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ne 
Присутин r. г. Министри: Мшшстар социјал- 
политике и народног здраоља Иван Пуцељ Ми- 

иистар физичког паспитања иарода др. Драгаи Ki)a- 
љспиН и Мииистар грађсвина др. Стјепан Сркуљ. 

Почстак у 17.45 часова. 

Садржај: 
1) Чптаи.с ii усвојење записника XXIX редов- 

иог састанка; 
2) Одобрсњс боловања сенатору г. Стјепану 

Јанковићу II ссиатору г. Трајку Хаџи-Бошковићу; 
3) Саопштење извештаја o коиституисању Од- 

бора за проучавањс законског предлога o конвен- 
ција.ма и споразумима o режиму вода, закључсиим 
11змс1)у name Крал.сиинс u Краљевине Румуппје 
и Одбора за проучавање закоиских предлога o 
споразуму o клирингу закључсиом 11змс1)у наше 
Краљевине и Републике Аустријс и наше Краље- 
Biiiic и Швајцарске Конфедерације; 

4) Саопштењс да су сенатори г. Ивап Хрибар 
и друг. подиели прсдлог резолуцијс o изради др- 
жавпог иривредног програма; 

5) Саопштељс o коистиуисаљу Одбора за про- 
учавање закопског прсдлога o конвенцијама o ре- 
жиму вода, закључепим између паше Краљевппс 
Краљевине РумуниЈе и Одбора за проучаван>е'за- 
копскпх предлога o споразуму o клирингу између 
паше Краљевине и Републике Лустријс и наше 
Краљевине и ШваЈцарске Конфедерације; 

6) Молбе и жалбе; 
7) Диевпи ред: Прстрес у начслу и поједипо- 

стима и коначно усвојеше извештаја одборскеве- 
hnne o иредлогу Закоиа o сузбијању иесавссие 
спекулацијс  животпим  намирнпцама. 

Говорпици: Известилац одборске Beliiiiie Дака 
Поповић,  известилац  одборске  мањине  Свстозар 

ToMiili, Министар социјалпс политике и пародпог 
здравл.а Ииап Пуцељ. 

Прстссдипк д р. Лнте Павели11: Господо 
сенатори, отварам XXX редовни састанак 'Сеиата, 
Молим господина Секретара да изволи прочитати 
3afffiCHHK^Ž9 рсдовиог Састанка. 

Секретар др. Иван Гмајнер чита записник 
29 редовног саСтанка. 

Прстссдпик др. Аите Папе.т!.: Има ли ка- 
квих примедаба на овако састављсии записник?. 
(Нсма). Пошто примсдаба пема, објављујем да je 
записнцк примљси. 

Сскретар др. Ивап Гмајиер саопштава мол- 
бс господе Сснатора Orjciiaiia Јанковића за боло- 
вањс до краја овог мссеца, ради лечења, и <:енато- 
ра г. Трајка Хаџи-БошковиКа за 20 даиа боловаља 
ради лсчења. 

Претссдник др. Ame Павелић: Одобрава 
ли Сепат ове молбе господе Сенатора за боло- 
вање? (Одобрава). Оглашујем да су одобрена бо- 
ловаља г. сспатору Стјспапу Јанковићу до кра- 
ја овог мссеца, a сенатору r. Трајку Хаџи-Бошкови- 
hy  20  дапа. 

Секретар др. Ивап Гмајнер саопштава: 
Одбор   за   проучаван.е  закопског   прсдлога   o 

конвенцијама и споразумпма o рсжпму вода, за- 
кљученим  пзме^у наШе  Краљевине и Краљевине 
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Румупијс извештава да се констнтуисао и изабрао 
за претоедника г. др. Мирослава Плоја, за пот- 
претссдиика r. Спиру Хаџи-РиСтића и за сскре- 
тара г. др. Емила Гаврилу. 

Одбор за гфоучавањс закопскнх предлога o 
споразуму o клирингу између name Краљевине 
и Рспубликс Аустријс u namc Краљевиис и Швај- 
царскс Конфедерације извештава да се конституи- 
сао и изабрао за прстСсдиика г. др. Мирослава 
Плоја, за потпретседника г. Спиру Хаџи-Ристића 
и за секретара г. др. Емила Гаврилу. 

II p ет с с д u u к др. A'HTC Ilaucnili: Прима ли 
Сеиат на зиање ова коиституисаља? (Прима).. Из- 
волитс   чути   даља   саопштсља. 

Сскретар др. Иван Гмајнер саопштава: Се- 
натор г. Иван Хрнбар п другови подиосс Ссиагу 
na решсше иредлог резолуције o изради државног 
привредиог програма. 

Taj предлог гласи: 

ПРЕДЛОГ (РЕЗОЛУЦИЈА) 
o смерницама за будућу привредну политику др- 

жаве. 

Високи Сенат благоизволео je закључити: 
Да се  прнврсдна  полнтика Краљевипс  Југо- 

славије поСтавп na чврсту оспову н уреди no иа- 
челима   смотрепог   и   умпог   гоСподарсља   са   na- 
родпом нмовнном, изабрат je 

Нарочити одбор 15 чланова, 

Koje му he битп задаћа, да пађе и Сенату у 
расмотрпвање u закључивање предложи смернице 
за будућу привредпу политику државе. Ове смер- 
пице треба да обухваКају тако опћенити правац 
прпврсдпе политнкс са оСобптпм погледом на ме- 
^упародпе одпосс пошто и поједппоСти у одпосу 
разлнчитих грана пашег привредиог удејствоваи.а 
којс мора тежити к тому, да искориСтимо властите 
ириродпе нзворе богатства у таквој мсри, да по- 
станемо што псодвисиијп од ииострапства и да hc 
пам наша пародиа имовипа допосити што већих 
користи, како биСмо тиме за будуПпост избегли 
кризама такве прнроде, каква нас je Сада повукла 
у свој вртлог. 

у Београду, дне 14 јуиа 1932 годние. 

Стоваи Мпхалџић, с.  р. 
Др.  Сава Љубибратић,  с.  р. 
Др. Валсптии Рожић, с. р. 
Милоје Ж   JoBaiioBiih, с. р. 
Инж. Д. rioiioBiiii, с. р. 
Др. Љ. Станишић, с. р. 
Т. Јалжабетић, с. р. 
Прота Павле Убавић, с. р. 
Др. В. Андрић, с. р. 
Иваи Хрибар, с.  р. 
Др. Диико ТрннајстиК, с. р. 
JaiiKo П. Самуровн!!, с. р. 
Дим. Д. ИлиџаиовиЈ!, с. р. 

Др. Желимнр Мажуранић, с p 
K. Л. Тимотијевић, с. р. 
Др. М.  ИвковиИ, с.  i). 
Асим Алнбеговнћ, с.  р. 
Др. М. Плој, е. р. 

ПРЕДЛОГ 

Сенатора Ивана Хрибара и другова o утаиачењу 
једнога програма за државно господарство. 

Утаначеље. 

(Уговори o мнру после Светскога рата промени" 
ли су земље вид Евроие из осиовице. Сасвим при- 
родно je, да je иолитичка промена морала имати 
за иоследицу и велику промену у господарским од- 
иоснма. 

Чим je бно свршен 'рат паСтала je дакле 
за све државе прека потреба мислитп na то, како 
бн имале своје гоСподарство за бу^ћиост уреди- 
Tii, да дође у склад Са великим иолптичкпм проме- 
нама. Јасно je наиме морало битн, да су промене 
граница после рата, даље изчезпуће доСадањнх 
велнких господарствепих једннпца н пастанак но- 
внх, мањнх једпппца na љиховом месту, Ство- 
рилс ii3 тсмеља друкчнје увете за господарСко 
удејствовање, nero ли ty постојалп до рата. То- 
му новому положају примерпо пмало се je пре 
свега уредити домаће државно господарство, на 
то iiai< приступнтн 1дто брже к преуре^ељу поСтоје- 
ћих ме^упародппхуговора, да се прилагоде проме- 
њеним прплпкама. 

Жалпбоже mije евет бно свесан тога. Бп- 
ло je, како бпва no каквој катастрофалпој олујп, 
нлн no потресу. РадоСт, која захваћа њима постиг- 
путе људе, кад впде, да je погнбељн нестало, има 
врло радо за последпцу да се ради ње ne ссте naj- 
пужппје. Чим će полагапо тргну из сграха n здвој- 
nocTii, која пх je наСтупом и трајаљем катастрос^е 
обузела, враКају се ве^ пз пуке навике к Своме 
свагдањему жпвоту. 

Тако je бнло н овде. Сретпп, да je крај смрто- 
iiocnoM n унИЈшујућеМ рату, каквог до Сада mije 
познала повесница, одајали ćy се пародп upe све- 
га благима мира, које су заље имале зато повпх 
прпвлачпостп, јер Су nx тако дуго бплп лпшепп. 
ВраћајуКп сс пак држављапскоме своме удејство- 
ваљу, усмеравалп ty je у старе колотечппе. Про- 
мељепе државпо-правпе прилике ппсу их узнеми- 
равале, кап да пмају земљоппспе промепе, које су 
пастале поСлс мпровппх уговора, само картограф- 
ско значење. 

Прп томе се дакако ne Сме заборављатп, да 
су Се пародп, којим je светскн рат доппо ослобо-t 
ђење и осамоСвојеље у властитнм државама, овој 
велпкој стечевини радовали та Се upe свега ла- 
ћали посла око урецивања државне управе. Потто 
je у Beliimii случајева Beli ово Само ппгање, јер 
je нскрсло тако пепадпо, паишло na веће илн ма- 
ње потсшкоће, педостајало пм je времеиа за размн- 
шљање o задаћама впте (државпе господарСке 
полптпкс. 

Државе пак су победпице оСе11але задовољ- 
ство, да iiM  je уСпсло  дрскпм  протнвппцпма  на- 
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ложити санкције и контрибуције, којих прве Су 
сматрале, да he их на луго доба нуткати к миру, 
потоњс пак да омогуће поправити и надокнадити 
матсрпјалпу IIITOT}', коју je лакоумно и објестнО 
изазвани рад проузроковао. 

Под овим дојмовима, утисцима и потребама 
ишао je живот својим путем даље. Свима се чи- 
иило природно, да ne Се, чим се излече pano, које 
je задао сретно докрајчени свстски par, живот 
развијати на начин, како испред para. 

Међутим спремала' се je противдржавна побе- 
дитељица сасма no тихо добро промишљена и гтом: 
no ћодготовљена завера, којој у повести народа 
исто тако нема примера. 

Немачка, побеђена, изнемогла и стојећа прсд 
реиолуцијом, приморана je била закл^учпти мир. 
Опирала се je до душе тешким условпма; видећ 
пак, да еу Савезници сложни n пеуступни, прихва- 
тпла je коначно њихове захтеве, и потписала je 
мировни угонор. Али: 

И тај мпсаопи придржак почела je врло у- 
мешпо одмах онако оживотварати, да тога дру- 
га уговорна страна ни опазила mije. Чим je ono 
iioTinicaii MiipoHim уговор, почела je наиме нема- 
чка штампа као на комаиду писатп, да je Нема- 
мка морала да ћреузме ужаспс тсрете, али да Се 
тога ne плаши, Свст lie ее, - тако je немачка 
пггампа уверавала — осведочити, да Немачка mi- 
je истрошена, како te суди, него да су њена 
врела у всзи са радпом Спагом и енергијом њеног 
становништва таква, да Ке тешким уСловима ми- 
ровипх уговора тачно задовол.авати. Особито сс 
je у разшш варијацијама износило немачком штлм- 
пом поСле постигнутог споразума гледе Јуиговог 
нацрта. Њена од вајкада јако добро организова- 
на тисковна Служба побрииула се je здушно, да 
су се ове гласине ibcne домаће штампе поновно 
ii у разним - - дакако joni самосвјестним вари- 
јациама ширнлс у страпи, нарочито у антантним 
државама. 

Ово mije остало без очекиваног утиска. Чим 
се je то могло опажати, ишли еу пак на рад агенти, 
ii>eiie високе финансе у Сједињеним државама Се- 
верпс Америке и у Апглпји, подупртим својим 
иредратиим пословпим везама у овим државама 
и почели су агитацију за зајмове всликим немач- 
KiiM градовима и индустријалним велеподузећима. 
MiioiiiTBO каииталија, које иису више доиосилсдо- 
бити кошто за време рата, у всзи са грамзивошћу 
америчких и снглеских бапака, било je овим аген- 
тима екупоцепо савсзпнштво. После пар година 
Beli mije било у Нсмачкој велеграда и таквих 
има тамо више пего ли игде другде na свету — 
који ne би био имао Behcr ипостраиског зајма. 
Исто тако су мпога немачка индустријска велепо- 
дузећа нашла кредите na страни. 

Зајмови долазили су у Нсмачку Републику, 
истипабог и пз Холандскс, Данске и "Шведске; али 
главпи капали, no којима je долазило у њу злато, 
спајали су ју са Ссверпом Америком и Великом 
Вританијом. Банкири ове последње имали су такву 
љубав до Нсмаца, да су си у Францији позајмп- 
вали мплпјардс поваца само зато, да су га могли 
елоцирати у Немачкој. 

Под таквим околпостпма ппвестпрало ес je 
у Немачкој премда je изгубила рат те je имала 

платити тешкс репарације и санкције од 1920 го- 
дине, даље, много више новаца у нерентабилне 
јавне и репрезентациске зграде, даље у парковс, 
купалишта, окревалишта, планетарије, стадпонеи 
подобпе ствари, него ли у којој год држава побед- 
ппца. Сем тога трошиле су се певероватие своте 
на благоустројство градова. Пошто се je томе у 
немачкој општинској политици посвећивала одвај- 
када бсз тога највећа пажња могло би сс било овс 
издатке без оштећења јавног интереса одгодити 
na згодније доба него ли беше доба непосредно 
после тако ужасног ратног пораза. Коначио се je 
Немачка као да плива у злату одмах после рата 
тако коренито латила социјалног скрбства као mro 
никада прије, премда je у мирпо доба — 'ничим 
несметана - живела у великом благостању те си 
je гомилала богатство иа богатство. Читаве нове 
четврти настале су у великим немачким градовима 
услед подигнућа нових, елегантних, са свима мо- 
дерним удобностима снабдевених, хигијенско бсз- 
вадних, na општинске трошкове подигнутих Kylia 
ca јевтиним становима паводпо зато, да се тиме 
омили станбена криза, у истини алн зато, да ее 
ггрипадницима социјално демократске страпке, која 
je добила државну власт у руке, спрема веКе н 
хигијенски безпрекорне стапове, те се овако ка- 
сернира поуздане бираће; пз истих политичких 
разлога дакле, из којих je у Бечу, главном граду 
Аустрпјске републике, која сада пред светом тако 
силно кука n јауче, дало уградити монструозне 
станбене касарне за no десет дпсуИа станбвника, 

- дакако прокушаних социјалних демократа. 
За ово служили су Мемачкој у ппозепству 

закључени зајмови. Ови су зајмовп угодпо опло- 
ђивали подузетност немачких привредних кругова, 
јер су омогуЈиавалп јавне радове, стварали потребу 
наруџаба разноврсних индустријских производа, n 
тиме стварали повс вредноте. Јаспо je, да су ове 
врсдпоте долазплс посредпо и држави у корист, 
олакшавајући joj испуњавање према државама no- 
бедницама мировним уговорима преузетих обавеза. 

Да се нису из спекулација, какве увек прате 
капиталистички финанцијални систем, појавиле на 
инострапим n то најприје америчким и брзо 
na  то   u   na   енглеским повчапим  тржшптнма 
потешкоће, била би сс no свој прилици ова игра 
пастављала. Немачка би се бпла позамљивала да- 
ље n била бп пспуњавала обавеза no Јупговом na- 
црту. Чим je али нашла северно-америчке и en- 
глеске благајнице затворепс, дошла je у погибао, 
да he та игра бити открита. Да то спрсчп .почело 
се je ударати у non.iamiio зиопо, да je пемачки 
парод, радп плаћања санкција n репарација, na 
рубу пропасти и да прети свим већим општинама 
n индустријама бапкрот. Jom впше али деловала 
je noMiicao na прстеће губитке огромппх, у Мемач- 

;ку датих зајмова. Чим je, дакле. Нсмачка, рачуна- 
jyliii ca психолошким моментом, папуппла свстса 
болним својпм вапајпма, нашли су овп одмах јаког 
обзира у круговима њених позајмљивача. Бојећн 
се за губитке, који би могли задесити њихову кли- 
јептелу, обратпле су се велике америчке банке, ко- 
јнх потражпвања у Немачкој су пшла у милијарде, 
к Претседнику Сјсдпњеппх Држава Севсрпс Аме- 
рике, Господину Хуверу, са хитним представкама 
каква прети привредному животу Сједшвепих Др- 
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жава, ако сс Немачкој ne пружи помоћ. Оис прсд- 
ставке, потпомагане званичним корацима немачке 
дипломације, постигле су крд Претседника Хувера 
успех. Тим лакшс, пошто je n влада Велике Брита- 
нпје из сасма^прдобних разлога била предобљена 
sa попуштање према Немачкој. 

IIITO сс je даље десило, познато je. Немачка 
je постигла да су на основи међународних уговора 
утаначене платежне обавезе биле суспендоваие. 
Њој за љубав mije ес неких држава, премда су се 
једностраним поступком жнво вређала њихова сте- 
чсиа права, mi питало да ли na то пристају. Међу 
оиим лржавама je такођер nama Краљевина, и мп 
сви знамо у какав смо непријатан и крајње мучан 
положај дошли само ради тога, јер су из наших 
државних доходака испале репарације, na које емо 

- поуздајући се у неповредивост међународних 
угопора -   за сигурно рачунали. 

Да се je Друштво Народа после смог постан- 
ка иочело бавити поред политичких рдмах и са 
господарским приликама у оквиру иово-насталих 
геополитичких промеиа, сва je na име вероватност 
да ис бп било дошло др кризе, која сада обухвата 
сав свет, или бар ие у озом опсегу. 

Нска мс се али ne разумије криво. Никако ne 
осиораиам великих заслуга које cn je ова no renn- 
јалпој замисли великог претседника Вудрова Вил- 
cona утемељена институција придобила за то да 
уведс у међународне односе више сагласности и 
добре воље за сталожавање насталих спорова. При- 
знати ваља, да се na трм прљу може попоситп 
са знаменитим успесима далскосежног значења. Сва 
je na име прилика, да се неких државника стра- 
хоте свстског рата нису ни најмање дојмиле, na 
6и зато всК били изазвали ново, jom веће крво- 
пролиКе од опога којег смо били сведоци, да им 
imje стало na пут Друштво Народа. Опћенита 
криза, која je из поменутих разлога нзбити морала, 
ne би сс можебити тако очајно осећала да joj није 
понашање Немачке додало такве оштрине. Сва- 
како пак мора овај ocehaj довести до размишљања 
како у очиглед можебитним будућим изигравањем 
свечаних међународних уговора поставитп при- 
вредну политику na основу, која би одговарала 
светским ратом тако темељито промењеним при- 
ликама. Наћи ову основу за Краљевину Југосла- 
вију к томс смера мој и мојих господе другова 
предлог. Нека сада изложим, како еи то замиш- 
љам. Прп том али одмах изјављам, да својих на- 
зора ne сматрамо за једино ппавплпе. Више очи 
liinne види n Binne глава isnine зпа. У високом 
Сенату има толико душевног капитала и сргнуло 
ее толпко практичких искустава, да може њихова 
сиптеза довестп до најкориснијих закључака. И 
за то мп пде. 

Повод за предлог дала ми je пракса, која je 
код nac од уједињења до данас била обичајна и 
која no моме мишљењу у много чему ne одговара. 
У главном али мн je дала повод брига зато, да ее 
за можс битна будућа критпчпа времепа бољс 
спремимо nero ли емо били спремни еада. Moj 
план je upe свега у томе, да дамо нашим владама 
за неко доба - - и ja предвиђа^ 10 година -- ста- 
повите смернице за државну привредпу политику. 
To јеет смернице којих he ее моратн придржавати 
евака влада ако их у колико и у колико их I la- 

родпо Прстставпиштво ирама неочекивано наста- 
лнм  непредвидљирим околностима  ne  промени. 

Зашто полажем важност na то? — Зато јер 
ne би хтео да поједина Министарства решавају 
у живот државе и народа витално засечајућа пи- 
тап.а привредног значења једино no находењу и 
схвакању Господипа миџистра. Сва част генијал- 
пости n енергији садањих господе министара. Али 
њој ne може никако бпти na уштрб, ако се no 
неком напред одређеном нацрту, чијег остварење 
има да води к великим циљевима, у смери у прав- 
цу, у којем би могла - - у узрочној вези са овим 
циљевима ■ доносити највише користи. Дозво- 
лите ми присподобу, Има бујица, које, пошто им 
je препуштено, да се необуздано, разлевају, na- 
носе читавој околини штету. Чим али, ее пример- 
miM заградама стежу, могу папраиама за уметпо 
намакање n искориштање водних снага постати 
високо рентабилне и уродити највећим благосло- 
вом за простране покрајине. 

11з прошлости треба да учимо за будућносТ. 
Баш у прошлости пак с.мо вчдели, како су кадкада 
иоједппп Министри у својим ресорцима радили 
као апсолутнн господари, ne марећи за то, како 
he се њихове одредбе одржати у општем држав- 
noM господарству. После 6 јапуара 1929 године, 
билО je додуше бол>е, јер гоепода министри пиеу 
били оптерећени страначким обзирима. У Видов- 
даиско уставно доба али се je министар врло често 
upe свега питао-не како у тој или onoj ствари изи- 
скује корист државе, nero - nrra lie рећи његови 
бирачи n како he то примити извршни одбор n>e- 
говс странке. Код оваквог стања ствари није било 
дакле чуда, да ее je гдекоји мпппетар уживао npe- 
више у мишљење, да му ее какав друг ни зашто 
нема пачати у његове послове, јер je самог себе 
сматрао непогрешивим и од никог и ничег овисним. 
II тако емо v предпрошло доба -.- као сасвим nam 
специјалитет - доживели борбу ga пасивном ре- 
систенцијом једног министра оротив другога. 

I [ешто таквог треба за сву будућност 
онемогућити тиме, да се за државно привредно 
господарство предпишу неке основне смернице, 
које he тако за реоорне миниСтре, како и за ми- 
нистарски савет бити обвезнате. 

Нарочито IHTO се тиче пита11,а прпвреде ехреш- 
pli gratia увиђам, ла би било погрешно n штетно 
ако on na np. Министар пољопривреде, да кори- 
cm сиоме ресору, одређивао ствари, које би мо- 
гле бпти на шетту индустрији пли viče verza мипистар 
трговине n индустрије такве, које би могле нанети 
штете пол>опривреди. Успех једне и друге Стра- 
не државне привреде треба да буду у свима вр- 
ховима државне уирлие појмован једнако n то 
тако, да синтеза успеха омогући што најактивнију 
билансу целокуппог државног гоСподарства. 

Од како je избила садања оћћенита гоСподар- 
ска крпза, чује Се еа различптпх кбнференција 
које беху сазване, да нађу излаза из ње, a n nn- 
ше се у новинама, којима je задаћа, да Симпатишу 
са овим напрезањима, Сила лепих речи o брат- 
ству парода и o добрим намерама и љубави 'јачпх 
држава до слабих. Ллп, ако се мало дубље завпри 
у све ове изјаве и Сва тако добронамерна увера- 
вања, добива će све то јаснији поглед у ово сво- 
јеврсно међународно самаританство. Ono ее наиме 
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catTOjii у том, ко he га иадмудрити. У случају, 
да се ипак пружи noMoh, чини Се то тако недоста- 
тно и под таквим увстима, да će можс предвидети, 
како he запомагашс у педогледио доба доћи у 
jem очајиији положај. Међународни капитал на- 
име ne ћознаје морал. Л још мање смиловања! Ху- 
манизам je непознат појам за њега. 

У позиаји тога морамо сс иехотпцс Сетити, да 
иам je паш народ у својим поСловицама сачувао 
толико мудрости, црпљење искустава живота, да 
се чеСто пута чудимо искрицама његовог ума. 
Једпа од ових je: ,,Уздај се у се и у своје кљусе!" 
Редко када ми Je тако живо ступила пред очи, 
ко у садашњем пашем положају. Следимо, Сле- 
дммо, господо, у нашем државном господарству 
овај златни наук и спремимо се за будупност 
болЈе, пего ли смо били Спремљени за садашњост. 

Л то mije тако тешко, као mro би се можда 
кому na први поглед чинило. Ретко je која држава 
попут наше створена к томе, да развије Све при- 
вредне гране у таквој мери да се господарски 
потпупо осамоСвоје. Треба je само неколикого- 
дишњег ццљевитог рада  к тому. 

Наглашава се до луше радо, да Су данашЊр 
прилике живота такове, да mi једна земља ne мо- 
же затварати пред обкружујућим ју суСедима и 
да je самоСвојност или ти автаркија ако пс несми- 
сао,  барем        неиСпуњиво  сањарење. 

Ja оиог поглсда ne делим. Само слабићи осла- 
њају се на fioMph других. Јаох Си им али, кад има- 
ју живети од ове помоћи! Ona се брзо претвори 
у милостињу, коју морају, да узимају под попижа- 
вајућим околностима. Баш садашњост нам пружа 
за то најзговорнији пример. У неким државама 
цаиме, које скоро иа просјачкп начин дозивају 
у iroMoh. Каква разлика између н>их и Велике Бри- 
таније! И п.ој je надошла крпза иеочекивапо.. 
Смела ју je додушс; алн je није довела у очај. 
Сходним мерама, опртим на прокушану циљеви- 
тост њене државпе гоСподарске политике, и њом 
створепе ииетитуцнје росурсе знала je — нс да je 
кукајућ дозивала у fipoMoh ca стране — епергич- 
ним одредбама одвратптп oji ссбс зле поСледи- 
цс светеке крпзе, која je у бпћенити господарски 
жипот уиукла тако кобне поремећаје, 

Дакако тешко je мало успоређивати ta ве- 
ликим, младу државу - и ако поштовање буду- 
l.cr, fia ипак, скромног опСега ■ са старом, добро 
уређеном државом чије се коЛоније и доминијон-и 
стеру no целоме свету. Али немогуће то ипак mi- 
je, ако су у битном питању прилике на једној и 
другој страпи једнаке пли бар доиекле подобне. 
A то јесу. Земл.а, која je CpehoM околности после 
светСког рата дошла под жезло југословеиског 
краља, тако je природом обдарена да ne само 
садањему, него двоструко бројнијему пасељешу 
може иружати свега за удобан културни живот, 
потребнога, тако да буде себи Самому без туђе 
noMolin достатиа. Дакако, ако, сходнима, радом 
створимо за то све увете, држећи се no мојом ми- 
Шљењу следећег начелног програма: 

Пољоћривреда нека буде ооновни ступ name 
државне господарскс политике. У њој je nama нај- 
већа државна и национална ćnara. Земља je живот 
јсрбо  ona   даје   својпм   становницима  свега,   mro 

n радна снага. И какво благостање може пру- 
жити онима, којп ту радну снагу, потпомагапу 
умствепом енергијом, улажу у њено обрађивање. 
HiiTKo тога ne може схватитп, a и ne Схваћа, овако, 
како сељак. Зато je павезап na њу СД пајпежпнјим 
осећајима Свог бића, те je услед тога сељачки 
сталеж најважнија компонентна државе. On пред- 
ставл.а наЈконСервативнији живаљ, којему je свако 
роварење противу правног реда и поредка за- 
зирно. 

Нптко не чојмује боље сељака, да je еамо др- 
жаиа кадра заштићивати његов посед тс њему n 
његовој ћородици јамчити, да у миру; задовољству 
n срећи ужива знојно приређена земљена добра. 
Зато je у случају пспрпјател.еке најезде вазда 
спреман na њену одбрану. И баш та nama држа- 
ва, која пма свој постапак n касппје ослобођење 
од вековног поробл.сња захвалиЈИ сел^ачком Ста- 
лпшу, пружа све ДО пајповпјег доба удивитељ- 
iin.v доказа јунаштва свог пољопривредног ста- 
новништва за одбрану земље. 

Зато je треба, да cn je држава вазда n пот- 
пуно cBctna дужпостп дб пољопривредног пућан- 
ства те да му сс ćrapa na све могуће начине - 
школама, практичним курсевпма, уСтановама са- 
ветима, fio потреби n материјалним допрппоспма 

оспоСобити га, да пзвуче из обрађивања земље 
mro liiime користи. У даљној последпцп пак, да 
привређена добра, која му остају прско властпто. 
потребе, што боље уповчп. 

Нарочити одбор, којп je ono na предлог ce- 
патора госћодина Мини^тра др. Франгеша иза- 
бран одмах после састанка Сената, дао je Влади 
кратким путем врло скупоцених побуда у том 
поглелу n ca задоволЛтвом смо сви чули, да je 
влада већину тих побуда осво.јила. Са законом 
0 заштптп сел,ака Ступпло je Народпо претстав- 
ништво na пут земљопривредне законодаје. Жа- 
лпм само, да Се je то учинило поводом пеке са 
страна к нама дошле побуде. У суседпој нам и 
пријатељској Румунији бачена je наиме била из 
демагошких разлога у народ парола отписивања 
сел>ачких дугова. ИаравСкп je, да je ова парола 
одјекпула одмах n у другпм земл>ама. Па и код 
нас. Даггачс смо се још пожурили, да први учи- 
miMo почетни корак у том правцу. Ha срећу: врло 
опрезно. Сигурно смо свп осведочени, да ne сме 
остатп Само fipu овом кораку; ипак али мп се чини 
потребно, да све, mro ke му следити, темељито 
ироучпмо n добро промислимо, јер бп. Се иначе 
могле учинити кобне погретке, које on за државу 
n n>eny репутацпју могле имати велику материјалЈ 
пу a n — како иам Beli сама памера Румупске до- 
казује    - тешко поправљиву моралпу штету. 

Најскупоценија вредпост државе je лична е- 
нергија држављана. Ona рађа радост за рад, по- 
дузстпост n вол^ sa штедњу. Само omi, народи, 
којн зпаду у своЈпм редовима развијати личну 
енергију, могу се попети до благостања и велп- 
чине. Пе дај дакле Боже, да би nama држава 
са tBojoM noMolmoM акцијом! сеоскоме пучапству 
убијала у IBCM опу прпрбдпу гррдост, коју дајс 
свс. г земллпппог поседа n може бити пзазвала 
шпекулативно задуживање селЈачких поСеда. 

Пошто će у namoj Крал.евппп Скоро 700,'о 
свега Становништва бавп са полЈОдељством n npn- 
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врсдиим гранама, које су Са њом у вези, кошто 
сточарством, воћарством, хмељарством, виноградар- 
ством, шумарСтвом, природиа je ствар, да мора 
сваколика оСтала ћривредна политика вншс мањс 
темељити на приирсдпи или бар ослаљати се на 
њу. Па и водити рачуиа o њој. Такр прс свсга 
друга најзнаменитија и исто тако потребна грапа 
државног ћривредног господарСтва. Индустрија па- 
име. Без ње би при данашњем техничком развоју 
света била држава, што човск бсз јсдпе иогс. 

Свака држава, која исма тако развијспс инду- 
стријс, да бп покривала свс потребе свог пучан- 
ства, трибутарпа je пноСтрапом каппталу. Овај 
трибут помаже често пута код производше запо- 
сленим страпим држављанима до благостаља, 
o каквом трибутарна земља ни појма иема. Било 
би ћогрешно, ако би се кошто се то na жалост 
често   пута   опажа   код   пољопривредника иа 
развој нндустрпје глсдало косим OKOM. Супротно 
треба да ме1)у пама свнма опКепито-продре убс1јс- 
ње да ју морамо развијати и заштићавати све до- 
тлс, док пас ne оСамосвоји од туђине. 

Важно пак je, да сп саставимо програм за ос- 
нивање подузећд за индустријске гране как- 
вих код пас jem нема, или за таквс, какиих 
иема још достатпо. И то програм, из којег l.e би- 
тп видно, докле има сизати и у чем опстојати 
поспеживање овог оснивања. Стварати у протежној 
полЈопривредиој држави прекомеран број творни- 
ца или ићи за тнм, да иастапу у њој кзразита нн- 
дустријека центра, која he произвађати за извоз 

па можда још n сировина, које треба са стране 
увозити — могло бп имати неугодних послсдица 
за пољопривредно гоСподарСтво и штсше последи- 
Це 33 државпи поредак. Могло би паиме нестати 
за пољопривреду потребних радних снага или бар 
би ее илаКе пољопривредних радника опаСно tio- 
скупиле. У градовима и индустријским центрима 
пак би сс гомилало разним упаљивим гесловима са- 
дањег исмириог доба присутних радника) mro би 
државпој уАрави могло задајати обилно староСти. 

Taj програм Морао би дакле рбухваћати пре- 
глед свих за^новање индустрија буди no својој 
ситуацији na промстппм крајевпма, полаг водних 
токова, обмору или пород рудника, буди no ин- 
телпгсптпом Пучанству, оСобито онђе, где има већ 
какве домаће обрти, за то примерених и препоруч- 
љивих крајева. Затпм преглед свих природпим 
богатетвом и сировинама знаменитих места, тако 
да би .рефлектантима na оснивање индустрије мо- 
гла препоручптп, или, ако би то државни интерес 
изискивао, одмах n предписати, где нека дотична 
творппца стоји. 

Овај програм саставити mije додуше лака ствар 
n ne домишљам си, да би то могло ићи обратом 
руке. Прппомочки, које влада има у геолошким, 
орографским n хидрографским штудијама n струч- 
ннм извештајима, њене управе, али сигурно дозво- 
л,авају саставак таквог програма no сазвању napo- 
чите анкете стручњака и на mro особиту важ- 
пост полажем — no саслушању господарсксЛ са- 
вета. Кад би ово питање прошло кроз господар- 
ски савет, имао би сенатни одбор, чијег поставље- 
ње са својим господом друговима предлажем, ство- 
рити своје закључке тс их у ћроппсаном нзветтају 

подастрти сеиатском плеиуму у копачпо^ већашс 
n решење. 

Још морам да спомепем, да ми ее у очпглед 
неугодним ценама за житарице, којих пемо увек 
или бар дуго jom имати за извоз, чини потребпо 
riocTcneno увеети такво обрађивање наших поља, 
да ћемо са привредом неких индустријских сиро- 
вина - као n. np. лана, копопља и подобних би- 
ља — узпоставитп непосредну везу међу поље- 
дел>ством n пидустрпјом. II|)ii том би бпло јако 
идеално те у социјалном и опште државном инте- 
ресу, ако би се нам посреКило поразместпти пове 
творнице no разним крајевима земље, и органи- 
зовати ствар тако, да би у п.пма no зими добили 
рада n зараде пољопривредпи радници. Има ini- 
дустријских производа, који омогуКавају мирова- 
n.e стројева или бар ограничено пронзва^ање пре- 
ко лета. I la и у таквим обратима, који треба, да 
се безпрекидно врше, могла би ona сељачка деца, 
која je код домапег господарства излишна, capa- 
ђивати. Пошто би становала у родним кућама, 
била би донекле ипак одтегнута пеблагом упливу 
безсавестних агитатора. Такођер бн се смањиоброј 
такозваних „незапослених", јер би их у случају 
деломичпе обуставе рада исхрањевала домаћа кућа. 

Можда he ее комс обзиром na то, да има 
екоро евака земл)а своје „Мапхестре", у којпма 
се je нагомилалб малих и великих твојјпицз свих 
врсти, чинити анахронистично, ако говорим за о- 
иакио раштркање велеипдустрије код нас. Особито, 
ако се помисли какве колосалпе обрате стварају 
еовјети у Русији. Баш неблага искуства са оваквим 
центрима na западу навела су ме иа моје схва11ање. 
Прилике у неизмерној Русијп еу додуше друк- 
чије. Онђе je у случају рата, са којим морамо у- 
пркос евим конференцијама за обезоружање ипак 
jom увск ВОДИТИ рачупа, пепрпјатељскому вазду- 
хопловству тежјс могуће приближити ее њеним 
индустријским центрим, Али напредак техникене- 
he ее зауставити и искључено mije, да Ке се неког 
дана пронаћи можност веће брзине и безгласпог 
рала пропелера. У том случају mije изкључено, 
да he нападаони одрсдп непријатељског ваздухо- 
пловства MOIIII да продру у громадна разстојања. 
Сад си пак помислимо какве катастрофалне после- 
дице би могле пастатп n. np. na „Дњепростроју" 
na којег 2.500,000.000 кшшватпих сати електрпч- 
ne enepnije he no нацрту пјатилетке бити прикљу- 
чених неколико система велеиндустријског иско- 
l^nml.en.a n еиа терпторпја 600 кплометара na 0- 
коло са каквих 10 мплпјупа или jom nnine na 
оио пекоршпКап.е навезаног пучапетва, ако се ne- 
пријатељу nocpelm бомбардовање еа опаквом мпо- 
жином експлозива, колико их ескадра великих ави- 
jona може да noen еа собом. Још горе бп то бпло 
код магнитогорска или тракторстроја који се ne 
оснивају na водном погону. Деконцентрација ин- 
дустрије je дакле u с тога гледишта препоручљива. 

У najTccnnjoj вези са велеиндустријом je пита- 
ihc Kaiiiiiiua. Зато ми се je одмах onl^e треба освр- 
путп n na овај велеважни предмет. Велеппдустрпја 
треба наиме великих новчаних инвестиција. На- 
равски, да би било најбоље ако бисмо сва за опи- 
сапу индустријализацију потребпа срсдства могли 
намакнути у земљи. Искључепо би то ne бпло, 
али  само  опда  ако  бисмо  се могли  прилагодити 
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полаганому и постсмспому развоју индустрије. По- 
. што би-али тај начин превише спречавао општи 
напредак, за којим треба, да свака држава тежи, 
ако nclic да до1јс у господарску овиспост, мораћемо 
врата у нашу земљу отворити и туђему, за зара- 
дом идућему капиталу. Тим више, пошто каомла- 
да_ држава за мпоге гране индустрије немамо веш- 
тих и стручно подготовљених лица те Ксмо зато 
морати да сс за-њс ослоиимо на HOMOU из туђине 
свс дотле, док си пс одгојимо властитог школова- 
ног и практички извежбаног особља. 

Копачпо ослоп на страни капитал mije iiccpclui, 
ако сс колико могуКс оградимо од rora, да би нас 
гторобљавао. A то je Morj'he, ако сс примерном 
закоподајом за то побрипемо. 

Можда he се за one иидустријске гране, које 
су у најпосреднијој вези са пољоделством, наћи 
домаћи капитал посредством задруга. Гдегод би се 
нашло мс1)у земљорадницима практичког смисла 
за овакио задругарство, препоручивало би се, да 
влада и уиравпе власти овакве подхвате mro нај- 
издашније подупиру. 

У еваком случају нека ту иде за участ дома- 
her илм страног капитала пак je потребна кон- 
трола над њим. Свемогућности, какву си je капи- 
тал у name доба освојно и којом влада еветом, 
треба да ее изподнесе тло. He пада ми na крај 
памети да говорим против капитала. Ако je ка- 
иитал у свету зло, оида je потребпо зло. Ни сами 
боллиевицп, који су се бацили у најжешћу борбу 
против n.eia, нису успели. Дапаче, се ни из капи- 
талистичког господарства пису могли измолати и 
лежу баш у последње доба свс то више и више у 
ihe. Природно je no томе да нисам im против ка- 
питалистичке зараде. Добро знам, да joj je била 
оспова у раду, na нека буде душевном пли физич- 
ком. Зато еме no уетавпом праву иеприкоеиоиено- 
сти личиог иметка служити сопственику за иову 
зараду. Али та зарада ne би смела бити неограни- 
чена. Ona je наиме резултанта новчаног улошка у 
подузеКс и човечјег рада у тако створеном поду- 
зећу. AKO би ne било подузећа без капитала, ne 
могло би га бити im без рада. Зато en капитал no 
једнрј n радна снага na ne само физичка, него 
физичка n душевна укупа држе некакво равно- 
весје. Прама оиоме требало on тражптп начина, 
да се одношај између капитала n радне снаге тако 
праведно уреди, да престану оштрине, које воде 
к социјалним трзавицама и стварају огорченост, 
завист n нерасполоЖење међу људима, којп су na- 
везапи један na другога n међу којима би тога 
рзди морало владати поверење, сњошљивост и љу- 
бав. Ово стањс мора папослетку водити ако ее 
обазремо око себе и видимо да води - - к жесто- 
KiiM борбама и разврату. 

Истина бог: тешка je праведна рбшидба овог 
замашног Гштања; али немогућа mije. Предалеко 
би ведло, ако бпх хтео o томе излагати већ 
овде своје мишлзење. Биће затр прилике у отсеку. 
Ипак je али треба већ овде истакнути да je До- 
садање капиталиСтичко грсподарство нада ci е ja,- 
cnociio показало, • како пужио je потребпо тсме- 
љите реформе, И то у време, у које се je mro je 
особито значило - utro тако јасно показала ne- 
одржљивост марксистичко-социјалистичког rocrio- 
дарства. Доказ за  прво пам  пружа  Д.мерпка, где 

једна част Становништва тоие у изобиљу и рас- 
коши, друга — пупо већа - пак упркос огромној 
колпчппп злата у државним тресорима пати од не 
достатка n глади, како en тога im претстављати 
ne можемо; за друго пак Немачка, где je Социјално 
скрпство створило положај, који спомиње na лако 
умну инсолвенцију. Л и искуства код нас где смо 
мало превише повели се за немачким изглсдом, 
НИСу баш пајзадовол.иија. 

Реакција у погледу обеју питаља мора да 
до1)е, a и сигурно he доћи. ne чекајмо, да ло1је 
к нама са Стране, пего латимо се рада из власти- 
те побуде, да предупредимо зла искуства, ka- 
киа доживљују другђе, Оеобпто пак, да ее капи- 
талистички што upe поСтавимо na властите погс, 
јер од тога je овисно и уредноСт у соцпјалиом скрб 
ству. 

У том погледу треба, да nac крепко иомажс 
nama дипломација у слоги и eaiviacnotrn ca дипло- 
мацијом ћријател>ских нам држава тиме, да Свом 
енергијом ћоради око уетал.еп.а иалута Свпју др- 
жава na основи уведења ковинСког стандарда, чу- 
ваног међународним уговорима од сваког своје- 
вољног напуштања, Досадања пракеа, да je сва- 
ка држава смела произвољно меп.атп Своју нов- 
чану подлогу, je једна од оних ненормалних прак- 
тика капиталистичког гоСподарства, из егоисти- 
чкчх разлога, која грубом нуасилкошћу уништава 
знрјним радом n тешком муком привређене имо- 
Biine. Ова iipanea наличи Сасма неморално наче- 
ло „права јачијег". Да се пак Савремено осло1- 
бодимо овисности од стране капитала, требаће 
остварити увете за пораСт домаће капиталистичке 
iiMOBime. Оеобпто заштитом уложника. Поглсдом 
na то, да су ови у кратко дрба нашег новог др- 
жавног живота држивели тако жалосних нскустава, 
најпреча je нужда, да држава законодавним nv- 
тем уведе најстрожију контролу 1Ц1Д новчаним 
заводима и да уведе осетљиве Санкције за све 
лакоумнрм управом закривљене неподопштине. Ко- 
ликр познам интенције Господина миниСтра тр- 
roBimc и индустрије пмамо очскивати, да нам 
буду рснутци закона fio овоме предмету у доглс- 
дно доба ћредложени. 

Заједно са тиме врло je препоручљиво, да Се 
приступи такођер к ревизији нашег порезног си- 
стема. ДоСадањи терети ne само нису једнакомер- 
no поразделЈени, него су неки држављани на штету 
других врло осетљиво заштићавају. Модерно rio- 
реско законодавСтво штити no могућности госпо- 
дарски Слабије слојеве пучанства. Код nac je то 
обратно. ilam ћорески епстем погађа највише малог 
човека, дрк узима na прпмер баш капиталски јакс 
слојеве ћорезника у невероватно заштиту. Пошто 
je код nac ппиестовапо мпого страпог капнтала, 
вуче дакле овај пссразмерпо впсоку добит од ових 
инвестација коју знаде књиговодСком вештином 
још n уметпо повисивати. У Сенату већ je госпо- 
дпп друг г. Mnliiiii рпозоривао na један недостатак 
ове пореске законодаје. Ha ман>ак закона o порезу 
na личну доходарипу. 

Код расправе у одСеку мораће се говорити o 
целом nopecKOM систему и o начину њега извођења, 
na he бити прилике скрећати пажњу na неке недо- 
статке, који спречавају овакав порески финанси- 
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јални ефскат какав би сс лакоћом поСтићи дао, a 
да ii.iM при потпуном покрићу потрепиггина остане 
.jom средСтава за резерве у можним будуКим дани- 
ма оскудиЦе. 

Ha то се наиме код доСадањег државног ročno- 
дарења инје помишљало ,премда су нам репарације 
нуђале угодну прилику a и можност зато. 

lipu саДањем развоју технике осуђен je занат, 
o којем ć€ ,јс некада говорило да има златно дно, 
im Гтодређену улогу. Већину предмета, koje je on 
производио отела му je индустрија Са својим веле- 
обртова.оницама. Занат морао je će зато прем,, 
захтевима времена и прилика преуредити тако, 
да своје радионице или оСпособи за произвађање 
у иелико плп преуредити Само за оправке. Особито 
v већим градовима. У њима je дакле занат изгубио 
oim иелико значење, коЈе je имао пре победоно- 
сног похода стројека. 

У градићима, трговиштима и na селима али je 
занат очунао своју важност пошто je у узајамној 
вези са пољопривредрм. Сваки занатлија у овак- 
вим крајевима или има сопственог земљишта нли 
en ra узима у најам. Њему je дакле пољоделСтво 
и ако je занат његово звање - нузгредна привред- 
na грана. Ona му омогућује! да себе и своју оби- 
тељ прехрани; од онога, што му донаша занат, пак 
ствара пметак. On поред пољопривредника Спада 
међу one штедише, чијих стални улошци Стварају 
најподесније капиталије за оплојање општег при- 
нредпог предузетништва. 

Занат je дакле трећи стуб наше државНе го- 
сподарске згрзде и трсба je, да чврсто стоји, ако 
хоћемо, да се ne поколеба цсла зграда. Зато je 
треба са надаљевалним курСевима и стручним шко- 
лама старати ее око mro издашнијег просвећи- 
вања n оспоСобљивања занатлија. Где има домаће 
индустрије треба je помно гледати на то, да сс 
разиија у иравцу што потпуиијег усавршења нсте, 
тако, да he бити кадра челити свакој туђој конку- 
ренцији ne само no ценама, него и no израдби. 

Четврти стуб Државне привредне зграде je 
трговина. O n.oj вредило je до недавна скоро ио- 
свуда no сиету no либералистичким начелима npa- 
вило потпуне слободе. Morao се je дакле пачати 
трговином, коме je баш пало у главу; наравски ако 
je имао за ii>y средСтва али je нашао кредит. Како 
иозпато će у привредном животу либералистичка 
начела нису спонесла, na се je услед тога и у трго- 
вини почео уваћати заштитни систсм. Са „зако- 
пом o радњама , којп je ове годпнс ступно na 
снагу, je један од најмодернијих закона ове врсти 
уопигге, n ми смо пошли тпм путем. Са њим je и у 
nanioj држави реглементована трговина, na се међу 
тим захтева за њу неку предизобразбу и осмособ- 
љеност. 

Tproiiiina има ванредно важну улогу у држав- 
пом привредном жпвоту. Ona врши посрсдпиштво 
између продукујућих и трошећих кругова. Поред 
тога има, да за продукте свих врста, за које нема 
у земљи само доСтатног пописивања, тражи и iial)e 
купаца na страни, те да са стране увози к нама 
такве продуктс, na каквим самп оСкудсвамо, без 
којих će али, јер су пам no дапашљој етапдардп- 
зацији животног начина постала неопходном no- 
трсбом, umne обаћп ne можемо. 

Добро организована трговина у рукама пптс- 
лигентних стручњака са потребним знањем и ве- 
штином за правилно искоришћање обдрбних кон- 
јунктура може дакле бптп пзвором за спгурпу npn- 
вреду n неслутено благостање. Поглед no свету 
нас o томе поучи. Али нам mije требало тражити 
доказа зато im изван наше земље. Наш јасни Ду- 
бровппк пам га "даје. Ta ono je, како je то повесник 
уготовлЈеио .под крај петпаестог века, имајући три 
СТО бродова, ono пуп богаства n раекоши. У љс- 
говој државној благајни било je онда седам ми- 
лијуна златника, нека његових трговачких задру- 
га пак je пмала прпчува двадесет мплпјупа злат- 
ника или ти no прилпци две милијарде у нашем 
повпу. 

Према садањим прплпкама делптп морамо тр- 
говину у снтну, велику n прекоморску. 

Ситна трговина била je некада еамо na Седиш- 
тима феудних госпоштина, дакле no насељима која 
су онђе настала. Донекле и no већим градовпма са 
тедним, мсеечппм n годишњим Сајмовима. У name 
доба развила će je Ситна тргрвина тако, да Ке се 
ускоро у сваком n ако најзабитнијем селу наићи 
na трговиницу. lio готово али код свакс жуппе 
цркве. Ове трговинице нису до душе Бог зна како 
добро робом заложене, али свеједнако налази у 
њима сељак најпопотребнијих ствари. Тако су one 
теспо везане Са пољеделством. Везане су али и 
ипаче. Оваквс ептпе тргрвине јесу наиме у највише 
случајева у рукама самих сељака, који трговину 
сматрају за нузгредну Привредну обрт. 0)iii зато 
код продаје робе ne траже превелике зараде. Бо- 
јим ее, да lic се ради прописа закона o радњама 
оваква веза обпју Привредних грана онемогућити 
n да he се no нашим Селима полагано насељивати 
еамо трговцима fio звању, који he тражити такву 
зараду, да Ке моћи ča Својим породицама удобно 
од п>е живети. Са другпм речима: роба lie ее По- 
скупити. 

Зато мп će чини потребно, да се n трговине 
законитим одредбама ставе под такву контролу, 
која Ке штитити потрбшаче од прекомерног пско- 
pnmlian.a код купоиата робе, која je за свако- 
дневни живот неопходно потребна. 

у великоЈ  трговтш   регулисати   ће  се  цене 
потражњом саме од ееос. У пркос томе али je no- 
требно, да има и над њим власт неки дозир, да 
барем епречп картелиСања, ako on се еа намером 
onrreKen.a потрошача стваратп пмала. Презрети 
се поред тога ne Сме, да може са стране велике 
трговине претптп опасност своје врсте. Ова се je 
onaenocr Beh до сада опажатп могла. Састоји сс у 
лакоумпом кредитовању pode малим трговцима. 
Дошло je дапаче до тога да вслетрговцп, да no- 
стигну чпм nehii обрт у ćiiojoj трговини, no rpa- 
дпКпма, трговиштима ii селима нарочито траже 
л>уд11, KOJU би њима na л.убо отворили трговинице 
да у њима продавају крсдитовапу робу. Heliy peliii, 
да одакво приближивање трговине потрошачима 
пема исшто за ссбе. Ипак се ми чини, да удобиост, 
коју има куповалац, надмашује из n>e про113лазе1>а 
штета: да се Свет паучп итпе n више n TO чссто 
пута без потребс — трошити. 

Ja ne заступам мншљеп.а, које te често чује, 
да.се треба вратлти к некадањем начину живота. 
Супротивно: ja држим, да je то обзиром na свс- 
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omnTii напредак чопечапства Сасвим нсмогуКс. Не- 
кад je сољачке мајке — барем у Слопсппји знам, 
да je било тако — кад су Своје еписше слале na 
штудије — водила прн том жеља, да дође до бе- 
лог круха. Наша држава има белог круха за сва- 
ког. Иекада je nam сељак поСио одела из домаћих 
платна. Развој ппдустрије учинио je, у том no- 
гледу праву револуцију. Народиог кроја je или Bch 
иестало, или уСтупа, где га joiu има, полагано 
творпичкој мануфактури, тако да се може č пе- 
ком сигурношћу израчунати, када he га иосвема 
пестати. 

Борити се у доба механизовања радне снаге 
пЈтотиву тога, било би узалудио; али темпо и начин, 
како се ово врши ипак су нездрави. Код нас у 
Словеиији се иа пример no недељама и празни- 
цима младог сел^ачког свста no оделу скоро ne 
може више распознати од господе; ссоске девој- 
ке пак — у пркос свему отпору свештепства — 
долазе у цркву у свплеиим кратким хаљинама и 
дугачким чарапама, a да je тако, приписати je na 
onncann начин насталим трговинама no селима, 
снабдевеним велитрговцима и индустријом великим 
залихама робе, која се пак трсе уновчити, Зато je 
nman.je ,да лп on за спречење лакоумне потрошње 
ne било пожељно законитим путем створити ка-' 
утеле, no којима бп омогуКспо бпло ограничити 
отварање неограниченог броја трговина no сели- 
ма. - - У Пољској, у Словачкој, Подкарпатској Ру- 
спји и у Румупској су баш cimni трговцп no 
селима бплп узроком ужаспог осиромашења ппре- 
комерног задужења сељака. On je тамо бпо објск- 
том пајбезсавестппје експлоатације сеоских ,,кра- 
мара" — јер наслова трговаца ова врста пијави- 
ца људске крви ne заслужује. 

Номорска тргопина може за nac, пошто имамр 
дугачку морску обалу са великим бројем сјајних 
пристаништа, бити најуноснија привредна грана. 
II ако сс код куће урсдимо, да iieMo бити сами 
себп достатпп n баш кад се тако уредимо — има- 
liCMo врло добре увете за поморско трговање. 
Чим уређеније he наиме бити наше домаће др- 
жавпо господарство, тнм пепоколебшшја бнће na- 
ma валута и тим веће поверење света у nac. 

Наше трговачке академије и природна дарови- 
витост name омладине даваће нам изврсних и no- 
дузетппх трговаца. До државс пак je, да створи 
за прекоморску трговппз' остале неопходне уве- 
те. Прс свега добра копзуларпа заступства, која 
сс iielie ограничавати само na бирократизам, ne-, 
ro lic дејствено постпзатп такођер у практичну тр- 
говппу. Са задовољством сам чуо да Господин 
Министар за трговппу n ппдустрпју спрема уредбу 
институције трговачких аташеа код наших послан- 
стаиа. Желео бих, да буде ова знаменита замисао 
што скорпје ожпвотворспа и трговински аташеп 
постављеп!! барсм код наших послапстава, у др- 
жавама са којпма јесмо Beh у трговачкпм одпо- 
сима n у државама са којима има изгледа, да бп 
се овакве везс ne без паде na достатап промст 
дале успоставити. 

Сасвим je прпродпо, да може прекоморскатр- 
говипа како ваља успевати само опда, ако се може 
ослањати na домаКу паропловбу. Наша се napo- 
пловба лепо развпја и пожелпо je, да ne ослаби 

владппо заппмап.е за ii)}' npn чем нека on се осо- 
бпта пажња посвећивала даљној пловидби. 

Mama трговина мора паравскп помно пазити, 
да cn својим методама рада стечс у ппостраполт 
свету угледа и поверења. Нигде није лакше као у 
новчаништву и трговини, да се у ње увуку људп 
без части и савести, којим je искоришћање пу- 
чапства главни циљ. Њихове практике су кадре 
папетп народној и државној привреди не само ве- 
лику матерпјалпу, него joni већу моралпу штету 
тим, да у вањскрм свету убпје веру у етичка свој- 
ства парода n добро савеспост његове државпе у- 
праве .Ова потоња треба зато да учини све што 
може v правцу одстрањења таквих штеточника 
од удејствоиања код финансијских завода n трго- 
винских подузећа. Само поштепп људп одличних 
моралних својстава нека пмају места у ii>iiMa! 

Опозорио сам веК у Сенату и опозарјам овде 
поновно, да закон o изванстечајним нагодбама врло 
погибељно квари значаје. Ако je бпло n ако iie no 
свој вероватности и у будуће бити шпекуланата 
којп cn одијозним ступа1вем под стечај, чпјег npo- 
глашење може имати поред тога за последицу 
осстлјИвс казне, знаду na штету других стећи — 
у неким случајевима дапаче - знатних имовина, 
колпко лакше je то са нагодбама вап стечаја, no- 
што у то.м случају ne долази у пптање ни губитак 
части n добре повестп nn казпа. Овај закоп дакле 
завађа и иначе солидне и поштене трговце ,који 
су BiicoKo активни, na пагодбепи поступак, пошто 
им нуђа законом санкционовању добит и пастав- 
љап.с трговине у пређашњем обиму. Настало je 
дапаче пово уносно звање подстрекача к вансте- 
чајним пагодбама. 

У интересу јавне морале те угледа и nonepeiba 
у name трговство je пужпо да се закоп o вапсте- 
чајним нагодбама сасма укине, или да се новелира 
тако, да изгуби примамност уносљиве шпекулације. 

За проведење предложеног програма требада- 
како државног апарата, чијег сваки члан cn иора 
бити свестан своје дужности прама државп и наро- 
ду. Овај мора апарат, вођен свестпом, Краљу n I la- 
родпом Претставништву одговорпом влћдом, без- 
хибно функционисати, Колпко тај апарат још нема 
овпх својстава, мораћемо порадити, да му буду 
што пре приузгојена, na he зато бити Одборова 
дужпост, да тражн и нађе n за то пачппа, којп 
he јамчити за успех. Наравскп, да се у том циљу 
iieheMo смети плашити и пред темељитим ре- 
формама. 

13 јуна 1932 године. 
У Београду. 

Иван Хрибар, с. р. 

Претседппк др. Анте Павелић: За овај 
предлог г. Хрибара и другова H3a6paheMo na јед- 
noj од идућих седница нарочити одбор, који he 
га проучити ii Сепату подпетп пзвештај. 

Секретар др. Иван Гмајнер саопштава: Од- 
бор за проучавање законског предлога d копвеп- 
цијама закљученим између паше Краљсвппе и Кра- 
љевппе Румуппје o режпму вода подпоси Сспату 
свој пзвештај. 

Одбор за проучавање законСког предлога o 
споразуму  o  клирингу  закљученом  пзме1)у  name 
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Краљевине и Републике АуСтрије подпоси Сенату 
im решење свој извештај, 

Одоор за проучавање закрнског предлога 6 
споразуму o клирингу закљученом између name 
Краљевине н Швајцарске Конфедерације подноси 
Сенату на решење свој извештај. 

Претседник др. Антс Павелн11: Сви omi 
извештаји Одбора биће отштомпани, и раздељени 
госгшди Сенаторима и стављени на дневни ред кад 
то Сенат закључи. 

Секретар др. Иван Гмајпср саопштава мол- 
бс и жалбе; 

Андрије Шпилетка, пензибнара Општине Нове 
Вароши и Михаила Крачуновића, бившег бележ- 
ника општине у Кленку, 

Претседник др. А^те Павели11: One мОлбс 
п жалбе упутиће сс Одбору за молбе и жалбе. 

Прслазимо na дневни ред, na претрес извеш- 
таја Одбора o предлогу Здкона o сузбијању исса- 
весне спекулације животним намирницама. AICVIIIM 
господипа пзвсстпоца одборске већине, сенатора 
Даку Поповића да пзр.оли прочитати одборски из- 
вештај. 

11 з в е с т м л a ц o дб o p C к е в е li и н е Дака По- 
noBiili мита: 

СЕНАТУ КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ 

Београд 

Одбор Сената за проучавање заком- 
комског предлога o cy36iijaiby CKonohc жи- 
вотних намирница проучно je закопскл 
пројекат на својнм седницама од 6 до 13 
јупа, те саобразно акту Сгната од 14 апри- 
ла 1932 године под Бр. 2123 подпоси овај: 

ИЗВЕШТАЈ : 

i 1дбор je изменно предлог закона у неколиким 
ociiomm-M погледима и схватањима. Прва таква ос- 
новиа измена учињена je у питању скупоће. 

Одбор сматра да je питање регулисања цена 
ствар попуде и тражње дакле гштање природног 
формирања цена на пијацн. Свако мешање пу- 
тем закона одређивању цена на пијаци противио 
je основним економским принципима. За доказ да 
je сваки такав потхват сам за себс илузоран слу- 
же Milom слични закони ис само крд нас него 
и у лругим државама где су сс те законске мере 
показале немоћнима да утићу трајно и успешно 
na цене одпоспо na сузбијање скупоће. Из тих 
разлога je Одбор изменио и наслов законског про- 
јекта изоставивши из њега реч „скупоћу", те je 
тако скучио материју овога закона само na сузби- 
jan.v несавесне шпекулације са животним намир- 
ппцама. Према томе наслов предлога закона гла- 
сио би: .JI/>('<).loi закона o сузбијању нссавссне 
спекулације животним намирницима". 11есавесност 
у тргоиипп надзирава се од стране државе na mro 
бса сумње држава има npano нарочито у овим по- 
ратним временима када je морал na сипма лини- 
Јама nao. 

Мсшаљс државс na одређивање пијачних це- 

na било je оправдано и на свом месту у временима 
несташице робс, али данас када je робе у изобиљу 
то Mcmaibc можс бити само штетно no нашу n нна- 
че неразвијуну унутрашњу трговину. Да je данас 
na тржиштима робе са животним намирницама у 
нзобиљу доказ je и то што свс владе скоро свнГх 
европских држава морају вештачким путем да ди- 
жу цене роби како би се продуцентима рентирао 
рад. JOHI je 6ол>и доказ да je робе у изобпљу 
n таблица поднета у образложењу овог законског 
пројеката. Казпс изречене у току првог тромесе- 
чја 1932 годппе износиле су у нашој зсмљи све- 
га 3.620. динара a број прсдмета у истом врс- 
мену изпоспо je у цслој земљи свега 9, дрк се 
у првим годинама после para тај број пењао na 
стотине. 

Код нас су цене осповппм Животним памир- 
ницама и данДанас неизједначене. Тако се један 
товар пшеннце продаје данас у Новом Саду no 
120.- динара, у пеготину 160. a у Битољу no 
240j - динара. Још je већа разлика у ценама баш- 
теиских производа (грашку, кромпиру, буранији, 
салати, патлиџану н другом) та разлика je услед 
naiiK' неразвијене унутрашње трговине и саобраћа- 
ja као и нерационалне железничке тарифске по- 
литике често и 1000 "о. Талијани продају ту робу 
често n данас no десет пута скупљим ценама од 
оних који су у псто доба na новосадској пијаци. 
Одбор, a нарочито у нашбј тарифској политици, 
види главне узроке неизједначених цена. Свако 
друго утицање na цеие можс да буде само штетпо 
n убитачно na нашу неразвијену унутрашњу трго- 
вину са живртним намирницима. C тога je Одбору 
част скренути n овом приликом пажњу надлежни- 
ма na отклањање поменутих недостатака a наро- 
чито na потребу ревизије наше унутрашње та- 
рифске политике како бп се снабдевање пасивннх 
крајева могло за парод првољније регулисатп и 
како on се продукција у акгпвппм крајевима могла 
одржати n унапређивати. 

Одбор мора n оиом приликом да пзра.чп свбју 
скепсу у погледу ефекта na ствараи живот n овог 
закопског пројекта. 

11 ранији сличан закон o сузбијању скупоће 
животних намирница и несавеспе шпекулације из 
1921 године за 10 годипа свога трајања није успео 
да отклопп диспаритет у ценама намирница по- 
требних за живот. Ми и данас имамо na пример 
код електричне струје 1000<уо разлике у ценама 
(Дунавска бановина n Дравска бапошта, oko 100% 
разлике \ цени дрвета за огрев и г. д.). lln ранији 
закон mije могао у том погледу да утиче na сии- 
жење цена a не видимо да he се то моћи постићи 
n omiM законским предлогом. C тога je Одбору 
част скренути пажњу надлежнима да и у овом 
иравцу пораде како би грађанство целе земље до- 
шло до нижих цена за основне животне потребе 
a нарочито до уједначених цена у земљи. He мо- 
же се сматрати као сређено и здраво економско 
трговппско стање у земљи све дотле док су у no- 
јединим њетш деловпма тако огромне разлнке у 
ценама основних животних потреба њених rpa- 
Ijana. 

LUTO овај законски предлог mije могао бити у- 
својеп у целини у свомс првобитном облику раз- 
лог je тај што се при израдп mije користилб струч- 
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INIM саветима привредних организација. Иако још 
im до даиас mije креиран Привредни савет могло 
се ипак користити саветима стручних установа; 
na n.их со требало ослонити при изради законског 
пројекта. Mame коморе су моглс пружити Kopn- 
ena упуства n сугестије за један цслнсходап и 
потпуп законски пројекат тим upe што сс one 
свакодневно боре са несавесним елементима у тр- 
гопипи n n mro one знају и многа корисна сретства 
за онемогућавање несавесне трговине. 

Одбор je установио да je овај законски пред- 
лог у супротности са новим Законом o радњама. 
Параграф 3 предлога mije у складу са § 150 За- 
копа o ради.ама, који je одређен у погледу регу- 
лисања цена у радњама које спомпње § 3 овог про- 
јскта. ('ис дотле док се одрсдбе Закона o радња- 
ма ne покажу у жпиоту неДОВОЉНИМа, пема ее 
разлога да ес једним новим законом ово питање 
upe  времена другачије регулише. 

Одбору je част предложити Сенату да прихва- 
ти стапоипттс овог Одбора no коме je mnan.e суз- 
бијање шпекулације са животним намирницама у 
ирном рсду ствар општипских управа. Општинска 
управа je најпозванија да на својзј територији 
сузбија са највише познавања ствари и метода 
несолндне и нездраве елементе у трговинн. C To- 
ra би ваљало новом Закону o општинама дати 
оквирна овлаттења за градске општине no који- 
ма би one у сном делокругу могле доносити по- 
требне статуте o сузбијању нссолидпс спекула- 
unjc na својој територији. One статутс би имао да 
одобраиа падлсжпи бам. За ссоскс општппе пак 
требала би да изради надлежна Краљсвска банска 
управа такве статуте, a за подручјс града Београ- 
да управник града. Овакво решење проблема било 
би пајбоље и најуспешније a било би n у духу 
принципа o самоуправама. 

У току рада Одбор je установио извесне раз- 
лике у казненим одредбама пројекта и Кривичног 
закона. Тако ес каже да лажно мсрсњс у пројекту 
§ 7, другом мером мсрс него што то предвиђа 
Кривични закон у §313. Тих отступања 6д одрс- 
даба Кривпчпог закоиа je више и Одбор je казпепе 
одредбс пројекта довео у сагласност са Кривичним 
законом у колико je то нашао за потребно ne 
губећи ii3 вида и ефекат који трсба да сс постигне 
овим законским пројсктом. 

Мајзад Одбор je мишљења да on onaj закоп- 
ски прсдлог оиако како je досппшсп овом Одбору 
створно иеспоспу атмос(|)еру na нашим тржишти- 
ма и да би постао баук за трговачки еиет убија- 
jyliii у и.ему и ono мало иницијативе коју још nama 
трговипа у овим тсшким приликама показујс. Овај 
факат бн бно од недоглсдпог штстног утицаја na- 
рочито за размену добара упутар земље mro би и 
патем земљораднику и продуценту могло нанети 
огромнс штстс. Зато je Одбор пастојао да извесне 
одредбе у пројекту формулшие jacmijc. 

Не yiiymTajyliii ее у овом извештају у детаље 
|)ада одбора, већипа одбора предлаже Сепату да 
се овај закоиекп прсдлог усвоји опако како je од 
од стране Одбора предложен. Мањина подпоси 
зассбап предлог у поглсду станова. 

За .нзвестиоцс  Одбора  одређују се  сепатори 

г. г. Дака IIOIIOBIII; и Крста Радовановић. 
Београд, 13 јуна 1932 год. 

Претседник Одбора, 
Милоје Ж. JoBaiioBiih, е. р. 

Секретар, 
Т. Јалжабетић, е. р. 

Чланови: 
Ј\\-). M. MBKOHIIII, с. p. 
K. Смиљанић, c. p. 
инж-. Дака Поповић, c.  p. 
K. Радовановић, c. p. 
Свет. TOMIIII, c. p. 
Др, Отоп Франгеш, c. p. 
Махмудбеговић Сефедин, e. p. 

НЛРОДНЛ СКУПШТИНА 
Краљевине Југославије 

сазвана Указом од 23 Септембра 1931 године 
у ванредан сазив Са 7 децембра 1931 године na 
еиом 40 редовном Састанку, одржаном 13 априла 
1932 године у Бдограду, усвојила je 

ПРЕДЛОГ ЗДКОНА 
o 

сузбијању cKyriolic животних намирница 
§ 1. 

Под животним намирницама, no овом Закону, 
подразумевају ее: л.удека храна (јела n nni.c) n 
сточна храна, одећа, обућа, огреи и оСветлењс, 
као и материјал за израду истих и грађевнн матс- 
рнјал. 

Овде ne епадају предмети, којм елуже лук- 
сузу. I 

Монополисани предмети n лекови, који Се 
пррдају еамо no апотекама ,ие потпадају под 
одредбе овога Закона, пошто се и онако већ уна- 
Јфед таксирају од надлежне властп. 

ПРЕДЛОГ ЗАКОНА 
o 

сузбијању несавесне   спекулацијс   жнвотннм 
памирннцама 

§  L 

Под животним намирницама, no овом Закону, 
подразумевају се: л.удска храна (јело и пиће) и 
сточиа храна, одећа, обућа, огрев n осветлење, 
као n матерпјал за израду истпх n грађевних ма- 
теријала. 

Овде ne епадају предметп, који елуже лук- 
сузу. i i; 

Koju de предмети сматрају као предмети лук- 
сузне потрошње прописаће Министар социјалне 
политике и народног здравља саСлушавши миш- 
л>ен>€ стручних комора, као и других Стручних ор- 
гаппзација n уетапова, за које палазп, да му у 
гоме   моглсду  могу   датп   потребпа   митл.ења. 

Монополисаии предмеги и лекови, који čc 
продају   еамо   no   апотекама,   ne   потпадају   поп 
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одредбе овога Закона,  пошто се и  онако већ у 
напред таксирају од надлежне власти. 

Сваки 
§ 2. 

ко ћродаје ма какве животне намирницс 
v радњи (дућану, Продавници, на тргу, пазару, 
пијаци), или na ма ком другом месту, мрра озна- 
читн и истаћи цене Оојединим предметима и вр- 
сти робе тако, да .их свако може лако и јаснр вн- 
дети п разумети. Исто тако мора истаКп и ценов- 
ник прописан од полицијске власти. 

Нико нс сме продавати скупље од цене, која 
je за дотичну намирницу ћрописану ценовнику, 
11родаЈа испод означене цене у ценовнику дозвр- 
л.оиа je. 

Ово важи како за трговце на велико или на 
мало ујопште ,тако и за индустријалце, занатлије 
или остала лица, која Сс баве продајом животних 
намирница, било да их сЈамо ђроизводе или само 
препродају. 

Од предшс обавезе изузимају сс само пронз- 
вођачи, земљорадиици ^елЈаци, који Су своје iipo- 
изВоде донели на трг ради продаје али мс и се- 
љаци, који врше препродају туђих производа. 

Ko се огреши o предње одредбе казниће сс 
затвороМ до три месеца и новчаном казном до 
10.000.— динара. 

§ 2. 
Сваки ко продаје ма какве животне намир- 

нице у радњи (дућану), ђродавници, на тргу (na- 
зару, пијаци), или на ком лругом месту мора озна- 
чити и истаћи цене појсдиипм предметима и врсти 
робе тако, да пх свако може лако и јасио видети 
и разумети.. Исто тако мора iicraliii и ценовник, 
iipoinicaii од oiiuiTc уиравпе влаСти првог степена. 

Пико ис смс (фодавати ни намерно куиовати 
скупље од цсис, која je за дотичну намирницу 
iipoimcaiia у ценовнику. Продаја испод означене 
цене у ценовнику дозвољена je. 

Ово важи, како за трговцс па великр и na 
мало уотитс, тако и за иидустрпјалцс, занатлије 
или остала лица, која Се баве продајом животних 
намирница, било да их сама производе, или само 
прспродају. 
Од fipcvubc обавезе изузимају се само произво- 

ђачи Ггољопривредних производа као и рибари, 
којп су својс производе донели na трг ради про- 
даје, али ne и omi, који врше препродају туђих 
производа. 

Ko се огреши o ћредње одредбе ,казниће се: 
продавац затвором до 3 месеца и новчаном каз- 
noM до 10.000. динара, a купаи новчаном казном 
до l.ooo. динара, у случају прекршаја става 
2 one одредбе. 

§ 3. 
У хотелима .ресторацијама, кафанама и јавним 

кухињама и угоститељСким радњама уопште цене 
јелу n iiiil>y означаваће će на јеловнику; ценов- 
нику: за јело no порцијама, a за пиће no уобича- 
јспом начину (литар, боца 7-10 л., чаша, шоља). 

У хотелима n угостителЛким радњама ко^е 
издају собе, истаћи ne се у свакој соби ценовник 
исте. Из ценовника te мора видети n од kora и 
до кога часа се рачупа означена цеиа  n  које je 

минимално времс за отказ. У означену цепу се 
урачунава n награда за послугу, што се изрично 
има означити у ценовнику. 

Ko се огреши o предње одредбе казниће се за- 
твором до трп мссеца n повчапом казпом до 
lo.ooo.     динара. 

§ з. 
У хотелима, рестораннма, кафанама, јавним 

кухињама и угоститељским радњама уошпге, цене 
јелу n пићу означаваће c'e na јеловннку, no уоби- 
чајеном начину. 

У хотелима и угоститељСким радњама, које из- 
дају собе, ncraliiilie се у свакој соби цеповипк 
исте. Нз ценовника се мора видети и од кога и до 
крга часа сс рачуна означена цспа и koje je мини- 
малпо врсмс за отказ. У озпачепу цепу се урачу- 
нава n награда за послугу, што сс изрично пм;и 
означити у ценовнику. 

Ko се огреши o предње казниће се затвором 
до трп месеца и новчаном казнрм до деСет хи- 
љада динара. 

§ 4. 
Сваки продавац je обавезан да излаже про- 

даји све животне намирнице набављене или np,- 
изведене у циљу продаје. 

Забрањује се нагомилавање животних намир- 
ница у сврху, да се ма која врста изузме из npo- 
мета  n  тпме  ПОВИСИ  mena   цепа. 

Ko се огреши o предње одредбе казниће te 
затвором до 6 месеци и новчаном казном до 50.000 
динара. 

•§ 4. 
Сваки иродавац Je обавезан, да излаже про- 

дајп све живогне памирииис, набављене или про- 
изведене у циљу продаје. 

Забрањује de нагбмилавање животних памир- 
ница у сврху ,да Се ма која врста изузме из npo- 
мета, и тимс повиши њена цена. 

Ko се огреши o Предње одредбе казниће се 
затвором до 6 месеци и 'новчаном казном до 
50.0000.- - динара. 

Овим казиама казнпКе се и onaj који Свсспо no- 
маже сопственику да робу ради спекулације наго- 
мплава и прикрива. 

§ 5. 
Продавцим;! животних намирница забрањује 

се да траже већу цену за псте .од one, која обез- 
беђује обичну и дозвољену трговачку чисту добит. 
Ова добит ne сме бити nn у ком случају већа 
од 200/0. 

Ово се не односи на земљораднике, који до- 
noće Ha трг своје производе na продају. 

lipu израчунавању Процента чисте добити узи- 
ма се за осповпцу набавна цена робе (цена сиро- 
Biina, полупрерађевина, и прерађевина), као n тро- 
niKoiiii око добавл.ап.а робе (царппа, отпремппчкп 
трошковп, издатци за иакоиап.с, провизија и т. сл.) 
затим oinimi n ПОСЛОВНИ трошкови,) порезп И 
прирези, трошкови за мап.ке, провизије засгуп- 
ника, трошкови за ђрерађивање, плате и наднице 
памештсппка n радппка, ИЗДЗТЦИ за социјалпо odi- 
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гурањс   11редузс11а,   закуппппе,   поштански   и Ipc- 
кламни трошконп,  амортизација и слично.) 

Ko сс бгреши o одредбе првог Става овога 
параграфа казниће се до   3   месеца и   новчаном 
казпом до 10.000. - динара. 

§ 5. 
Продавцпма животних намирница из § 2 с-рава 

3 забраљује се, да тражс Beliy цену за исте од one, 
прописане у ценовнику или онс, која би, ако није 
предви^еиа у ценовнику прелазила чисту тргрвачку 
добит од 20% у часу продаје. 

Оио се пс одпоси на ћроизвођаче пољоприв- 
врдних Производа и рибаре, кбји доносе на трг 
своје производе на продају. 

При нзрачу11ава1ву процснта чистс добити уз»- 
ма се за осиовицу пабавма цена робе (цспс сиро- 
сировина, полупрерађевина и прерађевина), као 
и трошкови око добављања робе (царина 
отгфемнички трошкови, издаци за паковање, про- 
визија посредника и т. сл.); затим општи и no- 
словии трошкови) иорсзи и прирези и iioiviomiii 
друге државие и самоуправне дажбине, трошкови 
за мањке, провизије застутшка, rpouiKOBii за прс- 
paljimaibc, плате и наднице намештеника и рад- 
ника, издатци за социјално оСигурање, за осигу- 
paihe гфедузсКа, закупниће, поштански и рекламни 
трошкови, амортизација и т. сл.),. 

Ko сс огрсшп o одредбе ћрвог Става овога па- 
раграфа, казниће сс затвором до три меСсиа и нов- 
чаном казном до 10.000.— динара. 

§ 6. 
Забрањује сс вишеСтруко препродавање (no- 

рижна трговина) и нечиста Спекулација, KOJOM 
сс памерио иде за поСкупл>иваљем цена животним 
памприицама, a иарочито iniipcibGM иеистинптих; 
вестн договараг^с између ћроизвођача или посрсд- 
пика да би се повпсила цена роби. 

Забрањујс се куповање животних намирница 
na трговима (пијацама) п сајмовима (вашарима, 
аапа^урима), ради препродаје на пстом месту и 
за времс трајања пстог пазарпог дана. 

Малопродавцп, ради свога спабдсваља, могу 
са пеликопродавцима закључивати купопродаје 
само поСлс врсмспа o;ipel)eiior за прсиродају на 
мало на дотичном месту. 

Ko се огреши o предњс одрсдбе казниће Се 
затвором до 6 мсссци и иончаном казном до 50.000 
дипара. 

§ 6. 
Забраљује сс вишеСтруко препродаваље (ne" 

рижна трговина), којим се намерно иде na поскуп- 
Љ11ва1ве цепа жпвотнпм намирницама као и спо- 
разумп уопште, (картелпсање), да би се rionn- 
СИЛС плп одржавале впСоке цене роби. 

Забрањује се куповањс животних намирница 
na трговпма (пијацама) и сајмошша (вашарима, 
папа^урпма), радп прспродајс na пстом мосту n 
за време трајања истог пазарног дапа. 

Малопродавцп, ради свога Снабдевања, могу 
са велпкопродавцпма закључпватп купопродају na 
мало na дотпчпом мссту. 

Ko се огрешп o Предње одрсдбе, казниће се 
затвором до 6 месецп n повчапом казпом до 50.000' 
динара. 

§7. 
При продаји животних памириица ко лажпо 

мери или смањујс уобпчајспе оПрокс (порцпјс), 
казниће се затвором до 6 месеци и новчаном каз- 
noM до 10.000.-- динара. 

§ 7. 
lipu продаји животних намирница ко лажно 

мери: кажњава се no § 343. крив. закона 6д črpa- 
ne надлежног суда. 

У случају стпцаја дела из онога upornica ca 
другим KojiiM делом из овог закона, суди такође 
надлежни суд. 

§8. 
Ko ради преваре у трговини или промету npo- 

даје: сурогат какве робе као праву робу или при- 
лаје роби својства, којих ona псма, робу домапег 
порекла под видом робс страног порекла плп роби 
даје ма иа који начин порекло којсг ona mije, каз- 
milic се затвором до 6 месецп повчапо до 50.000.- 
динара. 

§8. 
Ko ради преварс у трговмпп или пЈ^омету жи- 

BOTIIIIM намирницама продајс сурогате какве робе 
као праву робу, вршп мешање или разблажава- 
ibe робе у Ц11л.у корпстољубља, придаје роби свој- 
ства којих ona исма, робу домаћег порекла пре- 
ставља под видом робс страпог порекла, или роби 
даје ма na који начин порекло, којсг ona mije, 
казниће сс затвором до 6 месеци и повчаио до 
50.000. — динара. 

Извиђање кривица no овоме закону вршиће 
сс: било на пријаву приватних лица, било na npe- 
ставци нддлежног полицијског или општппског op- 
rana ио службепој дужности. 

У пријави и преставци мора сс означити:кри- 
вац, дсло, доказно средство - свсдоци и подно- 
силац. 

Преставка заклетог надлежног полпппјскогплп 
општинског oprana потиуп je доказ o делу и криви- 
ци оптуженог лица. У недрстатку овога доказа 
важи nponncn закопа o судском n кривичном no- 
ступку. 

§9. 
Извиђање кривица no овом Закопу вршиће 

св: бпло na пријаву приватних лица, било no npc- 
ставци надлежног полпцпјског плп општинског op- 
rana no службепој дужности. 

У прпјавп и преставци мога се озпачптп: кри- 
вац, дсло доказпа средства — сведоцп n дру- 
га и подносилац. 

Преставка заклстог падлежпог полпцпјског или 
општинског oprana потпуп je доказ o дслу n криви- 
ци оптужспог лпца, ако ничим mije обсспажепа. 
У недостатку овога доказа важе уопштс nponncn 
закопа o судском крнвпчпом поступку. 

§  10 

Претхбдно извиђање и иресу^пвање кривица 
no  овоме закопу npmnhe  меспо  Падлежпа опште 
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управна власт првог crciiena no одредбама закона 
o судском и кривичном поступку ОД 19-11-1929 го- 
дине, и овога закона. 

Ислеђење сс може извршити и пресуда из- 
peliii одмах na лицу места. 

§  10 
Претходно извиђање и прссу^ивање кривица 

no овоме закону вршиће у првом степену: 
1) општинске власти: 
а) у Београду n седиштима Краљевскпх баи- 

СКИХ управа; 
б) у свима варошима и варошицама (тржи- 

штима) за које ову падлежмост одреди Мшшстар 
соцпјалпс политике и народпог здравл>а у cnopa- 
зуму са Министром правде n Мпипстром унутраш- 
ibiix послова. 

2) срсски судови, односно судије појединци 
Првостепених судова за сва остала места у грани- 
цама њихове територијалне надлсжпости. 

Овдс врсде одредбе Закопа o судском кривич- 
пом иоступку од 16 фебруара 1929 године, са 
свима његрвим изменама и допупама, као и пропи- 
си овога закопа. 

§11. 
Прссуде изречене у висини казне затвором до 

6 дапа n новчане казне до 1000. — динара одмах 
су извршпе. 

Против осталпх изрсчсиих прссуда, интересо- 
вапа лица имају право призива, односио ревизи- 
je na надлежии Окружни суд у року ол три да- 
na, рачунајући од дана саопштења и то непо- 
средно прско власти која je изрекла пресуду. 

Окружпи суд можс пресуду првостспспс вла- 
сти: одобрити или immiiirnmi или преиначити. 

Предаја призива односно ревизије прште na 
повратпи рецепис, сматра се као да je тога дана 
предата власти која je донела пресуду. 

§11. 
Против одлука, иитересовапа лица пмају праио 

жалбе na падлежпи Окружни суд (колегијум) у ро- 
ку од пег дапа, рачунајући од дана предаје одлу- 
ке, и то посредпо преко властп, која je донела од- 
луку, пепосредпом предајом или преко поште. 

Окружни суд може одлуку Првостепспе вла- 
сти:    одобрпти    или    преиначити    или    пониш- 
тити. Његова je одлука извршиа. 

Прсдаја жалбе преко поште na повратни ре- 
цепис сматра се, као да je тога дапа предата вла- 
стп, која je допела одлуку. 

§ 12. 
Ko учини у поврату једпо од дела споменутих 

у §§ 4, 5, 6 н 8 овога Закопа, K03inihe се поред Kas- 
ne предвиђене за то дело, и забраном даљег рада 
до године дапа. 

§12. 
Ko учини у поврату једпо од дсла спомепутих 

у §§ 4, S, G n 8 овога Закопа, козниће се порсд каз- 
ne предвиђене за то дело, и забраном даљег рада 
од једпог месеца до годппе дапа. 

§13. 
По овоме Закопу: казпа затвором не може бп- 

ти Maiba од три дапа; повчапа казпа ne може бити 
мања од 300.— дипара; пзвршење казпе може 
бити одлагапо. 

§13. 
По овоме Закону: казна затвором ne може би- 

тп мања од три дапа; повчапа казна ne може бптп 
мања од 300.— динара; пзвршење казпе ne мо- 
же бити одлагапо. 

§ 14. 
Казна затвором, пзречспа no овоме Закопу ne 

може се замењиватп повцем. 
Новчапа казпа у случају да се ne може папла- 

тити у року од месец дапа из трећине пмања осу- 
l)eiiora, замениће се затвором, рачунајући сваки 
дап затвора no 100.— дппара. 

Замена новчане казне у казну затвора ne 
може npeliii више од трп месеца, a у случајевп- 
ма поврата ne можепрећп впше од шест месецп 
затвора. 

Одлуку o заменп повчапе казпе казпом за- 
твора допосн власт, која je донела решење, одпоспо 
пресуду o казни. 

§ 14. 
Казна затвором, пзречепа no овоме Закопу 

ne може се замењпватп повпем, сем sa дела ii3§2 
овога Закопа ако пису у поврату. 

Новчапа казна у случају, да се ne може na- 
платити у року од месец дана пз трећине имања 
осуђеног, замениће се затвором, рачунајући рваки 
дан затвора no 100. — динара. Исто толпко pa- 
чунаће се у повцу прн-претвара1ву казпс затво- 
ра у повчапу казну за дела пз § 2. 

Замена повчапс казпе у казну затвора ne мо- 
же npeliii впше од трп мссеца, a у случајевпма 
поврата ne можс прећи више од 6 месецп за- 
твора. 

Трошкови за издржаваље осуђеника падају na 
п.егов терет a у колпко се ne могу наплатити од 
ocyl)enora, накнадиће се пз Фопда предвиђеног у 
§ 22 овога Закопа ,која постоји код Држ. Хип. 
Банке. 

Одлуку o замени повчапе казне казну затво- 
ра као и казне затвора у новчану казну допосп 
власт, која je допела одлуку o казни. 

После смрти ocyl)enor, казпа сс ne пзвршујс. 

§ 15. 
У случајевима из §§ 4, 5, 6 н 8 овога Закона, 

поред казпе затвором, n повчапе казне, осу^епом he 
се одузетп n сва количина робе која je била пред- 
мет крпвпчпог дела, и продаКе се у корист „Фонда 
за псхрапу спротиње". 

Одузпмање робе n њепог чуваи.а до правно- 
спажпостп пресз^де вршп no постбјеИим за топро- 
писима. 

AKO je прпвремепо плп дефппптпвпо одузста 
роба подложпа квару продаће се, у року од 21 
сата no одузпмању, јавппм надметањем; у против- 
пом случају прода^с се у року од 5 дапа ,rio пра- 
воспажпостп пресуде. 
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AKO окривљени не буде осуђен, вратиће му сс 
одузета роба односно новац, одбијен од продаје 
његове робе. 

S 15. 
У случајевима из §§ 4, 5, (i и 8 овога Закона, 

иорсд казие затвором и нрвчане казне осуђеном ke 
се одузети и сва количина робе која je била пред- 
мет кривичног дела и продаваНе се у корист „Фон- 
дова за исхрану сиротињје" предвиђених у § 22 
овога Закопа. 

Одузимање робе и њено чување до правно- 
снажкости пресуде врши се no пострјећим за то 
прописима. 

AKO je привремено или дефинитивно одузета 
|)оГ)а подложпа квару, продаће се у року од 24 са- 
i'a no одузимању, јавпим падметањсм, ако окрив- 
љени пс би положио новчану кауцију у висини 
процењене вредности робе; у противном случају 
продаће се у року 6д пет дана no правноснаж- 
iiocTii п1)ссуде. 

AKO окривљени не буде осуђен, вратиће му сс 
одузета роба, односно положена кауција или новац 
добијен од продајс исте робе. 

§ 16. 
Власмик предузећа јамчи за казне на које будс 

()cyl)eii заступник или који службеник iberoRor пре- 
дузећа за дела противна прописима овога закона 
м то солидарно са осуђеним лицем, тако, да се 
половина износа новчане казне има наплатити од 
власника предузећа одмах no правоснажности пре- 
суде, a њсму сс оставља право да после тражи на- 
кнаду од осуђеног лица. 

Под власником предузећа разуме сс и свако 
npamio лице. 

§ 16. 
Власпик предузећа јамчи за половину новча- 

не казне, na коју буде бпо ocyl)Cii пословођа или 
којп службспик и намештеник његовог предузећа 
за дела противна прописима овога Закона. 

Утврдпли се TOKOM истраге ,да je власник на- 
говарао својс намештенике na радње противне о- 
воме Закону, власник и намештеник одговарају 
солндарпо за почињена дела n подлеже и казни 
затвора и новчаној казни. 

AKO Јс намештеник правно псодговорпо лице, 
a учини кажњива дела no овом Закону из своје 
побуде, половипу новчане казне cnocn власник, 
против кога се у овом случају води кривични no- 
ступак. 

Учипп ли правпо пеодговорпо лице кажњиво 
дело no наговарању власника, власник одговара за 
почињена дела таког памештсппка, и против њега 
će непосредно отвара кривично поступањс, и каз- 
niilic се пооштреном казном као за дело у no- 
врату. 

Половппа износа повчапе казне има сс напла- 
тити од власника предузећа одмах no правноснаж- 
nocTii пресуде, a њему се оставља сем случаја у 
алинеји 4 овога параграфа право да послс тражи 
накнаду од осуђеног лица. 

Под власником предузећа разуме се и свако 
иравпо лице. 

§  17. 
Тужба n кривица no оиоме Закону застарева- 

jv за три месеца. 
Пресуда како o кривици, тако и o досуђеној 

пакнади штете застарева за годину дана. 

§   17. 

Тужба n кривица no овоме Закону застаревају 
за три месеца. 

Пресуда како кривици тако и o досуђеној на- 
кнади штете здстарева за годину дана. 

§ 1« 
I[равоснажке пресуде no казнама из овога за- 

копа објављиваће се o трошку осуђенога: преко 
Службених noBiiiia територијално надлежне Кра- 
л>евске банске управе, a преко Службених новина 
у Боограду за територију Управе града Београда и 
тереторије оних банских управа, које евентуално' 
ne буду пмали своје Службепе повппе. Исто тако 
ове пресуде достављају и надлежној општинској 
власти, ако иста постојп у месту стаповап.а осуђе- 
nora, да nx јавно огласи, 

У случају кад je осуђеноме забрањен даљи рад 
рад no § 12 овога закопа, пресуда ne се доставити 
ради знања и дотичној коморп. 

§ 18 
Правоснажне пресуде no казнама из овога За- 

копа у случају поврата достављају се надлежној 
општинској власти, да их јавно објави уобичајеним 
пачппом. 

У случају кад je осуђеном забрањен даљи рад 
no § 12 овога закона пресуда he се доставити ра- 
дп знања n дотичној Комори. 

§ 19. 
Пријава власти да се неко лице огрешило o 

одредбе овога Закона, не подлежу плаћању таксе. 
Таксе na жалбу je 20.      динара, 
Такса за вођење истраге и пресуду je 50. 

динара, кад пресуда постапе правоснажна. 
И овде вреди пропис члана 5 Закона b такса- 

ма, са његовим изменама и допунама. 

§ 19. 
Пријава власти, да се неко лице огрешило o 

одредбе овога Закона ne подлеже плаћању таксе. 
Такса за жалбу je 20. - - дипара. 
Такса за вођење истраге и одлуку je 50, - ди- 

napa, кад осудпа одлука постане правпоспажпа. 
И овде вреди пропис члана 5 Закона o такса- 

ма са п.еговпм изменама и допунама. 

§ 20. 

1 Ipn свакој општинској власти образоваће се 
„Одбор за одређивање цена животних намирница", 
којп ее састоји од 5 15 лица. Његова je дужност 
да коптролпше чињенице помепуте у ставу § 5 
овога Закона; да повремено, према потреби, од- 
ређује макспмалпе цепе животних намирница које 
ће надлежна полицијска власт објављиватп као це- 
новник no коме се морају продаватп намирнице 
(најскупље) и да na позпв властп врше потребно 

вештачење. 
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Чланове овога Одбора одређује општинска 
власт из редова: земљорадника, занатлија, трго- 
иаца, индустријалаца и потрошача. 

Где je ма из кога разлога немогуће образовање 
овога одбора при општинској власти, истићг се 
образовати ћри надлежном среском начелству, a 
члановс Ке именовати  среСки  начелник. 

§ 20. 

При свакоЈ општинској власти образоваће се 
„Одбор за одређивање цена животних намирни- 
ца" којп се састоЈИ од 5 15 лица. Његова je дуж- 
ност да контролише чињеиице поменуте у ставу 
3 § 5 овог ЗаконаГда повремено, према потреби 
no својој иницијативи или no тражењу државних 
n општинских иласти или комора, одређује макси- 
малне цене животним намирницама, којс he пад- 
лежна омштс управна власт првога степена об- 
јављивати као ценовник, преко чијих се цена не 
смеју скупље продавати. 

Сем тога овај lic Одбор вршити на позив 
власти и потребна вештачења. 

Члапове овога Одбрра одређује Општински 
одбор (Веће) из радова: земљорадника, занатлија, 
трговаца, индустријалаца и потрошача. 

Гдс je ма пз кога разлога немогуће образовање 
овога Одбора при општинској власти, исти lif се 
образовати при надлежном среском начелству, a 
чланове 1>с' именовати срески начелник. 
снаки мора примити. Ko ову дужноСт ne би хтео 
да врши, a њсгови разлозн за то не би били ува- 
жени од сггране општинске власти односно сре- 
ског начелника, казниће се од стране Министарства 
социјалне политике и народног здравља, a no npe- 
ставци начелника до 1.000. динара у корист 
„Фонда за исхрану Сиротиње". 

Решен?е Мииистрово o казпп извршно јо. 

§ 21, 
AKO će при извиђању и доношењу пресуда од- 

pcljciiii полпцијски opran или судија намерно orpe- 
inu o одредбе овога Закона тако, да неко лице буде 
невино пли сувише строго кажњено одговараће ди- 
сштлипски по закону o чиновницима. 

AKO полицијски или општинскн opran, који 
прдноси предСтавку за ислеђење кривице no овоме 
Закопу, поднесе намерну неверну претЧггавку, казч 
milic с€ отпустом из службе или новчаном каз- 
пом до 3.000.— динара. Казпу изриче надлежни 
старешина. ОштсКсио лице може Судским путем 
тражити  од  ћррузроковача  штете  накнаду  исте. 

AKO члап „Одбора за одређивање цена живот- 
IIII.\ намнрннца" песавссио врпш повсрену му дуж- 
мост, казниће се новчаном казном 10,000.— ди- 
пара, a поред тога осудићб се и na плаћање иа- 
кнаде евентуално причињене штете. Пријаву под- 
поси надлежна полицијска власт a пресуду доноси 
надлежни срески суд, односно судија појединац 
Окружног Суда, где Срески судови још не постоје. 

Новчапа казиа се изриче у кориСт „Фонда 33 
исхрану Сиротиње". 

§ 21. 
AKO члаи Одбора за одређивање цена живот- 

ни.ч  намирпнца  намерно дадс неистините  подат- 

ке Одбору o стаи.ама, која се узимају у обзир при 
одређивању цена, да би de неправилно одредила 
призната добит продавцу или највећа продајна 
цена, na таквом радњом доиста намерно наведе 
Одбор или среског начелника, да се установи ште- 
raii ценовник, п отуда се ћокаже штета за продав- 
ца илп потрошача, казниће се новчаном казном 
до 1.000. дииара и na n.'ialiaibe доказаис штете. 
Пријаву суду са доказима подноси надлежна on- 
ште управпа власт црвог степена, a извиђање врши 
u пресуду доноСи надлежни срески суд, односио 
судија  појединац Првостепеног суда. 

11 овде вреде одредбе § 11 овога Закона, у 
погледу употребе правних лекова. 

Новчана казна се изриче у корист „Фондова 
за исхрану сиротиње". 

§ 22. 
„Фоид за исхрану сиротиње" постоји код Др- 

жавпе Хипотекарне банке у Београду. 
Приходи су му: повчане казне и новац добивен 

од ћродате узапћене робе no кривицама из овога 
закоиа, као и камате на овај уложени новац. 

Расх<)ди Се могу учинити само на исхрану cu- 
ротиње. 

Фондом рукује и расћолаже Министар соцп- 
јалне политике и народног здравља. 

Новац за исхрану Сиротиње може Министар 
давати појединим друштвима, организацијама у 
виду субвенције. 

§ 22. 
„Фонд за исхрану Сиротиње." постоји код Др- 

жавне хипотекрне банке у Београду, a посебни' 
фондовивп у истбме циљу оспивају се у свима 
општинама. 

Њлховп су приходи: новчане казне, 'новац 
дрбивен од продате узапћене pode no кривицама 
из овога Закопа, камате на уложени новац и други 
непредвиђени као и no специјалним Законима пред- 
виђени приходи или дотације за ове фондове. 

Расходи сс могу учинити само на нсхрану си- 
poTiiii.c u na трошкове издржавања осуђеника no 
§ M став 1 овога Закона. 

Фондом код Државне хипотекарне банке ру- 
кује и располаже МиниСтар социјалне политике 
и пародмог здравл>а, a Фондовима у појединим оп- 
штинама,  општинске управе. 

Из Фонда за исхрану Сиротиње може Министар 
давати помоћ појсдипим друштвима п организа- 
ција у виду субвенција. 

§ 23. 
Убране новчане казие и новац добивеи за npo- 

дату узапћену робу, власти lic доСтављати сва- 
ког мсссца за протекли меСец Државној Хипоте- 
кариој банци за „Фонд за исхрану сиротиње". 

Уз повац се шал.е и акт у коме мора бити оз- 
начено: презиме, име и занимање кажњенога; место 
његовога становања; кога je власт казнила; дело 
за које je кажњен; број и датум правоснажне пре- 
суде; пзиос суме која се шаље са означењем: ко- 
лико je од новчане казне, a колико од продате 
узапћене робс. Исто овакав акт истовремено шаље 
се МиниСтарству социјалне политике и народног 
здравља   (Опште  оделење). 

30 
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§ 23. 

Од убраних новчаних казии и новца добиве- 
пог за продату узапћену робу, власти he доСтав- 
љати сваког месеца за иротекли месец двс трећине 
државпој хипотекарној бапцп у Београду за „Фонд 
за исхрапу" a једиу трећину дотичној општини 
за њен фонд. 

Уз повац će шаљс и акт у коме мора бити оз- 
пачеио: прсзиме, имс и занимање кажњенога; место 
шеговог стаиоваша; која га je власт казиила; дело 
за којс je кажњен; број и датум правноснажне пре- 
суде; изиос суме која се шаље и суме, која je sa- 
држаиа за оћштину ća означењем: Колико je од 
иовчане казие a колико од продате узапћене робе. 
Исти овакав акт и истовремеио шаље се Миннстар- 
ству ссцијалне политике и народног здравља (Ои- 
штс одељење). 

§ 24. 

Сви нерешени предмети no Закону o сузби- 
јашу  скупоће  жпвотпих  намирница  и   насавесне 
спскз^лације од 30 децембра 1921 године, имају Се 
расправити no одредбама истога Закона и Ilpa- 
вилника за љсгоио извршење од 7 септембра 1922 
годиие. Праиоспажие ирссуде, али joui неизвршене, 
имају сс такође извршити no одредбама истога 
Закоиа. 

§ 24. 
Сви iiepeuieiin предмсти o Закону o сузбијањ}' 

скупоИе животних намирница и неСавесне спеку- 
лације од 30 дсцембра 1921 године и.мају се ра- 
CfipaBHTB по одредбама истога Закона и Правилник 
за његово извршеље од 7 Септембра 1922 годппе. 
Правпоспажие пресуде, али још ne извршене, пмају 
се такођ€ извршити no одредбама пстога Закона. 

§ 25. 

Овлашћује се Министар социјалне политике "и 
нароДног здравл.а да може у споразуму са Ми- 
ппстром унутрашњпх послова, прописати Правпл- 
iniKOM блпже одредбе за извршење овога Закона. 

5 25. 

Овлашћује се Министар социјалне ћолитике и 
народног здравља да може у споразуму са Mnnn- 
Стром упутраппвих послова, Министром трговине 
n ппдустрпје, ћрописати Правилником ближе од- 
редбе за извршење овог Закона, 

§ 26. 
Овај Закоп Стућа у жпвот кад га Крал^ пот- 

iinine a добија обавезну Снагу даном обпародовапи! 
у „Службеним повипама", када престаје да важп: 

Закон o Сузбијању скућоће животних намирни- 
na n несавеспе шпекулације од 30 децембра 192L 
године, Правилник од 7 децембра 1922 године, за из- 
вршења истога Закона, као и сви остали Закон-ски 
nponiiCii који би били у супротпости са одредбама 
овога Закона. 

§ 26. 
Овај Закон ступа у жпвот кад га Крал. пот- 

mnnc,  a добија  обавсзпу сиагу  даиом  обпародо- 

ваша у „Службеним повппама", када преСтаје да 
важи: Закон o сузбпјапл' скупоће животних на- 
Мирница n necanecne спекулацпје од 30 децембра 
1921 године, Правилник од 7 септембра 1922 го- 
дине за извршење иСтога Закона, као и сви сви 
осталп законски iiponncii којн on били у су- 
npoTiiocTii ca одредбама овога Закона. 

13 априла 1932 године 
Београд. 

И з в е с т n л a ц o д б o p с к е м a њ и н е Свгтсг 
зар Toimih чита: 

СЕНАТУ КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ 

Мањина Одбора Сената за проучавање закон- 
Ског предлога o еузбпјању скупоће животпих na- 
мирница-Слажући се са извештајем Одборске ве- 
ћине, сматра за своју дужност да нагласи да je 
требало да се у овај законски предлог за сузби- 
јање Скупоће унесе одредба и подноси Сенату, као 
допупу извештају Одборске већине, ово своје мн- 
шљење no том питању. 

Израз: „Животне намирнице" ne обухвата све 
животне потребе 'једног човека. "Човек, како ne 
може да живи без храпе, тако псто ne може да 
ЖИВИ mi без крова пад главом. Народна фплос,,- 
фија вели дај мп кров, a за храну Ку се сам no- 
Старати"! 

У овом закопеком предлогу: „d сузбпјању не- 
Савесне сПекулације са животним намирницама" 
нису предвиђене ппкакве одредбе, које бн регулп- 
санале висину закупппх цена локала и стаповаЈ 
Нпсу предвиђене одредбе o onoj животнрј no- 
трби, која дапае највише чини да je тежак и неиз- 
држљив жнвот средњег сталежа који сачињава 
велику већнну namera Становишта, као: што су 
радницИј занатлије, већина трговаца, чиновници, 
интелектуалци и уопште мали човек. Ради Се o 
сузбијању птекулацпјс у ценама намирници по- 
трбних за псхрапу човјека, na што дапас нде нај- 
мап.п део човечје дневне зараде a ne ради сс да 
се закупне uene локала и станова доведу у склад 
данашњим зарадама. 

Сваком мапуелом n интелектуалном радппку 
иде данас пола месечне зараде за кирију; a мањем 
трговцу ii занатлији иде више од пола те зараде 
na закуп дућана и стана, n ако no екопомској1 

иауци овр ne смс прећи 20о/о месечних прихода. 
баш та велпка кирија na дућапе n радпоппце утпче 
певероватпо na поскупљпвањс жнвотних потреба 
уопште a парочпто Намирница. 

Данас су станбене прилике код нас неиздрживе 
гледајући на цене n na хигијенску страну стана 
n локала. Мало бољи и здравијн Стап пемогуће je 
платити; a влажни и мрачни стаповп су гробнице 
за паше Становништво, нарочито градско. ИмајуКп 
оио свеу виду, Одборска мањппа молп Сепат да 
te у пзвештај Одборске већине na страпи 3, после 
речи: „Животних потреба и њених грађана" дода 
ова речеппца:" 

„Тако nčTo сматра за парочпту дужпост да 
предложп падлежпима да je неопходно потребно 
да Се законским путем регулишу впсоке цепе за- 
куппма  стапова  и  локала.  Без решења  овога  nn- 
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тања, оваЈ закон o сузоијању спскулација са жи- 
вотним потребама пс би био потпун mi ефикаСан." 

Стога Одбор мањине предлаже Сенату да Сс 
у „Предлог Закоиа o Сузбијању несавесне спекула- 
ције Са жпботпим намирницама „унесе нов fiapa- 
граф 26 који би гласно: 

„Овлашћује се Министар социјалне политике 
и иародпог здравл>а да у року од два месеца, 
урсдбом, са закрнском важношћу, регулише пита- 
ii>c o виСоким закупним ценама локала и станова.'* 
t Сматрамо да je нсопходпо потребно, да te 
баш у овом Закону да рвлашћење МиннСтру соци- 
јалне политикс п народног здравља, да регулише 
■стапбеис одпосе са ових разлога: 

1) Да би овај Закон имао ефикаСности неоц- 
ходно je потребно регулиСати и овс односе; 

2) Лко би Станбено питање остало нерегули- 
Сано у овом Закопу, Beli сс оставило да сс регу- 
лише путем Специјалног Закона — оида би цео За- 
кои био илузоран и без иоследнца na олакикње 
живрта namera СтаНовништва. 

IIo;uioCci>ii Сенату овај паш одвојони извештај, 
'молимо га да iiaiue примсдбе ирими и унеСе у од- 
борски извештај и у „предлог Закона o сузбијаи.у 
спекулација са животним намирницама." 

За извеСтиоца одборскс мањине одређен je г, 
Светозар Томић .Сепатор. 

Члаиовп   Одбора 
Сенатори: 

Kp. Радованрвић, с. р.; Др. Тринајстић Динко, ep.; 
T. Јалжабетић, с, р.; Свет. Томић, с. р, 

Прстссдппк др. Анте Павелић: Одборски 
су извештаји прочитани отварам начелни претрес 
o овом закопском ирсдлогу. Молим господина ИЗ- 
вестиоца одборске већине да образложи предлог 
већине. 

И з в е C т и л a ц o д б o p с к е в с h и н е Дака По- 
повић: ГоСподо сенатори, и већина одбора слаже 
се да je питање стана, питање крова, јсдпа при- 
мерна потрсба сваког грађанина, али ипак нијс 
могао да усвоји гледиште мањине нз трн разлога. 
Први разлог je тај, што сам Господип Мшшстар у 
закопском пројскту, a и Народпа скупштина, пије 
овнм закопским пројсктом обухватила nnraibe ста- 
иона, другп разлогјест тај, што je Господип Мн- 
нистар у првој седпици изјавио да проучава ово 
питање и да се спрема и једаи законски пројекат; 
a трећи разлог јест, што одбор, одпоспо већина 
одбора, није могла да прихватн овакво становиште, 
да се једно тако емниептно, круппо и важио питање 
повери једном ресорпом министру, Чак да су и 
иредлагачи ставили да се то повери Влади мнмо за- 
коподавннх тела, већина одбора ие бн могла при- 
стати па то, јер сматра да je то једпо такво крупно 
питање, у коме свакако закоподавац има да каже 
своју послед1ву реч. Према томс ja молим да се 
овај предлог мањине одбијс и ne могу га прнмити 
у овај законски пројекат. 

Претседппк др. Aiure Павелић: Реч има г. 
извеСтилац  одборскс   Maibiuie. 

Известилац одборскс м a u. ime Свето- 
зар Томић: Kao што je наглашепо у извештају ма- 

ibime, ми смо потпуио сложии са извештајем Од- 
борске веКиие, алн смо сматрали за дужпост да у 
овај законски пројекат уђу одредбе и o регулиса- 
ii,y станбених прилика код нас. Допосити Закон o 
сузбијању cKyiiolie животпнх намирница у времепу, 
када све те животие иамирпице у цспама рапидпо 
падају, што доказује извештаји са појединих пија- 
ца, a не додирнути станбеио питање у времеиу, кад 
су те станбене прплике исте опакве какве су биле 
у 1925 години, кад je било мпого и мпого више 
поваца, ja мнслим да тај Закоп пема свој резоп 
д'етр u нема иикакве ефикасности. 

Господа нз Одборске Behmie наглашују у ие- 
колико пута да не могу дати дозволу и овлашће- 
ље Мииистру социјалне политике и народног здрав- 
л.а да on допесе јсдпу уредбу са закопском важ- 
ношћу, да се то болно питаље, које пас даиас при- 
тискује више псго и једно друго, регулише na је- 
дан сношљив начин, a можемо да дајемо истим 
Законом овлашћење општинским судовима да од- 
pel)yjy цепе појединим артиклама na пијацама! то 
се мало, no моме n нашем схватању, ne слаже. 

Народпо Претставппштво далоЈе Мпппстрпма, 
одпоспо Влади, овлашћење да закључује уговоре 
са страним државама, a ne може да повери једпо, 
iiCTiina, делпкатпо питашс своме Мпппстру, да у- 
редбом то питање колико толпко реши. To, го- 
сподо, пекако ne можемо да разумемо, оспм ако 
се ne бојимо од сувпшпе властн n од узурпације 
Министра n његових помоћника. l"ociio,ao, мислим 
да томе страху овде нема места и да то треба anc.o- 
лутно одбацптп. 

Кад je Одборска мањина доносила и писала о- 
вај пзвештај, ona je имала у виду дапашње тешке 
економске прилике малог човека у нашој средини. 
Сељаку смо пошли да помогпсмо са повишава- 
њем цепа његових продуката. Маломс човеку, рад- 
нику, малом трговцу, занатлији, чиновнику, ин- 
телектуалцу ми ne само што ne помажемо, пего 
трппмо да се joni on гњави, да се тако изразим, 
под притиском терета којп су апсолутпо nccnoin- 
љиви. Како je мепе ово питање мало више пптс- 
ресовало, ja сам прибавио дпевпе зараде поједп- 
них радника. Данас обичан радник грађевински, 
којп noću цео дан цпглу када ради, има, n то добар 
20 до 25 динара дневно. To му je све. Ако човек 
нма фамнлију шта he ca тнх G50 до 700 динара ме- 
сечпо. Од њих мора да даје ne na Чубурп nero у 
MapniiKOBOJ Бари 300 до 350 динара месечпо за 
стан. Шта he му остатп опда за одело и за исхрану, 
a joni ако има једно или двоје деце? ~ Малп калфа 
има 450 до 550 днпара. On то мора да nonece 
кући да олакша жпвот својпма или од тога мора да 
се издржава. Калфа правн нма 750 до 900 динара. 
Од тога мора сам да се пздржава, ту му je стап 
n храна n одсло и све. Мајстор обичан има 45 
до 50 днпара, прави мајстор има до 80 дипара. To 
излази од 1.200 до 1.500.- n до 2/100 динара. Кад 
овн људи имају joni n већу фамилију, onu од те 
зараде морају сс издржавати, вршити своје гра- 
ђанске дужности и децу школовати. A може ли 
се то све урадптп кад од те суме њима иде по- 
ловипа na кирију. 

() чиновницима да n ne гово])11м. Услед опада- 
iba цена животним намирницама држава je смањила 
чиновницима  приход,  смањпла  пм je додаткс  на 
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скупоћу. Ona je то учинила из разлога што су 
смањене цене животним намирницама, и чинов- 
ници су се с тим помирили, 1 [рвој и другој гЈ^упи 
чиновпика сасвим je одузет додатак на ску ')i.\, 
a мањим чиновницима je тај додатак смањен. Он- 
де liv напоменути да државни саветник, 2 група 
2 степен прима чисто 5.450 динара месечно. Г1о- 
ручник ожењен, са једним дететом, прима месечно 
'IIUTO 1.900 дппара. Држаиип саветник са женом 
ii двоје децс, мора да плати за стан 2000 динара. 
Он мора да иде пристојно и чисто одевен и ббу- 
вен; мора да иде на свечаности, мора да репрезен- 
тује. On од своје плате да сопственику куће 2000 
динара за кирију, a за све остало њему je остало 
3.450 динара за живот. Питам. Може ли тај др- 
жавни саветник са тим живети онако како му соци- 
јални положај налаже? Не може? Onaj поручник 
којп je силом прилика са службом у Bojnoj Ака- 
демији, даје за стан у Чубурском Потоку 800 
динара, од својих 1900 динара. On има жеиу и 
једно дете, и кад плати млеко, осветљење, ргрев, 
imo све iianocii ca станом око 1200 динара, онда 
питам надлежне колико оиом поручнику остајеза 
enc другс иотребс n можс ли on ca том сумом npn- 
с lojno жпиетп? Не може! 

Питање o киријама станова и локала највише 
притискује ouc малс људс. Станбено питање mije 
само код пас. Ono je оило и у другим државама 
n решено je у многима од њих. Решепо je у Руму- 
iinjn, у Немачкој, pcnieno у MaljapcKoj, решепо je 
у Аустрији. Решили су људи то питање, јер су 
осетилп crni његову социјалну важност. Tu су л.удп 
luiiii.in n финансијску и економску страну овог 
пптап.а: (l'iinaiiciijcKa страпа тиче се државе, a 
економска страна сопственика кућа, na су ипак на- 
III.III да je прече било за њих социјална страна ово- 
га питања no материјална. 

Настаје пптап.с, господо, да ли се то питање 
може peniimi једним законом за целу земљу. lio 
моме нахођењу може. Али се неће узети исти 
ставови за Београд, Загреб и Љубљану са онима 
за 1 luni, Беловар, Карловац и друга места. To he 
се регулисати према месним приликама и додат- 
цима na скупоћу. Овим законом могу се те цене 
кирија категорисати и тако се може олакшатп жи- 
вот чиновнику, занатлији n раднику. 

Каже се: да се чисто финансијска страна ово- 
га питања тиче државе. Ако je то тако, онда нека 
држава то решава. Економска страна пак кажу, 
да се тиче кућевла1сника: Баш да видимо, да ли та 
економска страна убија толико кућовласнике да 
omi ne могу снизити цене становима и локалима. 

Господо, дапас je најрентабилније уложити но- 
вац у зграде. У данашњој „Политици" продају 
се две Kylie п за једну се кућу каже: кућа ту n ту 
доноси чистих IT i, no одбитку свих режијских 
трошкова. Госмодо, где данас капитал поси чистих 
li"..? (Глас: To je реклама). Huje то реклама, 
no то je стварност. H г. сенатор Теслић наводи 
да kyhe доиосе 9—12".. mnepeca. Настаје сада пи- 
тање, na зашто се продају те куКе? Зато, господо, 
што сиака продаја допоси власпику куће добитак 
o.i неке стотине хиљада дппара. Дал.е, настаје 
питап.е: пма доста стаиова n локала празних. Лсст, 
има. Али n иоред толиких празних станова и лока- 
ла пепрестаио се дижу нове куће. 

Кад сам прошлс годппе dno у Загребу, ja сам 
се изненадио кад сам видео колико се Загреб npo- 
innpiio. Ho lični je случај и ca Београдом. Ca Ба- 
њичког брда, mi Кете видети да je Београд везан 
са Малим Мокрим-Лугом. Па и one године у Бео- 
iраду се доста зида. У мају месецу одобрено je 
зидање за 92 зграде, Из тога се може закључити 
да људи увек имају рачуна да зидају и зидају. 
Овде као mro се види mije толико економско ста- 
n.c кућевласника у питању, но je no среди један 
соцпјалпп проблем: пма да се peinn питање o 
олакшању маломе човеку n сушппе тежак жпвот 
у иелпкпм градоппма. — Ми смо у извештају 
мањине нагласили да треба предложити надлеж- 
miM да се ово питање penili n да се то pemen.e 
nocTiinie овим законским пројектом. Mn смо пред- 
ложплп да се у овај законски пројекат унесе члан 
26, као noi! члан, којим on сс поверпло решење 
тога питања Министру социјалне политике н на- 
родног здравља. — Овај законски предлог био je 
пред Скупштином и у скупштинском одбору било 
je ronopa o станбеном питању. Министар социјалне 
политике том приликом je рекао да у то питање 
ne може улазити, јер je ono веома комплпковапо, 
алп 1>е on o целој ствари размислити и целу ствар 
пспптатп. To je било upe трп месеца. Сад, госпо- 
до, ако и Mii ono пптање оставимо нерешено и 
ако га ne узмемо у поступак, ono Le u дал.е iipimi- 
СКИВатв name друштво, парочпто малога човека, 

•   n то Ке се одлагати ад календас грекас 
Mnom he кућевласник данас рећи; „Е na мп 

пемамо рачупа да спуштамо кирије и да станове 
n локале издајемо јефтиније". A већ су у марту 
месецу тп псти, кад се почело говорити o закопу 
и кад су се чули гласови да 1»с Закоп o етапоипма 
бпти донет, почели спуштати цепе закупа. H npn- 
ликбм скалапања уговора стављали су у уговор 
одредбу да у случају допотења повога закона, 
го што je спуштено има да се урачуна и дода ono- 
ме IHTO Закоп буде определпо у погледу износа 
спуштене кирије. Но, ипак, и ако je било o тој 
ствари roBopa и у јавности и од стране Мипистра 
социјалне политике, и ако je стање врло тешко 
врло je мало кућевласника смањило кирије. 11 с 
loia, господо, Одборска мањина моли Сенат да 
се n onaj nam извештај прими, и да се у предлог 
Закона o сузбијању несавесне спекулације са жи- 
noTiiiiM намирницама унесе и једна одредба o регу- 
лисап.у цена становима и локалима. Без овог до- 
датка овај Закон нити Ке бити потпун inim he 
бити ефикасан. 

Преткедник др, Анте Павелић: Нико cv 
више од господе сенатора mije пријавио за реч. 
Реч пма г. Министар социјалне политике и иарод- 
nor здравл.а. 

M и n n C т a p c o ц n j a л n e n o л n r n к e n n a. 
po д nor здраил. a Иваи Пуцел.: ГоСподо ce- 
патори, дозволите мн да поводом овога законског 
предлога кажем две три речи. L

1IIM je onaj закон- 
ски предлог израђен, редигован и упућен Народ- 
noM Предстдвништву, одмах je против n.era, ca- 
свим неоправдано, почела велика хајка. Почеле су 
o њему nncain n новине, a осим тога мени су при- 
стизали разни меморандуми и преставке, — и све 
се сводило na то да je овај закопскп  предлог, у 
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нашој држави, непотребан. Тачно je, господо, да 
тај Закон није донет за наше добре и солидне тр- 
говце п занатлије. Он за њих није потребан. 

Заиста, господо, ja могу изјавити да има њих 
90 до 95% за које не би требао овакав закон^ Али 
се ипак дешавају случајеви, који такорећи задте- 
вају, да MU допессмо onaj закон. Када je била нај- 
јача' хајка против овога закона, јавио je се неки 
господин пз Београда, који je боравио ,у прошт- 
цији пеколико дана; он je седео у кафани и појео 
три јајета и два парчета хлеба и допио криглу 
mina n две црис кафе u платио за то 57 динара. 
On mije веровао келнеру да то можс толико ко- 
штати n онда je дошао газда и потврдио му да je 
то тако, потписао му и чак жигосао му рачун. 

Господо, нека ее само један овакав случај мо- 
же да деси, na ja мислим да je овакав јсдаи закон 
потребан. 

Међутим, у Скупштини се то примило на брзу 
руку. Mu емо то написали са алтернативом. Уме- 
cio да je Народно претставништво мало дубљс ула- 
зило у проучавање тога законског предлога у Од- 
бору скупштинском, omi су примењивали код тих 
алтернатива најстрожије мере и тако je закои 
из пародне скупштине изашао мало оштрији. Али 
благодарећи Вашем одбору у коме сам ja био при- 
еутап, оиај се законскн предлог са овим изменама 
и допунама 11обол)111а(), na сам ja изјавио, да кад 
neli onaj законски предлог мора да носи мојс име, 
да ja имам еамо једап једипи интерес, a то je, да 
тај закоп будс IHTO бољн. Међутим ja иидпм да 
je Одбор водио o томе рачуна и ja изјављујем да 
прихваћам све one измене и допуне, којс je пред- 
ложпла učilima одборека, a у могледу прсдлога 
одборске мањипе ja ne могу да мењам своју из- 
јаву, коју сам дао у Народпој скупштини. Ja сам 
na оиом месту рскао, да je гштап.е кирија јсдпо 
од најактуелнијих, али поготопу исто тако и тешко, 
n да ono обухвата еаепим другу материју, na се 
стога ne би могло убацити у овај законски прсд- 
лог, јер je то једна засебна матсрија, која ее са- 
nceno проучава и која he кроз краткб време, кад 
буде 'сазрела, бити и вама поднесена. Ме^утнм, 
ви знате да je то једпо крупно пачелпо питање, 
na ne бнх могао im да мењам то enoje мпшл.ење, 
a нарочито у времену када je Господип Претссдпик 
Владе отсутап. Дакле, ja одбацујем предлог ма- 
inime, a прихваћам прсдлог Bcliime одбора п молим 
да се тако допуњен прими. 

Претседник др. Анте Павели!): Господо, 
овим je завршен начелни претрес. Сада IICMO ujm-. 
ступити гласању у пачелу o овом законском пред- 
логу. Молим г. секретара да изволи прозивати го- 
споду еепаторе .да гласају. Ona господа, која еу 
у начелу за onaj законски предлог, како су га 
Влада и одборска већина поднеле, изволеће гла- 
сати еа „за", a господа која су протип тога, изво- 
леће гласати са „против." (Крста Радовановић: Не- 
ма ниједнога који je противан „овом законском 
предлогу у начелу). Мора се у начелу гласати. 
To je према Пословнику. (Светозар TOMUII: Има 
да се у начслу гласа o закопском предлогу, a mi- 
како o иредлогу већине и предлогу мањине); To 
lie бити у поједииостима, a сада се глаеа o закоп- 
еком предлогу у пачелу како га je предложила 
Влада и усвојила веКипа одборска. 

Крста PaAOBanoBnli: Ja hy да гласам за пред- 
лог ОдборСке мањине. 

lipe т с е д li n к др. Анте Павелић: O извешта- 
ју мањине нема прегласавања. Ако се усвојп пред- 
лог Одборске већине, онда ее ne може гласати o 
изпештају мап.ппе. 

Крста Радовшовић: Ja нисам против законског 
предлога, него еам за предлог одборске мањине. 

Upe т C t' д s др. Анте Павелић: Ono je гла- 
Сање o законском предлогу у начелу. 

Светозар Томић: Ono mije n;im амандман, ne- 
io извештај одборске мањине. 

11 p ете е д n n к др. Анте Павелн!!: Ако већина 
Сената буде глаСала за предлог одборске већине 
онда извештај мањине отпада. (Узвици: Tako je!) 

Крста Радоваиовн!!: Ja hy гласати за извештај 
мањине. 

Секретар др. Иван Гмајнер: To значи против 
извештаја већине. 

П p е т с е д н и к др. AIHTC Павелић: Молим г. ее 
кретара да изврши прозивку ради гласања. 

Секретар др. Иван Гмајпер: прозива гоСпо- 
'ду Сепаторе да гласају, И omi еу гласали опако: 

Алибеловић Лепм за; Алкалај др. Иеак за; 
Алтипармаковић отрутан; Андрић др. Владимир 
за; Арнаутовић Шериф отСутан; Бањанин Лопо 
за; Богојевић Bata за; Видаковић Антун за; Ви- 
ловиК Осмап за; Вујић Павле за; Вукчевић др. 
Станојло отСутан; Гаврила др, Емило '.отсутан; 
Гавриловић др. Богдан за; Гај Људевит за; Глушац 
др. Ваео за; Гмајпср др. llnan за; Граел др. Георг 
отсутап; ДеСНИЦа др. Урош отсутаи; Добринић 
Пстар за; ДраговпК Милутин отСутап; Ђирлић Пе- 
тар отСутан; Ивковић др. Момчило за; Илиџано- 
nnii Димитрије отСутан; Јалжабетић Томо за; Јан- 
ковић Стјепан отеутап; Јовановић Ж. Милоје за; 
Карамехмедовић др. Хамдија за; Ковачевић Томо 
отсутан; Костић Петар отсутан; Костренчић др. 
Марко за; Котур др. Ђура за; Кукуљевић-Санкцин- 
Ски Ф\ул\\ отсутан; Љубибратић др. Сава отсутан; 
Мажуранић др. Желимир отсутап; Мајстровин др. 
Иво за; Марјановић Мплап sa; Махмутбеговић Се- 
федин за; Мићић др. Мића за; Михалџић Стеван 
за; Муфтић Салем отсутап; Новак др, Фран за; 
Обрадовић Паја отеутап; Плој др. Мпроелап за; 
Поповић Дака за; Поповић Manija за; Поповић 
Мплап за; Равнихар др. Владимир за; Радовано- 
вић Крета протпв; Радуловић Марко отсутан; Pa- 
јар др. Јанко за; Рожић др, Валентин за; С.аму- 
ровић др. Јанко за; Симоновић Милан за; Смиља- 
mili Крета за; Станишић др. Алскеа за; (/laiiKcmnli 
Јовап за; Сулејмановић др. Џафер за; ТеСлић Пе- 
тар против; Тимотијевић КоСта отсутан; Томашић 
др. Јоубомир отеутап; Томић Светозар против; 
Тринајстић др. Диико против; Убавић Павле за; 
Франгеш др. Отон за; Хаџп рошковић Трајко от- 
Сутап; Хаџи Ристић Cmipa за; Хрпбар linan отеу- 
тан; Цветковић Јордан отсутан; Церовић Гаврило 
отсутан; Шверљуга др. Станко за; Шиловић др. 
Jocmi за; Шола Атапаепје за; Шуперппа др. iu'- 
њамип за. 

Поеле гласања. 
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' Претседник др. Анте Павелић: Изволите, 
господо, чутн резултат гласања. O законском прел- 
логу o сузбијању несавесне спекулације живот- 
■mM намирницама како га предлаже Одборска ис- 
ћина, гласало je у начелу свсга 48 сенатора, од 
којих 11 „за", a 1 „upornu". Према томе, објав: 

л.ујем да je овај законСки предлог прихваћен у 
^ачелу. 

Сада прелазимо na претрес у појединостима. 
Молпм г. изпестпоца одборскс већине да изполп 
читати параграф no параграф законског предлога. 

ИзвеСтилац одборске lieliinie Дака Поповић чи. 
та наслов законског предлога и параграф 1. 

ЛотпретСедник др. Фра^ Новак: Госпрда 
која примају наслов закрнског предлога и na'pa- 
граф 1 како га je проч^тао г. известилац, нека из- 
иоле седети, a која су проТив, нека изволе уста- 
ти. (Већина седи). Објављујем да je иаслов закои- 
ског предлога и параграф 1 прпмл.еп. Изволите 
чути даље. 

ИзвеСтилац одборске већине Дака 
Поповић чпта параграф 2. 

П o т n p е т C е д н и к др. Фран Новак: Господа 
која еу за прочитанн параграф '2, нека п.чволс седе- 
ти, a која су протип, нека изволе устати. (ВсКппа 
седи), ОбјављуЈем да je параграф 2 прпмљси. 11з- 
нолите чути даљс. 

Известилац одборске иeh u ne Дака 
rionoBitli чита параграф 3. 

Потпретседник др. Фран Новак: Господа 
koja прпмају прочитани параграф 3, нека изволе се- 
детп, a господа која су против, иека изволе усra- 
ni. (Већина ееди). Већина je седела, према томе 
објављујем  да je  прочитани  параграф  примљен. 
Изволитс чути дал.е. 

Извсетилац одбореке већине Дака 
ilouoiiiili чита параграф 4. 

П отп p е т е е д и и к др. Фран Новак: Господа 
која примају прочитани параграф I, нека изволе се- 
дети, a гоСпода која су против, нека изволе уста- 
ги. (Већина Седи); Вепина je седела, према томс 
објављујем да je прочитаип параграф 1 иримл.еп. 
Изволите чути даље. 

Извсстилац одбореке веКппе Дака 
Поповић чита параграф 5. 

П o т п p е т с е д н и к др. Фрап Новак: Господа 
која примају параграф 5, нека изволс седети, a 
господа која су против, Нека изволс устатп. (Вс- 
hiina Седи). Већина je седела, према томе објав- 
љујем да je параграф 5 примљен. Изволите чути 
даље. 

И з в с č т и л a ц o д б o p с к с Beli и и e Дака 
Поповић чита параграф 6'. 

Потпретседник др. Фран Новак: Господа 
која иримају параграф 6, нека изволе седети, a го- 
епода која еу против, нека изволе уетати. (Већи- 
na ееди). Већина je седела, према томе објављујем 
да je прочитани параграф 6 примљен. Изволите 
чути даље. 

Извсет и л ац одборске већине Дака 
rionoBHli чита параграф 7. 

11 от п p е т te д п и к др. Фран Новак: Господа 
која примају прОчитани параграф 7, нека изволе 
седети, a господа која су против, нека изволе уста- 
ти. (Beliiiiia седп). ВеНина je седела, према томе 
објавл.ујем да je рапаграф 7 примљен. Изволите 
чути даље. 

Мзвестилац одборске већине Дака 
IIonoBiili  чита  параграф 8. 

П отп ретсе д и и к др. Фран Новак: Господа 
која примају параграф 8, нека изволс седети, a ro- 
спода која су против, нека изволс устати. (Bcl.n- 
на седи). Beliiiiia je седела, према томе објављујем 
да je прочитани параграф 8 примљен. Изволите 
чутн дал.е. 

Извеетплац одборске в eh ime Дака 
rionoBiih чита параграф 9. 

Овде подпосе господа сенатори Милан Марја- 
новић и другови један амандман, којим траже да се 
последша алппеја параграфа 9 брише. Ja изјављу- 
јем да у и.ме Одбора примам овај амандман. 

M и п и ст a p e o ц u j a л u е политике и Ha- 
родног здраЈ8л>а Иван Пуцељ: Ja такође из- 
јављујем да примам овај амаидман. 

11 o г п |U'т с е д н и др. Фран Новак: Пошто je 
г. известнлац изјавио да je Одбор примио ирсд- 
ложени амандман, a с тим се сагласио п Г. Мипи- 
стар народног здравља и социјалне политикето став- 
л.ам параграф 9 na iviacaibc с овим предложеним 
амандманом. Господа, која примају овако реднго- 
ван параграф 9, нека изволе седети, a господа која 
npoTiiB тога, пека изв(!;јс уетатп. (Већнна се i V 
Bel.ima je сслела, пр.смл томе објављујеу! да ј- 
параграф 9  li/.i.Nui ef:   fi.-БОЛите чути даље. 

Известилац рдборске већине Дака 
rionoBHli чита параграф 10. 

Овде су подпели амандман да параграф 10 до- 
бије друкчију редакцију, и то г. Милан Марјано- • 
Biiii и другови и г. др. Франгеш и другови. Пре- 
ма њиховим амандманима, овај би параграф гла- 
сио у првој алинеји, no предлогу г. Милана Марја- 
новића п другова овако: 

„Извиђање no овом закону врше територијал- 
no надлежни општински судови и арвостепене у- 
правне влаСти. 

Пресуђивање, a no потреби и извиђање, вр- 
nm територијално надлежни срески суд, a где 
га пе.ма, СудиЈа појсдипац окружног суда". 

Kao друга алинеја овог параграфа, према a- 
мандману г. Сенатора др. Франгеша и другова, 
била бп  ona: 

„Овдс вредс одредбс општегдела Кривичног 
закона од 27 јануара 1929 ГОДИНе Са измснама п 
допунама од 9 октобра 1931 године, као u За- 
копа о судском кривичном поступку од 16 фе- 
бруара 1929 године Са свима његовим изменама 
и  допуиама,  као  и  проппси  овога  Закоиа". 

Ja изјављујем, у име Одбора, да примам ове 
амандмане и овакву редакцију параграфа 10. 

M и п и |С т a p с o ц и j a л u e no л n т и к e и n a- 
po д nor здравл. a Иван Пуцељ: Примам и ja 
овако предложени параграф 10. 

П o т n p е т c e д n n к ДР- Фран Новак: Пошто je 
г   известилац  изјавио, да  je Одбор примио овс 
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амандмане, a С-тим се сагласир и г. Министар со- 
цијалпс политике и народног здравља, то став- 
л^ам на глаСање овако предложени параграф lp. 
Оиа гоСпода која су за овако преддожени пара- 
граф 10, нека изволе Седети, a господа која ,.у 
iiponiii трга, нека изволе устати. (Сви седе). 
Пошто сви седе, објављујем да je Сенат примио 
овако предлбжени параграф 10 с овим амандма- 
иима. 

Изволите чути даље. 
Известплац одборске Hcliiiiic Дака 

rioiioBiili чита параграф 11. 
П o т п p с т с с д м ii к др. Фран Новак: Стављам 

na глаСање прочитани параграф 11, Ona господа 
која су за овако прочитани параграф 11, нека из- 
полс седети, a ona која су прстив, нека пзполс 
устати. (Свп седе). Пошто сви седе, објављујем 
да je паратраф 11 примљен, Изволите чути даље. 

Извссти ,ia ц одборске већине Дака 
ПоповнЈ! чита параграф 12. 

П отп p етс с д м п к др. Фран Новак: Стављам 
na iviacaii.c прочитанп параграф 12. Ona господа, 
која су за овакр прочптаии параграф 12, нека из- 
вбл Сслети, a ona која су против, нека изволе уста- 
Tii. (Сви Седе). Пошто сви седе, објављујем да 
je прочптапп параграф 12 примљен. Изволите чу- 
m параграф 13. 

И з и с с т и л a ц n д б o p с к е в с 1» н н е Дака 
rionoBiiii чита параграф 13. 

Опдс пма један амандман г. £епатора др. 
Франгеша и другова, no коме се нзоставља послед 
ња реченица из овог параграфа, која гласи: „нз- 
вршење казне не може бити одлагано," 

Ja усвајам овај амандман, који 'je и одбор 
усвојио. 

Министар социјалне политике и на- 
родног здранл. a Ивап Пуцељ: II ja примам, 

П от п p стс с дп и к др. Фрап Новак: Пошто 
je г. мзрсстилац изјавио, да je Одбор примио onaj 
амандман, a с тим сс сагласио и г. Министар соци- 
јалпе политике и народног здравља, то ставл>ам 
na гласап.с овако прсдложспи параграф 13. Ona 
господа која су за овако предложенн параграф 
13, нека изволс Седети, a господа која су против, 
иека мзволс устати. (Сви седе), Пошто сви се- 
де, објављујем да je овако предложени параграф 
13 с oiiiiM амандманом примљен. 

Изволите чути  параграф  11. 

И з в е с т и л a ц o д б o p с к е в e h и н e Дака 
Поповић чита  параграф  14. 

П o т п p е т с е д и п к др. Фран Новак: Госпрда 
која примају параграф 11, нека изволе седети, a 
господа која су протин, нека пзволе устати. (Сви 
седе). Пошто свп ссде, оглашујем да je параграф 
11 примљен. 

И з в е с т п л a ц одборске ne h n н е Дака 
Iloiioimli чита параграф 15, 

Потп ретСе ди и к др. Фраи Новак: Господа 
која прпмају параграф 15, нека изволе седети, a 
гоСпода која су протпп, нека изволе устати. (Сви 
седе). Поијто сви седе, оглашујсм да je naparpacji 
15 прнмљен. .., 

И з и с с T u л a u од б o p с к е в e 1» и н е Дака 
Iloiioniili чита параграф 16. 

Код параграфа 16 поднели су амандман госпо- 
да М. Марјановић и другови, Гпрема којем Се 
додају у првој алинеји речп: „ако се докаже ње- 
гов нехат". Прсма томе би upisa алипсја параграфа 
l(i гласила: „ВласнцЈЕ предузеНа, ако се докажс 
његов нехат, Јамчи за половипу новчане казне 
итд. Изјављујем у име Одбора да примам овајј 
амандман. 

МиниСтар социјалие политике и на- 
родног здравља Ивап Пуцсљ: 11 ja примам о- 
вај амандман, 

11 o т п ji с т C с д и и к др. Фран Новак: Господа 
која примају параграф 16 t амаидманом којп je 
предЛожен, нека изволе седети, a господа Koja су 
против, нека изволе устати, ((".mi седе), Поштго {-'^и 

седе, оглашујем да je примљен параграф 16 са 
предложеннм   амандманом, 

Изволите чути параграф 17. 
И з и с C т п л a ц  o д б o p с к е    в e h и н е Дака 

Поповић чт;| параграф 17. 
II oт и p е т г е д { др. Фран Новак: Господа 

која примају параграф 17, пска изволе седетп, a го. 
спода која су протпн, нека изволе устати. (Сви сс- 
де), Пошто сви седс, оглашујем да je параграф 
17 примљеп. 

И з в e C г и л a ц o д б о,р с ке ne i> и н е Дака 
nonoBiih чита параграф 1S. 

П отп p ei Се д lin к др. Фран Новак: Господа 
која примају параграф 18, нека изволе устаги, a 
господа која су против, нека иаволе устати, (Сви 
Седе). Пошто сви седе, оглашујем да je параграф 
18 прнмљеи. 

11 з и е с т u л a ц o д 6 o p c к e в e h и н e Дака 
riuiioHiili чита параграф 19, 

11 o i u p e i c e д H u K др. Фраи Новак: Господа 
која примају параграф 19, нека изволе седети, a 
господа која су против, нека изволе устати. (Сви 
седе). Пошто сви седе, оглашујем да je параграф 
19 примљен, 

И з в е С т и л a ц o д б o p с к е в e h и н е Дака 
PloiioBiili чита параграф 20. 

П o т п p е т с е д и и к др. Фрап Новак: Роспода 
која прпмају параграф 20, нека изволе седети, a 
господа која су против, нека изволе устати. (Сви 
Седе.) Пошто сви седе, оглашујем да je параграф 
21) примљен, 

И з и е с т u л a u o д б o p c K e n e h и и e Дака 
lluiior.iili чита параграф 21, 

11 o T n p e T C c д u n K др. Фрап Новак: Господа 
која примају параграф 21, нека изволе Седети, a 
која су против, пека изволе устатп. (Сви седе), По- 
што сви седе, оглашујсм да je параграф 21 прим- 
л.еп. 

И з в е i т и л a Ц o д б o p с к е в е ћ и п е Дака 
nonoBiili чита параграф 22, 

11 o т и p е т с е д п и к др. Фрап Новак: Господа 
која примају параграф 22, нека изволе Седети, a 
господа koja су против, нека изволе устати. (Сви 
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Седе).. Пошто свн седе, оглашујем да je параграф 
22 примљен. 

11 з в е t т п .'i ац o д б o p с к е в eh н и е Дака 
IIdiKtiuili чита параграф 23. 

Потпретседник др. Фран Новак: Господа 
која примају параграф 23, нека изволе седети, a 
господа i«),j;i су upornu, пска изиолс устати. (Свн 
Седе). Пошто сви седе, оглашујем да je пара^раф 
23 примл.сп. 

Известилац оДборске већиие Дака 
rioiiomiii чита параграф 24. 

11 o i и p е т С е д n n к др. Фрап Новак: Господа 
soja прима.ју параграф 24, нека изволе седети, a 
гоСпода која су против, нека нзволе устати. (Сви 
ссде). Пошто сви седе, оглашујем да je параграф 
24 примљен. 

ИзвеСтилац рдборске већине Дака 
IluiniHiili чита параграф 25. 

11 o т n p е г C е д n и к др. Фрап Новак: Господа 
која примају параграф 25, нека нзволе седети, a 
господд која су против, нека изволе устати. (Сви 
Седе), 1 lomio сви седе, оглашујем да je параграф 
25 примл>ен. 

Известилац   одборске  већине Дака 
1 loiioiuili   чнта   riaparpa(|i   2(i. 

11 o т u p t'т с с д u ii к др. Фрап Нопак: Господа 
koja примају параграф 26, нека изволе седети, a 
гоСпода која су против, нека нзволе устати. (('.mi 
Седе). Пошто сви седе, оглашујем да je параграф 
26 примљен. 

Тиме je оиај законСки предлог и у поједино- 
стима примљен. Сада прелазимо na коначно гла; 
Сање o прсдлогу закона у целини. Молим г. сс- 
кретара да изволи читати имена господе сенатора. 
Ona гоСпода сенатори који су за то да се onaj 
законски предлог у целини прими, гласаће са „за", 
a гоСпода која су аротив тога, гласаће „против", 

Сскретар др. Ивап Гмајиер прозива госпо- 
ду Сенаторе да гласају, и omi су гласали овако: 

Алибеговић ACIIM за; Ллкалај др. Мсак ,ча; 
Алтипармаковић Јован отсутан; Андрић др, Вла- 
димир за; Арнаутовић Шериф отсутан; Бањанин 
JOHO .ча; BorojcmiK Baca за; ВидакоипК Аптуп за; 
Виловић Осман за; Вујић Павле за; Вукчевић др, 
Станојло отсутан; Гаврила др. Емило отсутан; Га- 
вриловиН др. Богдан за; Гај Људевит против; 
Глушац др. Васо за; Гмајнер др. Иван за; Грасл 
др. Георг отсутан; Десница др. Урош отсутан; 
Добринић Петар против; Драговић Милутин от- 
сутан; Ђирлић Петар отсутан; Ивковић др. Мом- 

чп,к) за; Илиџановић Димитрије отсутан; Јалжа- 
бетић Томо за; Јанковић Стјепан отсутан; Јовано- 
mili Ж. Мплојс за; Карамехмедовић др. Хамдија 
за; Ковачевић Томо отсутан; Костић Петар отсу- 
тан; Kocrpcminli др. Марко за; Котур др. Ђура 
отсутап; Кукул>евић-Сакцински Фрап отсутан; Љу- 
бибратиН др, Сава за; Мажуранић др, Желимир 
отсутан; Мајстрови^ др. Иво за; Марјановић Мч- 
лап за; Махмудбеговић Сефедин за; MulmK др. Ми- 
Ko npoiim; МихалџиК Стеван за; My(|rnili Салем 
отсутан; Обрадовић Паја отсутан; ПавелиН др, 
Анте отсутан; Плој др. Мирослав за; ПопопиК 
Дака за; Поповић Manija за; Поповић Милап от- 
сутан; Равнихар др. Владимир отсутан; Радовано- 
mili Крста npoTim; Радуловић Марко отсутап; l'a- 
јар др. Јанко за; Рржип др; Валентин за; Самуро- 
mili Јанко за; Симоновић Милап за; СмиљаниН 
др. Алекса за; Станковић Јбван за; (^улејмапоипК 
др. Џафср за; .Tccmli Пстар иротпи; TIIMOTIIJCBUII 
Коста отсутан; Томашић др. Љубомир отсутан; 
ToMiih Светозар прртив; Тринајстић др. Динко 
протии; УбапиЈ! Паилс за; Франгеш др. Отон за; 
Хаџп BoniKoimli 'Грајко отсутан; Хаџи-Ристић Спи- 
ра за; Хрибар Ииап отсутан; Цветковић Јордаи 
отсутан; Церовић Гаврило отсутан; Шверљуга др. 
Станко отсутап; LLIiL'iounli др. Jocim за; Шола 
Атанаснје за; Шуперина др. Бењамин за. 

Послс гласања. 

1! o т n p е т с с д н n к др. Фра" Новак: Изволите 
чути резултат гласања. Гласало je свега четврдесет 
пет сенатора, и то тридесет осам je- гласало за 
законски аредлог, a седам против. Према томе, об- 
јављујем да je дефинитивно примљен овај закои- 
ски   lIJKVUIOr. 

Пошто Се onaj законски предлог, онако како 
га je прпмпо Сенат, не Слаже с оним који je при- 

•мпла Народна скупштина, то се он, no Уставу, 
враћа Народној скупштини na Даљи поступак. 

Тиме je, господо, дневни ред данашње седнице 
исцрпљен. 

M.ivl.v ссдппцу прсдлажем за сутра, 16 jvna, 
у 10 сати npc подне, са следећим дневиим редом: 

Претрес  интерпелације сенатора  г. г. LiiMii- 
rpiija ИлиџановиНа и Милана Марјановића na Го- 
сподина Министра шума и рудника o кривичном 
прогону др. Луја Новака, бившег помоћника Ми- 
нистра шума n рудника, и другова, за штете на- 
нете држаип незаконитим радом. 

Господо, примате ли onaj' мој предлог? (При- 
ма се.) Објављујем да je примљен. Тиме je да- 
iiamma седница закључена. 

Седница je закључена у 19 часова. 


