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XVIII. СКДИНЦА 

ЗАКОНОДАБНОГ ОДБОРА 
нлродик (ЈКУпттиЈП] 

КРЛЉКИИИК 
CIT.A, ХГИЛТЛ  11 СЛ015ЕНАЦЛ 

држаиа 29. новмебра 1921ч. године у Београду. 

ПреДседавао председник Миша Трифуновић. 
Замвник секретара др. Нинко Перић. 
[Гриоутад Министар Финансија господин др. 

Крств Кумануди. 
(lioMfi'.ii; у ii сати im подне.) 

Председнш^ Миша Трифуновић: Господо, 
отварам 18. редовни састанак. Молим да чујстс ;>„!- 
niicinii; npoin.ioi' саотанка. 

Заменик секретара др. Нинко Перић чита за- 
iiiiciim; IT. оастанка, 

ИредсвДНИК Миша Трифуновић : U|IIIM:I HI 
сс. госиодо. овај протокољ? (Прима.) Објбшљујем, 
да je аримљен: 

ll|H'.i,i.!ii.M(i ini дневнн ред- Ha дкевЕОМ je 
реду, господо, закон o буџетским дванаестинама. 
Upe iii'i'o mio пређемо im: дневни ред; мо.шм до- 
зволите, господо, да н.чм орнкажем, да су дошлв 
in'i'.rinT.ijir друге свкције o уредби Мипиотарства 
Нросвете под бр. is списка; затим оу дошлн взве- 
niTiijii из V. секције o уредби број 5, 6 и т олискеи 
Omi lic се нзвештаји отааши im дневдл рвд кад 
пудс то могуће. 

Mu смо стали, грсподо, гсод овога закопа код 
'i.iaiiii is. a), Госпрдин Жарко Миладинови!! има 
примедаба. 

Др. Жарко Миладиновић : Ja li.v одм.чх да 
кажем да сам за овај предлсјг свкције, то јест^за 
додатав зпана 48; a), да Срвм потпадне подфинан- 
сијску опллспу дирекциЗу v llonoM Саду. Ja 
држим, да не треба миого доказивати, да je овај 
предлог оправдал. Налротивј temno би било су- 
збити pa и доказаш, да му нвма места; Гледа се 
увек, да се свакн посту^ак упрогтп и да буду 
звоња mro Гмгпжа, да до п.пх дођу странке што 
.iai;iiir. 1>'II;I сс учмс. да je Зафеб 300 u ТОЛИКО 
километара далеко од Србма, онда je јасно, да neh 
близина Новога Сада говори за то. да се овај 
предлог прншг: Jop странне ив Срема, кад већ иду 
у IToiiii Оад својим трговачким и орћватним посло- 
вима, лако им je доћн у новосадску дирекцију да 
;;aT[ia-,i,'c u.m далу обавепцења, НвГО да путују na 
далвкн II,\T до Загреба. To je da глвдишта близин^ 
C друге стране, не могу ре изнвтв вшсаквв блрав- 
данн раллскиг, да ои урсђои.е финаис.ијгко у Срему 
na овај iiaMim било скуп.ч.с no mro je сада. Колико 
MU je познатоЈ дца или вџше срезова могу сада 
иматн један заједничвда порезни уред, или финан- 
сијску yii|»ai!.v. na пример Стара Шзова потпада 
под Земун, I!|)iii' иод Руму и т. д., na m исто може 
да буде и no оиом иопом финансијском уређељу, 
јер n по њему два и три среза могу нмати зајед- 
mniai пореоко зван>е или среску норезку управу. 
IIITO сс Tirio окружне управе, била би само једна, 
јер и сад има.мо cako једну финадсијску дирек- 
цију. a та je у Вуковару. Према томе, пошто фи- 
нансијска обласна дирекција већ и онако постоји 
f TIoiiOMO Саду, то c^ ca, г.чсдшпта јофтинојк' п д'р- 

жавних ивдатака; не можр првговорихи трме, да 
Орем оудс прикл.учсп Новоме Оада. 

111то ce тичс iipnroiiopa, i;ao да би noiia адмИ: 
ппстратиииа. подола сметала ШТ0ГОД у томо погло- 
ду, ja дрчлш. да тај ирпгоиор ис on dno иикако 
оправдан, јер trpe свега иагледа, да he (,i'« ono од 
Срема,; што je иза Вуковара и што до сада mije 
припадало ('i)c.\iy као адмшШСТратИВНШ јодиншш. 
no iionoM yi)rl)(4i.y iipimacTii области Вачко-сремг 
ској, a у том случају та административна пбдела 
ие мозве dinu никавова смедаа за ово финансијско 
уређењв, o којем ce овде ради. 11 ако један р$о 
('ргма na npii.NUip Карлоицп ii.in Стара.Пазуа при- 
паДНе   Папату.   оист   адмиппггратпг.па   ПОДела   Hfi 
мвже dimi никаква сметња овом финацсцјсЕом 
уређењу, иего би само дотичне опћвде биле оре- 
иесене под управу финанцијске дирешџце иоио- 
садске. ■х' осталом мп данас jom не можемо апати, 
какпо   IK!  dinu  алмпипстратпг.по  уређење TO jt'OT 
подела, na зато не можемо ни говорити, да то уре- 
i)(4i.i' мо-,кч> битп i;ai;i!,i смоти.а да (ч; оио noiso пре- 
дложено финансијско уређење изведе. Срем ip 
иривључен Вачкрј r.cli у поштанском, телеграф- 
ском п гелефонском погледу a и железнцчком ао- 
глсду. on m- спада под загребачку вегр цод бео- 
градску дирекцију. Дакле видцте, да ce иде при- 
лагођавању Срема повим приликама и зато one ро- 
ворн у прплог тога. да Срем ариладне иод фвшш.- 
сијеку обласну управу у Вовоме Саду и противтога 
ce не иоже истаЉи im једав оправдан нриговор^ li 
СТОГа морам  иарочмто да наглатм. да оам 38 npi'- 
длог секције; да ce Срем подвргне фииансијскрј 
обласној дирекодјн у Нопом Саду. Позната ми je 
жеља паших л.удп. да нмају обласна ценхар штр 
ближе n да пмају г.е.чике тршкоће 0 «4;yiio иутоиаи.е 
ИДућн  у  oarped   п  да dil   миого   радпје   ВЦДеЛВ  T,V 
финансијск^ обласну дцрекцију у Пор.о.м Саду. 

Председник Миша Трифуновић: Има реч го- 
СПОДИН др. ('iirTiic.iai! Tloiioiiiih. 

Др, Светислав Поповић: Ja сам изнео данас 
paa.ioi'e iipoTiir, предлога, KOJU je взнела се.кција. 
Након седнкце дао ми je; гооподин Миниотар ивве- 
CHfl oojaiiiii.eii.a. ИЗ којих сам рачаорао. да ce OBaj 
првдлог секције може иримитп. Али место његово 
mije ono. које му je дала секција, него je н>егово 
место у члаиу ;М. аакона o привременим буџет- 
ским дванаестинаиа, рде ce регулишу вввесна пи- 
тан>а финансијске улраве у НРврме Саду. Алн ja 
Гшх хтео упозорити на ono: кад ј'1 закон o финан- 
(4ij(4;oj управи Ефотегнут as Војводину, онда je 
задржано в цаггврајално n формално закоџодав- 
CTBOj само су учпп.епа давесна одступаи.а. no пре- 
ллоеу пореске комирије, тако да досадашп.п аа- 
Koiin зв ту TepiiTopnjv o устројотву комисије за рл- 
зрез тециварине III. разрвда (порез расписујуће 
поверенство), рекламационе комисије за тецива- 
pnn.v III. разреда (опотрач.по поиергпстпо) n комп- 
сија ча) разрез доходарине (порез на имовину) и 
порвз na ратис добитке како закон прописује де- 
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лимичио uo предлбгу Минист^а, a делимично ао 
цредлогу начелника остају и даље на снази. Ме- 
ђутим, садашњи закон ггредвиђа самбуправе; Uo- 
што на територији Орема има извесних сшо- 
удрава, то бих желео, Да се те рдредбе, koje се при- 
мси.ују у Војводини, ur примењују у Срему, кего 
да се огараитује самоуправа, шко je била до сада. 
Стога желео бих, Да се члану 48.а); како je преДло: 
■,i,-iMi. дода ово; Досадашнки законн за ту гернтч)- 
рију o устројству комисије за разрез тецивартГе 
Ili! ралреда (порез расписујуће поверенство), р«'- 
кламацијоие комисиЈе за тециварипе lil. разреда 
(оцотражно поверенствр) и крмисија за ра,зрез до- 
ходарине (nppeq на имовину^ј и иорез na ратне дм- 
битке остаје и лл.м' на снази. Исто тако ис мењају 
сс тиме одредбе досадашњих закона o финансиј- 
ском управном суђењу«. Овај мој предлог 'mimo бв 
'Man 48. a). 

Предсвдник Миша Трифуновић: Има реч го- 
сподин др. Жарко Миладивоввћ. 

Др. Жарко Миладиновић: Колико je мени по- 
звато fie стоји ствар тако као што каже господир 
лр. Светислав Поповић. Ha пример, у Руми nb- 
реско поверенство именовано je од Министра (i>ii- 
кавсија im предлог финансијске дирекције. (ДР- 
Светислав Поповић: Рђаво сте позвати!) Боже са- 
чувај, ja знам како je и пре било. (Др. Свзтислав 
Поповић: пола на предлог финансијске улраве, a 
пола je бирано.) To можете иматл у Земуву. Ja 
Miic.iiiM. да нема разлога да се рдржи исто црреско 
стањекао што je и до сада било. To би се могло и 
у ('pi'M.v да пбдеси као и у орталрј Војводини! јер, 
[сако смо видели из извештаја финансијско ypebeibe 
ičiMi; функцирнид1е врло добро и ii" знам шта би 
то кидали na двоје, кад веи имамр две трећине 
облаоти овако удешене, a једну трећиЈгу онакр. 
Otora Ju сам противан додатку госпрдина дра. 
Поповића. 

Председхгик Миша Трифуновић: Има рвч m- 
• iKMim Министар финансија др' Крста Кумануди. 

Мтшстар ФивавсиЈа др. Коста Кумануди: 
Ja će ne бих могаР сложвта са оним, што je нзаео 
госцодпп Mii,'ia;umoHiili сада. ако Законодавни 
Одборприми да све потпадне под Новосадску фи- 
чаисијску дирекцију. Ja мпс.шм. да би се то могло 
сировестн само raico, ако Срем пређе тамо са 
(тојпм зак^нрдавством; нначе бн се тако велвка 
noMcTii.a створила, да оргари власти, који би 
имали да примвњују нрве закјоне, ве би умели да 
сс снађу. Ja мтмпм. да се тим иде за тим, да се 
сачува з^иаднодавство рнакво какво je. Ja hy да 
вам гкртгм пажњу ioni na једву околносх, која би 
ппамг Mor.ia да првепа забуну. Оада радимо закои 
o иодс.т na областв n мн ne знамо, како he Срем 
n Појиодппа оити подељеци. Ако сад дође.једна 
нова-промена услед друкче аоделе na области; 
мпда on cfe i'aoi'.nM inip.voii.ni у развим законима. 
Стога вас молим, да ona мера буде чисто адмивц- 
стратпппог карактера, то јест да Срем потпада нод 
Новосадску дирекцију само у то.шко. што he ста- 
Јатп под n.oMi'. a ппачг да закони ко.јп данас вадае 
остају. 

Председник Миша Трифуновић: Стављам na 
iviacan.c 'i.ian Is. n;; прппрсмспог a.mona. a IUKVIC 

n.ria стађићу na гласаље члап I8.a). Ko je за тР, 
да ce 'i.ian is. прпмп нека nap.o.iii бедсти, ко J«' 
npoiTir. ii('i;a   ИЗВ0ЛН  уггатп.  (СвДс ОВИ.)  Mian   ls. 
je цримЉен; 

Сада отављам na гласање нови члаи 48. a). 
Господив известилац ce слаже са предлогом госпо- 
,inna. ПоПОВИћа, a c.'iavk'c ce C II.IIMC 11 господин 
Министар. (МВнистар Флнанбија др. Коста Кума- 
нуди: c.iaaa'M ce, ако je on у смислу да će сачува 
уређење досадашње и закриодавство.) Ja Ку у том 
смислу ставити na гласање члаи 48. ai. (Љуба Јо- 
вановић: Нека стнлиаадају спреми грсподип изве- 
стилац за другу седницу. Др. Поповић: Имам 
ja рсдакцп.јх'.) 11ма реч господив Прповић. 

Др. Светислав Поповић : Редакција ог.ига 
M.iana r.iacn op,ai;o (чита): »Досадашњи законв за 
ту територију o устројству комисија за разрез 
тециварине ili. разреда (порез расписујуће иове- 
рспстг.о). рекламационо комисије за тециварину 
III. разрвда (опотражцо поверенство) n комиоија 
за разрез доходарине (порез na нмовнну) n порез 
na  parne ДОбИГКе остају  n даље na cnaan. 

Исто тако Fie мењају ce гиме одредбе дорада- 
mn.ii.N aai.'ona o финансијско-управном суђењу«. 

Ilp ■ ис Hini, Миша Трифунови*!: Пма реч го- 
сподин Mii.'ia/uinoiuili. 

Др. Жарко Миладиновић: Ja само kbhy да će 
то ОДели КОД iviacan.a; да со поосПпо iviaca o 11])И0М 
додаТку   СекцЈЈЈе,   a   поо^бно   o   предлогу   дра. 
IloiKuailia. 

Председник Миша Трифуновић : Мо.шм. ja 
hy ставити маап is. a) на гласац>е ffajripe овако 
dca допуне господина Пбповића. Ko jie за то, да ce 
тај 'i.i.in npiiMii oca допуне господина Поповића; 
пска изволи седети, ко je против нека изволи 
устатп. (Једаи глас: Није јбило јаспо. Министар 
Фипансија [{умавуди; Јасно je. Има ce гласати 
само o том, да.се Срем доделВ новосадској фиаа.н- 
сијалирј дирекциЈи.) Јерт. Taj првн члан примљен 
je oca, предлога господина iioiionnlia. 

.Мо.тпм ca.ia стап другп опога члана. СаД ста- 
ил.ам na iMac^ii.c овај члан са допунрм господина 
Поповића. (Јрдан глао; To јест саму допуиу.) Јест, 
саму дрпуну за себе'. Je ли јасно? (Гласови; Јлст.) 
Ko je за то. да ce та дбпуна примн нека изволи 
седети, ко je против нека изволи устати. (Већива 
седи.) Дакле, већина седи,'рва je допуи1а примљена. 

('aja 'i.ian у цс inim. (ina зајвДИО. (Лсдап ГЛас: 
He треба, свршено .i''-) 'l.ian 48. a) je свршен. 

Mo.iiiM. грспоДр, КОД 'i.iana Ш.. 50. n 5,1. nuje 
било цикаквога предлога. Ставићу сва три члана 
na гларање. Ko je за IO, да ce тп чланови прпмс 
иеКа наволн седетиј ко je против нека изводи 
устати. (Већина седи.) Примљрна су та три чланај 

Да.ч.с. na 'i.iaii 51.а) пма реч ГОСПОДИН ,'laanli. 

Војислав Лазић : Овај закон, ona уредба 
унрсн један нови члан \ нсту, којв до сада није 
у n.oj ono и laijn с oiiOM урсдоом исма ЕШКакве гсас. 
Ова уредба одвоои ce na продужењб дванаестина 
од меседа јуна na закл>учнр до месеца децембра. П 
та уредба пма ce такр разумети, њен ашвот по- 
чиње iioMcTi.'oM Јупа. a сг.ртапа 31, децембра ове 
годипс. Међутим, у такгл јеДну урвдбу, која UMU 
да pcr.v.ininc jiMiKi тако кратко прсмс. уврси ce је- 
lan  ч.lan, К0ЈИ roiiopn 0 МОГуКеМ  prnviiican.v  па.г.с- 

| IIII\  cinapii   na дуже прсмс; упосп сс јсдап   noim 
nopi'i na земл>орадничке производе, крје буду зем 

.т.орадпппп доносили у појсдппс вароши ради npo- 
iajc n тај чаап гласи отако (чита): 

За   подмирење   ррађевинских,   просветних, 
npnipfuiiiN. санитетских  и осталих рпшт жих 
lanpi'da одобрава će оштииама u варошнма превд 

48 



378 Стеногр. бслсшкс 

ni.(loo становника, да могу увесуи без одлуке 
збора, a no претхбдном одобрењу Миниотра Фи- 
пансија наплаћивање трошарине in првдмете, im- 
м( ii>(Mi(' за потрошњу upu 11>пховом уношењу у no- 
менуту варбш. 

Док ое у TIIM варошима буде наплаћивала 
трошарииа, не може се од грађана дотичне оп- 
ттиис наплаћивати и ошитинскв прирез за иод- 
мЈгрење oyi,i<'Tci;iix рпштинских потрђба. — Члав 
35. II. став закона o окружн^м, среским и oimmiii- 
ским буџетима. 

ITpaiiii.nim; за таплату троптрппс, прописаће 
суд и Одбор дотичнб општине и преко генералне 
дирекције посредних пореза поднетв на ревизију 
и одобре!ње Мштстру Финансија«; 

Штб ипдимо. госдодо, цз овбга? Видимо TO, 
да у место што грађани дотичне ваЈошке општине 
греба да својим сопственим трудом, својим прире- 
зом iiaii.iaiiciiiiM од својих грађана подижу enoje, 
културне установе, да дотична околишна села 
упућена на ту варрш као свој цевтар плаћају при- 
рез на њих, као да та села немају потребе за кул- 
туриим установама. Ta. села која немају својих 
ШКОЈГа, цркава, и оета.чих јсу.тгурпих уетаиоиа, 
цемају путег.а im уопште оних потребвих сред- 
става, која су потребва дотичној општини за зки- 
вот п културни развитак, морају сада no бвоке за- 
i;oiiy да помалгу варошке отитипе. Ja налЈазим, 
ГОСПОДО, да еиоме законс.КОМ пропису прг.о mije 
меето у ОВОМе закону u да je on лротииаи 'i.ian.v 
i.'.o. SfcTapa. lio члаиу [30. Устава ми имамо 
уредбе да прегледамо, санкдиовишемо, одбадимо 
ii.iii iip.MipaniiMo у форми у којој су биле подне- 
оене n у оиоме звачењу у коме су биле подпешеш', 
a никако да уносимо неШто нрво. Ако будвмр увели 
ог.у мопу ирактику, опда, опемо MOIMII у опу уредбу 
ла упесемо a ствари нз грађанског залбпика na да 
кажомо мењамо уредбу и акр na тај пачип меп.амо 
ecli постојећи позитиван закон. Зато, господо, што 
оиде mije меето оиој закоНСКбј одредби ir зато тто 
ее ођде иојаг.ллје једап  iioi-.ii   порез Ha ;!емл,орад- 
иички свет, ми hcMo гласати противу оврга члана, 
a евептуално ако ова одредба остане, мп ћемо гла- 
еатп  ПрОТИву целе уредое. 

Миппетар Фидансија др. Коста Кумануди: 
Господин Лазић има формалцо право. Местр овој 
ОДрздби mije опде. To je тачпо. A.m. гоеподо. Mit 
ШО Ma.io чае ii:a.iaea.iii јелап млаи. који гопори o 
iipi!eaje;imi>eii,v (^рсма Новосадској ббларТИ. П то 
je пог.а рдредба, која mije била у закону, Ца крол 
пекбјиш) мииута ћемо, господб, гласати d субвен- 
цији бррдарских друштава na Јадранском Мору, a 
и томе mije местб овде. A.in. гоСподо, то протиипо 
Уставу mij:'. јер no 'i.ian.v [30. Устава Законодав.нл 
Одбор може да ствара и вове редакцпје. Што се 
nai; тиче иптап.а зашто je ona, ртвар ДОШЛа ОПДС, 
ja i,y Вам TO едгопорптп. Дошла je зато што бисмо 
ми Mopa.in. ако dn ее ог.о рставило за онда када 
будемо Meina.in закон o општинама; дуго чекати; 
Међутим, пма мнрго општина у нашој држави од 
4iijiix одбора сва1?ога дапа добијам предлоге, у i;o- 
јпма се тр.аЖИ noni'lian.e ii|)iixo;ia. јер те општине, 
a, парочпто rpa^OKe onniTiine од оппх досадаппппх 
ирпхода ne могу да ег ii,;,ipvi;anajy, те neliiina on- 
nmina гра-.кп допуптчпс. ;i,a могу да завсду тро- 
тарину. Господр, мИ емо били нзвшлв na сусрет 
трј животцој потреоп n micMo моптн чекатп годппу 
lana na може бити и више врвмена, док ее буде 

:iai;()ii o отптппама шмгппо. те смо то \ ne.in опде 

лато, IHTO je ono најкраћи иут. да се ona, пртребна 
мера a п])ома садаиппем фппапепјеком стању pSa- 
кони. Осим тога ja сам хтео да предЛржим, да ее 
onaj члав 5i.a), поред дбзволе да општине могу 
да заведу трошарину no одлуцв рвштидског од- 
бора, допупп join тиме, mro ће ir задужење 6п- 
iirmiif Molui да се спроведе без одоорен.а зббра. Ми 
пмамо у iianioj држави, варочито у јужној Србији, 
п.еликп број градских omiiTinia. које еу страдале 
од рата, које су цорушене, које немају mi najno- 
требнијих установа u које без задужења ne могу 
да се развијају даље n да повраве сврје Ј,ра.ђевинс. 
Акр on ее mn.'io ])ед()п11ом процедуром, ;iai;,ie ако 
on такап преЈДЛОГ npomao крбз Одбор, na ат;о ои 
(;• поеле еачпао збор, u опда спровела ena ПОтребва 
процедура, морало on пррћв годппу ]i годину n no 
дана док е,о дође до задужења: Ta пптања ne трпе 
одлагаља n ne могу да чекају много. Затр бих ja, 
молио Законодавви Одбрр, да прред члана 5Ка), 
опако какр je ИЗИШар ИЗ ОбШЏЦе, упееемо join 
једпу допупу, која on гласила ОД прплпке опако: 
»За подмиреше грађевивских, просветцих^ при- 
е.редппх. санитетских n осталих општинских no- 
треба одобрава се општивама у варотима преко 
lo.ooo становЈтика, да се могу задужитв и увести 
трошарину без одлуке збора, a no претходном одо- 
еЈмчпд- Мпппстра, Фввансија n такр дал.е«. Ja МО: 
лим Законодавнв Одбор, да поред троша] е оп- 
niTiine мору ее n падуалтатп беа пристанка вбора, 
a no рдобрен.у Мппистра Финаноија. 

Љуба Јовановић: Господо, ja .vn.nljaM Прак- 
тпчпу потребу једпе овакве одредбз, али, узфед 
буДи речево, очекиваб би чбвек, Да еу се вадлежви 
МинистрИ прпеетплп upe пего тто je Устав Ступио 
na епагу. na да еу опако једппм краТКИМ путем 
неке ствари предвидели; Сад, кад то unje урађево, 
етојпмо пред onii.M фактом да се MopaiMo na пеки 
пачпп поорппутп. Па добро. n ja, држим, да, je то 
ибтребно, no оамо ja видим неке тешкоће, Прва je 
тешкоћа, nrro he ona, уредба вредети.тамав до 31. 
Л(Ч1емора. a noe.ie 31. децембра, ако Скупштина ne 
продужи on.v дванаес.тину, ona he изгубити свагу. 
To je једпо. Алп ja бпх пмао да учпппм стварно 
две напомене. Ледпа je иаполкчт. госпрдр; у рврме: 
етојп, да he се општшга моћи задузкивати без 
збора. Kao што знате, ommnn.v представљају збрр, 
a поред 11,(4^1 постојп ОЛШТИНСКИ одоор n omiiTiin- 
ски   еуд   n/ni   опптшека   управа.   Исрључујемо 
збрр, алп imai; OGTaje РПШТИНСКИ одоор n еуд, тв 
етога у onoj одредои то ее мора иврџчнр казати, 

■НесумњиВб, то je гоопбдин Министар Фвнавсија и 
каиао у гопору, али у гпч;(Л'у тога пема; етојп еамо: 
рпштине могу. Дакле мп мррамо опда кала,ти, on- 
штинском одбору, рднрсно општинбком већу, јер 
ово сс прсдпп1)а за целу иемл.у. Дакле, то je једно 
n мислпм, да бн се Kao npiinp(!M(4ia, мера могло до- 
пустити, да општински одборв могу довбсити 0Д- 
,iyi;o o задужењу, a тако нсто и o увођењу трог 
шарине. 

Алп има jom шчпто. госџодо. Mir; господо, 
имамо у земљи општииских одбора, рднрсно већа, 
правилно изабраних и изабраних после ослобођо- 
n,a, n i;ojii према томе предетапл.ају вољу парода 
0НИХ отптппа у којпма. еу ne.anpami. џдц нстр 
тако. го(Ч1одо. мп пмамо omiiTiina у 1;ојпма поетојп 
ii(4;a опппппека. вдаст, a.in ne знамр упрапо Есаква. 
Ilpano да ваМКаж^М, TO nnje једпо еташе pa појпм 
бпемо се MOIMII подпчптп n ja ртворено да вам 
кажем, Гшо бих прртивап, да мп дамр рраво та- 
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UBOM ошитинском одбору ii r.i'liinuiMu. који сад no 
iicKoj ннерцији пострје и упраељају општипама, 
да omi могу и тако важне одлуке доносити Kaci 
IHTO je Задужење општина и увођење трошарипе. 
Дакле, ja бих могао прпгтатп. да се овде предвиди 
право самр за оне општине, У којима су извршени 
законити нзборн после ослобођења, a за остале 
оптшине треба да се чека редовно стање. 

Министар Фина,нсија Др. Коста Кумануди: 
Ja примам предлог господина ЈБубе Јовановића. 
Доиста   ona   прка   примстпа  je  иотиупо   na   CBOMfi 
мгсту. да he ona одредба важити свега месец даца. 
A.III ja сматрам. да iic та пста одредбб vhn n у фи- 
iianciijci;ii заков за прва грв месеца 1921. године, 
јер raj финансијски закон репродукција je овога 
закона, n према томје n за идућа три месеца има- 
hcMo ту одлуку. Сем тога, ja мислим; Дај и onaj 
закон финансијски, који буде дотао за 1922. го- 
дину, такрђер he садржавата такво наређење. 

Што be гиче друге приметбе, n ona je умес^а, 
Овде je случајво нслало, да су бпштински одбори 
наДиежни дадоносе такву одлуку^ na тек онда Mn- 
нибтар Фипансија да je потврди; Ja држим, да су 
опттппскп одбори изашли mi збора, њих бира 
збор, omi су једна еманација збора, једав сужени 
збор n npi'Ma томе je сасвим умесна приметба го- 
сиодина ЈВубе Jonanonnlia. да je потребно да тв 
одбори буду изабрани. Ja бих стога onaj члав до 
ii,\iiii() овако: »За [годмирење грађевивских, про- 
светцих, привредвих, санитетсквх n осталих оп- 
niTiiiici;nx потреба Одсбрава се општЈшама у варо- 
шима преко 10.000 ставбввика, да се no одлуци 
ошитшкжих одбора, редовно изабравих после i. 
децембра 1918. годиае, могу задужиги n увести без 
одлуке вбора... n тако даље«,. Ono остало остаје 
no иредлогу. Дакле, овде би се имало додати то: 
»no одлуцв овштввских оДбора, редовно нзабра- 
них после i. децембра mis. годиве«. 

Др. Урош Стајић: Ja бих хтео само да скре- 
аем пажн>у господиву Министру, да се no закрну 
ппјсдпа onnmina. пг може задужити, ако не no- 
CTOJB :ioopci;;i одлука p томс. Ја_ само скрећем 
пажњу господину Мвнистру на тр*в ja   не  знаи 
тога кредитора, којв бв дар зајам једвој < тина 
na освовв од^уке општвнскрг одбора. 

Министар Финавсија др; Коста Кумануди : 
Ма то n јеоте циљ рвој одредби, да се њоме нзмеви 
заков o оппттама. да on се иогле задовољита 
саме onnmincKc потребе. 

Др. Светислав Поповић: Ja бих хтео да за- 
MO.IIIM господппа  Министра за једдо ббјатњење. 
Пма oiiniTiina, Itpje су n др сада nponncnna.ic one 
рпвЈТИНСке прирезе, као n трошариву, аутовомнр 
n то iniixoir од.чукс подлгжа,!,. cv одобрењу више 
управне власти. Такоје у Хрватској и Слтотјк. 
Поједине опттппо, |су сем прцреза na државнн 
порез прописивале и наллаћивале a аосебве ол- 
nrninoKo пррезе. Te одлуке оплиинских заотуп- 
ства, олштинских бдбрра, ипјле су na рдрбрење 
земаљокој влади, рднрсно поверевиштву за уну- 
тарп.с, посЛРВв И ono jo то одлуко no'i ii|)l)iina,i()'. n'c- 
пптујући само шшжу ())op.Mu.;niy отрану, a no уцу- 
штајући cq у оцопу рправданрсти појодштх' пр- 
реза. Међутим; како je и држава увућена na. one 
исте нзворс ira којо јо улућена n оппгпта; n no 
прапплу рпорезује onaj потп извор n пмопппу, коју 
n општила рпорезује, то се upio лако може дрго- 
дптп, да прјединв ошптине, задрврљавајућв enoje 
РШВТИНСКе ПОтрсГн1. оувтпо оптерете појодиио  ni)- 

реске еуоЈокто тако. да дрлази у иитање сама др- 
жавна црреза. Мени je позната јвдна општива, 
која je оптеретила рпштивским пррезом аромет не- 
кретвина у своме пбдручју, који порез вде до 
10,%'. Такав јодап порез тежак je чак н као др- 
ж1авви пррез n ие мрже će подпосптп. Kap штосвсе- 
haro. одредба прппремепог буџетског закова, од 4. 
anpn.ia 1920. годипо, no којој je такоа na промет 
[гекретвина била прописава na. 10%, морала сс 
ппмопптп n та такса смањити na. 5%, јер промет 
некретнинама не може Да трпн такб високо опто- 
рећење. Стога држим, да би бидр опрапдапо. кад 
6II ее гражило u од oiiniTiina. које су до сада увеле 
такав пррез без одобрења, Мивистарства (l>]iiiaii- 
сија, да ono eno то ртатуте подвесу Минио^арству 
Финансија na одобрење, na у оаом случају ако 
Мвнистар Финансија naljo, да оу тиме гангирави 
ДржавВИ  пптероеп n да raj oiiniTiincKli nope;>, МОЖе 
довести у пптап.о државви порез рд истрга изврра, 
да Мпппотар мрЖе опда то ота.туто по.ВИШТИтИ. 

Војислав Лазић: Равијом редакцијрм n опом 
оада допупом ГРСПРДИва Мпппетра. мп дпогуоо га- 
зимр УставЈ 

11 pno гапимо Ус.тап ;$a TO, што no Уставу 
цраво установљења порезе има самр Народва 
ОкупиЈтина; a \m овбм одредбрм гр право дајемо 
јодпом рдштинскра! оДбрру n оуду, да on уставо- 
ni.ana порез n одређује стопу трга прреза. Овде се 
каже, да he npaniMiini; ;;а пап.шту T|)Oiiiapiiiie. као 
n трошарппеку тарифу проппеатп еуд n рдбор ДО- 
тичне onnmine. Дакле, мп рдобравамр једарј оп- 
ШТППП   II   једцом   ОПШТИНСКОМ   ОДбОру,  Да.  011   Можо 
да npoiinnie n аорез, n no.niMiin.v rora пореза. (Чује 
ее: To je Tpoinapiina.) Можете га. крстити како хо- 
ћете, то je порез. Mu овде пуштамо противно Уста- 
ву, Да се рпррезују rpabaiin, одпоепо да одре1)ују 
јодап пбрез одоори и судрвв. 

Друтр, Nin газимр Устап. lino противвр 
уставним npomioiiMa. моп.амо један позитивав 
• ;ai;oii. којп je Уставом, прианат n којп je n под 
етарпм Уставрм житојао у Краљевини Орбијв, na 
je примљев n под рвим Уотапом, a то je заков o 

•отптппама у Краљевивв Орбијв са сврјим уред- 
оама. којо гРВРре o праппма ( птшског Збрра. Mu 
оиом уредбрм iipano самруправе рпштина одузи- 
мамо. MU Kpn.iiMo прапо опттппскомо поору. a да- 
јомо рДбРру. Тамо лепр nnnie у ;;ai;oiiy O'OIIIIITII- 
пама. да. РПШТИНСКВ збРр пма npano да nniviaea 
задужјвње рпштиве, a ми му то правр укидамо. 

AKO хбћете да мењате закрв o општииама, 
познат je пут, како се on може пррмевута и извр- 
иите прдлети   предлог Народној  Скупштиви,  na 
пока ona промепп raj ;iai;on. a no мп у Закбно- 
даппом Одбрру Да ra мешамо. Mn ва то НИСМР РВЛа- 
штенв да мењамр јед( опптппап лакоп o ошптп- 
нама n ja рдлучно устајем протиб тога оа овога 
ueora. 

Предеедппк Миша Трифуновић: Има, реч гр- 
i подвв Жарко Мвладиноваћ; 

Др. Жарко Миладиновић: Гроподва Лазаћ 
рчевидвр брка' појмопо p држаВирм порезу n рп- 
глтиноком [фарезу. (Др. Стајић: Ва пе.мато on- 
iiiTnna.) Mn пмамо општппе. имамо аутрномаје, 
ain привнајем, да та аутономија каје таква, као 
mro je ona. коју даје Србијв општавска заков. 
Ала мп пмамо поред свегалога оамоуправе, имамо 
npano. да одрвђујемо општинскв прлрез. Овр je 
управр у отвари, Мрже једнр самруприввр тблр ча 
вма право да разрезује пррез за своје сврхе, али 
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разуме се, мора да костоји и једно опШте законскО 
iil);i'i!ii.i(). које то допушаи. Чим нма једна огаптина 
право да прирез одређује, разуме се, да опда у. 
томе оквиру оштина тгл:>' ли удара трошарниу, 
урирс;! и сиака!;!) ту исма иовреде Устава. Није 
нитта ново створепој a како г. ЛазијН говори; из- 
гледало би, да смо ми узелн Устав, na га бацили 
лод ноге и Да га газимо. To не стоји. Ja сам пока- 
зао, да je г. Лазић na кривсш путу. 

Морам ор.о да пгриметим, да мп немамО оп- 
штинске зборовв, ми нмамо општинско преставни: 
штво, ii.iii општинска већа, или одборе општии- 
ске и1 поглаварство, a то je општинско вдповни- 
штво. За нас не би ово било ништа ванредно, кад 
се казке, да без зборова мојке Да се задужује 
општина; само код nar било je ово, да су општине, 
које немају ^агисграта, или које имају магисграт, 
a нису cna.ic под директнн Егадзор Земаљоке Владе, 
морал.в ова оптерећења да подносе на одобрење 
жупанијском управном одбору. To je било почевши 
од 86. године, a пре je било nemio лрукчпјс. Пре? 
ма гоме сада неће више нматн o гоме да решава 
■,i,-yiiaiiiijci;ii управни одбор, него Ке p томе реша- 
ватп Министар Финансија. Дак.тс господо, o TONU? 
rpena да, смо na ЧИСТО. 

Што ce тиче саМе општиие, ми иемамо како 
рекох, зборове, него код uac решава o томе ori- 
iirninciai првдставништво, KOJI' може n no iionoj 
одредби да ce задужи вао и itpe, јер и upe mije 
било ограничења у пог.кму доношења одлука o за- 
дужењу. ЈРазуме ce, да цикрме вије MILIO. да. отва- 
ра нове порезе, a.m ja знам, да': ових трошарина 
има и код trač. Huje гр ншпта ново n само ce хоће 
да   noMOPiic   omiM   ма.шм   средишњим   грпдоппма. 
центрима. Ha op. наше општине у селу не морајз 
да држе гимназију, али су гимназије неопходно 
потребне градовима. Градовн морају зидаЈИ гимна- 
;;ii.jc. a TO стаје мпого попаца. (Др, У. Стајић: II се- 
љак греба да зида бунаре.) 

Дакмс. господо. то nuje iinniia страЈЛШО, ако 
срез помогне донекле градовима. У вароиш ce 
свуда мора праипти калдрма; која ce саобраћајем 
из околних места квар^.) na je општина градска 
стога принуђена да за улазак у naponi сељаку 
ii.in другом пролазнику на колих наплаћује из 
весну гаксу, tcao што кјојј, иас нма вароиш гдс ce 
надлаЉује малта. Gtora, госпрдо, држим, да j • при- 
говор г. Лазића неоправдан. 

Председнив Миша ТрифуновиЦ: Ггм лма г. 
Павле AII1)(MII1I. 

Павле Анђелић: Mnc.ino са.м. да не узимам 
рсч o опомс пптап.у. a.m баш због тога. ШТО ce r. 
Jonanoniili бојао one краткорочне вредности, про- 
говорићу неколико речи. Баш због тога je добро; 
mro je i.parai; poi; n ШТО ca финансијСКИМ ;;ai;oiioM 
прсстају one нзмене n допуне. Збиља, као mro су 
лепо казали г. Министар и r. Војислав Лазић, по- 
грешка je овде једџа mro ce у фннанбијски закон 
умеће ća стране мпого што шта тто не припада 
финћнсијскрм закону; a.m та je [фактика од ослр- 
бођења једном ушла, понавља ce n прнављаће ce 
све дотле, као штр реЧе г. Министар, дрк ce један- 
пут не реши државнн буџет n финанријски закод] 
опако, како je решавано практачно upe рата у na- 
poj li'pa.i.cminii ('poliju. 

Uho ce гиче ових нзмена n допуна, које ce 
предлажу у чл. 51. a), ja ce не бих сложио са п.пма 
и био опх na, нстоме терену na ttoMe je и г. Лазић, 
да ce то тиче сеоских ошптина, или иалих варо- 

шица n r.apomn. A.in пошто ce ono тиче вароши 
преко lo.ooo становника n noiirro они из тих ва- 

■роши, то n хоће, нека им рвда такр и буде. (Др. 
У Стајић: I Inje тако.) 

Оада да кажем неколико речи na ону напо- 
Mmi.v да то n.ialiii сељак. Господо, ja знам из ис- 
вуства, да су ту трошарину устанрвили и у f?pa- 
гујевцу, na су самр љоме одбилн људе од варрпга-. 
Људи су minn послеу Јагодину, Чачак и највише 
у Краљево, тако да je општина била [фИнуђена да 
сама то укине. Ja мислим, да je ono устанрвљење 
трршарине код аојединих велш^их варрши, ако ce 
оне na то реше и ако je установе, дрбро у цорал- 
noM погледу n то нарочито за оне, који су у iieno 
средној околини вароши, дакле за окрлпа села 
која ne умеју да штеде, негр чим Есоковша снесе 
jaje, omi одмах носе у варош да продаду. To греба 
да натера селџкл, да води рачуна p гоме, где шта 
може скупље да прода. 

IIITO ое тиче самога ^адужења; тих олштипа 
n one допуне, коју je преддожио г. Министар, ja 
мору pciiii да ce ту потпупо спскгм. I Ima ce 
општина задужн и иека гради сама. Ja зпамј да 
he ce с тим повећавањем само све umne трошити 
пародпп новац у иепродуктивне ствари. To »про- 
спстпо«. »привредно«, »санит^гско«, то je добро, 
a.m ono »i'])al)('iuiiici;()« то ми брде onu. јер Ке ce 
иовац улагати у непрбдуктивне ствари. li као што 
ce у Београду овде улагку грднО велике оуме за 
грађење поппх кућа и ангажује ce један кредит '■'■■■* 
грађење у идућој годиии, ноји no мишљењу струч- 
ii.ai;a изнрси na !• миљарди дин., све то штетно 
утиче na цеду државну политику, na валуту, и 
Mii IICMO само na тај пачпп стварИТН СВв r.iimc ОНИХ 
средстава за уживање, a ne средстава за продук- 
тивност name земље. Ова реч грађевински« ja бих 
нзбрисао, ако ce с гиме слаже Законодавнн Одбор, 
AKO ce под тпм грађевински« разуму путеви, чу- 
прије a ne зграде, онда бих ja то још и могао при- 
MiiTii. Даклеја молим, да ce овдс разумемо и да 
yl)r у стенографске белешке ono o чему ce сада 
говори, да ce не би доцније друкчије тумачиЛо, 
онда |;ада буде i'. Мпиистар, одарсно његов чинов- 
iiin; решавао и одобравал' onaj порез, да нб одо- 
брава за грађење кућаЈ uerP само за ono што je 
продуктивно n noTi)i'oiio. (Д]!. Жарко Миладино- 
вић: За грађење хотела хоћете ли то одбити?) г1о 
пије продуктивнб. (Др. Жарко Миладиновић: KO- 
TIM може да плаћа сав прирез, прбма томе он je 
Продуктиван.) 

IIITO ce тиче ове папомепе госп. Лазића^ мора 
неко да прописује n ne може нико други прописи- 
вати тто onu. који познају преДметто јестони, који 
су у napomn. (Војислав Лазић: Ва] i хоће да ио- 
резује nainr производе.) Te произврде порезујеокр- 
лина, која. ur умс да штеди. Ja ce слажем, да ce 
ова измена npiraiL 

ПрвДСвДНИК Миша Трифуновић: Пма реч r. 
Милорад Вујичић. 

Милорад Вујичић: ГоспоДо, ja мислим, да 
треба ,ia npiiMiiMo опакаг. предлрг, какав je овде 
лбог тога. IHTO гмо мн дужни да ламо општинама 
фј|нансијске могућности да могу да функцио- 
nnm.v. Дана.Шње нашР општине су у великој оску- 
дици n немају средстава аа правилпо фунрциони- 
сање n отула je држава и притекла у помоћ оц- 
штинама тиме, што n.ialia огаптинскеделовође, no- 
mro II\ саме опттппс ппгу у стању да плаћају. 
Отуда. ГОСПОДО, oiiiiiTimc MoiT да miaj.v ene цзворе 
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ирп.хода: ирво у ириходима свошх разноврсних 
нмања; друго у прирезима и трвће у трошарцни, 
uoinTo je  закон  дозволио,  да  дотичне  општине 
smiv да утнове троша] у. Четврти извор ари- 
хода je задужење, које je привременог карактера. 
lllro се TIIMC, господо, приреза, онм су законом до 
звољени. lllro се тиче прихода од приватних има- 
ii,a. o тине нмају'право да их наплаћују од при- 
ватних лица. Што се т ■ прихода од Јрошарине, 
оиштине имају право да наплаћују троишрину ако 
je законом дозвољено. Ни један граД, господо, неКе 
ДанакС лакомиелено ударитн трошарину, jep ona 
v njMioM реду noraba дотичап град, којн уста,нов- 
љава трошарину. Кад je, горпрдо, једна општина, 
један град установио трошарину; онда он гиме 
самр ciauii своју imjan.v. Ако оближњл град нема 
трошарине; бнда he тамо нћн сви произвођач? да 
ародају своје производе, које he јамачно продати 
миого боље него у onoj вароши, где има троша- 
|)iiii('. (Бојислав Лазић: A onaj из lllanna he у Ва- 
љеву да продаје своје [цхЈизводе.) Ако Шабаи; 
удари трошарину, a мшррвица и Рума не удару 
трошарину, опда he произвођачи отићи у Митро- 
иицу u i'.vM.v да продаду свсјје производе, jep he 
omi тамо оити боље плаћеии. To се показало, ro- 
сподо, H na пракмг. Код нас у Србији, Крагујевац 
п Hnin нмали су грошарину, na су je na крају кра- 
јева морали да укину. Трошарина јед]  за сада 
постоји у Београду. C те стране се не Цорамо бо- 
јати. Овде се оптерећују само потрошачи и onn су 
тп који n.iaiiaj.v трошарипу. Jep сваки прризво1)ач 
знаће, да плапа трошарину na тродааринској ста- 
iiiiuii. срачунаће коликр му je наплаћена троша- 
pima n кад дође na nnjau.v. ПОВИСИће цену i-r.ojiiM 
ароизводима. Према томе трошарину плаћају lio- 
трошачи. 

lllro се тиче орвдлога o овоме задужењу, ту 
cc iipano да иам кажем, донекле слажем са г. .'la- 
зићем, да on требало то питање да решавају збо- 
рови, a.in с обзиром na то uiTo мп нсмамо данас 
изједпачено законодавствр, да имамо у иашој др- 
жави n таквих општина, где општине немају тих 
npana, i;ao тто НХ пмају КОД nar у Србији no na- 
incM закону 0 општппама. опда опсмо мп ОДИШЛИ 
у јсдпу нбмогућност, закратилн би општина,ма, да 
могу за извесне-потребе да се задуже. Да тога не 
on on.Kt. греба да нримимо ову редакцију и зато 
hy за n,y гласати, 

Предоедник Миша Трифуновић: Има реч i. 
Аитс Дулибић. 

Др. Анте Дулибић: Господо, ja бИХ желео^ да 
најпре будемо начисто с тим, да лн ona рдредба 
вреди само за Србију n Црну Гору, n.in за целу 
државу. Реченр je, да вреди за целу државу. Ako 
je гако, ja мислим, да on то требало друкчије сти- 
лизирати. Ми у Далмацији немамо Пзабраних за- 
ступника, него имамо само комесаре општииске, 
Tjojii ведре и облаче и свака je општина код нас 
један јурски вилајет. Треба тачно установити 
овде, да .m je један такав општинскн KOMeciap, 
i.djn нема оикакве крнтроле над собрм.^бВлашћен 
,ia предлаже n задужење и да предлаже такође ову 
трошарину. (Др. Жарко Миладиновић: Ов то не 
може no onoj стилизацији.) C овим додатком може 
се искључити, општински везир иоже го да trpe- 
дузме. 

Лругу on замерку имар даучиним, која би се 
састојала у овоме. Менн се чтпш. да je ова одредба 

превише oiihcniriv napami. Речепо je овде, да n.ia- 
hajy трошарину потрошачп. II опу трошарппу 
збиљџ na копцу крнца плаћају потрошачи. Алм 
ако ue узмете у рбзир сву шикаиацију, којој je ил- 
ложеи сељак, постојп ипак некакав автагоннз^м 
нзмеђу града и околине и |;ад ji' једна одредба без 
икаквбг ограппчоц.а mro се тиче изворб прихода 
трошаринског, (^рже се ту увек изрРдити злоупо- 
раба, Ja мислим, да би требало специфициратн и 
нскључити разне нољске произвбде оД тога. jep 
ицаче n сама naponi може да грпи од тога, што će- 
л.ацп цеће im лопашатп enoj;' (фоизврде у naponi. 

Председник Миша Трифуновић: ГрспоДо, 
прелазимо на решЈење овога чл. r>i. a). Ja hy овај 
'man ставити na r.iacaii.c опако. како je предлОЈкеп 
с допупом г. МпппстЈја. IHTO се тпмс ^адул^еља, n 
предлогом г. -loiMinomilia. i;ojii je г. Министар усво- 
jno. Iln civ чу.ш доцулу i'. MniincTpa. чу.ш сте n 
предлог n ja мећу цеЛу редакдију да вам поново 
чптам. K'o je за то, да се тај члав прпмп ()iiai;o 
како сам казао, нзволиће седети', a који je против 
нека пзволи устати. (Већива седи.) Објављујем, да 
je ч.1. 51, a) примљен. 

Прелазимр сада na чл. 51. б) (Војислав Ла- 
зић: MCIIIM за реч!) Крд кРга члана? (Војислав 
Лазић: [год следећег 'i.iana 51. б). Изволите, r. Ла- 
зићу. 

Војислав Лазић: Господо, onaj члаи Ешређује 
односно даје прабР г. NfmracTpy Финансија, да на- 
реди мпм буде иавршеа разрез порезе, да се одмах 
наллата извршн беа обзира na го, да ли постоји 
жалба na тај разрез нли не постоји. Ja налазим, 
господо, да je унашање! рвакве одредбе мало не- 
згРдно. Значи пореска власт може ра^резати порез 
лапаг. a сутра дан одмах наплатити, Дотични не- 
ма i!])ai;a па a.a.iov. ако je тај порез разрезал ne- 
законитЛ), n.in акр je pa^pcaan у толџкој мери, да 
га дотпчпп no његовој нмовпој моћи ne иоже из- 
држати n ако се буде жаЛио npioTHB те порезе, 
жалба му iichf вредети, jep he порез omu папла- 
heir. -la MiiciiiM. господо, да сс n овде пишти 
устаВно npano грађана. Грађапи пмају право Жалбе 
n према томе овде ши се то право ,\i;n;ia. 

Министар Финалсија др. Коста Кумануди i 
Господо; пре свега npano жалби се ne укида крд 
овога члана. Оно-остаје. Сваки грађанив има пра- 
во да се жали, A.in хтело се да ep избегне ona m4- 
згода, која je постојала дрсад и кс.ја je била у то- 
ме, да сс за дуго време mije могла наплатитн по- 
рбза. Mn nncMo Mor.in iian.iaTinii' порезу из npo- 
стог разлрга, што je аостојало право жалбе, a 
жалба се састојала у томе, mro ое улућивала Mn- 
пнстарству Фииансија. Њему je стизало na сто- 
гину жалби n ono imji' пма.и) могуКности да их 
реши. ПосЛе Мшшстарства Финансија могло се 
жалитн n држаВнрм Савету, a Државни Савет 
пије радир годану дапа такр, да ми имамо раз- 
реза порезе од 1919, године, који jom није рас- 
прављен. Резултат je 6д тога тај, да смо ми напла- 
Tinii 480 Mii.injoiia порезе место милијарду, ко- 
лико je требало до давас наплатити. 

'l.iaii 51. б), као тто рекох, m" спречава npa- 
no жалби. AKO се разрезанн порез поништи, онда 
ona i.'o.iimmia. koja jiv minu' naii.ialimia. биће npa- 
hena nm he служитн као порез за идућу годину. 
Ja према томе ne видим какве on штете било за 
опога. noju on хребао да пчатп порез, a ;;а државу 
on nai; оп.ча огромпа корист. Сем гога у свима 
новим ouiacTiiMa no законодавотву, којеје тамо 
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портојало,  никада зкалба   нв обуставља  правну 
радњу. (Чујо се: Тако je!) 

Војислав Лазић: Ja сам само хтео да одгово- 
рим г. министру у колнко се TIPK; мога назора 
како га г. Минисгар схвата. Да ли je г. Миниотар 
промислио, да he бити последица где he бити љу- 
дима продато ono од чога они живе н онда повра- 
так he бити касан, илн да, ли су ти људи дужни 
да џлаћају порез за годину дана унапред, јср овде 
се предвта наплата порезе без аргледа на жалбу 
н Министар важе, да he им се вшпак шшлаћеи 
неправилним разрезом рачунати на идућу годину, 
IHTO liini'iii да порез плате за годину унапред. Мп 
греба да водимо рачуна o томс кад и у које доба 
године хреба да се Hanaahyje пареа од грађана. Mit 
im примср ;тамо, да iiaimi грађаии, који жнве ,v 
селу ii баве се земљорадњом!, ие могу порез пла- 
тити у јапуару, у фебруару, у марту иа чак до 
јула, a ми овде дајемо право пореским властима, 
да могу и у том(; времену наплатити иорез од 
Hjera.' 

Министар Финансија др. Коста Кумануди : 
Господо, onaj члап чије пмпсратппаи. Министар 
финалсија може ааредати; a on he ценити кад 
може издати хакву наредбу водећи рачупа o мате- 
ријалнбм .положају пореских ббвезника. Нема 
тога миппстра, којн моЖе једноме човеку, воји 
чема од чега да живи, да изложи ње^ово иман>6 
иродаји, i 

Председник Миша Трифуновић: ('таииНу на 
гласање чл. 51. б). Ko je за то, да се овај члан 
npiiMii овако како je изишао из секцнје, нека 
седи; a ко je против пска устапе. (Већииа седи.) 
Објављујвм да je овај члан прикл>ен. 

ЦреЛазимо на чл. 51. в). 
Војислав Лазић: Молно бих вас ;5а једио 

обавештење: којима се друштвима даје чомоћ од 
10 мнлијоиа? 

Мшшстар Финансија др. Коста Кумануди: 
Овде се каже јасно, да се даје паробродским дру- 
niTi'.iiMii na ЈадрансАрм мору. 

Војислав Лазић: Да ли се даје за то, IHTO he 
преносити iioiiirv, лли je помоћ државна. да бв се 
друштво Moivio боље реалиаовати? 

Мипнстар Финансија дјх  Коста  Кумануди : 
Овде имамо две с.твари: прву, да je држава дужпа 
да n.iaTii за пренос прште — мп иа пр. једном дру- 
штву дугујрмо читавих пст милијона за тај upe- 
нос —; и другу, да je држава дужна да овнм дру- 
штвима да извесну рубвенцију. Ова nama др.уштиа. 
na, Јадранском мору су пасивна. Ђ& ове две го- 
дине држава пм нпје дала ништа на име ломоћи, 
na ако им ч сада ш притекне у помоћ, ona he мо- 
ратв да обуставе рад. Mn дакле желимо, да према 
својвм средстаима изађемо na сусрет парбброд- 
скпм друиггипма na Јадрапском мору, да им пре 
свега платимо ono, што смо им дужни, a затпм 
да nx путом субвенције помогпемо. 

Др. Анте Дулибић: Ja жа.лвм, што и до сад 
mije бпла (inai.T.a јсдпа одредба, KOJOM би се ПО- 
могло iiaiuoj трговачкој морнарици. Има цуве грв 
годпие 1;ако оиа мориарпца ареноси IIOIIITV naiiie 
држав(!, a да за тај поРао mije од ње im nape при- 
мила. Исто такр nama трговачка морпарпца за рвр 
трн годиве врџгала je за рачув државе све вој- 
ппчке транспортв, a иије дрбнла никакову на- 
кваду na име тога. Истива je тр, што je kasao г. 
Мпппетар <l>nnaneiija. да су nama паррбрОДСКа 
друштва пасивна због пехата. крји je nama, др- 
жава за one трв године п6ка,зала према п.пма. II 
ако данас nama валута traje добра, јеДан од важ- 
ппх разлога томе je и тај. што се за ове трв годиве 
nnje нихпта умпппло. да, се nama, трговачка мор- 
варица увапредв и развије. Зато ja радоснр tio- 
здрављам овај први корак Мппт-тра Финанрија, 
взражавајућв наду да не heMb остати самб na 
томе, него да he Влада цредузети и друге мере, 
tcojn.Ma се палпа чрговачка морпарпца може да no- 
ДИГВе na опу nncniiv. na којој ona греба да СТОЈИ. 

Председник Миша Трифуновић: Члав 51. в) 
стављам na гл!ах;ан>в. Ko je за то, да се onaj члав 
прпми ce^ehe, a кб je противав пека устјЕше. (Ве- 
liima еедп.) Оглашујем. да je onaj члап примљ^н. 

Код члапа 52. n 53. вема арвмедаба, према 
томе n omi еу члапопп прпмл.епп. 

Код члапа 54. јавпо се г. Aiil)e,iiili. 
Пгвле Анђелић: Ja бих молио, да мп r. Mn- 

нистар, Фивансија објасви, да лв се члап 17.. o 
комс je дааас било дискусвје при претресу закрва 
o иојгцп. ралуме тако, да on важв n за подофи- 
цпре. a не само за офвцвре, јер има учвтеља, који 
ру on.in u аоДбфицирв a in; еамо офпцпрп. 

Mnnnerap Фивансвја др. Коста Кумануди: 
Иоетоје већ неколико ОДЛУВД Државвог Савета, да 
ona одредба у ;!ai;on,v o уртројству војске, a то je 
члап 22. тачка З.а), ва5кп како аа офпцпре тако n 
за аодофпдпре p(,:!(pmie. Према, томе ono што je ре- 
чепо у чл. 47. распрортире се ne само na официре 
него n na, подофнв^ире. 

Трифуновић:   Оад   ћемо 
tlolUTO je   onaj   члап   54. 

Председвив Миша 
гласати о целом закону, 
примљен, 
(СлеДВ   ПОВМеНИЧНО   r.iacame. lloe.ic   iviacama.) 

Председнвк Миша Трифуновић: Гласало je 
свега 17 пославвка. 11 je гласало »na«, a 3 »про- 
тпв«. Оглашујем. да je onaj закбв 0 iipiin[)eMeniiM 
буџетским дпапаестппама дефинитввво примл>ен. 

Предпажем, госводо, да данашњу седницу 
пакмпучпмо, a за n;iyli.v седницу Baw предлажем 
продужење давашњег дневног реда. (Прима се.) 
MojtiiM, да изаберете два оверача за заков o троша- 
pnnii n за заков o буџетРким дванаестввама. Ja 
1!ам предлажем грсцоду др. Жерјава и др. Нинка 
llepnha. (Прима 6е.) 

Дапаши.у седвицу закључујем, a другу за- 
казујем за оутра у 4 и no сати послс; подне. 

(Седппца je закл)учева у 7 п  [5 часова,) 




