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XX РЕДОВНИ САСТАНАК 

СЕНАТА КРАЉЕБИНЕ ЈУГОСЛАБИЈЕ 
ЛРЖАН 8 АПРИЛА 1932 ГОДИНЕ У БЕОГРАДУ 

Претседавао: 

Претседник 
ДР. АИТЕ ПАВЕЛИЋ 

Секретар: 
МИЛАН ПОПОВИЋ 

Присутии   г.г.   Министри:   Претссдипк  Минп- иослова, Мииистар шума и рудника, Министар гра- 
старског  савста   п   Минпстар  ипострапих  посло- Кевина, Мипистар војске и морнариде, Министар 
im,  заступник  Мииистра  трговине  п  индустрије, финансија. 
Министар  пољопривреде,  Министар  унЈгграшњих 

Почетак у  10.20 часова. 

Садржај: 
1) Читање и усвајањс записпика деветнаестог 

редовног састаика; 
2) Саопштење Указа o уважењу оставке Кра- 

лјСвскс владс под претседништвом г. Петра I*. 
Живковића и постављењу нове Краљевске владе 
под прстсодшшггвом  r.  др.  Boje Маринковића; 

3) Саопштење Указа o заступању Министра 
тргрвине и индусгрије г. др. A. Крамера oi crpaj 
пс Министра пољопривреде г. Јураја Деметровића; 

I) Саопшт€ње извсштаја Министра трговине 
и индустрије o санкционисању Закона o помор- 
ским акадсмпјама, o средњим трговачким школама, 
o Привредном Bcliy, o промету пшенице, и caon-i 
ппоњо извештаја Министра фииапсија o санкцио- 
ппсан.у финансијског закона за 1932/33 год. и За- 
копа o изменама и допунама З&кона o таксама; 

5) Саопштење извештаја Народпс скупцггине 
да je усвојила прсдлог Закона o изменама и дог 
пупама у Закону o државпој трошарипи и усво- 
jciiic његовг хитности од стране Сената; 

6) Читање декларације  Краљевске владе; 
7) Дневни  рсд:    - Утвр1ј11вање дисвног реда. 
Говорници: Министар финансија др. Милорад 

'i;>()pl)CBiilj, Прстседпик Мипистарског савста, iiMu- 
нистар иностраних  послова  лр.  Војислав Марин- 
KOBIlli. 

Претсс д u u к Др. Анте Павелић: Отварам 
двадесети редовип састапак Сената Краљевине Ју- 
гославије, Молим г. секретара да прочита запи- 
ciiiiK прошле седнизце. 

Секретар г. Милан JI. floiioBnli чита: запи- 
сник деветнаестог редовног састанка Сената. 

П ретседник  Др.  Анте  Павелић:  Има  ли 
каквс прпмсдбс na овако састављени заппсник? (i le 
ма). Примедбе нема, записник се оверовљује, 

Ha реду je, господо, саопштење Ука.ча Ih. 
В, Крал>а o оставци Владс r. Петра ЖивковпКа. 
п образовању нове Владе под председништвом 
г. др. Војислава AlapmiKOBiilia. Нека ми буде доз- 
вољено да прочитам Указ. Чита: 

Mu 
АЛЕКСАНДАР  1 

lio  мплостп   Впжјо.ј  п   i-.,):.i  i la'p )Д.;  j 
Крал. Југославије 

Уважавајући оставку коју су Нам поднели: 
Претседник Нашег Министарског савета Жив- 

KOBIIII  I'. Петар; 
Ham   Мннистар   ипостраиих   послова   Др.   Mapmi- 

KOBiili Војмслав; 
Ham Мнпнстар трговине и ипдустријс Др. Крамер 

Алберт; 
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Mam   Министар   социјалне   политике   и   народиох 
здравља Пуцељ Иван; 

Mam Министар унутрашњих  послова  Др.  Милан 
Сршкић; 

Наш Министар просвете Др. Којић С. Драгутин; 
Маш   Министар   правде  Максимовић   Божидар; 
Маш  Министар  шума   n   рудника  Лр.    Шибеник 
Станко; 
I lam  Министар  caodpahaja  Радивојевић Лазар; 
Nam Министар аољопривереде ДеметровиН Јурај; 
Mam Министар грађевина Прека Никола; 
1 iam Мшшстар isojcKC и морнарице, Армиски ђе- 

исрал Стојановић Ж. Драгомир; 
Ham Министар финансија Др. Ђорђевић Милорад 

и 
Mam Министар физичког васпитања ]{р. Краљевић 

Драган разрешавамо   пх   од  дужности   и 
стављамо на  располржење, a 

Мостављамо : 
За Претседника Нашеуг Мипистарског савс,та 

n I lamer Мппистра иностраних послова Др. Марин- 
Kouiilia Војислава, Mimiicipa na расположеп.у и на- 
родпог посланика; 

За Нашег Министра трговине и индусгријс 
Др. Крамера Алберта, Министра na расположењу 
n народног послаппка; 

За Нашег Министра социјалне политике и на- 
родпог здравл>а Пуцеља Ивана, Министра na pa- 
сположењу n народног посланика; 

За Mamci Министра унутрашњих послова Др. 
Сршкића Милана, Министра na pacii(),i()>k4.'n,\- и 
народног посланика; 

За Manicr Мпппстра просвстс Др. Којића С. 
Драгутина, Министра na расположењу n парод- 
ног посланика; 

За Машсг Мпппстра правдс Максимовића Во- 
жидара, Министра па расположењу n народног по- 
сланика; 

За Mamcr Министра шума и рудника Др. Illn- 
беника Станка, Министра na расположењу и на- 
родпог посланика; 

За Нашег Министра саобраћаја Радивојевића 
'Лазара, Министра на расположењу и народногпо- 
сланика; 

За I lamer Мпппстра пољопривреде Деметро; 

вића Јураја, Мпппстра na расположењу и народног 
послаппка; 

За Нашег Мштстра грађевина Преку Нико- 
лу, Министра na расположењу и народног посла- 
ника; 

За Mamca Министра врјске n морнарице, Ар- 
мпјског ђенерала Стојановића Ж. Драгомира, Ми- 
ппстра na расположсњу; 

За Нашег Мпнпстра финансија Др. Ђорђевића 
Милорада, Мппистра na расположењу; и 

За Mamcr Министра физичког васпитања Др. 
Краљевића Драгана, Министра na расположењу и 
Народног послаппка. 

Претседник Mamci Мннистарског савгта и Ham 
Миннстар иностраних послова нека нзвршн onaj 
указ, 

1 априла 1932 године 
у Београду 

АЛЕКСАНДАР, с. р. 

Претседник Мииистарског савета, 
Министар иностраних послова, 

Др. В. Марннковић, с. р. 
Господа сспаторп су читање овога Указа са- 

слушали crojcliii n пропратили га бурним узвици-i 
ма; Жпвсо Крал>! 

Част Mii je саопштити указ lb. В. Краља o за- 
ступању Министра трговине и индустрије г. др. 
Крамсра. 

Mu 
АЛЕКСАНДАР  I 

lio   МИЛОСТИ    БОЖЈОЈ   И   ИОЛ.П   Мародпој 
Крал> Југославије 

Пбшто l.c сс Mam Министар трговине n ин- 
дустрије Др. Крамср Алберт бдвити пзвссно време 
у иностранству, то, na предлог Претседника Ma- 
mcr Министарског савета и Нашег Mnimcrpa niio- 
страпих послова, a na оспову чл. 12. Закопа o 
уређењу Врховпс државне управе - - по.-тављамо: 

За заступника Hamer Министра трговипс и 
индустрије Деметровића Јураја, Mamcr Министра 
110Л>ОПр11ВрСДС. 

Мрстссдппк Mamer Мппистарског савста и 
I lam Мпппстар ппостраппх послбва пека пзвриш 
Овај Указ. 

I априла 1932 годпне 
у Всограду 

АЛЕКСАНДАР, с. р, 

Претседник Министарског сазета, 
Министар иностраних послова, 

Др. В. Маркнковић, с. р. 

(Господа сепаторп су саслушалп стојећи чи- 
тање Указа и пропратплп бурним узвицима: Жи- 
вео Краљ!) 

Изволите чута извештаје o санкцибнисању sa- 
коиа. Молим господина секретара да их прочита! 

Секретар Милан Поповић чита: 
Г. Министар трговине и ипдусгрпје извештава, 

да je lb. В. Краљ благопзволсо потврдити 18. 
марта тск. год. Закоп o поморско-трговачкпм ака- 
демијама, Закон o срсдњпм трговачким школама, 
n Закон o Привредном већу и доставља од ових 
закопа no јсдап iioTBpljCim прпмсрак за арихву 
Сената. 

Г. Министар финансија извештава, да je lb. 
В. Краљ благоизволео потврдити 25. марта тек. 
год. Финансијски закон за 1932-33 год. и Закон 
o изменама и допунама Закона o таксама и до- 
Ставља no један потврђени прнмерак ових закона 
за арихву Сената. 

Г. Министар трговине н нидустрије извештава, 
да je 1 bcroBo Величанство Краљ благоизволео по- 
тврдити 29. марта тек. год. Закон o промсту ume-, 
нице n доставља један пртврђени примсрак овога 
Закона за арихву Сепата. 

MjicTc с д n iiK Др. Анте ПавелиИ: Санкци- 
onncaibc ових закона прима сс na зпање. 

Изволпте чути један акт Народне скупштине. 
14 
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Секретар Мнлан nonoBnii чита; 

Народна Скупштина 
Кра'1.евине Зугослаоије 

Бр. 6635 

10 апгустп 1932 год. 
у Београду 

Господпис  I [ретседниче, 
Част ми je известити Вас, да je Народна скуп- 

iirniiia na свом тридвсет четвртом редовном са- 
стаику, одржапом 1 априла 1932 године, коначно 
усвојила предлог Закона <> изменама и допунама 
у Закону o државној трошарини, поднет joj од 
стране г. Министра финансија на основи овлаи^ 
l.eiba датог му Указом lb. В. Краља од 26 фебру- 
ара 1932 године. 

Извештавајући Вас o предњем, мени je част, 
Господиие Претсодпиче, доставити Вам у прилогу 
дсфииитнвап тскст овога закоиског ирсдлога онако, 
како га je Народна скупштипа усвојила као и 
оригиналан Указ o овлашћењу за пддиошење 
Мародном претсгавништву поменутог законског 
прсдлога с молбом na Ram даљи постуиак у СМИ- 
слу чл. GI Устава и параграфа 66 Закона o no- 
словпом реду у Народиој скупштини. 

У псто врсмс част ми je известити Вас, да je 
овај законски предлог у Народној скутптппи прс- 
тресаи као хитан. 

Изволпте примити, Господине Претседниче, и 
овом прилпком уверење o MOM особитом по- 
штовању. 

Претседник 
Народне скупштине, 

Др.   К.   Кумануди,  с.   р. 

Господину 
Д-ру Анти Павели11у, 
Претседнику Сената 

Бсоград 

НАРОДНА СКУПШТИНА 
Краљевине  Југрславије 

сазвана  Указом  од  23   ссптембра   1931   годшк'   у 
ваиредап   сазив   за   7   дсцсмбар   1931   године   на 
свом  34   редовном  састанку  одржаном   1   априла 

1932 годипс у Београлу, решила je 

ПРЕДЛОГ ЗАКОНА 
o 

изменама и допунама у закону o државној 
трошарини 

који гласи: 

§ L 
Tpehii став члана 23 Закона o државној Tpoi 

шарини меља се и гласи: 
„За. осигурање државне трошарине na робу 

у трошаринским сместиштима служи само троша- 
ринска роба, и поред тога сопственик сместишта 
je одговоран целокупном својом имовином.," 

§2. 
Тачка I члаиа 72 Закопа 0 државној троша- 

рини мси.а се И гласи: 
„l. I. I la вино увезено из иностранства иа- 

плаћиваће се на имс државне трошарине и бано- 
вииске за   ИК) литара 200 дивара. 

Ha ракпју увезену из ппостраиства наплаКпва- 
iic сс na имс државпе и бановинске трошарине за 
хектолитарски стспсп 20 Дин. 

I!. Од точплаца iniha na ситпо наплаћиваће сс 
годишње на пмс државне и бановинске трошарине 
na Biino и ракију у двомессчпим оброцима унапред 
код иадлсжиил пореских управа и то: 

1. у Београду и Загребу десетоструки пзвос 
одмсрспе таксе из прве категорије Т.Бр. G2 За- 
кона o таксама и то: прва група ЗО.ООО динара, 
друга група 20.000, трећа 15.000 и четврта група 
lO.OOO динара. 

2. У Љубљани, Марпбору, Суботици, Осеку, 
Новом Саду ii Сарајеву осмоструки износ одмс- 
рсмс таксе из прве категорије Т.Бр. G2 Закона 
0 таксама и то: прва група 24.000, друга IG.OOO, 
Tpeha група 12.000 и четврта група 8.000 динара. 

3. У градовима прско 20.000 стаповнпка uie- 
стоструки изпос одмсрсис таксе из прве категр- 
па IS.OOO, друга група 12.000, трН.а група 9.()а(| 
м чп врта група 6.000 дин. 

1. У градовима од 10.000 до 20.000 стаповмпка 
четвороструки износ одмерене таксе Из друге ка- 
тегорије Т.Бр. 62 Закона o таксама n то: прва 
група 8.0(К), друга група G.ooo, трећа група 4.000 
п четврта група 2.400 динара. 

У  градовима  од  5.000  до   10.000  становника 
троструки ИЗНОС одмсрсне таксс из другс катего- 
рије Т.Бр. G2 Закопа o таксама u то: прва група 
G.000, друга група 4.500, трсКа група 3.000 н че- 
тврта група 1.800 дппара. 

6. У градовима пспод 5.000 становпика дво^ 
струкп износ одмерене таксе из друге категорије 
T.ISp. G2 Закона o таксама и то: прва група 4.000, 
друга група 3.000, трећа 2.000 и четврта група 
1.200 дииара. 

7. У  селима  прско 5.000 стаповиика  чстворо 
струки  пзпос одмсрепс таксс из треће катсгоријс 
'I'.ISp. G2 Закона o таксама, и то: прва група G.OOO, 
друга  4.000,  трећа  група  2.100  и  четврта  група 
1.600 дииара. 

8. У селима од 2.500 до 5.000 становника 
трострукп изпос одмерене таксе из 'tpehe катсл 
горије Т.Бр. 62 Закона o таксама и то: прва група 
4.500, друга група 3.000, Tpeha група 1.800 н чс- 
тврта група 1.200 динара, 

9. У селпма пспод 2.500 стаповпика двоструки 
пзпос одмерене таксе пз треКе категорије Т.Бр. 
G2 Закопа o таксама и то: ирва група 3.000, друј-' 
ra 2.000, Tpeha група 1.200 и чстврта група 800 ди- 
нарра. 

1) Напомсиа: Лица која буду без точарипског 
права отпочела точс1Вс milui и без претходне у- 
плате износа предвиђеног на име државне и ба- 
iiOBiincKC трошарине, казпиКе сс троструким изио- 
сом точаринске таксе узете за оспов казнене таксе, 
као казну због пеплаКаЈва изнрса ма име државне u 
баиовииске трошариис. 
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Плаћање казне no овој напомени не дајекаж1- 
ibcnoM право точења, док за то ne добије потре-i 
Апу дозволу и док не плати точаринску таксу n 
пзпос прсдпи^еп у овој тачци. 

2) Напомсма: бакалскс, шпецерајске и остале 
радње, koje продају вино и ракију у оригинал- 
iio затвореним флашама имају плаћати na име др- 
жавне и бановинске трошарине п то: 

а) у Београду, Загребу, Љубљани, Марпбору, 
MOBOM Саду, Оспјску, Савајеву, Сплиту и Субо- 
тици   no  6.000  дииара  годишње; 

б) у местима преко 2.000 становника no 3.600 
динара годишње; 

в) у месгима до 2.000 становника no 1.200 
динара годишње; 

Omi пзносп плаћају сс тромесечно унапред 
код надлежне пореске управе која издаје сваком 
таквом лицу доказ o плаћеном износу; 

Ko отпочпс продају вина И ракијс без пријаве 
n уплате овог износа или не плати na време на- 
пред наведени износ казниће се једноструким не- 
iL'ialieiiiiM изпосом. 

3) Напомсна: Сељаци п произвођачи, којипро- 
дају вино п ракију сопственог производа n ca соп- 
ственог земљишта у својим' селима од 5 и више 
литара, a у градовима, варошима, варошицама и 
трговиштима од 10 и више литара одједанпут ne 
сматрају сс точпоцпма na СИТНО n ne плаћају 
трошарину na таксу. Исти могу и na велико про) 
давати пзвап свога места становања вино у коли- 
чинама преко 50 литара, a ракију у количинама 
преко 25 литара одједанпут слободно од троша* 
рине n точаринске таксс. 

4) Напомеиа: Почсв од 1 јапуара 1933 годипс 
општине he моћи наплаћцвати na име општинске 
трошарине на вино највише 50 динара за 100 лита- 
ра, a na ракију највише 5 динара за сваки хскто- 
литарскп степоп. 

5) Напомена: Од овако наплаћених сума no 
одредбама овс тачке иод II предаваће се падлсж'- 
noj банској управи 50о/о a остатак припада др- 
жави, a na подруч.ју гра.ча Београда дотичпим оп- 
штинама. 

6) Напомена: Точиоцима пића 
в?лико, којп разрезани износ no 
положе пајмање за два двомесечја 
во точења пића. 

1 (апомена: 
7) Приватна трошаринска сместишта за г.п- 

no или ракију од првог априла 1932 године уки^ 
дају ес. Сопственицима ових сместишта разреза- 
lic се износ na пме државне и бановинске троша- 
pune no овоме проппсу, a na основу точаринске 
таксе. Сопственик приватног сместишта, који не- 
ма'точаринско право, дужап je одмах поднетп 
молбу падлежпој власти за издавање дозволе за 
точење пића, на основу које Ке му се разрезати, 
порсд точаринске таксе, и одговарајући износ на 
име државне и баповпискс тротарипе. Затечене 
залихе у смесхишту неће се моћи отуђити док 
се пс добије точарппско право. 

8) Напомена: Плаћена државна трошарина no 
досадашњим прописима na вино и ракију затечену 
na залихи првог априла 1932 године вратиће сс 
no молби точиоца пића, коју мора поднети до 
1   маја   1(Ј32   годппе. 

Исто тако вратиће се na затечене залихе mina 
n  ракије n бановинска трошарина од стране ба- 

no  молби, која се мора иодис- 

na СИТНО n na 
овој тачци не 
одузеће се пра- 

пспод   10   литара  тсчпости 
ipa nelic сс узиматп у обзир 

НОВИНСКИХ   управа 
тп до истека рока, 

Количине   ракнјс 
n Bima пспод 20 лита 
код ових  повраћаја. 

9) Напомспа: Почсв од првог апрпла 1932 
године nclic će наплаћиваии државиа и баповипска 
трошарина na вино и ракију, бпло да je роба na 
путу затечена било да се тек отпрема купцу. 

Истога дана порвске управе извршиће задуже- 
n.e свих точилаца пића na свом подручју износима 
no овој тачки за остала три тромесечја 1932 го- 
дппе, које задужење остаје na снази све док тра- 
Je разрезапа точарппска такса. 

10) Напомена: Износи предвиђени на име др- 
жавне n бановинске трошарине no овој тачци ве- 
зани су за точаринску таксу и могу се снижавати 
и повпшаватп под нстим условима као и точарин,- 
ска такса. 

11) Напомена: За свс учињепе трошаринске 
кривице са ракпјом и вппо.м, no којнма mije доие- 
та одлука, nelic се ова пи допосити, a no којима 
je одлука допста, a mije пзвршепа, nehe се ова 
извршивати. 

Код кријумчарских кривица учшвепих са BU- 
HOM и ракијом наплаииће се само редовна државна 
n бановинска трошарина. 

12) UanoMcna: Потрсбпа упутства за извр- 
ineii.e овнх одредаба iipoimcalie Министар фи- 
нансија правилником. 

§ 3. 
У тач. 5 члана 72 Закопа o државпој троша- 

pnmi  мссто ,,3.500" ставитп ,,3.000". 
§ 4. 

11|)вп n други став тачкс 9. члана 72 Зако- 
иа o државпој трошарпии меља се и гласи: ,,9) 
na шпиритус (алкохол) и све шпиритуозне тсчно- 
стп ociiM у тарифи нарочито споменутих, ио хек- 
толптарском степепу 24 динара; a у трекем ста- 
ву исте тачке место ,,28" ставити „24". 

3, 7, 8 n   10 naiioMcna у истој тачци  брисати. 
1, 5 и 6 паиомеиа постају 3, 4 и 5, 9 иапомепа 

постаје (i напомена, a 11, 12 n 13 напрмена na- 
стају 7, 8 и 9 напомепа. 

7) Напомепа: Разлика 11зме1)у старе трошарии- 
ске стрпе и стопе no овоме Закону на шпирит, 
који се налази у промету само код точилаца пића na 
велико, вратиће се заинтересованим лицпма iioibii- 
ховој молбп, коју морају подпетн до 1 маја 1932 
годппе, начин извршења овога повраћаја одредп:- 
he Министар финансија, 

9) Напомена; бановине и општине неће моКи 
ударати већу трошарину na шпирит од 5 динара 
за сваки хетолптарскн степеи n то бановине no- 
чев од првог априла 1932 годмне a општмпе од 
првог јануара  1933 године. 

10) Напомена: у року од 30 дана од дана 
ступања на снагу овога закона, произвођачи ишн- 
рита биНе дужни образовати продајпу централу 
за  nmnpiiT у  Београду. 

Лко се унапред остављеном року ne образује 
продајна централа од стране произвођача онда 
he Мпппстар финансија образовати продајну цен- 
тралу за шпирит у Београду. У сваком случају Мн- 
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нистар финансиЈа имаће у управи централе no- 
ред свога комесара најмање два члана које he 
он именовати. 

Преко ове централе вршиће се ародаја шпири- 
та у земљи п извоз овога у иностранство. Код 
продаје у земљи утврђиваће се с времена на врв- 
мс цена шпирита прсма његовој врсти и према 
намени. Цену шпирита утврђиваће Министар фина- 
сија по саслушању управе продајне централе. lipu 
извозу шпирита преносе се на централу сви кон- 
тнгепти стављеног шиирита у иромет у земљи 
у циљу искоришћавања извозних повластица. 

Састав централе и њси делокруг прописаће 
Мшшстар финансија уредбом, у споразуму са Ми- 
нистром трговине и индустрије и Министром по- 
љопривреде п у сагласности са Финансијским од- 
бором Народпс скупштине. Трошкови централе у- 
iiocnhc се у продајпу цену шпирита у зсмљи. 

11) IlanoMGiia: СЈвлашћује сс Министар финан- 
сија да споразумно са Мтшстром тр^овине u ии- 
дустрије и Мппистром пољоприврсде пропишеме- 
шање шпирита са бензином за произв )дњу срестава 
за Tcpcibc мотора. Мо оиако произведено срет- 
ство примењиће се трошаринска стопа и.ч тачке 
13  члапа  72  Закопа  o  државној  трошарини. 

Начии п сразмера мешања и постојан>е оба- 
везе плаћања трошарине на мешавину зтврдиће 
Министар фииапсија правилником у споразуму са 
Фппансијским одбором  Народне скупштине. 

12) Напомеиа: Мппистар финансија може no 
иотреби a у споразуму са Мииистром пољопри.- 
врсде с времсиа na време одређивати које he 
сс ciipoBiinc употребљаватл за производп.у mmi- 
рпта. Вишак производних трошкова насталих у 
овом случају распоредиће продајна централа на 
целокупну noipouiibv шпирита у земљи. 

§ 5. 
У тачци 10 члаиа 72 Закона o државпој тро- 

niapiiiiii мссто „•!" ставити ,,8". 
3 н 4 напомена уз исту тачку бришу се. 

§ 6. 
Тачка   11   члаиа   72   Закоиа   o   државној   тро- 

шарини брпшс се. 
§ 7. 

У  ставу другом  члана  7G Закоиа 0  државној 
трошар]   брисати  последњу  реченицу. 

Последњи став у истом члану брише се. 
Додаје сс пов став који гласи: „Радње поме- 

нуте у напомени 4 уз тарифни број 62, у поглс- 
ду трошаринске таксе и плаћања на име трошарине 
државне и бановинске плаћаће no тач. a, б, в, 
у Т.Бр. 62 Закона o таксама". 

§ 8. 
Овај Закон ступа у живот кад 

пише   n   добија   обавезну   снагу   1 
године. 
1 априла 1932 године 

у Београду. 
Секретар, 

Др. Драг. ЈевремовиЈ!, с. р. 
Претседник 

Народне скупштине, 
Др. К. Куманудп, с. р. 

(М. I'.) 

Антс  Павели1|: сч  има 

га Краљ 
априла 

no-f- 
1932 

Пре т с е д н n к Д р. 
г. Министар финансија, 

Мпипстар финансија др. Мнлорад Ђорђевић: 
Господо сспаторп, у пме КралЈевске Владе молим 
Сенат да овај законски предлог изволи огласити 
за Miran n упутити га одмах Финансијском одбору. 
Разлози за хитност у главном су познати Сенату, 
јер сам већ имао прилике да истакнем, да je овај 
законски прсдлог, као n друга два законска прсд- 
лога, која су iseli прошла кроз Сенат, у најтешњој 
вези са буџетом, те je потребно да што пре ступи 
na снагу. 

Претседник др. Анте Павелић: Господо 
сенатори, сада ћемо пристугшти решавању o хит- 
постп. Ona господа која су за то да се овоме прсд- 
логу призна хитност, нека изволе седети, a onu 
који нису за то, нека пзволс устати. (Већина седи.) 
Већина je- седела, према томе je хитност усво- 
јена. Објављујем да je Сенат усвојпо хитност о- 
иога законског предлога, кбји he се доставити Фи.~ 
nancnjcKOM одбору. Слаже ли се Сенат с тим да 
сс Финансијском одбору остави рок до 11 овога 
месеца у вече, да бисмо овај законски предлог 
моглн узети у претрес na једној од наредних cev- 
nima? (Сложап одзпв: (^лажс сс!) 

Реч има г. Претседник Министарског савета 
др, Војислав Маринкрвић. (Аплауз.) 

Прегседник Министарског савсга, Министар 
iriHOCTpair;ix послова, др. Војнслав MapiiiiKOBiiii: Го- 
сподо сенатори, сматрајући да je извршила свој 
задатак, Влада којој je претседавао г. Петар >Kmf 
KOBiili поднела je оставку n Његово ВеличаНство 
Крал> благоизволео je именовати нову владу, KO- 
JOJ je част претставити се Сепату. 

Програм нове Владе je исти onaj na коме je 
изабрано садање Народно Претставппшгво. Кра- 
п.еиска се илада, према томе, с разлогом нада да 
Ке у еиоме раду имати вашу пуну потпору. Ona 
UH продужити припремање потребних закона.пред- 
виђених земаљскпм Уставом, и износиће их вама 
редом, према хитности, на процену и решење. 

Сматрајући, међутим, да je суштина тога npo- 
грама начело народног и државног јединства, me- 
na Le политика бпin одлучно упућена у правцу 
да рлакша и убрза прибирање свих здравих парод- 
НИХ елемепата око тога начела. Влада je дубоко 
убеђена да огромна већина наррда стоји непоко- 
лебљиво уз заетаву државпог n народног једин- 
ства n сматрам да то треба да се изрази и у повом 
политичком груписању. To je непоходна погодба 
сваког пормалпог политичког жцвота. (",ве док то 
пачело mije примл.епо од СВИХ н свакога n ИЗДИГ- 
путо изнад свих другах обзира n политичких n 
партијских комбинација, ми ее ne можсмо no дру- 
iTiM основама диференцирати. Краљевска влада у- 
путиће целокупну своју политику тако, да се тај 
неопходни процес за нормализовање политичког 
живота убрза и олакша. To je једини пут који нашу 
Отаџбииу води дефинитивном консолидовању и 
обезбеђспом папретку. 

Но, сем тог еиог политичког вадатка, Кра- 
љевска влада узеће одмах у процену и решење 
n важне проблеме које, независно од сваке поли- 
тике, културни, економски n социјални живот uo- 
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ставља прсд пашу земљу, ис чекајући решење 
политичких питања. Светска привредна криза, Ko- 
ja je бсз примера у модерној историји, захватила 
je такве размере да није могла остати без утицаја 
и na нашу земљу. Taj се утицај neh тешко ocel.a. 
Влада je свесна све тежипе тс ситуације и потребе 
да се предузме све mro може омогућити н&шо\ 
земљи да из тешкоћа створених општом светском 
привредном кризом изађе са што мање жртава 
и што мање штете за своју привреду. За извесне 
од тих мера Краљевска влада мораКе тражити и 
одобрсње Народпог претставништва и препору;- 
чује их Beli сада вашбј пажњи и процени. Нз ве- 
лпкс привредне битке, коју данас бију сви народи 
за! свој опстанак и напредак', Краљевска влада 
ие сумња ниједног тренутка да he nam народ изићи 
победопосно и да he n у тој новој бороп показати 
one особине пожртвовапостп, храбростп и одлуч- 
iiocTii, које су осмгурале и успсх далеко већег и 
тежег дела народног ослобођења и уједињења. 

Најпосле, Краљевска влада сматра за потреб- 
по да нагласи да he сполЈиу политику водити no 
ncli утврђеним директивама које су вам познате 
и које су добиле и вашу сагласиост. (Аплауз.) 

11 p стсе д н и к др. Анте Павелић: Прелази- 
мо, госиоло, на дневни ред. Ha дисвпом je реду: 
утврђивање дневног реда за иДућу седницу. 

Предлажем да на дневни ред наредне ссднп- 
це, која he се одржати сутра, у 10 часова, ставимо 
решавање o 1 [равилнику o организацији службе 
и службеннцнма у Сенату Краљевине Југославије. 
Прима ли Сенат овај дпевни ред? (Прима.) Od.jn;- 
љујем да je примљен. 

Закључујем данашњу седницу, a урпчем иа- 
редну за сутра, у 10 часова, са дневним редом 
којп je Сенат изволео примити. 

- Седница je закључена у 10.40 часова. — 


