јован Јовановић 
imje приоутап, Дрофеиик за, Ii\.iii4iili за, Љуба 
•iciMiior.iili за, Жерјав аа. Филиповић за, Маговчс- 
iiili за, Марииковић за, ОТећеров за, Живковвћ 
:ia. Љуба [IOIIOBUII за, Дулибии за, Шимрак пије 
пригутап. Рајчевић за, Миладиновнћ за и Три- 
(јлпопиИ за. 

Председник Миша Трифуновић: Гласало je 
свега 20 чланова и то; 18 je гласало за a 2 рротив, 
Закон je нзгласан. Молим г. известиоца да нро- 
i\a,ii даље. 

Извеотилац Др. Славко Шећеров: MU.IIIM. да 
сс гласа p уредби под бр. сћиска 17. Мшшстарства 
Пољопривреде ti Вода, уредба o решењу Mmm 
старског Савета o граннчшш марвеним лекарима 
од 1920. год., која постаје законом o граничним 
ветеринарским станииама и o државетм граиич- 
niiM ветеринарима у Краљевшгн Срба, Хрвата и 
Словенаца«. 

Секрстар др. Љуба Поповић нроз^ва члаповс 
да iviacajv ii оии čy гласал »им   редом:  Свети- 
с (ав ГГоповић за, Машић за, Поздерац за, A.ml« 
ла, . la;aili нротив, Врсаловић иротдв, Јовав Јова- 
иовић mije ирисутан,. Дрофеник за, ВујшпЛ за, 
ЈБуба .loraimiaili ;;а. Жорјав за, Филиповић за, 
Маговчевић за, Марипковип за, Швћбров за, Жив- 
KOBiih за, Љуба ilonoiaili за, др. Ainc Дулибић за, 
др. Јалгко llliiM|>ai; није ирнсута!!, Рајчевић за, 
,Mii.ia,iiiinaaili за, Milina Трифуновић ;'.а. 
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ПредседниЕ Миша Трифуновић: Гласало je 
свега 20 чланова и го: 18 за, a 'i иротив. Закои je 
нзгласан. Молим г. известиоца да продудаи даље. 

Известилац др. Славко Шећеров: Мочим, да 
сс глаља o уредби под бр. 23, списка. Министарства 
Пољопр11вреде и Вода, o наредби олелЉ за [uner- 
ство Дежолне Владе за Словелију од 11. 2. 1919. г. 
HIT. ЗГ)4. >'р. Лист, која imrmji' закрном o пази- 
вању »живиноздравников в Оловенији«. 

Секретар др. Љуба Поповић прозива чла- 
пове да гласају и они су гласалн овим редом: Ове- 
тислав Поповић за, Машиђ за, Поздерац за, Алић 
за, Лазић против, Врсаловић иротив; Јовав Јова- 
noi'.iili traje присута.н, Дрофеник за, Вујичић за, 
Љуба Јовановић за, Жерјав за, Филиповш! за, Ма- 
говчевић за, Map совић за, Шећеров за,, Живко- 
rnli за, Љуба Поповић за, Дулибић за, Шимрак 
пије присутан, Рајчевић за, Миладиновић за, Три- 
фуновић за. 

Председник Миша Трифуновић: Гласало je 
свега 2Q, ii сви оу гласали за. Заков je примљен, 
MO.IIIM г. извизтиоца да продужи даље. 

Известилац др. Славко Шећеров: MO.IIIM. да 
če гласа, o уредбн под бројем списка 26. Мшга- 
старства Пољопривреде п Вода; o наредби Де- 
■.i.iMiic Владе за Словенију од 5. 2. 1921. r. шт. 62. 
Ур. Лист, која постаје законом с ватерим се уста- 
новљајо агрономскв im ветертшрски фондн за 
Словенијо mi Есомиеија за и.пх уцраво. 

Секретар др. Љуба Поповић прозива чла- 
иово да гласају и они су гаасали овим редом: 
Свет. Iloiioiiiiii за, Машић за, Поздерац за, A.mli 
за, .'l;i;;iili притии. Врсадовић против, Јован Јова,- 
imniili mije присутан. Дрофеиик за, Вујичић за, 
ЈБуба Јовановић за| Жерјав за, Филипови^ за, Ма- 
mn'irmili na. MapmiKOBira за. Шећоров за, Живко- 
nnli ;;ii. Jlivoa Попоиић! na, Jlv.iiirnili na. ГПимрак 
nuje iipncvraii. Рајчевић na. МиладшшвгЉ na. Три- 
фуновић na. 

Председник Миша Трифуновић: Гласало je 
(•псга. 20. и спп су гласали за. Закон je гфимљеп. 
MO.IIIM г. известиоца да продужн даље, 

Пппсгтилац др. Славко Шећеров: MO.IIIM. да 
со. r.iaca o vi)(';i,o!i број i. и 5. спискаМиннстарства 
Шу.ма п Рудншса o правилнику na шумску жан- 
дармерију од 28. i. 1919, године, Службене Но- 
випе број 38/19. ii решоњо Министарског Савета 
од i. i. 1919. i'. dinje објављено). која постаје за- 
i.'on na шумске жандаре. 

Оекретар др, Љуба Поповић арозива посла- 
пm.c да гласају. 

(После г.пасаи.а.) 
Председник Миијр Трифуновић: Гласало je 

свега 20 посланика, i? зан три против, према томе 
закол je нзгласан. Молим г. известиоца даље. 

Известилац др. Славко Шећеров (чита): Мо- 
лим, да со гласа o уредби Број 10. ciračKJa наредба 
оловевалшс земаљске владе од 19. 5. 1919. године, 
(Ур. Л. 68, HIT. 241"), изједначење земаљских шум- 
ских закона осим Пр^комурја која постаје закоп. 

Секретар др, Љуба Поповић нрозива посла- 
miK'c да iviacajv. 

Председиик Миша Трифуновић: Рласало je 
cnera  20 iior.iamii;a.  17 na, n  грн  ПротИВ. BaiCOll JO 
примљен. MO.IIIM г. изрестиоца даље. 

Известилац др. Славко Шећеров: MO.IIIM, да 
се i.iara o уредби број 13. ciiHciia: Наредба Мини- 

стареЈва Шума и Рудшша број 7.418. од i. т. 1919. 
p. o уврштењу шумарских чувара у категбрију 
слуга na Словвначку п Далмадију, која постаје 
закон. 

Секретар др. Љуба Поповић прозива посла- 
traice да гласају. 

Предсодник Миша Трифуновић: Рласало јо 
( вега 20 посланика, 18 na. a два против. Закон je 
изгласан. Мо.чим v. нзвестиоца даље, 

Нзвестилац др. Славко Шећеров: MO.IIIM. да 
ce гласа o броју 15. списка наредба словеначке 
владе од 30. 12. 1919. годиие Ур. Л. 287 p пропи- 
сима ловостаја, tcoja постаје законом. 

Председник Миша Трифуновић: Приступи- 
lu'Mo r.iacaii.v o onoj уредби. 

Секретар др. Љуба Поповић црозива посла- 
нике да гласају. 

(После гласаља.) 
Председник Миша Трифуновић: Гласало je 

свега 20 посланика и то 17 за, a три против. 
Известилац др. Славко Шећеров: MO.IIIM. да 

(•(! гласа ПО броју IT.'cinicKa уро.даПа МиппстаЈн-тр.а 
IIIv.Ma п Рудника* о Наредбм Мипистра Шума и 
Рудника од зо: 7. 1920. год. бр. 14,535 (Ур. Л. бр. 
95.) 0 трајпом .гос.иодарстиу у шумама велепоседа 
аграрне реформе у (!ловеначкрј. 

Председник Миша Трифуновић: Праступи- 
heko r.iacaи.у 6 OBOJ тамкп. Ko je na то. да ce ог.а 
иаредба прими гласаће na. a ito je против гласаће 
lipOTHB. 

Секретар др. Љуба Поповић прознва носла- 
iiiii.c да гласају, 

(После r.iacan.a.) 
Председник  Миша Трифуновић:  Гласало je 

свега 20 иослапика,  17 за, a ■"> против. Закон je 
llpll.M.l.l'll. 

Известилац др, Славко Шећеров: MOIHM, да. 
гласамо o уредби број 18, рписка; Наредба Мини- 
стра na, Аграрну Реформу и Минисгра Шума и 
Рудаика од 25, I. 1921. год. бр. 12.443 0 допиаци 
горивог и грађввног дрвета из велвпоседа ивтере- 
рбнтима arpapue реформе у Слрвеначкој. 

Ирсдоодичк Миша Трифуновић: Ирпстуии- 
IU'MO гласању. Молим i". Рекретара да ирозива ud- 
сланике. 

Оекретар др. Љуба Поповић прозива посла- 
иике да гласају. 

(После гласап.аЛ 
Председник Миша Трифуновић: Гласало je 

свега 20 II то 17 na. a 3 против. C ог.им je onaj na- 
I;OII примљвн. 

Сад npc.ianii.Mo na, другу тачку дневнога 
реда: Продужвње претрбса извбштаја o уредбама, 
које 6е тичу пореске полнтике, Пре но што пре- 
ђемо na претрес извештаја, дајем реч r, Жерјаву. 

Др. Грегор Жерјав: У §. 10, где je рвч b иа- 
плати пристојба за улаз нностраних лађа у при- 
(лаипшта речепо je, да ce наплаћује пристојба од 
2.50 дпп. Ja MO.IIIM. да Ce i;avKc овде да. je та при- 
стојба од 2.50 дии. у злату, пошто све ииоотраио 
лађе, na и nami', кад дођу у фравцуске луке, пла- 
кају ту пригтојоу у плату. Ta on ce luiica рачу- 
na.ia no курсу, који одреди Министар Финансија. 
Ilna'ic on нзгледало мало чудновата ствар, поштб 
namn броДОВИ Mojiajv  nialiarn  6    7  пута  mune ОД 
оппх у италијанским присташиптима, иего итали- 
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јанске лађе у пашим присгоииштима. Зато Вас ja 
MO.IIIM, да ову исправку примито. (Др. Војислав 
Маринковић: To није исправка, то je објашњење.) 

Председник Миша Трифуновић: Ово су ра- 
дили стругаи реферелти са Законодавним Одбо- 
ром ii ja iif Пмх CIIM смбо то да промешш, док се 
ne бих са п.има споразумео и Ви видите у чему je 
ствар. (Др. Војислав Маринковић: Mu смо i.v ствар 
iiiiivmcii.m. a слд падлежнл Министар има да изда 
наређење бвојим   'шновницима   како   tik   напла- 
llIIHilTIl). 

Др. Грегор Жерјав: Може и то да буде. Ако 
je Законодавни Одбор мишљеља, да je го у 
злату«, та ствар има да се реши адмтгастратив- 

iiiiM путем, Ako cd будемо ослонили на ауторитет 
интерпретације Затсонодавног Одбор^а, онда сам са 
OI'.IIM задовољан. (Љуба Јовановић: Може, можс 
да буде!) 

IIlHvifivuim;. Миша Трифуновић: Пре пего 
IHTO пређбмо на 'i. тачку дневнога реда, дајем реч 
n. Лазићу. 

Војислав Лазић: Ha јвДДОЈ ОД прпш.шх сод- 
Ешца i'. Председник нам je саопштио уредбу o no- 
већању нвпосредне порезо на з^мљиште и га 
уредба била je стављона на AHCIUUI рсд. Али кад 
јо оребало прећи иа прегрес те уредбе, опда je из- 
вестилац изјавио да, зато mro није овде г. Мини- 
отар присутан, моли да се одложи претрес no тој 
уредби II одбор je то усвђјио. Ja питам г. Председ- 
пика: ипа je ••a то.м уредбом, хоће .m она нзаћв 
пред Законодавнн Одбор или не? и да ли госпо- 
дии Mmiiic/jii]) Финансија одаооно влада инси- 
стира na ише, да ona постане заков нлн не? To je 
потребно да знам ради1дал>ега држања у осталим 
уредбама, које се гичу рптерећивања народа. Ако 
илада cTOJn na томс да та урсдоа постано закои, 
ja у TOMo'c.'i.V'iaJ.v Tpavu'iiM да o и.ој ргшава З&КО- 
иодавни одбор. Ово тражим за то, да neon та 
уредба постала замн tio onoj уставћој одредби, no 
KOJOJ све уредбе, које ue реши законодавни одбор, 
постају закон. 

МинистарФинансија др. Коста Кумануди: 
Ja сам rtpeKo иадлежног референта изјавио, пошто 
Влада излазв са једним предлогом, на којд Еачив 
да се non.vnn дефицит у буџету за 1922. грд., да 
онда onaj прсдлог о порезв na. земљиште аостаје 
излишан. To je моја inijana, n ja при гоме остајем. 
Taj iiomi цредлог владив iia.ia;iii се аред фиван- 
гпјгкпм одоором ii ПЈЈсма, томо ворс;! na асмљпштс. 
којн пма. да аОслужн истом цпл.у. за onaj мах je 
непотребав n ja сам взјавио, да та уредба не 
важи. (Једав глас: Престаје ли да важи?) 

llpr;i,c(Mniii; Миша Трифуновић: Гооподо, не 
можете Ви сад чинитн никаква питања. Јсст<! ли 
задовољни, г. Лазићу? 

Војислав Лазић: Ja опх желео, да се не пре- 
лази тек онајсо преко гога ir да ова уредба не по- 
станв законом оо;) pcmcn.a. ј(,'|) ai;o ј(! ^акоподатш 
Одбор He'peinil ,v року од ■> мсгсци. опда ona no- 
стаје законом. Ja бих молпо г. Прсд^одппка. да o 
томо ВОДИ рачупа n да, јо iiiinoro na. pcinar.an.i' i;ai;o 
on oe o moj могло благовремено решавати. 

Председник Миша Трифуновић: Ja li.v Вам 
оДговорити. Ja сам скинуо ту ствар за два-три 
дапа. јср г. Министар није био [гоиоутан, да oe 
споразуме ca Министрима, Ви сте чули сад изјаву 
г. Министра n ja ne опх пмао ппшта даље да 
кажем. 

Јосип Дрофеник: Довољујем Cll laipainain го- 
оиода мптшра. како je с попптатсм земљившега 
давка в прочанрких крајих. Там сс тозадевна na- 
редба изваја. Впрашам гоопода мивистра, али 
останб давек na земљишче uio даље a.m се укине? 

11р|'Д|-одп111;. Миша Трифуновић: ДозвОЈЈите 
мп да пам одговорим, да ne иожемо сада у гоку 
рада стављати питања na tr. Мидистре, Mn смо 
npi'in.iii na двевнн ред n мп смо у TOI.'.V рада, a Bil 
TO можете чинити оутра нли прекосутра. Ja сада 
ne могу дозврлити nn r. Мшгастру да одговара и 
тако да прегавда дневни ред. 

ГТре пего што пређемо na другу тачку двев- 
nora реда, ja бих молио, да изаберете двојицу чла- 
Ешва, који he, како смо прак.тиковали, оверити за- 
писникс за сво ове закове, itoje смо примнли, Т^у 
можо да дођо нзвостилац r. Шећеров и joui један 
'i nm. (Мујс се; i'. Рајчевић.) Примате лн г. Шеће- 
рова n г. Рајчевића, да буду ту члавови? (Прима 
се). 

('ада прелазимо na другу тачку двевврга 
реда. Mn смо дошли na привремеаи закон o лр- 
жаввој трошариви. Ha претресу je чл. G. и \in смо 
дош.т до става 15.; који говори o трошариви na 
раКију. 

Известитац др. Славко Шећеров: Секција ne 
предлаже нзмеде код овога става, 

Др. Анте Дулибић: Госпбдо, ja бих предло- 
жио код овога става јвдву напомеду, no којој оо 
овлаићује iMnnnn.ip Финаноија, да ослободн од 
iMahan.a one тровјарине за пенење ракије од про- 
пзвода, у случају кризе у продукцијн гих npo- 
НЗВОДа. Овдо сс гада. ро(Л1од(). радп o јсдпом!' 
овлашћењу, и Министар ^iopa да ппдп у свакомо 
случају, да лп je потребно да се врши ослобођен^е 
од илаћања трошариве. ПоВод стављању овога 
предлога je следећи. 

У Далмацији један добар део mina. можо 
diiTii од стотине хиљада сто литара неки пут ne 
може да се прода, пего мора да се поквари. Umio 
покварево и mino здраво ne кмају више мање нсту 
прометву вредност. Свако вино нма извесаи сту- 
iiam алкохола и према томе се продаје n паравно 
|;ад сс продаје као људско аиће, a то je здраво 
mmo. ono п.ма велику цгпу. док покварено випо 
nehe пико да купн n овда се ono прелива гако 
prliii. баца n ne троши. To долазн отуда, што je 
велика тродтрина, која се навл^ћује за печење 
ракије, јер људи кад дође случај морају да ие- 
Mii.io потррше то mmo плп да га баце, кад дође 
случај да тежак другшје ne може своју ковобу и 
судове да испразви. Зато ja мислим, да je корисно 
за државу n господарство, да се то благо Божје, 
које представља велику вредност, na mani начив 
искористи, a другог начина нема, иего да се иочо 
ракија. У omiM случајевима, ако г. МиВистар Фп- 
пансија види, да се печење ракије no исплаћује, 
потребао je донети једно овлашћење ^a г. Munn- 
стра, да може у целини илн делимице ослободити 
људе плаћања трошарине na печење ракијв у слу- 
чајевима кризе у производњи пољских орбизвода. 

За све ово време од 4 до б месецн мп пред- 
виђамо за Далмацију велики крах, јер и данас 
пам дблазе вести, да се вино ne може продати и 
опда IIOMO видетн до чега ћемо доћи. U овако Кемо 
кубурити до марта n маја месеца, a онда lio на- 
стати велико зло, јер народ нема производа, a по- 
рез треба да плати. Пошто парод no мор^ noliii ра- 
i;iijy од поквареиога вина, доћи he до тога да he 
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i;r.im;ii вредиоот (JTIIIIII изгубљ(!па, aito Одбор iic 
ирими, да се за иевољ,у дозволи нечетвс pajciijr 
ca ослобрђењем порвза. 

Потпредседник др. Светислав Поповић: Мо- 
.iiiM г. иосланика Дулиби^а, да ми пбдпесе напис- 
мсно свој предлог, да бих га могао ставити на гла- 
сање. 

Има pi"i v. Војислав Лазић. 
Војислав Лазић: Ja палазим, господо, Да je 

цеправедан порез, који се овде предвиђа на pa- 
кпју. Неправедав je због тога, што се ракиј£( до- 
бија од оних воћака, које расту на збмљицггу које 
je Jivi.iiiiivT udi порезаио порезом. Воћљацн су већ 
једном порезани порезом и отуда долази то, да 
земљорадник, који пр>оизво;{и ражију, плаћа Eia 
једну псту :;см.|,у два иутл порезу: први пут плаћа 
UJI земљиште, a други иут плаћа кло трошарину 
na овај свој производ. Сем тога, ja сам противав 
овбме порезу и због тога, што он пада тешко про- 
извођачима, јер они кад оберу шЉиву, саспу je у 
кацу и кад ona преври, има Једа!) свој извесан рок 
до кога ona. мора да сс испече. Они морају дакле 
испећи ракију, алн у том случају мррају платити' 
грошарину n ако немају новаца, морају се заду- 
■,i,iir,a,Tii. да on MOIMII ту своју производњу уредитн 
тако; да не би сасвим пропала. Ila тај пачпп nanm 
сс земљорадници нзлајку огромним грошкрвима и 
непотребним задулшвањима, те их често иута то 
задуживање стаје веома скупо. Опи морају често 
отићн n зеленашима само за то, да би могли сре- 
дитн свој производ, јер се држава испречи сатра- 
жењем трошарине n не да земљораднику да среди 
свој производ онако како би требало. 

AKO je, господо, ou.io владн баш до хога да 
оптсрстп one. Koju употребЈвавају алкохол, одно- 
сно ракију као алкохол, онда je то требало поре- 
зати опда. |;ад се почне крчмптп. кад če почне тро- 
шптп у појединим радњама. Ja не бих ono против 
тога. да гу порезу плате omi. i;ojii употребљавају 
алкохол on/io у ракији, било у пиву, али овде je 
незгодно узет сам моменат, у коме се врши порези- 
naii.i' oiioi'a производа; Ов кијепорезанонда,каДсе 
r.oli цочео употребЈвавати каоалкохол, иегосе аоре- 
зује joni опда, кад се као пољоЈфИвредни производ 
пма тек да средн n када још није потпуно сређеи, 
li;; тога разлога, ja бих молио, да се tie порезује 
[гечење ракије. pero нека се порезује трошење pa- 
кије, наравно с гнм, да Eie аоже бити порезано оно- 
лико, колико je потребно ароизвађачу за његову 
r.vh.v. за његову домаћу потребу, него да буду 
порезаии omi. који ракију нродају у виду зараде, 
a то су механџије и други. 

Даље, господо; има пуно потешкоћа, које се 
стварају нашем земљорадничком свету сампм 
нзвршењем наплате овог? пореза, методом тога из- 
ррпшвања, нотицањем саме власти и начином вр- 
шења контроле. У том погледу стварају се многе 
неприлике n невгоде нашем земљорадничком свету 
у самом његовом пољопривредном раду. 

Даклс, господо, пма много n много разлога, 
i:o,jn грворе iipoTiii; one трошарине na ракију n na- 
Mima. na i.ojii ce та, тротарппа разрезује n Извр- 
туЈс Зато liy ja гласати противу овога порс.ма. 
i.d.in je овде означен у риду трошарипе, 

Цредседник Миша Трифуновић: И.ма реч ro 
i-iKvuiii Врсаљввић. 

Јуре М. Врсаљевик Господо, и ог.а троша- 
piina na pai;njy je Егсто неправедна као n троша- 

рина na вино. Неправедна je ради тога, што ce n 
ова увађа само у једном делу државе, a ие у ucioj 
држави. Осим тога ona трошарина je и превише 
велика. Ila примср n пре je била код нас преко 
Tponiapnna na ракију, a.in je ona изнашала од 
црилике, десет круна na један хсктолитар ракије 
уз попречну цијену од 00 l>' \.i. To je била rpoina- 
рииа, noja je од прилике износила 15^ вредностп 
ракије, док међутим ми нмамо сада ништа мање 
nero ocaw динара no литру трошариџе. Ano узме- 
мо, да je сада цена ракији у Србији 3 динара, то 
имамо троструку тролтриву од вродности ракије. 
Онда до чега долазимо? Долазимо до тога, да je 
наравски у тим пречапским гсрајевима ракија че- 
твороструко спупЈј.а. nvro.in у Србији, a то je сва- 
Kaivo једпа иецравда. 

Оспм ове, пма join једиу другу последицу, 
сва велика трошарина na ракију, a то je, да je 
консум ракије врло мали услед те велике ркупоће 
у iiamiiM npciancKiiM крајевима. II онда шта ce 
догађа? Догађа ce то, да једав велики ква;Нтум 
дивљег воћа na пример, мањиге код нас, од којега 
ce досад пекла jiaKiija,. сада ce umno iie употре- 
бљује за печење ракије, јер би ona наравски била 
iipeBBuie скупа, n јер ракија нема арође, такр да 
ono воће поједе вемља. Ради тога ja предлалгем, 
да ce овај порез na pai;n,jy укЈше n у овом дијелу 
државе, n.iii nai; да се'у знатној мери знизи. 

[Јредседник Миша Трифуновић: Пма реч го- 
( iio,!iiii  noc.iamu; ДрофвНИК. 

Јосип Дрофеник: Просим, да ои законодајни 
одбор спрејел к члеиу i i. nemi доставек. I! Слове- 
mijii mi туди na Хрвахцкем нмајо виноградники 
сталне делавце; при нас јпх именујејо виничарје, 
Вшшчарји стаиујејо na ластниковем посеству nn 
[ipejekajo всако лето кот дел плаче тропине из- 
гисњенега грозгја, катере би сицер пропадле брез 
користи. Тудп јаз дам те гролине својему вини- 
чарју. Tn niimi'iapjn ne омсјо кухатп m; тсх гропин 
жгање брез трошарине. Држава on имела ради 
тегаправ мало мањ доходков. Зато предлагам, 
naj ce доволи виничарјем, да кухајб иод нстими 
norojn какор ластникн за ластно лорабо брез тро- 
mapmic жгање нз гроздних трогган, mi јих добп- 
вајо од ластников виноградов кот дел своје плаче. 

Председник Миша Трифуновић: Нма реч го- 
оподпп  референт Министарбтва Фипансија. 

Референт Мииистарства Финаисија Михајло 
Протић: MO.'IIIM вас, господо, да одговорим прво, 
na предлог господина Дулибића, да ce ослобоДи 
[[лаћање трошарине и ona ракија, кбја ce npo- 
нзво m из nima. To ne молге да ce допусти. Печеље 
ракије из вина то je већ коњак n од ге раЈШје mino 
није ослобођеи. 

Друтјо; na nanoMcn.v господина Лазића да 
одговорим ono. Према трећој напомени уз тарифни 
,'рој i.') спп omi. noju из властитих производа 
пеку за сопбтвену потребу n корист за чланове 
породице n.in задруге n.in прслугу стар.ију од 12 
грдина и noja je код ших на храни у ставу, добили 
су огромне бенефиције n не плаћају na велшсу ко- 
личину ракије, коју испеку за своју кућсппу no- 
тробу. Прсма томо ако остане још eeica Есоличица 
преко те количине, коју ру испекли за своју i;y- 
ћовну потребу n желе то да продаду, мора да плате 
трошарппу. Од one Есоличине, коју су испекли за 
своју кућевну потребу, акб желе да продаду од те 
количиие, платиће трошарину гек опда, кадсепусти 
у промет n потропш.у, a само преко one количине, 
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ijojv су iiriicLMii npeito ове, која je допуштвна, мо- 
I'KIJ.V иЛатитн унапрбд. Поред тога што оу они до- 
били ор.у бенефицију, кад .пеку ракиј; паушала 
нпЈом. не само да иопеку онолико, колико je пред- 
виђенр у закону него no авцад нспску м.и; п Дунло 
a плате [грема томо мању трошарину, fterp што би 
требало да илате. 

Ha напомену госиодина Врсаловића, да je 
пређе била трошаринај на ракију io крура, моту 
одговорити, да го шшад није било, најмања гро- 
шарипа била je 26 круна. 

Што се тпчс виничара, који пеку свој вла- 
стити производ, то можемо да му аоклонимо, али 
ue можемо да му прклонимо у грошари^и. Може>10 
да му поп.кишмо 'iiicT.v ракију, али не можемо да 
му поклонимо да пече из тропа ракију. II чинов- 
ипци из фабрике liiehepa добијају депутат, влц 
плаћају трошарину на mehep. Према томе, пошто 
()|!()  lilije  'IIICT II  ВЛаСТИТ  [фОИЗВОД ДОТИЧНОГ  l'.llllll- 
чара, то се он не може ослободити, то .j;v властитв 
производ његовот газде, 

Потпредседник др. Светислав Поповић: Има 
реч госпоДив Госар. 

Др. Андреј Госар: Нреддог госпОдина Дрр- 
феника MopiiM потпиратиј ttep се гре за зело бедне 
слоЈс пр^ибалства. ТрсГт je, да се ствар неколико 
nojaciiii. Такрзванв вшшчарјв делајо в вшшграду 
својега господарја mi добивајо кот дел плаче де- 
nvTJiT im натура. Гре се за то, да смејо ти вини- 
Miipjii oMcii.cmi депутат пределати в жгање rpoiiia» 
рине просто. Опозорил би на то, да рмо же III>II 
третЈем одстаик-у 15. члена ваправили изјемо за 
поррежничтво господарјево! Gaj je вивичарска 
служба тудп iicKc вррте пострегкба. To со делавди, 
ки станујвјо im посеству ластаиковем в хипш. ки 
je вивоградникова ларт, вјер na живе вИвичарји 
чисто самостојно живљење. До TOPU би пришло, че 
on се и. пр, !;.■ ■ србске задруге раздружиле ш 
on će црсамозне родбине наставиле г.сака засе. Че 
се je тореј попреј Ешправила изјема за прстрелЈбе, 
Miic.iiiM. да je чисто J! духу закона, че се туди гро- 
IIIUK'. ки јих добивајо виничарн кот дел плаче, 
извдамејо од трошариве. 

Потпредседник др. Светислав Поповић: Има 
реч г. нзвсстилац др. [Цећвров. 

Известилац др. Славко Шећеров: Госпрдид 
.Мпиистар nii пристао na оредлог г. Дрофевика,, 
i.ojn Пм гласио овако cima): »Hehe наплаћивати 
трошарину па рмшју onu oojialjiir.ann винограда, 
впвичари, који станују na пмап.у сопствевика, 
iiKO je пеку из свог дела, који пм припада као део 
зараде депутата n за своју сопствеву аотребу, a 
остаје у грашцама one количиае, која је'сопстве- 
nni;y одобрена«. 

ПотПредсеДВИК др. Светислав Поповић; Реч 
пма г. Министар Фивансија. 

Министар Финансија др. Коста Кумануди: 
Овако као што je господин известилац працложио, 
ja бих jom могао прпмитп, али прсдлоге бстале го- 
сџоде не могу примити с разлога, шјо ј«1, порез na 
ракију To.niKo смаи.сп услед разних, бевефиција, 
да on фактично и не постоји. Ja не могу кикакве 
i'.iimo копцсспјс чппптц n мио.шм, да смо у 110- 
гледу уступака и (■.vi'.iinic. до;!1!ОЛИЛИ. 

ПотпредседнИк др. Свстислав Поповић: Реч 
мпа г. Миладиновић. 

Др. Жарко Миладиновић: ja бих п.мао само 
једну примедбу. Ja се бојнм, да се то tie би сувише 

уско Тумачило n да то ne би вредило само за 
Словенију. Ja бих хтио само да ковстатујем, да 
сс то нетиче оамо Оловенијв, што да то буде једна 
општа одредба. 

Иотпргдссиич; др. Светислав Поповић: 11ма 
pci г. реферепт Министарства Финансија. 

Референт Мивистарства <I>iiiiaiiciija Михајло 
Протић: Коћу да сркевем пажшу само ifa то, i;ai;o 
су се кретали приходи од трошариве na ракију 
због ових силиих бенефиција. Такр у 1919. и 1920. 
годиви Mu смо добили од прилике 50 милијона од 
те Tpoinapiiiic na, ракпју. У сЈвптембру месвцу, кад 
je no'icia нова компаља за 1920. год. и 1921. год., 
Mii смо ni'ii rnni.in im 22 Mii.injona. a сада за че- 
Tiipn месеца имамо свога 8 !<• мп.шјопа. .\i;o се 
тако даље нде услед 'тх сплппх бвнефиција, опда, 
MII  ne licMo НМаТИ  llimri'a. 

Потпредседвик др, Свзтислав Поповић: Реч 
пма г. нзвестилад; 

Известилоц др. Славко Шећеров: Ja опх вас 
молпо. господо, да прнсТупимо гласању. Kao што 
TO ИЗјавиО г. Мпппстар. on прпма onaj преДЛОГ i'. 
Дрофеника у рваквом облику, a чредлог г. Дули- 
бића не прпма. 

Потпредседвик др. Светислав Поповић: Рас- 
права je довршена, гласаће се o овом предлогу са 
взмевом г, известиоДа n г. Мвнистра Фиваноија. 
(Др. Миладиновић: Мо.шм да се Предлог са изме- 
noM прочпта.) 

Известилац лр. Славко Шећеров чита повово 
ropinn предлог. 

Пбтпредседвик др. Светислав Поповић: Реч 
пма господин Министар Финансша. 

Мпппгтар tl'iinancnja лр. Коста Кумануди: 
Да буде jamo. да тај део улази у onaj део, за који 
je сопствепик ослобођеа плаћаља Tpoinai)iiniY. a то 
je за onaj део, који му служа аа властиту упо- 
требу. (Госар: TiiMi' се пеће постићн ono. што jć 
!стео господшј Д^офевик. On je хтео поотићи; да 
r.iiiiinapn пмају јсдап матгрпja.inn добитак, да 
могу ту ракију продатп. a у том случају je бол>е да 
сс не прпмп nn то.) 

ПотпредседвИЕ др. Светислав Поповић: 11ма 
pr'i ГОСПОДИВ  Mnnnnap Омтапспја. 

Минисгар Финавсија др. Коста Кумануди: 
AKO je |ro смисао предлога госдбдииа Дрофеника, 
ОНДа ja  iion.ia'iiiM  enoj  iipiicTanai;. jcp je  npniiHiiii 
ослобођења ono тај. да ce ракија која служн за 
уиотребу ослободи од трошариве. Ако би ce упо- 
требила за продају, ona потпада пор^зу. 

Потпредседвик др. Светислав Поповић: Ррч 
n\ia i'. ДрофвНИК. 

Јосип Дрофеник: Гтрпп.ам ое 3 МОТИВацијО 
i'. .Мпппстра. .\i;o сг жгање прода. naj ce ле п.шча 
трошарина. Велик успех je же то, че ce досеже, да 
бодо смели ипппмајш кухати брезј трошаринв 
жгање за ластко порабо nn ce бодо торрј в тем 
озиру приштели к лаотникови дружиди. 

Потпррдседкик др, СвЕтислав Поповић: Рвч 
пма господин Mimnciap Финансија. 

MiimicTap Финансвја др. Коста Кумануди? 
Гослодр, ja Вас молим, допустите да иррадашр ре* 
дакцију, na после да бтавимо na гласаае, да не 
on у праксн дошло до такве примене, noja не би 
одгРварала, (Љуба Јовановић: Иека ce редатсција 
врати оевцији.) 

Потпредседник др. Светислав Поповић: Го- 
сполпп  •loi'.anoinili   je  ПрвДЛОЖИО,   да   ce   r.paTH'.v 

41 



ш Стсиогр. белешке 

секцију. ГосподИн Извеетилац и г. Mnimciap при- 
мају, na In' <•(' стого иредлог пратити у секцију. 

Ona господа, j;()jii примају став 15., како je 
предложен ća предлогом г. Дррфеника, који нма 
да ce дефинитивно редигује [ipe трећег читања, 
нека изволе седетн, a onii гбспода. која су прсугив 
пска. ИЗВОЛе устатп. (l'oiiimn cvjn].) Ирсд.К)!' jt' 
npiiM.'i.cii. 

Код става IG. нема [федлога. Проглашу^ем, да 
je став i u. iipnM.'i.cM im иредло!^ секције. 

II.\m, рсч господин иавестилац. 
Известилац др. Славко Шећеров: Код отава 

17. секција; нредлаже ове измеце (чита); 
»Онај бензин, ttojH има маљу гуопшу од 770n 

na T()ii.;i()Tii ОД |- I-i" II, ( 15° Ц може ce ослобо- 
дити од плаћања државие трошарине, ако ce упо- 
требљава за индустријске сврхе кар средство за 
лучен>е и екстраховање; за прбизвбђење гоплоте 
код апретуре текстилне робе; за растапање стакле- 
иих jipajcua ii|»ii ироиуиодљи стаћленог бисера, 
иерла, дугмади; за "imnheffie петролејских јама 
(окана), и за тераил мотрра; полЈОпрнвреднид ма- 
miina и код иидустријских предузећа, којп (мотор) 
производи електричну струју, али у грм случају 
само за осветлЈење пррсторија, у којима ce палази 
мотор ii машина које хера. Влижи услови u под 
војима ћо ce даватл и б^нзин без трбЈпарине про- 
писаће ce правилником«. 

ГГотпредседник др. Светислав Поповић: Лма 
ли предлога за измену црвдлога секције? (не(ма.) 
IloniTo нема предлога, проглашавам, да je примљеп 
предлог секције. 

Лма реч гослодип Лазић. 
Војислав Лазић: Господо, ио овој Уредби 

члап 8. гласи овакр: »Миниотар Финапсија за иа- 
Јшату државне грошарине и за вршеље оппх npo- 
iinca p државној трошар рописаће парочитп 
правилншс као н казне за^прртивно поступање чл. 
2. овога закона.« Ja сам, господој прртиван томе да 
ce дозволи једном Министру да он сам моке upo- 
писивати казну. Ja мислим, да прописивање вазне 
треба да буде поверено мало ширем и већем фо- 
руму. Ja мислиМ, да je гр надлеЈкнОст Народне 
Окупштине или бар једнога тела, које Народна 
Скутптина буде делегирала; Према томе ja ми- 
олим, да би опим правилником требало фс/писати 
и казне сад одмах, једновремено, a не остављати, 
да то решава сам Министар Финансија, јер ce често 
иута, дстаг.а,, господо. да те казне мору oirrn п 
ма.чо оштрије исго тто GiicMO мп желели, a сбм 
тога oiiiiM начином ми преносимо права и надде- 
жности Народне Ск.упштине на господина Мини- 
стра. Ja мислим; да je то непрактичнр и ja бих 
молио, да ce још сад у овом оравилнику одреде и 
казне. 

Псгаредседникј др. Светислав Поповић: Реч 
има госпбдив референт.    . 

Рефгоент Министарства Финансија Михајло 
Протић: Грсподин Лазић je хтео да ce у самој 
уредби проишпу и казне a це пропишу у правил- 
иику. Ово овлашћеље базира na члану -2. ове 
уредбе, који je примљеи. Тамо ce то Kaate. lllro ce 
тиче величине казне, којаЈ изузетно од члана 34. 
може nliii до 5—8, 10 иута више то je начело казие 
изречено у самом законском пррпису. To he uhu 
према казни због кријунчарења, да ли 5—8---i(i 
пута више. Иначе иемохуће би било код свакога 
дела пребројавати и казне. 

[ЈотлредрвДНЈ^к др. Светислав  Поповић :   За, 
реч ce mije niiKo iipnjaiaio. I'aiaipar.a. jo довршена. 
Гласаће će o ирсдлогу (часцпјс Ko je за, ucica рзво- 
,:iii седети, a ко je лротш! авм п^ио.ш диђи руку. 
(Већина 1ч'ди.) llpoiviain.vjcM. да. je [ЈредлОг 
примљен. 

1>'()д члапа 9. иема предлрга, иропатујгм. да 
je iipiiM.'i.cn  по прсдтгу рвкција. 

Код чаапа K), игма ирсд.чога, аа иамолу. про- 
глашујемј да je apHfjr№Pii no пр vi,-ioi'y сзвдије. 

Код члана li. такрђа псма ај$моџ за изме- 
пу. цроглашуЈемј да je И Tftj 'iaan ирима.-п no npc- 
даогу (■(aaui.ji'. 

Пма ,iii 11|)('да()га. аа памгцу [tora ОД даљих 
чланова? (ГлашШЈ Иома!) Пошто нема предлога 
за нзмепу дазих чааиопа. то проглашујем, да су 
aaanoiai  12 примљени no предлогу секције, у 
трећем читању гласаћемо o рвом закону, кад буде 
установљена дефииитивна редакција овога ni11'- 
длога. 

Војислав Лазић: Ja пмам да говорим код 
тачке 103. тарифских ставовЈа таксене тарифе. 

Пртпредседник др. Светислав Поповић: Нико 
ce није јавио за реч, то je свршено. 

Војислав Лазмћ: Mu. господо, имамо саДа да 
претресемо таблицу, став no став. 

Потпредседник др. Светислав Поповић: Ппко 
вије гражио реч, да ce таблица расправља no ста- 
врвима, аато бп ono потребан предлог петорице 
чланова Законодавног Одбора, и ja не иогу дозво- 
/iiiTii. да ce noiiono рагпраиа.а. n  гласа. 

Војислав Лазић: Mn не можемо да претрЧимо 
преко једнога тако важнога питања, у таблици 
има толико ставова o којима треб^ да говоримо, 
као o порезу на наслеђе, o жел.еаипчкпм таксама. 
Треба да идемр истим редом као што омо синоћ 
iiin.in. када смо стаг, no став рошаиалп a no да пре- 
трчпмо [феко тако важпога предмета. 

Џотпредоедшш др. .Свзтислав Поповић : Г6- 
сподине посланиче ja сам питао има ли i;o да ce 
јавн за рсч n ja могу само жалити, што ce госпо- 
,Uin посланик nii.jc iipnjaiaio ;;а, реч. 

Војислав Лазић: Ja сам ce iipnjaiaio благо- 
времено за реЧ, ja сам казао да пмам код тачке 
101. да говорим, no можете Ви огласитиј заков o 
грОшарини tcao свршен, кадја пмам кодтачке mi. 
да говорим. 

Иогпргдсодтп; др. Светислав Поповић: Ja ne 
могу дозволити расправу b томе n прелазимо даље 
na уреДбу број 'ii;. списка. 

Војислав Лазић : Закон P трогпарини пије 
свршен, ja констатујем, да je погажен пословник, 
јер нисте допустили дискусију целрга закона, 
'l'pcoa да ce прочпта извештај секције и o томо 
извештају да ce дискутује. Севција je предложила 
белике измене и те измене треба да прегледамо 
како су овде и предложене. Jal хоћу да говорим 
код тачке 2. кадненв тарифе, која ne треба да прође 
без претреса. 

Потпродссдипк др. Светислав, Поповић: Го- 
сподине иослаппчс ja no могу дозволити рсч o 
предмету, који je већ расправљен, a у колико сте 
гонорплп o повреди пословшша, ja оам Иам дозво- 
лпо. да говорите и дао сам објашњење. Ja пптам 
ЗакоиОдавии Одбор, да ли прнма објашњење, које 
сам дао? (Ирпма.) 

I lomni je ЗаконОДавни Одбор примио то моје 
oojaniii.i'ii.c. пролаапмо дал.о na дпотги род- Ja  no 
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мог.у дозволити, до се омета Законодавни Одбор у 
иадлежности коју он има, Прелазимо na Јгредбу 
број 26. 

Известилац др. Славко Шећеров: Уредба 
број ■je. то je она уредба o порезу tta иословби 
обрт. T;i уредба враћена je секцији, секција je на- 
писала извештај алги тај извештај mijr приказап 
пленуму. Кроз 2 3 дана Законодавни Одбор te 
пм.ип арилике да решава o њој. 

ЦодпредсбДНИК др. Светислав Поповић: Онда 
je; господо, на дневном реду з. тачка претрес изве- 
штаја l. секције Законодавиог Одбора за Мини- 
ciapcTBd финансија и трговину. 

Цзвестилац др. Славко Шећеров: »Одсеку 
Законода;вног Одбора за Министарство Финансија 
п Трговину част je поднети Одбору извештај o 
[фогледу необјављених решења Министра Фиџан- 
cnjii, Мипистарског Савета, Економскр-Финапсиј- 
ског Комитета и Комитета ■v,i Фииансије и ('aoopa- 
li.-i.j. Ecbje ri' иалазе у спискуЈ уредаба под бројем 
30, 31, 32, ■■УЛ. 42, 43, 44, 45, 48, 49. 60, 51, 52, 53, 54, 
55, 63, 64, 65, 66 n 67«. 

Ha реду je решење од 18. рктобра 1918. го: 
,111111' Пр, брбј isss o измени трошаринске тарифе. 
Ofeo je решеље донето на Крфу и односи се на из- 
мене трошаринске гарифе, које су биле устаио- 
вљене no повратку у Србију. Сада јо безпредметпо, 
јер i'.v исте регулисане привременим законом o др- 
жавној трошарини. Одсек предлаже, да одбор кок- 
статујо. да je престао да важи. 

Потпредседнчк др. Светислав Поповић: Прима 
.m Одбор предлог секције под гачком i.'.' (Прима!) 
Објављуј[ем, да je предлог секције примљен. 

MO.'IIIM господипа известиоца, да нам нс 
'iiira. јер су сва господа добила овај извец1тај. Пи- 
там Одоор, да ли прима предлог секдаје под тач- 
гсом ž., Решење од i. децембра 1918. године Пр. 
Бр, 1988. o naii.iaTii такса у готовол повцу. Ре- 
гаење je безпредаетно и fieMa заЈсонског значаја. 
Одсек предлаже, да га Одбор врати Мшшстарству; 
ирима .m Одбор предлог секције? (Прима.) Огла- 
mvji'M. да je предлог секције примљен. 

Прима .m одбор предлог секције под тачком 
з., pemea'e од i. фебруара 1919. год. Tip. Вр. 432, 
a тиче се укидања предозпаченог поступка за об: 

рачуи државне троШаринеу обласјима бивпје Аус- 
трије? Ово je безпредметно, jep je umi соступак 
регулисан привременим законом o државној тро- 
шарини n гакр даље. Прима ли Одбор предлог сјвк- 
niijc под тачком i., решење од 2. 7. 1920. године 
Бр. 6177 о укидаљу Монопола na алкохол у Ср- 
бији n Црној Гори? Оно јо, безпредметно и регу- 
лисаи je исти однос привремешш законом o 71]»- 
жавној трошарини. Одсек предлаже, да одбор кон- 
статује п за решења прд бројем 3 и i. да су безпред- 
метна n да су престала да па-лсс Прима .m Одбор 
предлог секције? ГЦрхШа.) Проглашујемј да je пре- 
длог секције под бројем 3 n i примљеп. 

Тачка .">.. решење од 18: свптембра 1920, г, 
Бр; noć! o трбшарици у Кррушкој je без закоиског 
значаја, Одсек предлаже. да pa Одбор вратн Mu- 
(гистарству. Прима ли Одбор предлог секције? 

(Ирпма.) IIpoi'.iaiii.vJcM. да je примљеи предлог сек- 
ције под тачком 5. 

Тачка 6., l'ciiM'ii.c од 25, IO. 1920. године 
Бр. m.ssi p томе, да се na Јрад Пећуј ne одпосЈс 
од^едбе o државној трошарини, већ да се тамо 
трошарина наплаћује no ранијнм законимр;, јесте 

без законског значаја, jep naiim законв o тррша- 
])IIIIII нису Mor.iii битн mi ароширенв на окупа- 
циону власт no међународиим заковима. Одсви 
[федлаже, да се вратн Мипистарству, jep je без 
законског значаја. ГГримај ли Одсек предлог сек- 
циј«''.' (Прима.) Проглашујем, да je нредлог сек- 
ције под тачком с. примљен. 

Тачка 7. Решеае од 7.- \% [920. годчне Број 
(2.926, o такш na товарие листове није извршено 
само решење и нема закошког ;!11ача,ја. Исти ji- 
предмет ре^лисав прпг.рсмспим законом o држав- 
noj трошарини, Одсек предлаисе, да га Одбор врати 
Министарству. Прима лн Одбор ггредлог секције? 
(Прима.) Проглашујем, да je предлог секције под 
тачком 7. примљен. 

Тачка 8. Решење од 10. 12. in-jo. годшк! \цн)\ 
12.676, o Tai;cir за апотскс ао селима јесте закои- 
оког значаја; нсти je арбдмех регулисан привре- 
McmiM законом o државној грршарини, с тога сек- 
ција предлаЈке, да одбор констатује, да je прсп.мп 
,ia важи. Прима ли одбор предлог секције? (lli>ii- 
ма.) Проглашујем, да je предлог секциј^ под та- 
чкрм s. примљен. 

Тачка i). Решење од 18. i. 1921. године Број 
117;! o TONU' да се наплаћене суме na име цро- 
изводног пореза на rimo у Хрвагској и Олавонијн 
урачунају у наплату других државних вореза и 
дажбира јесте законског вначаја, Одсек џредла- 
же, да ra. Одбор озаконн за време пи.тоиа, трајаАа, 
Ирпма .in Одбор пргд.чог секције?( (Прима.) Про- 
r,:aiiiyji'M. да je  предлог секције под гачком  9. 
iipiiM.'i.cn. 

Тачка io. Решење од 21. i. 1921. год. Бр. 745 
'да се Т; Вр. 231, закона |! таксама замениЈ 3aiM)ii- 
ског je значаја. Одсек предлаже, да Одбор конста- 
гује, да je ncTii предмет ре1улисан закрном o др- 
жавиој трошариии. Прима ли Одбор предлбг сек- 
ције? (Прпма.) Проглашујем, да je предлог секције 
примљен. 

Известилац др. Славко Шећеров: Сада со 
под Број 31. спиока уредаба Hajfaše решења Ко- 
митета за финансије в саобраЉај, 

Потпредседник др. Светислав Поповић: i. 
Решење од 8. l. 1918. грд. бр. 37 6 повишењу деџа 
шпиритусу за Босву и Херцеговину. Исто je ре- 
iiiciNt'укппуто i KI TOM рвВШЊем ОД lo. II. 1919. гпд. 
Бррј 50.401 о iipoiviaiiicii.v слободне трговине шпи- 
ритусом. Одсек предлаже. да одбор кбнстатује, да 
je ово решвње престало да важи. ГТрвма ли Одбор 
предлог сшсције? (Прима.) Проглашујем, да je npe- 
длог секције под тачком i. примљен. 

■i. Решење од 12. з. 1919. год. Број 1244 иема 
никаковог заковскор значаја. jep ое односи на 
^сталОвљење шпиритног контигевта за Босну и 
Херцеговину и спада у адмивистрати!вна акта. Од- 
сек предла1жв, да га ОДбор врати Миннстарству. 
Прима .in Одбор гфедлог секције? (Прима.) Обја- 
вљујем, да je предлрг секције под тачком 2. 
примљеп. 

3. Решење од 15. i. 1919; год, Бр. 145., којс 
се гиче наредбе o пачппу продавања шпирита, 
дажбипа^иа шшгрит у новим покрајинама, нема 
законског звачаја, jep ce њиме укидају наредбе 
г.пг.шсг Мивистарства: Kp. Уг. Мивистра Финан- 
ruja од 7. октобра 1918. годј Бр. 1.ч.ч.2оо n наредбо 
Зем. Владе за Босну и Херцеговипу од 6. 2, 1919, 
године; Одсек предлаже, да га Одбор вратп Мини- 
старбтву, jep пвма BaKoncifor авачаја. Прима лн 
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Одбор [гредлог секцијв? (Прима.) Објављујем, да Нзвеотилац др. Славко Шећеров: Te уредбо, 
je аредлог секдије под тачком 3. примљен. које о€) враћају Мшшстарству, немају   закбжжог 

■i. l'nncii.c од-ii. i. i!M!i. го i. Г)|),-јо!) oomrv- ;шачаја,    него   су   административног   значајл   ii 
рању погребе шпиритп ј.м-п- Гмм ;taKoiici;or ;iiiii,4;ija.    " вају се ii.iii на законском овлашћењу II;I;I nc- 
јер се ocHirea rta постојећим зак ша. Одсек npr- стојећим закоисмш  одредбама и   због хога   што 
длаже, да га Одбо]) врати Мшшстарству. Прима 1II|I.V з^конског зпачаја враћају се министарству. 
.m Одбор предлог серције? (Прима.) Објављујем, Потпрадседаик др.   Светислав  Поповић:   Te 
да јо прсдлор оекције под тачком i. примљен. уредбе не he никад битн  закони,  нето he остатн 

5. Решен..е од 12. б. 1919. год. Бр. I-JS јест na- оно, што су no својој чравној варави т. ј. уредбе. 
редба o регулисан>у извоза ракије на територији Нзвестилац др. Славко Шећеров: Мо.шм. да 
unr.iiK'' Краљевиле Србије. Bed законског je зна- се гласа уредба под бр. 32. спиока и то од броја 
'iiija. n одсек прсдlavKc да га бдбор г.ратп Mirnu- i.—16.  инклувивв.   Врој 17. смо  решили   јуче   II 
старству. 11|»1!ма .m Одбор предлог секцијр? (lipu- према томе бр. 17. трвбало би  елиминисатв   из 
ма.) Објављујем; да je предлог секције под Тачком овога гласања. 
:>. примљен. Потпредседник др,  Светислав Поповић: Да 

и. Решење од 12. 5. 1919. r. бр. 248: o став- ли црима одбор уредбу бр, 32. спнска тачка i. до 
љању na снагу чланка d псрезу na mino ue може IG.? (Прима.) Проглашујем, да je одбор примио. 
сс озаконити, rtomro се оно оснива na [Јозитивном Прелазимо na та^шу 17. 
закону. ll.Tii je предмет ретотисан tio том n зако- Известилац др. Славко Шећеров: Пошто je, 
ппм о државноЈ трошарини. Одсек предлаже, да га P0Cllom ретвњв под бр. 28.681 оћоџ одредбом, од- 
оДбор врати Мтшистарству. Прима ли Одбор аред- 1I0(,II0 ,11|||0М(М1<)М. којУ (,М(( усвојили јуче v за^оиу 
лог секциЈв! (Прима!) ОбЈављуЈ^, да je  предлог 0 дрЖавној грошарини измеЉено и донекле прим- 
секци]е под тачком 6. примљен. љвно, мо.шм вас, да се ово решење скине са дпев- 

7. Решење од 12. 5. I9i9i г, Вр. 393 o пови- нога реда, пошто |е постало беспредметно. 
iiicn.v точарине на вино и пиво јесте без законског Потпредседник   im.  Светислзв  Поповић:   Г. 
значаја и одсек предлаже, да га одбор врати Ми- Изввстилац [гоедлаже, ча се TO решен.е cKmie ep 
ппстарстпу.    Прима  ли  одПор   предлог бекције? шевнога  реДа,   пошто  ie постало   безпредметно. 
(Ирпма.) ()njar.,i,.v,icM. да je предаог секције под ц     ,., .,„ одбор upr;VH;v {.  цдвестиоца? (Прима.) 
■la-iK.iM 7. примљен. OiviamvjcM. да je примфвно. 

s. Решење ОД 30. 5.  1919,  r. Вр. 963. O уки- Нзвестилац др. Славко Шећеров (Чпта): Под 
.lan-v Kp.vumipaiha зб дажбиие. Одсек предлаже, r    33. списка уредаба решење Министра Финан- 
да одбор констатује, да je osaj предмет регулисан ,.„:,, од |(;  ,,   ј,,,Ј(1 ,,_ () стављању меласе под за- 
законом o државноЈ трошарини и да се вратл Mn- r ;1||V и р;1П10|),,^ меЛасе. Одсек лоедлаже, да се 
Ешстарству/Прима ли   Одбор   предлог  секдиЈв? ово решење озакони. 
,1.11,..,       \        M",F.,r.      т      \-|..t«                  'IM           I,,          II.,,,      I      !,,!■            .-,,[      1МГ1,,             M,,      1 ' 

Готпредседник др, Светислав Поповић: При- 
ма .m одбор npiM.ior Одсека под бр. 33. списка 
уредбе? (Прима.) Пррглашујем, да  je  при^љен.о. 

(Прима.) Објављујем,  да je предлог гск-циј''  под 
тачком 8. npiiM.i.cn. 

9. I'cincn.r ОД 7. 6. 1919. г. Бр; 1040 o ОДрвђи- 
вању продајне цене шпирита v Боснн и Херцвго- 
r.nnii. Крватској n Олавошшг, Далмацији, Вачкој, Известилац др. Славко Шећеров (чита): иод 
Барањи, Г.ашпт. Олобениј^, Приморју и Далма- бројем 42. списка уредаба решвње Е^ономшш-Фи- 
niijn je без законскогвАаЧаја. ОДсев ^едлаже, да пансијског Камитета број 32.231 од 16. 6. 1921. г. 
га Одбор врати   МинИстарству.   Прима  лн  Одбор o дозволи с5Лободног,увоза без наплате царине и 
предлог Секције?   (Шима)   Објављујом,   да   |е осталих такса; na стоку, noja се налазИ на левоЈ 
предлог секције под тачком 9. ггоимљен. обали Дрине. рдсек предлалш, да се ona озакони 

' lo. Решење ОД 20. 6.  1919. П. Вр. L408 0 такоп •' MM, Да прглп ДО краја, ГОДИНе 1921. 
na карте за нгр! i, публиковано je 8. 7. 1919. r. Потирвдсе^ник др. Светислав Поповић: lli)ii- 
Вр. 65 Олужбепв Новине; Исти je предмеТ регули- ма ли Одбор првдлог одсека   иод бр.   12.  списка 
can законом o државној трошаршш. Одсек пред- ур^дбе? (Прима.) ОбјављуЈвм, да je прџмљено. 
лаже, да сеово констатује. Прима .m Одбор пред- Извсотилац др. Славко Шећеров (чита): Бр. 
лог секције? (Прима;) Објављујем, да je предлог 43. списка уредаба решење Еконбмско-Финансиј^ 
cci.iui.i'' под тачк-ом   10.   ПрИМЉвН. СКОГ КоМИТета Ц.   Бр;   42.122|0Д   16.6.    1921,T.   0 

м. Решењв од 5. 71 1919. г. Вр. 1874. o допу- продужењу рока пршгаком експлоатације муста- 
штању iipon;a;o;ui.c шпириоуса из меласе je без pa; Одсек предлаже, да се ово решење озакони, 
законског aiianaja n одсск предлаже, да га одбор пошто мења, члан 78. даринског законика. 
врати MniincTapcTii.v. Примали Одбор предпог ceK' ПотпредседаиБ ч|> Светислав Поповић: При- 
ције? (Прима.) Обја&вујем, да je предлог секцИје ма .,,, п,1Гк)|1 предлог одсека подбр: 43. описка уре- 
подтачком м. примљен. даба? (Прима.) Проглаигујем, да je примљен. 

Известилац др! Славко Шећеров: Иод Вр. 32. Известилап m  Славко Шећеров (чита): Под 
cnnci.a уредаба пџлџв? се решења Бко?рмско-фи- ,-,.„,; ,,  Списка уредаба бдлука економско-фанан- 
nancnjc.Kor Комптста. сијСКОГ ROMHTOTa U. Вр.   16,700. ОД 8. 4.  1921, Г. 0 

Подпредсвдник др. Светислав Поповић:   Реч ослобођењУ од napune n сг.пх осталих такса npn- 
пма p. Лазић. ликом сеобе страних поданика стране народнрсти, 

Војислаз Лазић: Ja  бих желео само једцо као и страиих подапшса друп' иародности, који се 
обавештвње. Ilira ke бити ca овим уредбама, које досвљавају у пашу зомљу, Одс-ек предлаже, да сс 
се враћају патраг.  11a   np. овде се каже: Одбор ona одлука озакони, a распис министра Финансија 
предлажеда се те и те уредбе врате Мпппстарстг.у. U. Бр. 25.402. од 27. i. 1921. године има се вратити 
-fa. бпх •.uc.jco да ;,inaM, nrra. he оптп с iMiMU, Мтпи-тарстгу. lep пома заКОНСКОГ raianaja. 
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ПотпрвДседнИБ др, Светислав Поповић: llpn- 
ма .m Одбор предиог Одсека под бр. 44. сииска 
уредаба? (Прима.) Проглашујем, да je примљено. 

Под бр. 45. списка уредаба одлука Бкрнрм- 
ско-Финднсијског Комитета Ц. Бр. 25.873. од 13. 
маја 1921. г. o ослобођењу плаћаша ватрогасних 
друштава од плаћања царина в осталих такса im 
предмете, које увозе за своју искљУчиву потребу. 
Одсек предлаже, дасе ово решење озакони. Прима 
.m Одбор предлог секције под бр. 45. списка? 
i Прима.) Оглашујем, да je примљено, 

Под бр. 48. сциска уредаба решење" Вконом- 
ско-Финансвјског Комитета U. Бр. 25.501. од 16./1. 
1921, г. o повдшењу дневница царинских послј^- 
ника за вршеље службених послова ван царинар- 
ницс n ваи одређеног времена за рад службени; 
Одсгк предлаже, да се овр решење озаконл са 
(ir.iiM додлтком: Накнаду дневнице и подвозне 
T|)()iiii;()i;c плаћају сттнке у чију ЕМ)рист je noćno 
нзвршен. Прима ли Одбор предлог одоека под бр. 
Ш. списка уредаба? (Прима.) П^глашујвм, да je 
примљен. 

Под бр. 49. списка уредаба одлука Економ- 
ско-Финансијског Комитета Ц. Број 26.722. од 27. 
i. 1921. v. о ослобођвњу 4iiiioi;iiii'ii;r задруге за no- 
дизање станова v Београду од плаћања свих увоз- 
iiii\- дрЈкчпишх и ошптинских дажбина. Одсек 
предлаже, да га Одбор озакоии с тим.да важи нај- 
даље до 1925. године закључио. ГГрима ли Одбор 
предлог одсека под бр. 49. списка уредаба? (При- 
ма.) Објављујем, да je примљен. 

Под бр. 50. списка уредаба одаука ЕЈконом- 
ско-Финанцијског КомитетЈа; од 21. 12. 1920. г. В. 
(). бр. 8306. U. Бр. 8Ј-.055. од 22. L2. 1920. г. 0 ОСЛО- 
бођењу плаћања царине и цар жих тахсса »a це- 
ментне иресоване блокове. Одсек цредлаЈке, да сс 
озакони с хим. да граје до краја 1921. годипо. При- 
ма ли Одбор предлог одсека под бр. 50. сииска 
уредаба? (ТГрима.) Објављујем, да je пришвен; 

Под бр. 51. сииска уредаба одлука Мини- 
старског Савета од 20. 8. 1920, г, са расиисом Ц. 
Вр, 59,?2l. од i. 10, 1920, г, no ослрбођењу свих 
цприпскпх u осталих државних дазкбина и хакса 
upu (феносу ексхумованих гробова, Одсм; пред- 
лаже, да се ово решење рзакони, Прима лн одбор 
гфедлог одсека под бр, 51, cnHctia уродаба? (При- 
ма.) Објављујем, да je при'мл>еп, 

Под бр, 52 списка уредаба Економско-фииан- 
сијског ЕСрмитета Ц, Вр, -27.177. од $0. 4. 1920. год. 
o oc.iooolicihv Министарства Вбјног од плаћаља 
царина ii свих осталих царинс1шх гакса за све nn- 
бвбке, којс пду im војну и материјалну спрему 
liojcKo. Одсек преДлаже, да се ово решен>е укиие. 
lIpiiMii, :m Одбор предлог одсека под бр, 52, списка 
уредаба? (Прима.) Објављујем, да je примљен, 

Иод бројвм 53, списка уредаба одлука Мини- 
старскаг Оавета бд 13, 9; 1919, године са рас- 
mii'oM Ц. Бр, 59.221. од 1. 10. 1920. г. o бслоббђељу 
плаћаља ионополске гаксе на увоз  петролеја   за 
риоолог,. Одсек прсдтжс. да се ono ре ње оза- 
Koim. lIpiiMii .m Одбор предлог Одсека под бр, 53, 
спиока урбдаба? (Прима.) Објављујем, да je прим- 
љел, 

Под бр, 54, списка уредаба решеље Mmm- 
старског Оавета од 5, 9, 1919, r, нод Р, Бр. 3471.' 
са расписом од Ц. Бр, 17.795, од 20, 9, 1919, i. o 
смањеау ra^tca рибарорих предузећа, Одсек пред- 
.v.v.ur. да се ono решеље укине. Прима лн Одбор 

нредлог оДсека под бр, 54, опиока уредаба? (При- 
M;I.) Објављујем, да je примљен. 

Под бр. 55. списка уредаба рошење Мини- 
старског Саввта Ц. Бр, 1070. од li. 3. 1919. i\. 
Службене Вовине број 2519. Исти je предмет ре- 
rv.iiiciiii финансијским законом за г. 1920./21., те 
je беспредметно. Одсек иредлажв, да одбор конста- 
тује ог.о np.iiiiio стан>е. Прима/ ли Одбор лредлог 
одсека под бр. 55. спиока уреДаба? (Прима.) Објав- 
љујем, да je примљен. 

Под бр. .г)7. списка урбдаба, решење Вконом- 
ско-Финаноијско11 ЕСомитета од и. 5, 19.20, r, ca 
расиисом Ц. Бр, 78.034. од 3. 2. 1920. г. укинуто je 
законом o извозу и извозним царинама од 23. cen- 
тембра M'-i. i'. Прима лн Одбор предлог одсека 
no.i бр, 57. схшока уредаба? (ГГрима.) Проглаш^- 
јсм. да je iipiiM.i.oii. 

Под бр, 63., 64,, 65, ii (in. списка уредаба ре- 
iiicn.i' Економско-Финансијсцсог Комитета од 15. ti. 
1921, г. о нзмјенама у решењу Е^мжомско-Финан- 
сијоког Комитета рд 19, -i. 1921. i-.. Олужбене Но- 
вине број 13.7,21, г.. даље i l Вр. 3276, и S276, од 
16, 5. 1921, г. Олужббне Новине број 119/21. г., 11. 
Вр. 40.320. од 16. 6, 1921, г. као п одлука В, И. 
5116. од 16, »i. 1921, г., као и Ц. Бр. 3943, ОД 16, 6, 
1921, г. уКИНуте СУ макоиом o извозу п извозним 
царинама од 23, септембра 1921, г. Прима лн Од- 
сек предлог одсека под бр. 63., 64., t'.ri. и 66. бписка 
урсдпол? (lIpiiMii.) Ироглашујсм, да jt1 примљвн. 

Под бр. 67. списка уредаба одлука, Вконом- 
ско-финансијког Комит^та Ц. Бр. 27.954. од 15. 6. 
1021.г. o TOMI'. да će дозволи нзвоз тркачких грла 
Централн касачких кдубова за Лутслапију у За- 
фсбу за miocTpaiicTiio НЛИ ради oiiariii;aii,a. Одсек 
иредлажеј да се ова одлука г.рат Министарству, 
да нзради детаљне одредбе o нзјвозу 0 црелазу 
тркачких фла, Прима лв Одбор предлог одсека 
под бр, 67, списка уредаба? (Прима.) Проглашу- 
јем, ,ia je npiiM.i.iMio. 

Известнлац Др. Славко Шећеров: Под бројем 
61. списка уредаба одлука Економско-финаисиј 
ОКОГ i;o\iiiT(n;a \[. Бр 9151, ОД 2, 2, 1921, год.; 0 одо- 
брељу извоза намирница без наплате цајрина ir 
пореза na iioc.ioiiiiii обрт и без обезбеђења валуте 

"аа стаповништво окупираних крајева од cyrpaii.o 
Италије, Одпч; цредпаже, дб се та одлука,озакоии 
са изменом и допуном: »Мшпнгар Финансија се 
oii.'iaiiili.Njc. да се за стансвништвсГу окухшраним 
крајевима, припалим аашој држави ар Рацалеком 
уГОВРру,   МОЖе   ДОПуСТИТИ   ИЗВОЗ   ЖИВОТНИХ   liaMII|i 
i,nua u стовд без иаплате uapmia п без обезбеђеља; 
валуте. Исто тако Рвлашћује се Министар Финан- 
ciija. да иоже допустрги слббодав увоз производа 
рибарства, пољопривр^де, фабричке нџдустријв, 
које nam живаљ прбизводв у noMcn.vriiM краје- 
вима«. 

Потпредседник др, Светислав Поповић: Прн- 
ма ли Одбор предлог свкцијв? (ПримаО 

Сад прелазимо im нретрес извевиаја l. Од- 
cci.a o уредби o Управи Фопдова, 

Војислав Лазић: Да ne би било забуне код 
( uora закова n ia ne би и ов ono примљел као и 
cmi остали, ja молим да će npn решаваљу опога 
закона мало дуже забавимо, "no je питање једног 
;»акона, uojn мења једву усганову itoja je до оада 
i ii m памењена да помоиШ кароду и која му je и 
\iciMa да помогне, a сада ее та установа мвња у 
једну ЧИСТО тргопачку иаппу, noja lm узети im ссбо 




