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XXVil РЕДОВНИ CACTAHAK 

CEHATA КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ 
ДРЖАН   12 ЈУЛА   (934  ГОДИНЕ У БЕОГРАДУ 

ПРЕТСЕДАВАО: 

Претседиик 
Ј[\'. ЉУБОМНР ТОМДШИЋ 

i !екретар 
АСИМ АЛИБЕГОВкЋ 

Присутми су г. r. Министри: Министар финансијалр.  Милорад Ђорђевић, Mimucrap социјалне no- 
литике и народног здравља др. фран Новак и Микистар шума и рудника   др.    Милац    Улмански. 

Л ПОЧЕТАК У  10,05 ЧАСОПЛ. 

C A Д P Ж A J: 

1. — Читање и усвојење запискика XXVI ре- 
довног састаика; 

2. — Изнештај Одбора Сената за проучавање 
законског предлога o градсмии општинама; 

■1 — Изиештај Адмчтистратшшог одбора Се- 
ната o прегледу рачуна за прво тромесечје буџет- 
ске 1934/35 године; 

4. — Молбе и жалбе; 
5. — Дневмн ред: 1) Претрес извештаја ()д- 

бора o прсуЈлогу Закоиа o конвенцији o ликвида- 
цији nopeaai и да би се избегло дврструко опоре- 
зивање за време од 3 новембра 1918 до 31 дсцем- 
бра 1922 године у смнслу чл. 43 бпштих споразума 
o извршењу Рапалског уговора са завршним Про- 
токолом ■— закл.ученој и потпиоаној у Риму 26 
априла 1924 годиие, између Краљевине Југославије 
в Краљевине Италијс; 2) Прегрес изввџхгаја Фи- 
мансијоког одбора o предлогу Замона o државном 
рачуиоводстну; и 3) Претрес извештаја Финасиј- 
ског одбора o предлогу Закона o државном пра- 
Вобраниоштву. 

Говорници: Секретар Асим Алибеговић, изве- 
тсилац Светозар Томић, Министар финаноија др. 
Милорад Ђорђевић, др. Станко Шврљуга, извести- 
лац дј). Владимир Равнпхар. 

Претседник др. Љубомир Томашић: Госпрдо 
Сенатори, отиарам XXVII редотш сасгаиак Сепата 
Краљешне Југославије и молим господина секре- 

тара да прочита записник последњег нашег са- 
ганка. 

Сскретвр Асим Алибеговић чита записник 
XXVi редовног састанка Сената. 

.Претседник др. Љубомнр Томашић; Има ли, 
господо сенатори, каквих приговора оном и ова- 
ко саставл>еном загтиснику? (Нема.) Пошто при- 
говора исма то oojan/i.vjeM да je заиисник прим- 
љен ii оверен. 

Изволите, господо ссиатори, чути изветтаје 
одборске. 

Сскрстар Асим Алибеговн!! саопштава: 1) Од- 
бор Сената који je проучавао законски предлог o 
градским општинама поднео je Сенату свој изве- 
штај o овом предлвгу; 2) Имунитегрски одбор под- 
iieo je Сенату свој извештај no захтеву г. Миии- 
стра праиде за издавање суду сенатора др. Mu- 
лана Врбанића због дела иа § 302 Кривичног за- 
коника. 

Претссдник др. Љубомир Томаши11: Ова два 
одборска извештаја 6iilie раздел>ена господи се- 
наторима и стављена на диевии ред кад то Сенат 
закључи. 

Молим господика секретара да прочита из- 
вештај Административног одбора o прегледу pa- 
чуна Сената за прво тромесечје буџетске 1934/35 
године. 

Секретар Асим Ллибеговп!! прочита извештај 
Адшгаистратиипог одбора o преглсду рачуиа Ce'- 
пата за прво громесечје буџетске 1934/35 године 
KOIH гласи; 
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CEHAT 
КРАЉЕВИНВ    ЈУГОСЛАВИЈЕ 

Административни   одбор 
fll»nwbeii()   10-VI1-1934 

ДБр. РБр. 43 

СЕИАТУ КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ 

Б е o г ji a д 

У смислу чл. 128 Закона o послооном реду у 
Сенату Административном одбору част je подиети 
свој иавештај o рачуиима Сеиата за прво троме- 
сечје буџетске 1934/35 годипе, т. ј. за месеце: a- 
прил, мај н јуии 11)34 године. 

У току ова три мессца од Главце државие 
благајне примљено je динара 3,090.567.—■ (три ми- 
лиона деведесет хиљада пет стотина шездесет се- 
дам), a sa то исто време na разне издатке пред- 
виђене буџетом утрошепо je динара 2,500.215.80 
(два милиоиа п^т стотина хиљада дпе стотине 
петнаест н 80/100). 

АдАиипистративном одбору част je известити 
С.еиат, да еу месечни прегледи касе и докуменапа 
за месеце: април, мај и јуии 1934 годиие, у сми- 
слу чл. 128 Закона o пословном реду у Сенату, 
извршепк од стране одређених чланова Одбора 
г, г. др. Момчила Ивковшћа, Милаиа Поповића и 
Крсте Смиљанића, који су својим потписима по- 
тврдили, да je стање касе и докумената тачно и 
исправно. 

Према свему иредњем Адмииистрагнвном од- 
бору част je умолити Сенат, да овај извештај 
upiiMii к зпању. 

Секретар 
Административног    одбора 

сеиатор 
М.  JI.  IloiiOBHli,  с.  p. 

Претседник 
Администраттивног   одбора 

сенатор 
К.  Радовановић,  с.   р. 

Прстссдник    др. Љубомир ТомашиК:    Прима 
ли Сенат к зиању овај извештај? (Прима.) FlpeiMia 
томе објављујем да je Сеиат примио прочитани 
извештај o рачунима Сената за прво тромесечје 
буџетске 1934/35 године, т. ј. за месеце април, 
мај  и јуии   1934  године. 

Изволите чути молбе и жалбе које су дошле 
Сеиату. 

Сскретар Асим Алибегови!'! чита молбу рад- 
ника и грађана из Зенице, и жалбу хотелијера са 
Лопуда. 

Претседник др. ЛЈубомир Томашић; Саопште- 
на молба и жалба упутиће се надлежном Одбору 
за молбе и жалбе. 

1 Јрелазимо na дневни ред. Прва je тачка днев- 
ног реда: претрес извештаја Одбора o предлогу 
За,кона o конвенцији o ликвидацији пореза и да 
би се избегло двоструко опорезивање за време 
од 3 новембра 1918 до 31 Децембра 1922 гбдине У 
смислу чл. 43 општих споразума o извршењу 
Рапалског уговора са завршним Протоколом — 
закљученој и  иотписапој у Риму 2(i априла  1924 

годиие, изме1)у Краљевине Југославије и Краље- 
liime Италије. 

Известилац je г. сеиатор Нешковић. Јер je 
изненада морао да буде отсутаи са данашње сед- 
нице, молим г. секретара да изволи гтрочитати из- 
вештај Одбора. 

Секретар Асим Алибеговић прочита извештај: 

Београд, 9 јула 1934 год. 

СЕНАТУ КРАЛзЕВИНЕ ЈУГОСЛАВШЕ 

Б е o г p a д 

Нарочити Одбор Сеиата за проучаваље пред- 
лога Закона o конвенцији o ликвидацији пореза 
и да би се избегло двоструко опорезивање за 
време од 3 иовембра 1918 године ДО 31 децембра 
1922 годипе у смислу чл. 43 општих сиоразума o 
ианртеиЈу Раиалског уговора са завршним про- 
токолом, закљученој н потписаиој у Риму 26 a- 
прила 1924 годиие између Краљевине Југославтје 
и Краљевине Италије, свестрано je проучио упу- 
ћени му законски предлог и нашао, да исти треба 
иримити у редакцији како га je и Народна скуп- 
штииа примила. 

Извештавајући Сенат o предњем, Одбору je 
част умолити га, да овај законски иредлиг прими 
у редакцији како га je Народна скупштина усво- 
јила. 

За известиоца Одбор je одредио сенатора г. 
Нешковића Јована. 
Др. Ђ. Котур, с. р. 

Секретар, 
Члаиови: 

М. МарјановиН, с. р. 
К. Радованови!!, с. р. 
Др. Мићић, е. р. 
Др. Динко Тринајсти!!, с. р. 
Гаврило М. Церовић, с. р. 

Прбтседник др. ЈБубомир Томашић: Отварам 
дебату у начелу. Јер се кико иије јавио за реч, 
оглашујем да je претрес у начелу закључен и 
молим г. секретара да изврши прозивку. Гласаће 
се са „за" и „против". 

Секретар Асим Алибеговић прозива господу 
сенаторе да гласају и оши су гласали овако: 

Илиџановић, с. р. 
Претседник Одбора, 

отсутан 

Алибеговић Асим — за 
Алкалај др. Исак — за 
Алтипармаковић Јован - 
Анић Лазар — за 
Арнаутовић LUepiul) — за 
Бањаиии Јово — за 
Богојевић Baca — отсутаи 
Видаковић Аитуи — отсутаи 
Видаковић ./Бубомир — отсутан 
Виловић Осмаи — за 
ВрбаннЈ! др. Мила«! — за 
Hvjuli Павле — за 
Гаврилови!) др. Богдам - 
Гај Људевит — отсутан 
Глушац др. Васо — за 
Грасл др. Георг — за 
Гј^егорин др. Густав — за 
Десница др. Урош — за 
/loojHinuh Петар — отсутап 

за 
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Драгови!)  Милутин,  —  отсупш 
Ђирлић Петар — отсутан 
Живановић Јеремија - - отсутан 
Зец дп. Петар — за 
Ииаиишеви!! доп Фран — за 
Ивапови!! Драгољуб — отсутан 
Ивковић др. Момчп.чо — за 
Илиџановић Димитрије —   за 
Јалжабетић TOIMIO    - отсутан 
JanKOBuli Стјепан — отсутан 
ЈовановиН >К. Милоје — за 
Кардмехмедовић др. Хамдија — за 
Ковачевић Томо —■ отсутаи 
Костић Петар — отсутан 
Котур др. Ђура — отсутаи 
Круљ др. Урош — за 
Кукуљевић-Сакцински Фраи - - за 
Љубибратаћ др. Саво —■ за 
Мажуранић др. Желимир    - отсутан 
Мајстровић др. Нваи — отсутан 
MapjanoBHli Милан — за 
Махмутбеговић Сефедин — отсута« 
Mnhnh др. Muha — за 
Михалџић Стеван — за 
Муфтић Салем — отсутаи 
11емсц др. Јоснп — за 
HeuiKOBnli Јовап — отсутан 
I [овзк др. Фран — за 
Опрадоии!! ll.ijo - - ;ia 
Павелић др. Aure — отсутан 
Петровић Добросав — за 
Плој др. Мирислав — за 
Поповић Дака — за 
1 IOIIOBHII  Manija — отсутаи 
Поповић Милаи — отсутан 
Равнихар др. Владимир — за 
Радованови!!  Крста — за 
Радуловић Марко — отсутан 
Рајар др. Јанко — итсутаи 
Рожић др. Валентип — отсутан 
Самуровић Јаико — за 
Симоновић Милан — за 
Смљанић Крста — за 
Станковић Јоваи — за 
Станковић др. Раденко -- за 
Сулејмановић др. Џафер    - отсутан 
Теслић Петар — отсутаи 
Тимотијевић Коста — за 
Томић Светозар — за 
TpimajcTuli  др.  Диико — за 
Убавић 11авле — отсутан 
Улмански др. Саво — за 
Франгеш д]). Отон — за 
Хаџи-Бошкови11 Трајко — отсутан 
Хаџи-Ристић Спира — за 
Хрибар Иван   - отсутан 
Цветковић Јордан — за 
1 [еровић Гаврило — за 
Цаковић Миловаи — за 
Шверљуга др. Станко — отсутан 
Шиловић др. Јосип — за 
Шола Атанасије — за 
шуперина др. Бењамин — отсутан 

После гласања. 
Претседник др. Љубомнр Томашић; Господо 

сеиатори, изволите чути резултат гласања. Гласа- 
ло je 49 сенатора, сви „за"; према томе оглашу- 
јем да je авај закоиски предлог у иачслу   једно- 

гласно прихваћен. 
Прелазимо на претрес у појединостима. Мо- 

лим г. секретара да прочита § 1. 
Сскретзр Асим Алибеговић чита наслов и § 1. 
Претссдник др. Љуоомир ToMauinli: Прима ли 

сс § 1? (Прима се). Објављујем да je § 1 примљен. 
Молим г. секретара да прошита § 2. 
Сскретар Асим Алибеговић чита § 2. 
Претссдник др. Љубомир Томашић; Прима ли 

се § 2? (Прима се). Објављујем да je примљен и 
§ 2," 

Прелазимо na коначно гласање. Молим г. се- 
кретара да изволи извршити прозивку, Гласа се 
као и први пут са „за" и „против". 

Сскретар Аснм Алибеговић прозива господу 
сенаторе, који су гласали овако: 

Алибеговић  Асим — за 
Алкалај др, 11сак — за 
Алтипармаковић Јован — отсутан 
Aiuili Лазар — за 
Арнаутовић  Шсриф — за 
Бап.аиии Јово — за 
Богојевић Baca — отсутаи 
Видаковић Антун — отсутап 
Видаковић Љубомир — отсутан 
Виловић ()сман —■ за 
Врбанић др. Милан — за 
Вујић I [авле — за 
r.ii;|m.i(ii;iili др. Гиидаи —отсутаи 
Гај Људевит — отсутан 
Глушац др. Васо — за 
Грасл др. Георг — за 
Грегорин др. Густав — за 
Десница др. Урош — за 
ДосЗринн!! llerap — отсутан 
Драговић Мнлупнп — отсутан 
Ђирлић Петар — отсутаи 
/KiiBaiioimli  Јеремија —  отсугал 
Зец др. 1 lerapi — за 
liBaiumici.iih дои Фраи — за 
1 litanoBiili Драгољуб — отсутап 
lli'.UDimli др. Момчило — аа 
ИлиџаиоииК Дшштрије — отсутан 
Јалжабетић Томо — отсутаи 
Јанковић Стјепан — отрутан 
Јовановић Ж. Милоје — за 
Карамехмедовић др, Хамдија — за 
Ковачевић Томо —■ отсутан 
Костић Петар — отсутан 
Котур др. Ђура       отсутан 
Круљ др. Урош — за 
Кукуљевић-Сакцински Фран — за 
Љубибратић др. Саво — за 
Мажуранић др, Желимир — отсутан 
Мајстровић др. Иван — отсутан 
MapjanoBiili Милан — за 
Махмутбвговић Сефедин — отсутаи 
Мићић др. MiH'ha    - за 
Михалџић Стеван — за 
Муфтић Салем — отсутан 
I [емец др. Јосип — за 
Нешковић Јован — отсутан 
I [овак др. Фран — за 
Обрадовић Ilajo — за 
Павелић др. Анте — отсутан 
Петровић Добросав — за 

11лој др, Мирослав — за 
I [оповић Дака — за 
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Поповић Матија — отсутан 
Поповић Милан — отсутан 
Равнихар др. Владимир — за 
Радовановић Крста       за 
Радуловић Марко    - отсутан 
Рајар др. Лаико — отсутан 
Ролоић д|). Валентин — отсутан 
Самуровић Јанко — за 
Симоновић Милан —■ за 
Смљанић Крста — за 
Станковић Јован — за 
Станковић др. Раденко — за 
Сулејмановић др. Џафер       отсутан 
Теслић Петар — отсутан 
Тимотијевић Коста — за 
Томић Спетозар — за 
Тринајстић др. Динко — за 
.N'orHiiii Павле       отсутан 
Улмански др. Саво -  за 
Франгеш др. Отон — за 
Хаџи-Бошковић Трајко -    отсутаи 
Хаџи-Ристић Спира — за 
Хрибар Иван —■ отсутап 
1 ^ветковић Јордан - - за 
Церов/ић Гаврило — за 
Цаковић Милован — за 
Шверљуга др. Станко       отсутан 
Шиловић дп. Јосии — за 
Шола Атанасије — за 
Шуперина др; Бењамин — отсутан 

После гласања 
Претседник др. Љубомир Томашић; Господо 

сенатори, изволите чупи резултат коначног гла- 
caiha. Гласало je 47 г. r. сенатора и сви су гласали 
„за". Према томе оглашујем да je законски пред- 
лог o копвеицији o ликнндацији пореза и да би се 
избегло дгшструко опорсзнвање за време од 'Л 
повембра 1918 до 31 децембра 1922 године у сми- 
слу чл. 43 општих споразума o извршењу Рапал- 
ског уговора са завршним протоколом, — закл>у- 
чепој m потписаној v Риму 26 априла 1924 године, 
између Краљевине Југославије и Краљевине Ита- 
лије прихваћен у Сенату онако како га je при- 
хватила Народна скупштина. Тиме je прва тачка 
дневиога реда свршена. 

Прелазимо на другу тачку дневнога реда: 
претрес изнеипаја Фипапсијског одбора O пред- 
логу Закона o Државном рачуноводетву. Молим 
известиоца Сената г. Светозара Томића да про- 
'::iia одборски извештај. 

Известилац  Светозар  TOMUII    чпта.: 

CEI [AT 
КРАЉЕВИНЕ  ЈУГОСЛАВИЈЕ 

Финанаи јски одбор 
Бр. 80/34 

ИЗВЕШТАЈ ФИНАНСИЈСКОГ ОДБОРА 
o 

ПРЕДЛОГУ ЗАКОНА  O ДРЖАВИОМ    РАЧУИО- 
ВОДСТВУ 

поднет n.u'jivMV Cenara na седпици од 12 јула 
1934 године, 

Финансијск1и одбор Сената на својим седни- 
цама од уторника (10 о. м.) и пре и после подне 

расмотрио je предлог Закона o Државном рачу- 
новодству. 11осле опширног експозеа Мииистра 
финансија закопски предлог je претресаи у па- 
челу и појединостима. У дискусији су узели уче- 
inliii скоро св!н чланови Одбора и после свестра- 
ног расматрања Одбор се сложио: 

1) Да je onaj законеки предлиг велнка добит 
за израду u извршење државног буџета; 

2) да je on корнстан за руковање држаниом 
имовином и да je обухватио све врсте државних 
дсбара, фондова « заклада; 

3) да je иооштрно контролу иад руковаоцима 
државних добара и да je предвиђека много већа 
одговорност руковаоца државном имовипом но 
што je то до сада било;  и 

1) да je овај законски предлог доста упростио 
адмнисграцију у Државном рачуноводству и учи- 
пио je приступачнијом свима заиптересовапим. 

C roia Одбору част je предложитн плепуму 
Сената да изволи примити onaj закопски предлог 
o Државпом рачуноводству у тексту како ra je 
упутила  Народиа скупштина  Сеиату. 

()дбо() je одредио за свога известиоца г. Све- 
тозара Томића, сенатора. 

Претседник 
Финансијског одбора, 

Инж.    Д- Поповић, с, p 
Секретар, 

СвеТ.   TOMllli,  с, P- 

(гласао у na- 

Чланови: 
Осмаи  НиловиЈ!, с.  р. 
Спира Хаџи-Ристићј с. р. 
Бењамин Шуперина,   с. р. 

челу против) 
Милан Марјановић, с. р. 
Др. Равнихар, с. р. 
Јов. Бањанин, с. р. 
Б. Гавриловић, с, р. 
М. Ж. Јовановић, с. р. 
Крста Радовановић, с. р. 

Претседник Др. ЈБубомнр Томашић: Отвара 
се начелан претрес. Има реч г. Министар финан- 
сија, 

Министар финансија др. Милорад Ђор1)еви11г 
Господо сенатори, ево иајзад да приступимо и 
овом велнком н зиачајпом послу, за који зиам да 
сте имали и да имате велими интерес, као уоста- 
лом и целокупна nama јавмост. Закои o државном 
рачуиоводству несумњиво je иајважиији органекн 
закон у iiamoj земл>и, иајважпији, na првом ме- 
сту, због тога што развија уставне принципе, који 
се тичу буџетског права Народног претставништва; 
најважнији, затим, no свом генералном каракте- 
ру, јер je целокупна државна администрација no- 
звана да примењује прописе овога закона, —■ це- 
локупна администрација почев од најситнијих и 
иајмап.е важпих државппх тнстапцпја, na до нај- 
важнијиХ. Iln једап nocao у државп ne 6бавл>а се 
без материјалних средстава, a закбн o државном 
рачуповодству садржи порме o упртребп# и 0 у- 
трошку тих материјалппх средстава. Најважппји 
je закоп joni и no томе што се у пормама овога 
закопа показује onaj однос који у животу државе 
мора да постоји између народне привреде и др- 
жавне адмикистрације, 

Држава je, господо, највећи произвођач, рна 
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je и иајвећи потрошач. Нс рачунајући друге из- 
воре него само државни буџет, држава троши 
сваке године, у иајмању руку, десет милијарди 
дииара, и одатле ве\\, лако je заклзучити колики 
значај, априори, морају имати одредбе којима je 
регулисан утрошак тих милијарди. Преко буџета, 
међутим, мн знамо да се у држави и од стране др- 
жаве троше и друга тако звана ванбуџетска сред- 
ства. Но и да нисам све ово нагласио, тај ванред- 
ии значај Закона o државном рачуноводству on- 
ште je позиат свакоме, који je у ма коме односу 
имао посла са државпом администрацијом. Већ 
сам тај ванредии зиачај овога закона оправдава 
потребу љеговог доиошен.а. Што он иије донет 
до сада, иајпростије je објашњење у томе, да смо 
ми већ имали Закон o државиом рачуноводству 
Овим законом требало je заменити досадашњн 
Закои o државном рачуиоводству, норме, које за 
кон o државиом рачуноводству треба да садржн, 
прилагодити савременом животу државе и савре- 
меним приликама у народној привреди. To je 
основна сврха и главна задаћа новога Закона o 
државном рачуноводству. Он треба да уклоии не- 
достатке и попупи празнине, које су сс огледале у 
лосадашњем Закону o државном рачуртводству. 
Ти недостатци и те празпиие нису биле без зиа- 
чаја. 

Само неколико речи o историјату данашн>ег 
Закона o државном рачуноводству показаКе и о- 
правдагги, колико je ова поставка тачна. 

Данашцуи Закон o државном рачуноводству no- 
си датум 6 марта 1910 год., и израђен je у сасвим 
другим прилнкама, кад je и обим државиог апа- 
рата био несравн>нво ужи, пего што je данас, кад 
су и привредни односи били много једноставнијн. 
много мање компликовани, него игго су даиас. И 
зато тај Закои o државном рачуноводству садр- 
жи у ствари само једну страну целокупног мате- 
ријалног газдовања државног. Он je узак, он je 
цео проблгм државног газдинства схватио при- 
лмчно једнострано. Тим Законом су у главном ре- 
гулисани одпоси, који се тичу рачунског послова- 
њг државиог, —■ рачумског и новчаног. У њему 
су садржане норме, које се тичу готово искл>учи- 
tjo државних расхода и прихода. Све друго што 
треба сматрати као елеменат државног газдова- 
ља остало je no страни код одредаба садашњег 
Закона  o државном рачуиоводству. 

Он je, дакле, на првом месту непотпун, јер 
њиме HHCV обухваћени сви делови државног газ- 
динства. 

Кад мало касније будем приказао аиализу по- 
гог пројекта Закона o државном рачуноводству, ви 
ћете видети, господо, да данашљи Закон o држав- 
ном рачуноводстеу не садржава читаве делове, 
иапосе оне o државним привредним предузећима, 
која су важна, -и велик део државпог газдниства 
у опште, и скоро никаквих одредаба o државној 
имовипи. 

Закон je иепотпун и у другом смислу. Они 
основни принципи, који су добри и којима се 
чема шта приговорити, који су нашли израза и 
У новом предлогу Закона o државном рачуновод- 
ству, иису израђени у свима потребним детал.има 
и изведени до краја. Отуда у самом Закопу има 
ммого нејасностн, те данас, после више од две 
Деценије примене тога закона, у погледу многих 
одредаба    и активна    администрација   државна u 

управна Јуриспруденција уопште нијс иачисто са 
правиим смислом тих одредаба. Taj велики недо- 
статак je свакако валЈало отклонити. 

Нејасност се огледа и у недовољно прецизној 
герминолопији. Ja сам већ и на другим местима 
помињао, што je можда већини господе сенатора 
познато, да се кроз неколико одредаба, које се 
сукцесивно ређају у самом закону, за један исти 
појам уг10требл>ава други термнн. 

Закои, дакле, у свом данашњем склопу даје 
утисак помало и небрижљивости у раду и не- 
складности у сиотему, који on собом треба да прет- 
ставља. 

Далеко сам од тога, да то импутирам творци- 
ма самог Закона. To су ваљда 1910 годиие омо- 
гућиЛе прилике, није се тада сматрало, да je по- 
требно ићи дал>е у тој редакцији, a основни раз- 
лог 6iilie валзда у томе, што je тај Закон само не- 
потпуи превод једног старог француског дскре- 
та o државном рачуноводству, декрета од 31 маја 
1862 године. 

Te празпиие н нсдостатци у дапашшем Зако- 
ну 0 државиом рачуноводству морали су на иеки 
начин бити отклањани и попуњавани у току вре- 
мена 

Проме{Бсне прилике у држаии од 1918 годи- 
не na овамо днктовале су, да се одредбе пашег 
рачуноводпог система, да кажем прецизније него 
ica/i бих казао Закоп o државпом рачуноводству> 
прилагоде промењеним приликама у државпој ад- 
министрацији и у нароДмој привреди. 

Закон je допуњавап на разне начине и раз- 
ним приликама: кроз поједине фипансијске зако- 
не, кроз друге специјалне законе, уредбама, npa- 
вилнипима na и peineibn.\ia Министарским. Сам taj 
пачпп мењања тг ло1туп.апап,а. Закона inije Mo- 
rao допринети да се одржи један оистем у рачуно- 
годној организацији у пашој држави. Чнм се је- 
дан Закон na такав начин меп,а и допуњује, чим 
ne oi! крпи, — ако дозволите тај израз — онда 
o систему ne може да буде говора као ни o ста-, 
њу целога тога склопа рачуповоднпх одредабл, 
како оппх iH3 основног закопа o државпом рачу- 
поводству тако и опих, које су доцније у разним 
видовима и приликама пакалемљене на тај осиов- 
ни тскст. To je најбоље, чини ми се, окарактеои- 
санопрекјуче у току начелне дебате у Вашем Фи- 
нансијском одбору, и допустите ми да се и сам 
v овој прилици послужим речпма Вашега уваже- 
нога колеге сепатора г. Гавриловића, који je то 
стање приказао v одногу на нови законски про- 
јека*! од пепотпуности требало je створити пот- 
rtVHOCT, од распарчаности одредаба требало je 
створити целину, од хаоса требало je створити 
ристем. Боље карактеристике садашњег закопо- 
дакства и основне интенције, којом смо се руко- 
ро |пли v изради иовог Закона* o државпом рачу- 
новодству, ja ne бих умео наћи н пред вас изпети 

Закон o државном рачуповодству, господо, 
тоеба да пружЉ држави пуну заштиту њенич ма- 
теријалних интеиеса и у томо поглоду onaj ^акоп 
про.тстар.л>а особепп значај, a raj значај je у да- 
"•пгп.им приликама парочито велнки. много nehu 
нр.го v нормалпим ппиликама. Ви сви зпате, госпо- 
до, да се данас тетко живи, да се државпи при- 
ходи убирају ие без тешкоћа n од пореских об- 
везника данас се гражи ne onaj пормалпи допри- 
нос за пормалпо финаноираше државпог апарата, 
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него скоро жртве, жртве потребпе у једном ви- 
шем интересу, у интересу здравих финансијских 
прклика у држави и у интересу реда и поретка 
у држави. У колико су жртве nehe, у колико су 
прнлике теже, у толнко je потребпо имати сигур- 
ннјс, боље одредбе, којима he бити регулисан 
утрошак тих средстава, која се на тај начин, под 
таквим приликама, убир од пороскпх обвезнв- 
ка. Потребпо je да порески обвезиик зиа, ла се 
са оним средствима, која rc, од њега убиру, нв 
рааипа, да сс та средства троше на потребе др- 
жаве, рационално и економкчнр. 

Закон o државиом рачуноводству треба да 
одговори тоj свраи. Да бисмо тој сврси одгово- 
рили, да бисмо у Закону o државном рачуновод- 
ству поставили један систем потпуно складан и 
рацисншлан за заштиту материјалних интереса цр- 
жаве, ми смо, у новом пројекту, морали обухва- 
тити ii one материје, o којима у досадашњем За- 
кону, raKopelui, нема ни помена. 

Нов пројекат Закопа o државном рачуновод- 
ству, као mro сте имали пртлике да внднте ил 
штампаног пројекта и експозеа, који je дат уз 
ihera, садржн, поред уводних и завршних прелаз- 
КИХ иарс1)си>а, тест глапа у 246 параграфа, кроз 
које je као црвеиа нит проведена тежња, да у 
сваком односу државни интереси буду заштићсни 
и да интереси народне привреде пе буду, ни v 
којој прилици, запостављени кспод one легнтим- 
ne иормалпе границе. Тих шест глава, садржаних 
у предлогу Закона o државном рачуноводству, 
су: o државном буџету, o рачуноводној и благај; 
ничкој служб«, o уговорима, o државним прп- 
предним предузећима, o државној имовипи и o 
контроли и иадзору. 

Допустите ми, господо, да сада, у главним 
линијама, прикажем основне карактеристике сваке 
од ових глава. 

Одредбе o државном буисту, садржане у пр- 
вој глави, развијају, na првом месту, уставие 
припципе o буџетском праву Наролног претстав- 
пшптва. Ту повачен.а није било и није могло 
бити. Ono, IHTO je Устав рекао, није се смело, пи 
\!пгло Mcir.aTir. Добит jo гамо, што су ти принци- 
пи у новом законском предлогу развијени тетаљ- 
није, брижлуивије, у потпуиијој редакцији и са 
уједначеном и систематизовапом терминологи- 
јом. Ko je од вас имао прилике да гшочита те 
одредбе, могао je те разлике запазити. У ппгледу 
техничког састава, поема новом предлогу буџета, 
neiie бити новина. Буџет he, н у будуће, бити no- 
дељеи: на буџет опште државне администрацијс 
n буџет државних привредних пр€дузећа. Taj сн- 
стем нзгледао je и логичпији и рационалнији и 
ако би се, при површном посматоању ствари, мо- 
гло прнговорити, да се коси са једиим од осиов- 
imv буџетских прппципа a то je принципом једип- 
ства буџетског. У ствари, то.није тако. Једииство 
буиета није скршено, ono je очуваио, иако се бу- 
џетсми пасходи it буџетски приходи техкички 
приказују одвојепо за општу државну админи- 
страцију и за државна привредиа предузећа Осо- 
беии иитсрсс, практичан и рациоиалаи, нарочито 
je na страни државпих приврелпих предузећа, за 
које се само, кад cv ona особено показана у бу- 
џету, може правилио и потпупо процеиити, да ли 
послују    рсптабилио    и    са  onnmiM    иптерссима 

земље. 
I loBiiiia je, међутим, да се уз ова два дела бу- 

џета у будућиости, већ у првом предлогу буџета, 
који буде израђен по одредбама овога закона, 
има показати још једап трећи део, a то je пред- 
рачуи расхода и прнхода државннх заклада и 
фондова. Ви знате, да су фомдови и закладе у 
нашој землзМ велнки извор државних расхода и 
да се оии често образују из редовних државних 
прихода. Било je потребпо у интересу јединства 
буџета у ширем смислу, у интересу приказиваља 
државног газдинства у потпуности у буџету, да и 
државни фондови и закладе буду у 111)едлогу буиета 
и да на тај начин расходи, који се no тој осиовп 
чине из државне касе, буду подвргнути коитроли 
Народног претставмиштва, коптроли целокупне 
јавности. I le само, дакле, да je такав начин при- 
казивања расхода и прихода у државном буиету 
изискивао принцкш јединства, него такав начин 
изискује jom u iipiiinum јавности и искреност у во- 
Ijiii.v државнш (f)iiiiiiiiriija. Ca глвдшпта лр- 
жавне адмниистрације и оДноса администрације 
према пародиој привреди, друга врста одредаба, 
садржаних у овој првој глави овог закоиског 
предлога, a то су одредбе o извршењу државног 
буџета, претставл^ају jom веће значеи>е. Te одред- 
бе садрже у осиови наредбодавна права и извр- 
шење буџета. Наредбодаена права према нашем 
законском пројекту исцрпљују сс са три акта: 
чктом o ангажовању расхода, — то je onaj ини- 
цијални акт наредбодавца, који повлачн издатак 
за државну касу; актом o доспелости плаћања, 
— то je акт o ликпндацији, којнм се констатује 
necTojaibe обавезе за државу; и наредбом за ис- 
плату, — коja се по иовом законском предлогу 
показује као однос између наредбодавца и рачу- 
нополагача. 
Његовим je функцијама v овим одредбама 

посвећена нарочита пажња. Te cv функције де- 
i' i'io разрађене. fljie свега дата je јасна и пре- 
цизна дсфиницнја рачунополагача, за разлик\' од 
досадати.их прописа, међу којима се та дефипн- 
ција шгјо могла nalili. У иракги оу отуда билв че- 
сто пута велике незгоде, иарочито незгоде у по- 
гледу установљавања одговорности. Tora у буду- 
he no одредбама новог закопа иеће и ие може 
бмги. Зна се ко je рачунополагач, н за коју je 
рачуноводну грану одговоран. У одредбама врло 
често ви ћете наћи v законском предлогу пуно 
техничких детаља. He би било чудно да се запи- 
тате: зашто je било потребио да се свп ти де- 
Tii.i.n уносе у закоп a да се ne оставе да буду ре- 
гулксани у разиим правилницима. Ми то иисмо 
хтелп учинити, јер бисмо пали у грешку, која би 
иас у крајњој консеквенцији довела до онога ста- 
ња, KOie je претходило баш овом законском 111)ед- 
логу. Ми не бисмо имали снстем, потпун систем, 
као mro смо желели, него бисмо опет имали ра- 
стурену, распарчану материју, у којој 5и се TO- 
KOM времена omi, који су за то позваии. тешкр 
сналазЈИли. И разлог опортупнтета иас je руко- 
водио при том. Ha овом месту пико mije вечит; 
ми се мењамо, a мењају се и приликс у админи« 
стоацији, Зато je и потребно, ако всћ полазнмо 
ОД тог стаповишта, да доиесемо добре одредбе, 
дп тим одоедбама, колико je то могуће, загаран- 
тујемо трајност. Л трајиост je бол.е загараитоиа- 
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na, ако се олредбе палазе у закону, него ако се 
one налазе у правилницима, мипистарским реше- 
љима или чак n у уредбама. 

Одредбе o извршењу буџета су зшчајне још 
нарочито n no томе, што су инс органски и ло- 
гички најтешње везане са одредбама садржаним 
у трећој глави овог законског пројекта, са одред- 
бама o у|"01!оримп,, т. j. o набавкама и свим сличним 
пословима земље. A те одредбе, као што je no- 
знагго, чиие чвор целе ове материје. Te одредбе, 
су у ствари и најчешће до сада, у јавносга, биле 
предмет приговора и критике. Ta веза између од- 
редаба o извршвњу у државиом буџету и одре- 
даба o уговорима п набавкама изведена Je, мпслимГ 
потпуно складно, тако, да се баш у посматрању тс 
всзе наЈбоље огледа, да1 овај закон претставља je- 
дан систем. 

Друга глава садржи рдредбе o рачуноводној 
n благајничкој служби. И она je врло интересан- 
тиа и нарочито карактеристична за нов закопски 
иредлог у томе, што се извесиим одредбама у овој 
глави иови закон битно разликује од досадашњих 
прописа. Ту су одредбе o буџетском u ванбуџет- 
ском пословању, o текућим рачунима, o депозит- 
iiiiM пословима, o вођењу евндеиције пад држевном 
Имовином и одредбе o државпим завршиим рачу- 
иима. Te одредбе су нарочнто брижљиво обрађене 
са најискренијим тежњама, да- се створи закопскн 
инструменат који he омогућита Министру финан- 
сија, да у завршним рачунима на истеку једног 
буџетског периода прикаже целокупно државно 
пословање у матернјалном погледу у свима дета- 
Љима, у свој потпупостн, тако да државии завр- 
шни рачун буде потпуна и верна слика државног 
газдовања у једпом одређеном периоду. У складу 
И копсеквентпо досадашњем закону o државном 
рачуиоводству, чије сам непотпуности малочас 
приказао, наш државни завртки рачун no доса- 
дашњем систему није био n mije могао бити пот- 
пуп. On je у суштнпи приказивао само повчапо 
пословање државе. 

Рачун расхода и прихода no државном бу- 
џету, рачун изравнања Главне државне благајпс, 
no иовом систему, Међутим, биће много детаљппје, 
много више разрађен. ОбухватаЈ.е развршни рачун 
расхода и прихода no буџегу оппгге државне ад- 
министрације, рачун изравнања Главне државне 
благајпе и билапс — то јест бнланс државе; за- 
Bpmne рачупе расхода n прихода сваког државпог 
привредпог предузећа са рачуиом изравпаља за 
свако од њих, укупан преглед државпих обавеза 
и потраживаља и рекапитулацију свих тих ставова, 
свих тих посебних елемената, садржаних у Закону 
o државном рачуноводству. Onaj ко буде имао да 
Цспи резултате финансијског пословања у једној 
буџетској години, према податцима који буду са- 
ДРжапи у том новом завршном рачупу, изра1)епом 
no одредбама овог повог Закона, имаће задовољ- 
ство да копстатује, ако ne да су тш резултати у 
свему добри и поволуни, a ono бар да je у томе 
великом државпом акгу показано све што тре- 
0а да буде показано, да ништа није скривено, 
Да се, ирема тим податцима, може јасно ви- 
Дети и оценити, шта у будућности треба да се 
■фажи и да се ради, да би државпо финанспјско 
пословање дало мождз боље и повољнпје резулта- 
те. Да нагласим опет, завршни рачуни треба да 
буду no одрсдбама новог 3?Ј<она потпуна и верна 

слика целокуппог државпог газдовања. 
У одредба.ма, које се тичу благајппчког по- 

словаља, нема на.рочптпх повппа, само су досадак 
ње одредбе, које се тичу тако-звапих помоћних 
благајпичких средстава боље обрађене, потпуније 
редиговане, тако да се n с те стране може очеки- 
Bzmi, уз испуњење оних претходних објектавних 
услова, — наиме боље штуације na новчаном тр- 
жпшту, — да he онб велпко пптање у во1)ењу на- 
ших јавних (јтнапспја, које je до сада остало не- 
решено, a то je шггаље стварања обртпог капп- 
тала за Главпу државпу благајпу, бити лакше и 
целпсходппје решепо.. 

Одредбе o уговорима садржане у rpelioj гла- 
ни овога законског пројекта су иајмпогобројпије 
n с поглеДом на њиков практичап, да речем no- 
словни значај, пословпп због тога што се кроз тс 
одредбе манифестује onaj однос између адмнни- 
страције и привреде — paljene су у овом законском 
предлогу са особепом пажњом и са шјвећпм на- 
стојавањем ,да ое тај одпос између адмпппстра- 
ције и привреде регулшие складно И рационално, 
тако да државпи иптересп ne буду запостављеип 
nn у ком момепту, ни у KOM послу, a да легитимни 
интереси привреде буду заштићени у потлуности. 

У иогледу начина извршеша државних наба- 
вака у BOBOM законском пројекту није nn могло 
бити нарочитог новачења, принципијелно гово- 
рећи. 

Kao пачппп склапаља уговора предвиђени су, 
јавно надметаље, непосредне погодбе n пабавке 
путем ппсмепнх попуда. Јавно падметање je npnn- 
цпп no коме ce врше набавке и оклапају уговори 
за јавноправна тела увек n свуда, у свима земља- 
ма na n код nac. Нпшта ce боље и целисходније 
није дало n ne да измпслптп. Само na raj начин 
да ое у потпупости спровести ona потребиа зашти- 
та матернјалппх mnepeca државе n потребпа за- 
штита приватних лпца, која у таквим пословима 
учествују. Код јавног надметања, само, може ce 
обезбедит и коптрола јавиостп у обавл>ању ових 
тако Kipyrinnx послова за државу. A колпки су omi 
цпфарпо, узимајући у озбир само државни буџет 
а ne n остале пзворе, доволлк) je рећп, да мате- 
ријални расходп no нашем буџету претставл.ају 
50% од укупне суме расхода, mro у дапатњпм при- 
ликама претставља 5 милијарди динара. 

Протпв тога принципа нико и нигда mije Mo- 
rao подићи озбпљних објекција. Замерало ce, само, 
у досадашњем систему адмиппстрације, начппу 
спровођепп!, праксп. За промепу те прамсе у овом 
повом закошжом предлогу предвиђене су парочи- 
те одредбе. Једпа од тих одредаба je у томе, што 
je измењен систем давања сагласпостм код нзвр- 
шеља појединих набавки према додапашњем ста- 
н>у CTuaipn. До сада je, господо, министар паред- 
бодавац спроводпо процедуру за извршеше noje- 
диних пабавки, спроводпо je др краја пзвршепе 
лицитације, донео своју одлуку b уступању посла 
или пабавке пекоме од попу1)ача, достављао то од- 
бору за оцепу државних пабавка и Мппистру фи- 
nancnja, којп je у мпого махова одбијао своју са- 
гласпост и цео онај посао, сва ona процедура која 
je била претходпо обавл.епа, падала je у воду. 
Несумњпво je, да су отуда резултирале мпоге не- 
згоде n за адмппистрацију n за углед n пресгиж 
опога министра, a n за ipelia лпца, за све којп су 
суделовалп у томе послу, којп -.у често пута мо- 
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ралн ангажовати, да би учествовали у лицитацији, 
не само свој труд, него и материјалиа средства. 

Да б.исмр те тезгоде отклоиили, ми смо у но- 
вом закоиском предлогу предаидели, да се та са- 
i ласностМииистра финаисија добије прстходио, јер 
без ње не може бити говора o већем пословном за- 
маху, пошто се ту ради o набавкаш ripea<o 100 хи- 
л>ада дниара. Конкретно говорећи, када( министар 
наредбодавац одлучи извршс11>е неке набавке, ои 
доноси одлуку, свој ииицијативии наредбодавни 
акт за Извршеше посла или акт o ангажовању pa- 
схода и утврди опште и посебпе услове; уз то 
поднесе образац, цртеж, према природи набавке и 
означи буџетски кредит иа терет кога се та на- 
бавка нма да изврши, и тада иретходио, upe ли- 
цитације, пре одлуке, дрстави целу ствар Миии- 
стру фниаиснја, који je no оцеии одбора за др- 
жавне иабавке иадлежап да кажс, да лн се са це- 
лом ствари саглашава или no. Ако Министар фи- 
nan'cuja да саглашост за посао, онда министајр нп,- 
рсдбодавац цео остали део ироцедуре сироиоли 
сам, on нанме одређује најпрвољнијег понуђача, 
коме уступа извршеље послова. 

Само за један мали број случајево, малн пре- 
ма структури нашега пословања, у одредбама но- 
Borai закоискога предлога предвиђен je изузетак. 
Taj изузетж je предвнђеп само код таксвих ио- 
слова и код такових иабавака, који премашају 
3,ооо.()оо динара, односно lO.ooo.oOO.— динара. У 
првом случају тражл се сагласност Министра фи- 
папсија и пост фестум, и по извршеном целом по- 
ступку. Мнннстар финасија има, по одредбама но- 
вога закона', да се изјаспн и o самом иачииу обав- 
љања лнцнтације, o економским условима набаВ: 
љања, и o нзбору самога понуђача. За. случај вели- 
ких послова, и великнх набавака, које прелазе 
10,000.000.— дииара, компстепција за давање car 
гласности припада Мннистарском савету. 

Могло би се замерити, да у том послу 
иијо. систем доследно спроведен, да се напра- 
вио изузетак, који зпачи враћаље у првобитно 
стање. Ha први поглед, заисга, то тако нзгледа. 
Али у самој ствари то иема нимало онај зиачај н 
не повлачи ни мало one пезгоде, које je такавна- 
чнп давањс« сагласности од страие Мнннстра фи- 
нанснја и од стране Мииистарскога савета имао 
no досадашњем ситему, јер такових мабавака, које 
премашују вредпост од 3.000.000 односно од 10 
мнлиопа дппара има релатпвпо мало. Ако бисмо 
покушалп да то прикажемо у процептпом односу, 
може бити да не премашује ни 5 до (;% од у- 
купие суме државпих шабавзка. У тим случојсвима, 
код оваковнх набавака, изгледало je оправдано н 
опортупо, ла ее као једпа допупска каутела пред- 
видп и та накнадна сагласност Министра финанг 
сија, односпо Мпнистарског савета. 

Господа, којасу дала себи труда да прочитају 
све те одрсдбе, које се тичу јавпих набавака у 1*0.1 
Hl iviaiiii иовога закопскога продлога, видела су да 
су n ту предвп1)Ш11 мпоги детал>и, да je матерпја у 
i oj глави обрађепа скоро до ситпица тако, да 
uenehn no досадашпЈем искуству можемо очекива- 
ти, да he у погледу јавпих набавака, кад овај за- 
мон ступи na спагу, бити више реда;, да ћс државпи 
интерсси бити мпого боље зоштиКени, другим ре- 
чима, да he у много јачој мери бити отклоњене 
злоупотребе, којима je до сада у пзвеспој мери 
и сама пепотпупост закопа давала маха. 

Господо, другп начин обављањги јавпих наба- 
вака, који je предаиђен у овом законском пред- 
логу, јест пепосредпа погодба. To je један пзузе- 
тан начин и за то што je изузетан у закопу су, 
naiioce у § 145, таксативно набројаии случајевп, у 
којима се пабавке могу вршити тим пачипом. 

Друкчије то не може бити, јер инале би кон- 
грола била немог^ћна, и широм би се отворила 
врзта злоупотребама. 

Овде je важно нашмепуш, да су у интересу 
произвођача за набавку л>удске и сточне хране, за 
потребе војске, предвп^епе одредбе, које омогу- 
Кавају обавл>ање тих пабавака no пајпростијем, 
п^јекспедитнвпијем поступку. Предвиђена je за- 
копска могућност дасе те набавке л>удске и сточне 
храпе, као и осталих потреба за војску у елучају 
маневара мсгу вршпти директним путем од стране 
комисије, која je овлашћена да без даљнх (})ормал- 
ности, приликом самог па!бавља1ва врши одмах 
n исплате, Формалпостп су упрошћепе, дакле, до 
крајњих могућих грапица. 

Мабавке путем пнсмепих попуда такође су и- 
зузетне. One важе само за вредности испод 100 
хиљада Динара. У погледу тих набавака нема нп- 
mra особенОга што би се могло рећи. 

Четвота глава, господо, je потпуно нова. Ibe 
до оада није било у нашвм досадаљем закону. 
Ona садржи одредбе o државпим привредпим npe- 
дузећима, Коликн je значај тих предузећа у на- 
шем државном буџету и у иашем прнвредном жп- 
воту уопште, a државном газдинству напрсе, ннје 
потребпо особе.чо наглашаватп. 

Шуме и рудппцп, државпе железппце, речна 
пловидба, управа мопопола, — то су велики имо- 
випски објекти, који прстставл>гју у ствари тече- 
випска предузећа^, која раде зз добит и за која je, 
no природи п>пховој, било неминођцо потребпо у- 
пети у овај закон особене одрсдбе. 

Није, заиста, могуће ни претпоставити да за 
једпо тзкво предузеће, које треба да буде директ- 
но продуктнвпо, које ради за добит n за ушшре- 
ђеше мпогих и директпих и ипдирекпшх nnrepe- 
са државе, важе у закону o државпом рачуновод- 
ству псти прописи, исте одредбе као за једно о- 
бичпо, мало, чисто адмипистративпо падлештво. 

To je, као што сам већ рекао, бпо велики ми- 
нус у досадањем раду државпог рачуповодства. 
Taj мипус je, раауме се, морао бити отклоњеп. За- 
то смо унели, као што рекох, засебну главу у npe- 
длог закона o државпом рачуноводству, у коме су 
садржапе особепе норме за руковање имовином 
државних привредних предузећа уопште. Разуме 
ое, сва прпвредпа предузећа ne послују под истим 
условима, оиа Hnty сва истоветна. И због тога je 
вал>ало поступатн вапредпо опрезно прп редиго- 
вању одредаба у овој главп. 

Te одредбе морале су имати само оквирпп 
карактер, садржавати општи припцип, који треба 
да валш за сва привредна предузеИа, и детал-е o 
самој оргапизацији приврсдпих предузећа, a nn- 
терно њихово пословање морали смо оставитп 
сиецијалшим организационим уредбама, које се 
према овим' општим пормама, садржашш у Зако- 
му, имају допети за свако пЈшвредпо предузсИе. 
Г1оставл>еп je ипаче припцип, да се привредпа 
предузећа ne могу уопште стварати без закоп- 
ског обележја. Разуме се, досадашња прИБредџЗ 
предузећа остају   онаква  какиа   су,   jep   ona   по- 
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слују и жине no законским нормама koje ве1: no- 
ćio je. 

Што со тичо сисцијалипх набавака иутсм угово- 
ра код државних привредних предузећа у Закоиу су, 
и то не у OBOJ, пего, ради пртпуности, у претход- 
ној глаии, унети неколики специјалнн прописи који 
важе." за ова предузећа. To je било потребно да бв 
се у овим предузећима, у којима се држава, као 
што je позиато, јавља у улозн трговца, индустри- 
јалца, превозиоца и т. д., пословало са максиму- 
мом еластичности, разуме се увек уз обезбеђе1ле 
потребне контроле. 

Маредиа глапа у Закопу садржи ниве одредое 
које се тичу државне имовиие n ona je потребна. 
Ми данас, господо, немамо никакву, a камо ли 
тачну ироцепу државие имовине. Држава газдује, 
држава послује као сваки приватни човек, a инко 
ne зна, нити може рећи шта иаша држава има, ко- 
лика je њена материјална подлога. To не зпамо 
МИ, то joiu мање зиају иашн поверноци. Инте- 
рес државног креднта, интерес угледа земље, ио- 
треба потпуне контроле пословања у државиој ад- 
мииистрацији, изнскивали су, да се у овај Закон 
унесе одредоа која lie створнти могућност за 
.-гроцену целокупне државне имовине, без обзира 
да ли су то јавпа добра, било да служе оиштој 
употреби, било да je то ишовина државне адми- 
нистрације, т. ј. оиште државне управе, или су 
то државиа иривредна предузећа, илн најзад имо- 
вина без ларочитог опредељења. Било je, дакле, 
потребпо да се све те врсте државне имовипе 
нормирају закоиским иропнсима, како у погледу 
ироцеие вредиости, тако и у погледу кретања те 
вредности; 

Говорећи мало час o ' завртном државном 
рачуну, ja сам вам наглаоио, господо, да се у за- 
вршпом рачупу у једиом особеном одељку има 
показати нарочито кретање вредности државне 
имовине. У Закону су иредви^еие детаљне одред- 
бе o отписима, којн се морају вршити редовним 
И ванредиим путем, тако да се сваке године може 
увек јасно вндети и констатовати колико као др- 
"'Кава  вредимо. 

I [ајзад, у шестој, после/џвој глави, садржане 
су одредбе o контроли н надзору. One нормирају 
ono основпо право Министра финаноија, као чу- 
liapa матернјалших HfiTepeca државе и кредита зе- 
Мље, да врши коитролу и иадзор над пословањем 
свих oprana којн ма у ком одпосу, ма где и ма 
У име чије надлежности управлЈају државпом имо- 
вином н рукују државиим новцем. Te одредбе су 
У стварн реципиране из досадашњих проинса, 
оне се само прилагођавају целокупиом систему и 
Дају овде у иетто потпуинјој, брижл.нвијој рс- 
Дакцији. И кроз те одредбе, a one иису једине, 
изражава се једна тенденција, коју бих могао и 
имао разлога мало и сакрити, али коју нећу да 
сакријем, јер смо сс њоме руководнли при нзра- 
Ди овог закоиског предлога, a то je афирмирање 
Права Министра финансија као врховног чувара 
Материјалних интереса државе, афирмирање пра- 
l!a према свима и свакоме. 

Кад се нарочнто брижљнво прочитају свих 
^46 параграфа, садржаинх у овоме закоиу, онда 
Се заиста добија по мало утисак да су Минпстру 
финансија овим законом дата велика и широка 
Права; да je он, у иеку руку, обележен и ставл.ен 

над својим колегама, као неки над-миннстар; до- 
бија со утисак да Министар фнпапсија има такву 
супремагију иад својим колегама, да им може 
онемогућити скоро целокупно њихово пословаше. 
Такав će утисак добија из одредаба o надзору и 
контроли; такав се утисак добија из опих, морам 
pehu, миогих одредаба, у којима се обавл^ање 
извесиих послова везује за сагласпост Мнпистра 
(|)iinaiicHja; такав се улисак добија из одредаба o 
[(ретходном одобрењу кредита и опда кад je бу- 
џет одобреи. 

У суштнпи, гбсподр, ако се ствар апализира 
брижљиво и детаљио, код свих тих одредаба тре- 
ба говорити upe o дужпостнма Мипистра фииаи- 
сија, иего ли o његовим великим правнма. Све 
mro je у закону нормнрано као иеко право Мн- 
иистра (|)imaiiciija, треба у ствари да послужи Min- 
нистру финансија да одговори својој осиовној 
дужности; да државни буџет, који се обичио из- 
рађује са уравнотеженим расходима и приходи- 
ма, одржи у равнотежи и na крају буџетске го- 
диие. Кад je буџет израђен и одобреи, on je још 
увек — доиустите ми да кажем, — само мртво 
слоео na хартији; Ibera треба ожЈшотворити ; оио 
мртве цифре треба претворити у ствариост, у хи- 
љаде, милионе и мнлијарде. Да би томе тешкоме 
задатку одговорио, Мшшстар финаисија мора за 
то имати потребне законске ииструменте, on мора 
иматп овлашћења one врсти, каква су саЈфж^а 
у  овоме законском пројекту. 

Оиакво стаиовпште, господо, могло бн се 
браннии и посве априористичким разлозима. У 
Енглеској, где je положај Миинстра финансија 
иарочито истакнут у одиосу према његовим коле- 
гама, не упушта се нико у сва ова мудровања, у 
која сам се ja малочас упустио. Тамо се сматра 
да Министар финансија, no природи својс фупк- 
ције, мора имати претежпо снтуацнју у својнм 
рукама у сваком поједниим случају. Кад иас за 
то говоре чисто пословни разлози и дужност Ми- 
кистра финансија да очува буџетску равиотежу 
увек, у свакој ситуацији и у свима прилнкама. 

Овај закоиски предлог, госиодо, nelie скоро 
ступити na снагу. И то je ono за чнм би се, мож- 
да, — ако сматрате аа допуштену моју иретеици- 
озност, — могло зажалити. 

8акон ступа na снагу 1 априла 193() године, 
a цзвесне његове одредбе, na пр. one пз главе V 
o државној имовппи, тек четири годипе каспије 
no ступању na снагу целога закопа. To, пак, сто- 
га, што je потребно извршити процепу и инвен- 
тарисање целокупне ^.ржавне пмовппе, да би се 
ona увсла у књиге и приказала у onoj вредносгиј 
коју ona стварпо п.ма. To je огромап посао, за 
којн треба доста времепа и врло мпого претход- 
них студија, да бп сс утврдио метод процене др- 
Лчавпе имоиипе. Јер, хвала Богу, Југославија има 
и таквих пмовпих објеката, да се упапред не 
можс рећи којом бп се методом најбоље; najpa- 
ционалније IH најбрже магла извршити процена. 
Таквп су имовни објсктл, na пр., шуме n рудппци. 

Taj дужи рок за ступање na спагу овог за- 
RoHCKOr предлога im смо оставилп свеспо, да бп- 
смо имали дбвољно времена, да ииавршимо све 
потребне припреме за уво1)ен>е у живот овог За- 
копа. Тих припрема мора битп доста и техпич- 
ких материјалних n интелекоуалних; 
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Ja рекох у почотку, господо, да сс овај За- 
кои издваја својим особеним значајем баш због 
тога, што га нма да примењује целокупна адми- 
иистј^ција. За onaj Закон мора свако бити стру- 
чан, и учитељ, и профссор, и инжињер, и лекар, 
и свештеник, и административни чиновиик, и вој- 
iiiiK, сваки без разлике. 

Да 6iii Закон, дакле, био примењен како тро- 
ба, да би рд почетка тај noiui механизам функ« 
ционисао како ваља, потребно je да cmi omi, 
који ће имати ма у комс својству да сарађује у 
ОКВИру тога Закона, буду добро, ДО аппица упо- 
аиати са самим законои. A да би га добро на тс- 
мел.а познавали, треба им за то оставити довољ- 
no времека. Јер onu треба ис само да се упо- 
знају са OI'JIM ociiomiiiM Закоиом, нсго и ca сви- 
ма проведбеним пропишма, који сс на основу 
Закона имају издати: правилници, уредбе, упут- 
ства IH т. д. 

Потребмо je оснм тога извршити читав низ 
TCXIIU4I;II\ матсријалних орипреиа, азрадитв нове 
Kibiire, оОрасце, упутства и т. д. 

Мислим, дакле, да писмо погрешили што смс 
предвиДели, да иам тај vacatio legis обухвата ие 
само остатак буџетске годипс 1934/35, него и це- 
локупну 1935/36 годину, тако да првога априла 
1936 год., кад Закои ступи na cnaiv, адиинистра- 
TiiBiiii апарат функционише сасвим онако, кар 
DUO je то зашпиљено у овом законском предлогу. 

Господо, при крају ja се морам похвалитн 
пријемом, na који je овај законски предлог наи- 
mao и у Народној скупштини и у вашем Финан- 
СИЈСКОМ одбору; M'ii смо свршили посао бсз п1.- 
niKoha, саевим глатко и релативио брзо, и ако je 
материја врло стручна, и ако je број одредаба 
врло велик. 

Остаје  ми  jom, да  и  вас  na  завршетку  СВОЈе 
речи замолим, да овај законски предлог прихва 
тпте.   (БурНО  одобрапање,  аплауз  n  узвпцп:  Жи- 
вео!) 

Претссдник др. Љубомир Томашић: Реч има 
известилац  г.  Светозар  TO.MIIII. 

Известилац Светозар Тоиић: Господо сенато- 
рн.после овако опширног експозеа r. Mninicipa 
финансија ne бих требао ни да говорнм, али ипак 
нека ми je допуштепо да као известилац кажем 
неколико речи o постанку Закона o државном 
рачуноводству и o љеговој важности за рукова; 

ње и располагање државном готовином n држ&в- 
iniM добрима, o пзради поиог Закоиа u o ii>ero- 
вим добЈшм страиама. 

КралЈевипа Србнја није имала свога Закона 0 
државпом рачуиоводству до 1910 год. За тим се 
осећала велика потреба и тадашњн Мипистар фи- 
nannija noK. Стојаи Протић изради пројекат За- 
кона o државном рачуноводству и поднесе га Ha- 
родпој скупштини. Скупштина прими raj проје- 
кат 6 марта 1910 годппе и сматрала je за свој 
iiaJBeiin успех у тој ceciijn доношење тога Закп- 
на. Kao што je рокао г. Мииистар, пројскт Зако- 
na o државном рачуповодству пок. PlpoTHiia nnje 
био у свему оригиналаи. On je израђен ио једном 
(|)рапиуском декрету од маја 1862 годипе o др- 
жавном рачуноводству, дотерап и удешен према 
namnM ондаппмгм приликама. По њему се радило 
до 1 октобра 1921 године, када je iiponiiipen na 
целу државу и са разним из.мепама и допупама no 
шему се ево радило до дапашњих дана. Овај За- 

кон имао je својпх педостатака, својих nejaciio- 
стн и доста пра iinma, којс су ометале правилан, 
брз n лак амдминистративии посао нарочито у 
овако великој држави и са доста нестручним " 
\CTOi;oieniiM чиповпичким апаратом. Радом no 
1ђему од пских 24 годика, све су се те пејасио- 
сти, m недостатци и те празннне запазиле и у 
овај нови Закон унеле и исправиле. Отуда je повн 
предлог Закона o државном рачуноводству скоро 
дупло učilu (пма 246 параграфа) од досадашњег 
закопа (који има свега 139 параграфа). 

Овај досадашнуи закон и ако je био непотпун 
и доста узак, ипак je врло добро послужио Кра- 
:. 1,11111 Ср>бији, која je за време para no њему 
кмала потпуно opečene финаноијскђ прилике и као 
таква могла je и водити два балканска рата и ућм 
у трећи светски par. 

У НОВОМ нремепу требало je овај старп закон 
заненити иовим још од пре десст година, jop по- 
слератни мситалнтет o чувању државне имовипе 
није бмо као предратпн: пово време, иовн људи, 
na нове n моралне скрупуле. Стога се приступило 
н; ради овога повога закона тек сада. 

1 [ови закон, коме je осповица наш стари за- 
кон, израђен Je no свима модерниц и иајповијим 
проппсима разних и папредпих држава и оЗу- 
хпата целокупно државно газдппство са нпвента- 
ром државне имовине. Дели се na пеких шест 
одељака, од којих je најглавнији први којн го- 
вори o изради и извршењу државнрг буџета. 

I!ii, господо сенатори, знате да сваки буџет 
прати n финансијски закон) који je до сада при- 
мао под своје Moiiiio oKpn.i.e мпоге неправилно- 
crn ii био у мнргоме прани збпрпи закои незако- 
НИТИХ penieiha. Параграф 13 овога закона то niiine 
ne допушта n yci<paliv'je и дај Боже да се то о- 
ствари. 

Овим закоиом појачава се контрола над ру- 
ковањем државиом нмовином, државним сјшндо- 
мта n закладама. Тачпо су прецизиране дужно- 
СТИ и одговорпости паредбодавца н извршиоца 
новчаних примања и издавања. Што je важно, у 
овом законском предлогу, и mro треба, no моме 
нахоћењу, да се нагласи, јесте чињеница да се 
води напоредо, no месецима, рачун примања и 
рачуп издавања, те he се na крају буџетске годи- 
не лако n брзо моћи да састави завЈмппи годн- 
mn.ii рачуи, што je веома важиа ствар. Само иа 
завршног годишњег рачуна види се како се др- 
жавном имовнпом руковало н како држа^не фи- 
папсије стоје. Са подпошеп ем предлога буџета 
sa наредну годину, Министар финансија дужан je 
да поднесе Народном претставништву и завршни 
рачун за прошлу годину (§ 89). 

1 [ма једна ствар у овом законском предаогу, 
§ 44, која нзгледа мало днктаторска и узурпа- 
торска од стране Министра финанокја, a то je, 
да ne може ни једап наредбодавац, na mi ресорни 
Министар, према своме буџету наређивати испла- 
те npe него Министар финансија отвори 1<1)едит 
за те сврхе. 11згледа да сви паредбодавци завн- 
се, у том погледу, од Миппстра финансија, a тако 
мора да буде, ако се хоће да се зна шта у држав- 
ним касама има a шта пема. Једна je државиа каса 
n њоме мора да рукује један човек. 

У прављењу уговора за експлоатацију др- 
жагмпх добара ii.in o подизању каквих државних 
rpaliCHima   или  изради  каквих  других  објеката у 
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оиоме закоискоме предлогу учињене су великс 
олакшице, те iie од сада бити и м<тње жалби н 
Maibc тужби o тим питањима но што их je до 
сада било. 

По овом закону упрапни одборн, који рукују 
i! управљају државним добрима одговарају за 
свој рад, na чак н за дато мишл>еље, које je Мч- 
нистар примио, a чије су последице држави ште< 
те донеле. 

Тако 1\с се од сада мало пише узсти у памет 
опи, који се радо примају за чланопе одбора у 
Дрвар-Добрљину, у Криваји, у Управи монопола, 
у Управн (|)онд()ва, у Управи државних фабрика 
шећера и т. д. 

И процедура око државних пабавака овим je 
закопским пројектом упрошћена и олакшана. 
Тачно je прецизирано ки и na који начпи и до 
које сумс може да набавке изврши. 

Једном речи овај предлог Закона o држав- 
ном рачуноводству, који се пред вама налази, ие- 
ликн je напредак у пашем законодавству o руко- 
вању и администрирању државним добрима, др- 
жавним фондовима и закладама. Јесте мало on- 
ширан, али je остављено доста времена од дана 
његовбг узакоњења до његовог ступања у живот 
— читавих скоро 21 месец — да се може свако 
заинтересовани са њиме до ситница упознати. 

Ha крају овога извештаја могу слоболио ре- 
Ли, да пије ни овај Закои потпуно савршен ни без 
извесних недостатака, али то je све незпатио и 
губи се према његовим добрим странама. Стога 
гласаћу за љега и молим пленум Сената. да га и 
он примк. (Бурно пљескање са узвицима: Живео11 

Прстседник др. Љубомир ToMaiuHli: Има реч 
сенатор г. др. Шверљуга. 

Др. Станко Шверл^га: Госполо сенатори, 
пред нама се налази предлог новог Закона o др- 
жавном рачуноводству. Доиошењем овог закона 
треба да се изађе у сусрет давној жел>и привред- 
них кругова наше државе н да сс испуни велика 
празиина у оргашизационом закоиодавству нашег 
државног газдинства» A њике се регулишу и број- 
нн односи, који имају велики утицај на нашу на- 
родиу гфивреду. Ha д.оиошењу тога" закона ради- 
ло се je тјеком неколико година, јавност га je 
очекивала са надама, али и стрепњом. 

Господо, угодна ми je дужност што могу са 
великим задовољством констатовати, да je г. Ми- 
нистар финансија са овим пројектои изашао пред 
нас лепислативним радом, који одаје трагрве те- 
Мел^итог и савјесног проучавања потреба модерие 
организацнје државног газдинства и њиховог до- 
Вођења v склад са потребама наше народне при- 
Вреде. Овај предлог, ако га се дубље проучи, за- 
СЛужује призиаи.е падасве успјелог дјела, тако ла 
то свако стручаи убрзо може просудитн; и само 
треба жалити одредбу задњег параграфа тога За- 
Кона, no Kojoj o« добива обавезну снагу тек 30 
алрила 1936 године. (Одобравање). Jop no п.ого- 
вој важпости и хитпости требало би само желити 
la тај Закон у ранијем року добнје обавезну сна- 
'v, A мислим, да би то бнло и проведиво, ако би 
се кеким нарочитим наређењима омогућило про- 
вођење извјесних техничких припрема у бржем 
темпу. 

Доношење-овога Закона изискиваће такоће 
Да се проучи и гштан>е потребе надопуне Закона 

o Главној контроли. To уосталом сам г. Миннстар 
фнпапсија у свом експозеу истиче. 

Са МНОГО тачиости г. Министар финапснја 
иам у свом експозеу наглашује, да бројнн приго- 
ворн, који су течајем задњих годииа, иарочито 
од Уједнњења па на овамо, учињеки даиашњем 
Закону o државном рачуноводству, у колико се 
односе на nHTaihe експеднтнвности администраци- 
јс, немају толико свој извор у даиашњем Закоиу o 
државпом рачуповодству, пего претежно треба 
томе узрок тражитн у личпнм сиособиостима И 
иницијативи наредбодавца, Тачно ои у експозеу 
вели, да иницијатива и еластичност за извршење 
послова у великом днјелу и ne потиче од самог 
Закопа, него од наредбодавца. И зато би можда 
требало послије допошења Закома o државном 
рачуноводству приступити проучавању питан.а, 
којима би сс и каковим законсмим мерама могло 
датн потстрека наредбодавцу, да своје личпе спо- 
собности и ииицијативу до максимума развија \ 
Правцу упроштавања посла, како би ono прпвред- 
ne кругове у погледу експедитпвпости потпуно за- 
довољило, a и оргаиизација државног газдипства 
од тога пмала највеће користп. .lep песумњиво 
да je поред одгајања једпог кадра надасве лнчно 
способних н иницијативннх наредбодаваца, no- 
требно n извјеспнм закопским мјерама у томе 
правцу join nornoMohn, na n преко onora, imo 
овај п[)едлог Закона o државном рачуповодству 
већ и овако у похвалпој мери чини. 

Господо сепатори, потпупо се слажем са мп- 
гиљењем господина Миппстра (|)пнапспја, да je 
превентивна контрола у овим пословима conditio 
sine qua non. И ona претходна na и она 
доцнија, апробативна. Спстем контроле у својим 
односима са паредбодавцима треба да буде што 
шири, јер ће са.мо такова контрола битп n ефи* 
касна. Са пуним правом и на корист државних 
интереса рвај предлог закона проширује ту кон- 
тролу, предвиђајући поред апробативпе и пре- 
вентивну кширолу. npomir[iyjylm je ттарочито п na 
све државне продаје, што je до сада бпло често 
cnopno, na се покушавало продаје изузети од те 
контроле. 

Господо, тачпо се у експозеу вели, да треба 
пааити не само na исправност плаћања, пего и 
провјерити осповни акт, који повлачи, односно 
ствара обавезу за државу. Јер je no државне ип- 
тересе много важније спријечити штету него го- 
иити учипиоца штете, пошто je ona већ. учињена. 

Господо, овај предлог закопа отклања потре- 
6v, да, као mro je то до сада било, сва могућа 
М^пистарства специјалним закоппма надопуне 
или чак ставс ван снаге многе одредбе закона o 
државном рачуповодству, као mro ie то нарочитс 
било раније у погледу ' уговора. Тачпо je, да су 
мпоге од тих закопских одредаба биле противпе 
n духу и слову Закона o државном рачуноводству 
и тако управо онемогућавале његову сврху. 

111 к) се тиче прпговора пееластпчпостп n 
крутости дапатп.ега 3aK0ira o државпом рачупо- 
врдсгву, пови предлог води и o томе рачуиа, a 
нарочито oMorvlivje еластично и комерцпјалпо 
пословање државних прпвредппх предузећа и у- 
станова. Ипак се сва та повим Закопом омогућена 
рластичност доваНа у хармоничан склад са потре- 
бом коптроле, јер се са пуппм правом у експозеу 
вели, да без коптролс    не    може бити успјеха у 
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rnpono!)Ciby одредаба опог оснопиог оргпинзаци- 
оног  Закона  Државе. 

Сматрам да je овнм закопским предлогом у 
ггуној мери загарантоваиа коитрола, којом lic да 
се зпштити буметска раппотежа, да сс спријсчо 
буиетске попредс; да се спречава иеовлтштспо 
трошење расхода, прскорачење кредита, вирмани- 
caihe, употреба кредита na оио на шта иису на- 
мењени; да се спречава избјегавање иајпогоднијег 
закл>учиван>а уговора. Шта вито. по мом мн- 
шљењу може сс рећи да je дух новога закопа ra- 
кав, да iic та коитрола да дјелује такође едука- 
тивно и na нвредбодавца тако, да се што прије у 
домену државиог газдипства удомаћи и потпуно 
устали апсолугаа честитост и успјешност у госпо- 
ларењу, mro су ппви услови сваке управе. „Lauter- 
keit und Wirstchaftlichkeit sinci (iie erste Vorausset- 
znng alier Ver\vaitun^« прокламује модерно њемач- 
ко законодавство као главно начело у овој орга- 
кизационој закоиској материји. Господин Mamu- 
стар (|)11напснја у своме експозеу тачио всли, да 
je саданм Закон o државном рачуноводству у 
ср.ојнм осиовпим пачелима добар и да у та иачела 
nuje требало дирати. Требало je само у иовом 
предлогу уклопити све оие недостатке старог за- 
коиа, који стојс иа путу брзом, добром и лаком 
извршењу његовом. 

У погледу основиих одредаба и одредаба за (из- 
раду државиог буџета новп предлог има много 
предности пред старим законом. lio мом мишљењу 
ггредлог je добро-урадио што je остго при издва- 
1ању буџета опште државне упрлве од управе др- 
жавппх предузећа и устаиова, и тиме пррвилно о- 
цијеппо, да се и поред свих оправданих приговооа 
не тпоба одрећи иемтговних користп од ове лиобс. 

У логлоду иачелп буџотгко потпуногттг првДЛОГ 
показује према ранијем закону знатне предностот. 
Бојим се сзмо, да he § 13, којим се одрећује да no 
истеку бупегоке године престају важити Дотадање 
одрсдбе Финансијског ззкопа, довести до тога, дл 
h(3 то олролбо. уколтгео hp ii лал.е пбстојати 
потреба зз њихово даље в.^жење, ипак морати бити 
примјењивапе, уколико се благовреиепо ne до- 
несу нов« одредбе и то силом саме потоеб?., што 
he зппчпти стварање једпог 'стања, које би требало 
пзб1'ећи. 

Одличне су у новом ппедлогу снстем.0тске и 
добт>о прлмишљене олредбе које хоће да учппе 
Kpa'j р^н-ијим незгодним праксамч v погледу оба- 
веза нз ранијих годипа, и њих требч v СВВКОМ по- 
гледу поздравити « ca њима се сагласити. 

Сврсисходпе су и одрсдбе o књижењу стапл 
и вриједности државне имовкне. Тоебало би же- 
луети да се naiie начин да се обезбиједи хитап рад 
ок'о прпкупЛ).',П)а података у ту сврху ca črpane Д0- 
жавппх рачуповодстава, и онда да се у гамом зп- 
копу рпк за ступан>€ na спагу те одредбе скпати, 
како би се што прије дошло до толико потробпог 
iaiCHor прпк.чза craiM и врнједпо:гп1 цјелокупне др- 
жав1'е имовине. 

Завршпи рачуп no повом предлогу показујо 
р.натан и пожел>ан напредак према раиијем зрко- 
ny. Мени изгледл) да je томе цил> цп се v завршном 
тчуну iacHO покаже истштт успјех цјр-локупног 
пословањ:?,.  постигнут на ннјболуи  могући   начин. 

Благајпик no повом закону npecraie д.ч буле 
рачунополлгач. Тчме je дата осповпа одредба, ni 
коју се надовезују и осталс неке успешнс одредбе 

у »OSOM закону, a ca сврхом дđ се отклопе доса- 
дашње незгоде са недогледнпм затеваи>има у ис- 
платама, којс толико штетс углед и кредит name 
државе. 

Одредбе у глаои o уговорпма у повом закопу, 
којима се наредбодавчгве радп>е код за1<Л)учсп>а 
уговора доводе у всзу са одредбама o пзвршеп.у 
буџета, a којих у старом закопу и nnje било, cpeinio 
су редиговане, и ово питање, no моме мишл.ењу, 
успепшо je ријешсио. 

Регулише се једиаком исцрпношћу и јавпо 
надметањ«, пачин закл>учиван>а уговора директном 
погопбом мии no писмепим попудама. 

Задатлк повог закона да омогуИи што бржс и 
правилпмје оттпргшљање послова без пкаквих фор- 
иалности, no мом je мшпл.ењу pnieincn врло ДЛ- 
боо. Сретпе cv v том правцу одредбе повог закопа, 
којима функција Одбора за оцјену државних na- 
бавака norraie ппсвептивпа умјесто, као што je до 
сада била. апробативнл. за све послове до износа 
од 3.000.000 линзра. За то су n тлчнп разлозн 
скспозеа! изиијети o штетним посл>елицама услијед 
поништавања n затезања, како je то до сада било, 
a од чсга je и опет државпа маса трпила нЂдогле- 
дпу штету. 

Како би ова прсвептпвпа функцијж за ОЦДену 
дпжавппх пабавака билп што савптепија и давалл 
ШТО Binne користи, мислим да бп бпло пожел>но 
кат. бч се усвојио предлог трговачких и ипдустпи!- 
ских комора nam?, државе, да у том Одбору буде 
Минпстарство трговине и индустрпје јаче засту- 
пано n ла се у Одбору приии олвјетодавна са- 
ралн-а трговзчких, индутријских n занатских комо- 
ра. Нови закон нарочито омогућује, ла се непо- 
средче погодбе врте хитпо, дочим се je no данаш- 
р.^м здкону и TI лпректпа поголба често отезала 
толпко, да je до њене реализације долазило исто 
као ч путем јпвпог надметања. 

Олакпшце дате у погледу склзпања уговооа 
са дрловним привредпим предузећима и устано- 
рчма м'ислим да задовољавају. Треба поздравпти 
одредбу o могућности дјелимичног преноса na- 
редбодавног права без обзира na вредност посла. 
Тако од сада неће морати сваки такав предмет да 
ријеши личпо сам Министар. 

Заттстта државних иптереса у главп o угово- 
рима успјешно je проведена. Настоји се да се оте- 
жавају злоупотребе и неправилпости нарочито ол 
страпе опих, који зараћују и живе од одустајања 
код надметања, уцјењујући правог досталца, који 
опет мора ту материјалпу жртву да пребаци на др- 
жавну касу. Надлежпост за измјепу уговора и од- 
лагање роков.а пребачена je од Државног савјета 
na Мипистра фипапспја и Мттстарскп савјет, no 
саслушању Одбора за оцјепу државппх пабавака, 
у коме he у том случају да учествују n no један 
претставпик Главпе коптроле и Државпог савјета 
Треба похвалити и одредбу којом се даје право 
сауговорачу да тражп образовање вјештачке ко- 
миспје, ако mije сагласан са комисијом која прима 
посао. 

Похвалан je § 179 предлога, којим се оставља 
дп се шггања o заттити домаће ипдустрије и ра- 
^ипости регулишу уредбама Мипистаргког савета. 
Ие зпам je ли сретпо ријешење, кад се законом 
одреНује за страпе производе повластица од мак- 
оимално 15% попуђених цијена. 

Мислим, да je требало   оставити   Мппистар- 
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ском савјету да може учинити и изшимку од тога, 
баш с обзиром na даиашње тешкс екопомске при- 
лике, гдје поједине државе покушавају дампии- 
гом да повисе свој експорт. У том случају биће 
маржа од 15% сигурно премалена. 

/toHocetiH четврту главу o државним привред- 
пим предузећима n установама, нови Закои удо- 
вољава једној хитној u важној riorpeOiT, потреби 
која je од највеће важпости sa државну привреду. 
Мислнм да je требало покушати наћн законске 
мјере, да се код састава Управног одбора држав- 
иих привредпих предузећа води рачуна o к.ихово, 
стручности. 

Свакако, мислим, да je овнм успјешиим закои- 
СКИМ одредбама утрт пут модсрној комерцијалн- 
зацији државних привредннх предузећа и устано- 
ва, али ипак без опасности no државне кнтересе. 
Док je досадашши Заком имао у виду само руко- 
вање касом и материјалом, ноин Закои донаша мо- 
дерне и потпуне одредбе o државпој имоаини. 

Све у свему, господо сенатори, овај je закоп- 
ски предлог успео и меии се чини, да га треба 
убројити међу најбоље name законске предлоге. 
Он je водио рачупа o модермој легислативмој тех- 
ници у другим државама у великој мјери и ja сам 
сигуран, да ће овај Закон нашој држави донијети 
пелике користи. (Бурно одобравање). 

Господо сенатори, обз-иром na опозициопи 
став који je заузео ТТародии клуб и разлоге који 
су га рукоподили. Mir no гласшо аа овај Затштт. 

Прстссдиик др. ЛЈубомир Томашић: Пошто 
се НИКО више није јавио за реч, објавл,\'јем да je 
пачелни претрес завршен. Прелазтмо на гласање. 
Гласа11е се ,,за" и „против". Молим г 
да изволи извртнти прозивку. 

Секретар Асим Алибеговић   прозива 
сенаторе и опи су гласали овако: 

Алпбеговкћ Асим — за 
Алкалај др. Исак — за 
Алгипармаковп!] Јоваи — отсутан 
Анић Лазар —■ за 
Арнаутовић Шефир - 
Бањанин Јово — за 
Borojennli Baca — за 
Видаковић Антун 
Видакови11 Љуботгр 
П'илови11 Осмаи — за 
ВрбанЈЛ др. Милап — sa 
Вујић Павле — за 
Гавриловић  др.  Богдан — 
Гај Л^удевит — за 
Глушац др. Васо — sa 
Грасл др. Георг — за 
Грегорип др. Густав — за 
Десннца др. Урош — за 
Добринић Петар — отсутаи 
Драговнћ Милутип — отсутап 
Ђирлић Петар — отсутап 
Живановић Јеремија' — за 
Зец  др.  Петар — за 
Иванишевн!! Дои Фрзи — за 
Ивановић ДрагоЛ)уб — за 
Ивковић др. Момчило — за 
ИхоНјЕанОбић Димитрије — за 
Јалжабети!! Томо — за 
Јанковић Стјегтан — отсутан 
.loBanoBidi >К. Милоје — за 
Карамехмедпвић др. Хамдија — за 

секретара 

господу 

за 

отсутаи 
sa 

за 

Ковачевиђ Томо — sa 
Костић Петар — отсутаи 
Котур др. Ђура — за 
КруЛ) др. Урош — за 
Кукуљевић-Оакцински Фран — за 
ЉубибратА др. Саво —■ за 
Мажуранић др. Желпмир — отсутан 
Мајстровић др. Мван — за 
Марјаиовић Милан — за 
МахмутбеговиН Сефедпи — отсут;;и 
Мићић лр. Muha — за 
Михалџић Стеван — за 
Муфтић Салем — за 
Пемец др. Јосип — за 
HeniKOBuli Јоваи — за 
Новак др. Фраи — за 
Обрадовић Пајо — за 
ГГавелић др. Анте — отсутан 
Петрови!) Добросав -- за 
Плој др. Мирослав — sa 
Погтовић Дака — за 
Поповић Матија — отсутаи 
Поповић Милан — отсутан 
Равнихар др. Владимир — sa 
Радовановић Крста — за 
Радуловић Марко ■— за 
Рајар др. Јанко — sa 
Рожић др. Валентин -- отсутан 
Самуровић Ланко — за 
Симоновнћ Милан — за 
Смиљаиић Крста —■ за 
Станковић Јован — за 
Станковнћ др. Ралепко — за 
Сулејмаиовнћ др. Џафер — rncvran 
Теолић Петар — отсутан 
Тимотијевић Kocra — sa 
Томић Светозар — sa 
Трипајстић др. Динко — sa 
Убавић Павле — за 
Улмаиски  др.  Саво — за 
Фраигеш др. Отон — за 
Хаџи-Бошковић Трајко — за 
Хаћи-Ристић Сппра — за 
Хрибар Иван — отсутлп 
ЦветковиЈ] Лордан — sa 
UepoBiili Гавр-илп — за 
Џашвић Миловак —• sa 
Шверљуга др. Станко — отсутан 
Шнловић др. Јоснп — за 
Шола Атанасије — за 
Шуперина др. Бењамин    - отсутан 

После гласања. 
ПретСедаик др. Љубомир Томашић: Мзволите, 

господо сеиатори, чутм резултат гласања. Гласало 
je свега 64 сеиатора и сви су гласали за овај закон- 
ски предлог. Ирема томе оглашујем да je овај за- 
конски предлог у иачелу прихваћеп. 

Прелазимо na претрес закоиског предлога у 
појединостима. Молим господина известиоца да 
чита прједине параграфе заковског п{Једлога. 

ИзпестплЛц Снетозар TOMIIII прочита уводна 
наређења и § 1 предлога закона o државном ра- 
чуноводству. 

Претседник др Л>у6омир Томашић: Прелазимо 
na гласаше. Ko ie за то да се § 1 прими нека из' 
воли седети, a ко je против seata иввоети устати. 
(Сви седе). Пошто сви седе, објавл.ујем да је'§  1 
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државном рачуноводству IIIIH- предлога закона п 
мл.еи. 

За пиим je Сенат, гласајући селсњем н уста- 
јањем o сваком поједином парагр'афу предлога за^ 
крна o државном рачуноводству, у смнслу одред- 
бе члана 55 Закона o пословном реду у Сенату, 
примио без дискусије сбе парагра(|)е овог закои- 
ског предлога и то од § 2 до закллчпо § 246. 

llpcnc/miih- ;ip. ЈНуОомир Томашић: Објављу- 
јем да je овај законсии предлог прихваћен и у no- 
je umocniM.i. 

Прелазимо на коначно гласање. Гласаће сс са 
,,за" и „против". Молим господина секретара да 
изврши прозивку, 

Секретар Асим Алибеговић прознва сенаторе 
да гласају и оки су гласали овако: 

Алибсгови11 Асим — за 
Алкалај др. Исак — за 
Алтипармаковић Јоваи — отсутан 
АниК Лазар — за 
Арнаутовић Шефир — за 
Бањашш Јово — за 
BorojenHh Raca — отсутан 
Видаковић Антун — отсутан 
Видаковић Љубомир — за 
Внловић Осмап — за 
Врбанић др. Милаи —■ за 
Bvjnli Павле — за 
ninpii.ioiiiili др. Богдан — за 
Гај Људевит —■ за 
Глушац др. Васо — за 
Грасл др. Георг — за 
Грегорин др. Густап — за 
Деснмца др. Урош — за 
Добрипи!! Петар — отсутан 
Драговић Милутин — отсутан 
Ђирлић Иотар — отсутап 
Живановић .lc'pc.Miija — за 
Зец др. Петар — за 
Hnaimiiiennli Ј[ои Фрпи — за 
Hnaiiomili /1рагоЛ)уб — за 
Ивковић др. Момчило — за 
Илиџановић Димитрнје — sa 
Лал>кабети1| Томо — за 
JaiiKOBnii Стјегтаи — отсутап 
.lonaiiomiii Ж. Милоје — за 
Карамсхмелопп!) др. Хамдија 
Ковачевић Томо —■ отсутан 
KocTiih Петар — отсутаи 
Котур др. Ђура — отсутан 
КруЛ) др. Урош — за 
Кухуљевић-Сакцински Фран 
ЉуГжбрпти!!  др.  Сапо — за 
Мажураиић др. Желимир — отсутан 
Majcrpomiii др. Иван — за 
Mapjanoniiii Милан — за 
Махмутбсговић Сес^един — отсутаи 
Мићић др. Muha — за 
Михалџић Стеваи — за 
My(j)Tiili Ca.iCM — за 
Немец др. Лосни —■ за 
IleniKomiii Јоваи — за 
Новак др. Фраи — за 
Обрадови!! Пајо — за 
Павелић др. Аите — отсутан 
Петровић Добросап — за 
Плој др. Мираслав — за 

♦   Поповић Дака — за 

— за 

за 

Поповић Матија — отсутан 
rioiioBiiii Милан — отсутаи 
Равнихар др. Владпмир — за 
Радованкжић Крста — за 
Радуловић Марко — за 
Рајар др. Јанко — за 
Рожић др. Валентин — птсутан 
Сануровић Јанко — за 
Симоновић Милан — за 
Смил^нић Крста — за 
Станковић Ловаи — за 
CranKOBiili др. Раденко — за 
Сулејмановић др. Џафср — отсутдн 
Теслић Петар — отсутан 
Тимотијевић Коста — за 
Тоиић Светозар — за 
Тринајстић др. Диико — отсутап 
Убавић Павле — отсутаи 
Улмански др. Саво — за 
Фраигсш др. Отон — за 
Xai.iH-BoiiiK()Biili Трајко — отсутаи 
Хвћи-Ристић Спира — за 
Хрибар Иваи — отсутап 
Цветковић Јордан — за 
Церовић Гаврило — за 
[Јаковић Милован — за    . 
Шиерллта др. Стаико — отсутаи 
Шиловић др. Јосип — за 
Шола Атанаснје — за 
Шупершш др. Беи.амии — отсутач 

После гласања. 
Прстсслипк др. Љубомнр Томашић: Господо 

сенатори, изволете чути резултат гласања, Гласа- 
ло je v свему 58 г.г. сенатора и сви су гласали са 
,.за". Прсма томе објавл.ујсм, да je Сенат примио 
предлог закона o државном рачуноводству онако 
како je примл.еи v Народиој скупштнни. (Бурни 
ил.есак и повици: Живео!). 

Господо сеиатори, одреНујем одмор од 5 ми- 
нута. 

После одмора. 
Претседник лр. Љубомир ТомашићЈ Седница 

сс иаставЛ)а. Прелазимо na трећу тачку дневпог 
реда: претрес извештаја Финансијског одбора n 
предлогу закоиа 6 државмом правпбраииоштву. 
Молим г. известиоца сепатора лр. Равнихара ла 
прочита изветтај Одбора. 

Извссти.тц dp, B.tadtiMup Рппнихпр: Пре него 
што уђем v меритум свога извештаја допустите 
ми да Вам прочитам писмеии извештај Одбора 
који jf проучио законски проллог Счттта): 

C Е H A T 
КРА.ЊРЈ?! I! II-: ЈУГОСЛАВИЈЕ 

Фииаисијскн одбоп 
Бр. «1/34 

CEI lAT.V  КРАЈВЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЛЕ 
ВЕОГРАД 

Финансијски одбор Сената   Краљевине   Југо- 
славије узео je na лапаит.ој својој седипци у мре- 
трес прсдлог Закоиа o државнбм правобрдниош- 
тву и саобразно акту Претседништва Сепата Вр. 
2350 од 9 јула 1934 гоДине, подиоси овај 
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ИЗВЕШТАЈ: 
Финаисијски одбор-на данашњој својој сед- 

ници, пршто je свестрано проучио упућени му 
предлог Закоиа o државцом иравобраииошгву ре- 
шио je да предложн Сенату, да onaj закоиски 
предлог усвоји у целостн у редакцијн како га je 
Иародиа скупштина усвојнла и Сеиату на рад упу- 
тила. 

Стога je чает Финанеијском одбору иредло- 
кити Сеиату, да овај законскн иредлог изволи 
иримити онако каки га je Народиа скупштина 
усвојила. 

Ла 'известноца одређек je сенатор г. др. Вла- 
димнр Равиихар. 
11 јула 1У34 године Претседник 

Београд. Финансијскиг одбора, 
Инж. Д. IlOlIOBHli, с. p. 

Секретар, 
Свег.  ToMHh,  е.  p, 

Ч JI A H O В 11 : 
O. Виловић, c. i). 
Снира Хаџи-Ристић, c. p. 
Др. Равнихар, c. (). 
Б. Гавриловић, c. p. 
M. MapjaiiOBHh, c. p. 
Мил. Ж. Јовановић, c. p. 
Јов. Бањанин, c. p. 
Др. Шверљуга, c. p. 

Госиодо сеиатори, правиа инспитуција држаи- 
ног правобраниоштва, која je предмет предложе- 
ног закопа, није никаква иовииа у иашој држави. 
Ona je у начелу постојала upe уједињења нашега 
парода na свима правним иодручјима наше државе, 
и ако различитог назива и различите организаци- 
је на осиову поједнначних закона и одржала je 
своју иозицију н после уједињења. Било je више 
покушаја да се донесе јединствен закоп o држав- 
ком правобраниоштву sa целу земљу и ти поку- 
шаји чињепи су почев од 1925 годиие na надаље. 
lle постоји иарочита потреба да у поједниостима 
износим све фазе кроз које je прошла ова озбиљ- 
иа иамера да се створи једна јединствена и систе- 
матски сређена организација државног правобра- 
пиошта. 11a једиој страни показивала се све neha 
важност правобранилачке службе, коју као н сие 
модерие државе ne може мимоићи ни иаша земља, 
a ca друге стране указивала се управо услед тога 
велика потреба јединствеиог закона који бн ва- 
жио na свима правним подручјима наше јединстве 
ие државе, која су до недавна била одвојепа поје- 
дииачним законима. Закон, који je предложеи од 
стране г. Микистра финансија, можемо упоредити 
са низом закона који имају за цил, изједначење за- 
конодавства у нашој држави na je услед тога ипп- 
цнјатнва г. Министра финансија достојиа сваке 
похвале. 

Закон у овако предложеној фррми потпуно 
одговара своме циљу. Он je изређен иосле свестра- 
iior консултовања свију меродавних фактора, a 
иа|)очито после колсултовања самих државних 
правобраниоштва, која постоЈе на различитам 
правиим подручјима иаше државе. Kao такав пред- 
ложенн закон пма за цвдб да потпуно очува прав- 
Ш континуитет, Ипак му je успело да своје норме 
смотрено примењује на данашње name прилике и 
специфичне потребе наше држабе као јединствене 
Заједиице. 

Господо сенатори,   државно   правобраниош- 
тво има на првом месту за задатак да штити имов- 
iio-iipaiiiie интересе иаше државе и то као орган 
Министра финансија као врховиог чувара тих ин- 
тереса. Државио ирапцбраииоштво je адвокат др- 
л;аве у цивнлшим стварима, што je било na пример 
за подручје Приморске бановине чак и изражено 
у иазнву „Финансијско одвјетништво". Ову зашти- 
ту врши државно иравобраниоштво иа овај начин: 
ај заступашем државе иред судовнма, властима и 
свим физичким правним лицима; б) давањем прав- 
ших мишљења државшш властима ио свима важ- 
ннм интаљима; ц) испитнвање формалне исправ- 
иости уговора који се закључују за државу или 
које закључују и друга правна лица или установе. 
Државио правобраниоштво ради наиме и за друга 
иравиа лнца и установе као њихов заступннк ua 
осиову нарочитих закона који еу већ доиетн или 
треба да се донесу. 

1 la челу државног правобраниоштва стоји Вр- 
ховио државио правобраииоштво, устаиовљеио 
ири Министарству финансија, a које врши надзор 
и функцију више инстанције над радом поједииих 
државних правобраниоштава и расправља сукобе 
надлежности као и сва остала спорна питања из- 
међу поједииих правобраниоштава. Ова правобра- 
ниоштва постоје у седиготу сваког Aiicjuu^ionor су- 
да са територијалиом надлежношћу ових судова. 

Што се тиче саме организације потребно je 
напоменути још један важан opran, a то je Сталии 
иравнички одбор који je састављен из внше прав- 
них стручњака и постоји при Вуховном државном 
правобраниоштву као саветодавии opran, који да- 
је иа захтев Министра фипаисија правиичка миш- 
љења no свим крупнијим и правно-компликова- 
иим rnnaibiiMa. И Сталнн правннчки одбор пије 
пикаква новина. Ои je постојао при Државном 
правобраниоштву пређашше Краљевине Србије, 
као н при Геиералној дирекцији државиог право- 
брапиоштва за све време док je ona постојала, те 
се постојање ове институције у пракси показало 
веома корисшш. Чшава III глава закона лосвсћс- 
na je овој ипститудији. 

Глава друга Закона обухвата поступак у коме 
je изражено лепо начело, да сс у првом реду noc' 
порннм путем заштите државни интереси и да ее 
no могућиости избегне pnbp. Истоме циљу треба 
да послужн одредба o аризнању и поравнању, као 
н пропис под којим условом се може одустати од 
употребе правнога средства. 

Ледиио Државио правобраииоштво може за 
државу подизати тужбе и давати одговоре на ту- 
жбе подигнуте против државе, уколико према до- 
садањим прописима појединачних закона поједи- 
ннм надлештвима н установама не припада 
право да воде спорове у име државе. Спорове са 
државом могу судити само редовни државни су- 
довн, a нипошто изабрани, берзански и остали 
судови. 

Питање o поступку ради наплате новчаних no- 
траживаи.а од државе, нарочито на темел.у пра- 
iu)M()liiiu.\ судских одлука, решено je ua један јед- 
ноставан и целисходан начин. To je било потребно 
у толико више, што je ово цитање било До сада 
предмет читаве једпе јудикатуре, кбја je овај пред 
мет неједнако третирала. У вези d тиме регулиса- 
но je и питање, ua коју се државну имовину може 
спроводити извршење. Доттични пропис треба сма- 
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трати као једиу цсшсходиу   иадоиупу   Закону   o 
извЈИпси.у и обезб(гђе1еу ОД 9 јула 1930 годиие. 

1 [з процссуалио-економских разлога овлаш- 
тси je држатш правобрапилац да застуиање у nap- 
иицама иаи ссдишта др#савног правобраниоштва 
uoiicpn и судскнм чииоипици.ма као и "гиновиици- 
ма другнх струка, a у иадлсшттша где постоје 
шефови ираииих отсека или правпи рефереити 
овн су овлаиггенп да могу државу заступати, али 
и то само у споровнма који долазе у надлежиост 
Среских судова. Ме1)утим и ове criopose у Апела- 
цији мора водити државни правобракилац; 

Миипстру финАнсија прпдржапо Je право да 
проишпс блнжс одредбе o раду Државног право- 
браниоштва, a тнме допекле и да копстатује и за- 
конске прописе уколико би оНИ омогућавали у 
пракси различиту примену. 

Глава IV Закона расправл>а o особљу држав- 
ног правобраниоштва, док се у глави V налазе из- 
вссиа прелазиа наређеша која су потребпа да се 
постепеио изћрши изједнамење које je намеравано 
у духу самога закома, a којој ci!()Cii треба да по- 
служи и у.Закопу одређена vaćatio legis од 9Q 
дапа. 

Овим Законом je дакле једна кориспа и за др- 
жавис иитсресе потребиа иистнтуција добила сво- 
ју кодисјјикацију, коју можсмо изиачитн као вео- 
ма корисну и потребну. У томе сМИСЛу могу само 
да, у име Одбора који je проучио овај закоисии 
предлог, топло препоручим да Високи Сенат при- 
ми овај закоискн предлог онако како га je прнми- 
ла н Народна скупштина. (Аплауз). 

Претседник др. Љубомир Томашић: Отђарам 
начелии претрес. Реч има г. Министар финансија. 

Mini. фииапсија др. Милорад ЂорђевИћ; Гое- 
подо сенатори, ваш г. известилац олакшао je мпо- 
ro моју улогу у претресу овог законског предло- 
га. С)и вам je лепо, потиупо и речнто приказао 
значај m основне карактериетике ивог законског 
предлога и н.езипе нове основне одредбе. Тиме je 
мени ускратио потпуно потребу да ма mro даље 
гбВОриМ, јср би у ствари требало да само попав- 
љам оно mro je речено. Ja то iiehy чнпити, иего 
ћу само извршнтн пријатиу дужиост да г, нзвее- 
тиоцу захвалим од срца na томе u да вае замолим 
да овај законски предлрг прихватите. 

Претседник др. ЈБубомир Томашић! Пошто се 
нико в.ише mije јавио за рвчј оглашујем да je на- 
челни претрес завршен. Сад прелазимо на гласаиЈе 
овога Закоиског предлога у начелу. Гласаће ее са 
„за" и „против". Молим г. секретара да изврши 
прозивку. 

Секретар Асим Алибегови!!: прозива господу 
сенаторе да гласају и оин су гласали овако: 

Длибеговић Аеим — за 
Алкалај др. Исак — за 
Алтипармаковић Јован — отсутан 
AUHII Лаззр —■ за 
Арнаутбвић Шефнр — за 
Батаиип Јово — за 
Богојевић Raca — отсутан 
Видаковић Антун — бтсухан 
Видаковић Љубомир — Отсутан 
Виловић Осмап — за 
Врбанић др. Мнлан —■ за 
Bvjiih Павлс —■ за 
Гавриловић др. Вогдаи — за 
Гај Људевит — отсутаи 

— за 
отсутап 
— за 
— отсута« 

3i\ 

Глушац др. Васо — за 
Грасл др. Георг — за 
Грегории др. Густав — за 
Десница др. Урош — отсутаи 
Добриии!! Петар — отсутаи 
Драговић Мнлутин — отсутаи 
Ђррлић Пстар — отсутаи 
Живановић Јеремија — за 
Зец  др.  I lerrap — за 
1 luammreBuh Дои Фран 

1 Inaiioimii Драг0Л>у6 — 
IIBK'OBHII др. Момчило 

1 l.im.umoBuli Димнтрије 
Јалжабетип Томо — за 
.hniKOBiili Стјепаи — отсутаи 
ЈовановиН Ж. Милоје — за 
Карамехмедови!'! др. Хамднја 
KoiNHicHiili TOMO —■ отсутап 
Костнћ Петар — отсутан 
Котур др. Ђура — отсутан 
Круљ др. Урош — за 
КукулЈСвмћ-Сакцииски Фраи — за 
Љубибратић дј).  Саво — за 
Мажуранић др. ЖеЈшмир — отсутан 
Мајстровић др. Иван — за 
MapjanoBiih Мнлан —■ за 
Махмутбеговић Сефедин — отсута.ч 
Miilmli др. Muha — за 
Miix,;.ii,mli Стеван — за 
Муфтић Салсм — отсутаи 
Немвц др. Jocim — за 
Нешковић Јован — за 
Новак др. Фраа — отсутап 
()брадовић I lajo — за 
Павелић др. Анте — отсутап \ 
Иетровнћ /Добросав — отсутаи 
Плој др-. Мнрослав — за 
IlonoBiiii Дака — за 
IIonoBiili Матија —■ отсутаи 
Поповић Милаи — отсутап 
Равиихар др. Владимнр — за 
Радовановић Крста — за 
Г^адуловн!! Марко — за 
Рајар др. Јапко — отсутан 
Рожић др. Валеитнн — отсутап 
Самуровић Јаико — за 
CnMonoBiiti Милан — за 
Смил>шић Крста — за 
Станковић Јоваи — отсутаи 
C-ranKOBiili др. Раде.чко   — Sd 
Сулејмаиовић др. I,Ia(j)ep — огсутан 
Теслић Петар —• отсутап 
TiiMOTiijemili Коста — за 
ToMiiii Светозар — за 
Тринајстић др. Дмико — за 
Убавић Павле — отсутап 
Улмапски  др.  Саво — за   . 
Фраигет др. Отон —■ зп 
Xai,in-BomKOBnii Трајко — за 
Kaiiii-Pucnih Спира — за 
Хрибар Ивап — отсутаи 
Цвстковић Лордап —■ зп 
ЦеровиК Гаврнло •— за 
Цаковић Милован — за 
Шверљуга др. Станко — отсутан 
иЈиловић др. Јосип — за 
Шола Атанасије — за 
Шуперпна др. Бењамин — отсутаи 
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После гласања. 
Претседник др. ЈБубомир Томашић: Изволите, 

господо, чути резултат гласа11)а. Гласало je укупио 
50 сенатора и сви су гласали „за". Према томе огла- 
шујсм да je овај Законски предлог у начелу при- 
хваКеи. Прелазимо на претрес у поједниостима. 
Гласаће се седеи,ем и устајањем, Господа сенато- 
ри који буду за ripinjcM појединих параграфа 
овог Законског предлога изволеће седети, a који 
буду против изволеКе устати. Молим г. известиоца 
Да чита поједиие параграфе. 

ИзвестилЗц др. Владимир Равнихар прочнта 
§ 1 предлога Закона o државном правобраин- 
бштву. 

Претседник др. Љубомир Томашић: Ko je за 
To, да се § 1 прими нека изволи седети, a ко je про- 
Тив нека изволи устатш. (Свн седе). 

I loniTO су сви седели, објавЉујеМ да je §. 1 b- 
овог законског предлога примл)еи. 

За овим je Сеиат, гласајући седешем и устаја- 
ibeM o сваком поједииом параграфу предлога За- 
K'ona o државнбм правобраниоштву, у смислу од- 
редбе чл, 55 Закоиа o пословпом [)еду у Сенату, 
Чримно без дискусије све параграфе овог закон- 
Ског предлога, и то од § 2 до § 55 закључно. 

Претседник др, ЈВубомир Трмашић: Тиме je 
овај законски предлог ирихваћен и у поједипо- 
стима. 

Прелааимо на коначно гласање, Гласаће се 
Поједнначно са „за" н .против". N 

Мблим г. секретара да изволи извршити про- 
Зивку. 

Секретар Асим АлибеговиГ! прозива г. г. сена- 
торе, који су гласали овако: 

Алибегови!! Асим — за 
Алкалај др. Исак —■ за 
Алтипармаковић Јоваи — отсутан 
AHHII Лазар — за 
Арнаутовић Шефир — за 
Бањанин Јово — за 
ВогојевиК Baca — за 
ВиДаковић Антуи —■ отсутап 
Видаковић Љубомир —■ за 
Виловић Осман —• за 
Врбанић др. Милан — за 
Вујић Павле —■ за 
Гавриловић др. Богдан — за 
Гај Људевит — отсутан 
Глушац др. Васо — за 
Грасл др. Георг — за 
Грегории др. Густав — sa 
Десница др. Урош — за 
Добрипић Петар — отсутаи 
Драговић Милутан — отсутан 
Ћирлик Петар — отс.утап 
Жииаиовић Јеремија — за 
Зец др. Петар — за 
Иваиишевић Дои Фран — за 
Ивановић Драголзуб — отсутаи 
ИвКОшћ др.  Момчило — за 
Илиџановић Днмитрије — за 
Лалжабетић Томо — за 
Јанковић Стјеггаи — отсутаи 
Јовановић Ж. Милоје — за 
Карамехмедовић др. Хамдија   — ча 
Ковачевић Томо — отсутан 
Костнћ Петар — отсутан 
Котур др. Ђура — за 

Крул. др. Урош — за 
Кукуљеви^-Сакцински Фраи — за 
Љубибраггић др. Саво — за 
Мажуранић др. Желимир — отсутан 
Мајсгровић др. Иван — за 
Марјановић Милаи — за 
Махмутбеговиђ Сефедин -   с/гсутан 
Miiiinti др. Muha — за 
Михалџић Стеван — за 
Муфтић Салем — отсутаи 
Немец др. Јоаип — за 
HeiiiK(jBiiii Јовам — за 
Новак др. Фраи — за 
Обрадовгић Пајо — за 
[Јавелнћ др. Анте — отсутан 
Петрови!) Добросан —■ отсутаи 
Плој др. Мнрослав — за 
Поповић Дака — за 
ПоповиИ Матија — отсутаи 
Поповић Милаи — отсутан 
Равннхар др. Владимир — за 
Радовановић Крста — за 
Радуловић Марко — за 
Рајар др. Јапко — отсутан 
Рожић др. Валентин — отсутач 
Самуровић Јанко — за 
Симоновић Мнлан — за 
Смиљаинћ Крста — за 
СтаиковиК Јован — отсутан 
Станковић др. Раденко   — M 
Сулејмановић др. Џафер — отеутаН 
Теслић Петар — отсутан 
Тимотијевић Коста — за 
Томић Светозар — за 
Тринајстић др. Динко — за 
Убавип Павлс — отсутаи 
Улмапски  др.  Саво — за 
Франгеш др. Отоп — за 
Хаџи-Бошковић Трајко — за 
Хаћи-РистнК Спира — за 
Хрнбар Иван — отсутан 
Цветковић Јордан — за 
HepoBiiii Гаврнло — за 
Џаковић Миловаи —> за 
Шверљупа др. Станко — отсутан 
Шиловнћ др, Jocnn — за 
Шола Атаиаснје — за 
Шуперина др. Бењамии  — отеут-ли 

После гласања, 
Претседник др. Љубомир Томашић: Изволитс, 

госиодо сенатори, чути резултат гласања. Гласало 
je укупно 56 сеиатора и сви су гласали „за". Према 
томе  оглашујем да je   Сенат  прихватно   предлог 
Закона o државном    правобраниоштву    потпуно 
опако како га je прнхватила и Народна скупштина 

Тиме je данашњи дневни   ред  исцрпље«.   Са 
вашом  приволом,  господо сенатори, за наредну 
седиицу предлажем следећи дневни ред: 

1) Претрес извештаја o предлогу закопа o 
градским општинама и 

2) Претрес извештаја Имунитетног одбора од 
11-VI1-1934 године o захтеву г. Мииистра правде 
за издавање сенатора суду. 

Прихваћа ли Сенат рвај дневни ред? (Прихва- 
ha). Према томе оглашујем данашњу седшицу за- 
кл.ученом, a наредну заказујем за сутра 13 о. м. у 
9.30 часова пре подне. 

Седпица je закључеиа у 13 часова. 




