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— Почетак у   10 часова.  — 

Сад ржа ј: 
I) Читање  и усвојење записника  XXXI*/    рс- 

довног састанка; 
2) Саопштсње изисштаја Народне скупштине 

да je усвојпла прсдлог Закопа o ковању сребр- 
nor поица ii предлог Закоиа o пзменама и доиу- 
иама Закона o порсзу na пословнп промет и у- 
својење њихове хитности од стране Сената; 

3) Молбс  из  народа; 
4) Дневпн ред. - Претрес у пачелу п у по- 

јединостима и коначно усвојење предлога Зако- 
на « Изменама п допунама Закона o граничној 
труип. 

Говорници: Известилац Милојс Ж. ЈовановиК 
и Павле Вујић, 

Потпретседник др. Фран Новак: 1'оспо- 
до сенатори, пошто je присутан довоЈваи број 
сенатора, отварам XXXV редовни састанак Сена- 
та  Краљевиие Југославије. 

Иозивам i'. секретара да изволи прочитати за- 
писник  прошле  седиицс. 

Секретар др. Иван Гмајпер чита записник 
XXXIV рсдовиог састанка. 

II oni рстсе дп II к др. Фран Новак: Слажу 
ли će господа сенатори са прочитаним записни- 
ком? (Слажу се.) Објављујсм да je записник 
примљен. 

Господо сепатори, изволнте сада чутн закон- 
СК€ прсдлоге које je упутила Сенату na рад На- 
родна скуиштина. 

Секретар др. Иван Гмајнср чита: 

Народна  Скупштина 
Крањевине Зугосланије 

Бр. 9608. 
9. VIiI  1932  год. 
у Београду 

ГОСПОДИНЕ ПРЕТСЕДНИЧЕ, 
Част ми je известити Вас, да je Народна скуп- 

штина на свом 51 редовном састанку, одржапом 
9. августа 1932. годиие, коначно усвојила — Пред- 
лог Закопа o кова1ву сребрног новца, иоднет joj 
од стране Господииа Миннстра финансија на oeno- 
ви овлашКења датог му Указом Њ. В. Краља од 
4 августа 1932 годиис. 

ИзвештавајуКи Вас o предњем, меии je част, 
Господипе Претссдпиче ,iia осиови члапа Gl Уста- 
ва и § 66 Закоиа o пословном реду у Народној 
скупштшш, доставитп Вам дефипитиван текст ово- 
ra законског предлога опако, како je усвојеп у 
Мародиој скупштини, као н оригипал Указа o ов- 
лаш11ењу за подиошење Народиом претставништву 
помепутог законског предлога, — с молбом на 
Ваш даљи поступак. 

У псто време част ми je нзвестптп Вас, Госпо- 
диие Претседипче, да je овај законски предлог 
претрссан  у   Народној   скупштипи   као  хитаи. 

Изволпте примити, Господиие Прстседпиче, и 
овом приликом уверење o мом особнтом  пошто- 
Baiby. 

Претседппк 
Народпе скупштипе, 

Др. К. Кумануди, с. р. 
35 
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Господину 
Д-ру АНТИ ПАВЕЛИЋУ, 
Претссднпку  Сената 

Београд. 

НАРОДНА СКУПШТИНА 
Краљевпие Југославије 

сазвана указом од 23 септембра 1931 годппе у 
ванредан сазив за 7 дсцембар 1931 године на 
сиом 51 редоииом састанку, одржаиом 9 августа 
1932 године у Београду, решила je 

Предлог Закона 
o 

Ковању срсбрног новца 
који гласи: 
Члаи 1. 

Овлашћује сс Министар финансија да иску- 
је спебппи иовац од 50 динара у укупиој сумн од 
550.000.000.  -     дниара. 

Члан 2. 
Срсбрпи новац од 50 дпиара, као законско 

средство пла11а1ва, дужне су приммти све државне, 
бамовиискс и општинске благајне у неогоаниченом 
нзносу, a приватпа лица до изиоса од 1.000. — ди- 
пара у јсдпој исплати. 

Члап 3. 
Срсбрии новац од 50 динара имаће тежину од 

22 грама a у пречнику 36 милиметара. 
Садржипа срсбра овог поица износићс 750/1000 

a осталу садржипу лсгурс одредпће Мипистар фи- 
нансија на осиови ионуда ковница које буду под- 
иете. 

У поглелу садржипс сребра овог новца можс 
бнти отступаља од највише 5/1000 a у поглсду 
тежиис од иајвише 2/1000. 

Члаи 4. 
Сребрп иовац од 50 динара iiiviahe овакав 

облик: 
Ha предњој страни (лицу) лик Њ. В. Краља, 

a унаоколо натпис: „Александар I Краљ Југосла- 
вије". 

Ha задњој страни (налпчју) на средипи грб 
Краљсвмпе, с леве стпапс од грба цифра „19" a с 
десне страпе грба „32" за озиаку годипе, a испод 
грба врелиост ,,50-динара". 

Ha ивици имаће рецкице. 

Члап 5. 
Мииистар финансија може за ковање овог пов- 

ца закл>уч11ти уговор путем директпе иогодбе са 
ковипцом или ковницама чија понуда буде оцењс- 
на као најповољнпја, a потребпо сребро набави- 
he од стаиовипштва у земљи no тржиој цеии сре- 
бра као метала н у ниострапству. 

Уговори, признанице, друге исправе и сав 
рад око овог посла ие подлсжс плаћању никаквих 
пореза, такса mi царииских дажбииа. 

Сви издатци око коваша овог повца исцлатиће 
се на рачуп прихода од коваша новца. 

Члан 6. 
Чиста добит од ковања овог новцај као и од 

ковања сребриог повца од 10 и 20 динара no за- 
копу од 28 повембра 1931 год., yiielie се у државиу 
касу као вапрсдпп државни прпход и употребиће 
се првспствепо за ликвидацију државних обавеза 
из ранијих годнна. 

Члан 7. 
Мшшстар фппаиспја сс овлашКује, да npomi- 

iiie ближе одредбе за извршење  овог закона. 

Члаи 8. 
Овај закон ступа у жпвот кад га Краљ потпн- 

ше, a обавезну спагу добија кад се обнародује у 
„Службеним новинама". 

9 августа 1932 r. (M. П.) 
у Београду. 

Секретар, 
Милап Мравље, с. р. 

Претседник 
■Народпе скупштппе, 
Др. К. Кумапуди, с. р. 

P o t p r e t s e d ti i k d r, Fran Novak: Gospodje se- 
natorji! Ker zahteva Kraljevska vlada nujnost za ta 
zakonski predlo?, bomo pristonili k glasovanju o nujno- 
sti. Oni gospodje senatorji, ki so za nujnost, naj iz- 
volijo obsedeli, oni pa ki so proti, naj izvolijo ustati. 
(Svi sede). Razglašam, da je Senat sprejel nujnost za- 
konskega predloga. Ker je ta zakonski predlog po svoji 
vsebini finančne prirode, si dovolim predlagati Senatu 
da Finančni odbor, kateremu bomo poslali ta zakonski 
predlog, predloži svoje poročilo Senatu danes najdalje 
do 4 ure popoldne. Vprašam pospodje senatorje, srej- 
mejo li moj predlog? (Prima se). Razglašam, da je Se- 
nat ta predlog sprejel. Prosim gospoda sekretarja da 
čita daljni zakonski predlog, poslan od Narodne skup- 
stične Senatu v razpravo. 

Sekretar dr.  Ivan  Gmajner čita : 

Народна Скупштина 
Краљепине Зугослапије 

Бр. 9610. 

10. августа  1932 годиие 
у Београду 

ГОСПОДИНЕ ПРЕТСЕДНИЧЕ, 
Част ми je известити Вас, да je Народпа скуп- 

штини na спом 51 редовпом састапку, одржапом 9 
августа 1932 године, коначно усвојила ПРЕДЛОГ 
ЗАКОНА O ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗЛКОНА 
O ПОРЕЗУ HA ПОСЛОВНИ ПРОМЕТ, поднетјој 
од страпе г. Мпнпстра финансија na основп овлаш- 
ћења латог му Указом Њ. В. Краља од 4 августа 
1932 године. 

ИзвештавајуЈш Вас o предњем, меин Je част, 
Господппе Претседппче, na осиовп члана G4 Уста- 
ва n § G6. Закона o пословпом реду у Народној 
скупштини, доставптп Вам дефинитиван текст ово- 
га закопскога предлога онако, како je усвојеп у На- 
родпој скупштини, као n оригииал Указа o овлаш- 
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liciby за подношење Народном Претстанииштву 
иомеиутог закоиског предлога, — с молбом na Ваш 
даљи поступак. 

У исто врсме част ми je известити Вас, Го- 
сподине Прстседнпчс, да je onaj законски прсдлог 
у Народпој скупштини претресан као хнтаи. 

Изволите, Грсподине Претссдпиче, и овом при- 
ликом примити уверен.е o мом особитом пошто 
вању. 

Претседиик 
Народпе скупштиие. 
Др. К. Кумануди, с  р. 

Господину 

Д-ру АНТИ ПАВЕЛИЋУ, 
Претседнпку  Сепата 

Београд. 

НАРОДИА Г.КУПШТИНА 
Крал^евине Југославијс 

сазвана Указом од 23 септембра 1931 године у ваи- 
редаи сазив за 7 децембар 1931 године na свом 
51 редовпом састанку, одржаном 9 августа 1932 го- 
дине у Београду, решила je 

Предлог Закоиа 
o 

измсиама и допунама Закона o порезу на послоп- 
ни промет од 31  јануара 1922 године и Закона o 
изменама   и   допунама   Закона   o   скупном   порезу 
на   пословни   промет   од   28   Марта   1931   године, 

који гласн: 

§ I- 
Став 1 члана G Закона o порезу на пословни 

иромст од 31 јануара 1922 године мења се и 
гласи: 

„Порез на пословии промет утвр1)ује се са два 
од сто, a за промет луксузпих предмста сем тога 
још са десет од сто од примљене суме na пме на- 
кпаде. Koju he се предмети сматрати луксузним 
одредпКс уредбом Мпппстар финансија у споразу- 
му са Министром трговнпе и ппдустрије. За из- 
necne ствари и услуге може се порез na пословпп 
промет no одредби Л^ппистра финансија разрсзп- 
вати n наплаћивати паушално a na пореској осно- 
ви, која сс утврђује споразумом или оцсњиваљем 

Порез na пословни промст na луксузне пред- 
мете  гтлаћају  n  задругс." 

§ 2. 
У § 2. Закона b изменама и допунама Закона 

0 скуппом порсзу na пословпи промет од 28 марта 
1931  годппе додаје се нов став, којп рласи: 

„Интелектуални радници прбројани у § 42 
Закона p непосредним порезима од 8 фебруара 1928 
годниеу лругој групи под тач. a) и б) дужнису во- 
дити књиге да им целокупан прошлогодишњи про- 
мст премашује 300.000 динара.' 

Ona одредоа иажп n за oinirrn порез на по- 
словнн  промет. 

Предузећа из § 
na   ПОСЛОВНИ   промет 
дужна   су  у  сваком 

§ 3. 
6. Закопа o скупном порезу 
од   12  августа   1930  годппе 
поједипом   случају  издаватп 

фактуре за рооу стављену у промет. 

§ 4. 
Овај Закои ступа na спагу кад га Краљ пот- 

iriinie и буде објављеп у „Службепим Новипама". 
По noBiinienoj стопи из § 1 разрезиваће се по- 
рез почевшп од 15 августа 1932 године. 

9 августа  1932 године 
Београд. (М. П.) 

Претседпик 
Народпе скушптппс, 
Др. К. Кумануди, с. р. 

Секретар, 
Др. Драг. Јсвремовић, с. р. 

Potpretsednik dr. Fran Novak: Tudi za ta 
zakonski prredlog zahteva in predlaga Kraljevska vlada 
nujnost. Mi bomo glasovali o nujnosti tega zakonske- 
ga nred|Oga. Oni gospodje senatorji, ki so za nujnost, 
naj i/volijo obsedeti, oni pa ki so proti, naj izvolijo 
vstati. (Svi sede). Proglašam da je Senat sprejel nuj- 
nost za ta zakonski predlog. Ker je tudi ta zakon po 
svoji vsebini finančne narave, predlagam, da se tndi ta 
zakonski predlog, kakor prvi, pošlje Finančnemu odbo- 
ru, da ga prouei in najdalje do I ure popoldne poš- 
lje Senatu poročilo. Sprejme li Senat moj predlog? 
(Prima se). Proglašam da je predlog sprejet. Prosim 
gospoda sekretarja da prečita prispele prošnje in uri- 
tožbe. 

Sekretar dr. Ivan Gmajner saopštava molbe: 
Darinke Pajie, Sevdiea i Davidovira, Udruženja ju- 
goslovenskih inženjera i arhitekta u Zagrebu, Sa- 
veza električnih centrala Savske banovine u Zagrebu, 
Zemaljskog saveza industrijalaca u Zagrebu. 

Potpretsednik Dr. Fran Novak: Vse te pro- 
šnje bodo poslane pristojnemu Odboru za prošnje in 
pritožbe. 

Gospodje senatorji! Mi zdaj preidemo k posve- 
tovanju O dnevnem redu. Tu je predvsem poročilo 
Odbora 0 zakonskem predlogu o spremembah in do- 
polnitvah Zakona o obmejnih četah. Prosim poroče- 
valca, g. senatorja Miloja jovanoviča, tla poda svoje 
poročilo. 

Известилац Милоје Ж. ЈовановиК: Госпо- 
до, предлог Закоиа o пзменама n допунама За- 
коиа o граничној трупи, који je предлог г. Ми- 
нистра војске усвојеп у целппп од страпе Народ- 
ne скупштине, послат je иама, да у смислу Закона 
n MU o њему допесемо своју одлуку. 

У Одбору прекјуче решавано je и дискуто- 
вано o овоме законскоме предлогу, и могу, госпо- 
до, слободпо да изјавим да je једпогласно и "без 
икаквих примедаба Одбор решио да се овако под- 
IICTII пројекат, који je примиЛа Народна Скупшти- 
na, усвоји. Г. Мппистар војске у своме врло ле- 
пом експозеу изнео нам je мотиве, због којих се 
морало приступити промени овога Закона и ми 
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смо, господо, право да вам кажем, пс само са из- 
uciialjcibCM, него, ако хоћете, и да кажем мало јаче, 
са жаљењсм видсли, да су omi људи, којп бране 
ii чувају највећу пашу светињу, граиицу iianie зем- 
л>е, билп остапљеии да служе са 500 ди- 
иара месечио, где им долази и храна и све друго, 
ii да je љихова служба била тако иапорна да опи 
често  пута   no  вишс  дапа  нису  имали  одмора. 

Ja сам имао приликс прс неколико дана да 
разговарам са ранијим командантом граничних 
трупа, генсралом КатапиКсм, п on ми je изнео ка- 
ко je, у своје време, обилазеКи поједине положаје, 
у јсдиом времепу које je било веома ружио, не- 
згодпо, магловито, iianiao људе, који два даиа ini- 
су могли да се макиу са свога места у планипи, 
где их je магла затекла и да су ту непрестанп 
борилн се са највећим напорима, na мразу н знми, 
чувајући границу, TI вршећи савесно своју дуж- 
пост. Ja се Чудим, господо ,да се J^OIIIIITC могло 
доћи до тога, да се даиас у овом врсмспу може 
ма коме службенику, a нарочиго службенику са 
таквим иапориим радом, и таквим одговорпостп- 
ма, дати једиа тако бедиа паграда, од које му je 
иемогуће  да  живи. 

Ja, господо, у пме Одбора могу да позлравим 
само овај предлог господина Минпстра војске, да 
се ово исправи, и да се тим пашнм заслужпим бра- 
ниоцима државних граница, који се баве једним 
тако тешким И iianopiniM послом, којп служе у 
највећој мери одбрапи иптереса иаше 'зсмЈис, да 
се шима rioBefia',fy плате, те да нм се да толико 
не да им се пресппа, nero колико je најпотреб- 
ппје, да могу живети, и да можда исшто 
мало, јер то су векином сиромашни људи 
са села, могу одвојити и послатн својнм поро- 
дицама. Ja молим у име Одбора Сената да овај 
предлог, којп je Народна скупттпна одобрила, 
у целпии npiiMine. 

Извештај Одбора гласп овако: 

Сеиату Крал>ев1111е Југославије 
Београд. 

Одбор за проучаваљс предлога Закона o из- 
мепама и допупама Закоиа o граиичиој трупи, 
изабран на седници Семата од 8 овог мссеца, 
узео je у претрес поднети законски предлог.па 
je na седиици одржаиој 8 овог месеца једногласно 
одлучио да препоручи Сенату да учињене измснс 
п допуие у целиии усвоји. 

За известиоца одрс^еп je члан Одбора г. Ми- 
лоје Ж. JoBaiioBiili. 
8 августа 1932 годппе 

Београд. 

Пртпретседник 
Људевнт Гај, с. р. 

Секретар, 
Милоје Ж. Јовановић, с. р. 

Ч лаиови: 
Дпмитрпјс Илиџаповн! 
Перо Ђирлић, с  р. 

Претседник Одбора, 
Павле Byjnli, с  р. 

с. р. 

Фраи Кукуљевић-Сакцпнски, с.  р. 
Baca BorojcBiili, с. p. 
Јанко Самуровић, с. р. 
Др. Ђура Котур, с. р. 
Светозар ToMiih, с. р. 
Др. Емпло Гаврила, с. р, 

П отретс е дп ик др. Фран Новак:  Господо, 
чули сте извештај г. известиоца. Пошто сс пико 
mije аријавио за реч, сматрам да je претрес у 
начслу завршеп. Прслазимо na гласаше у иачелу. 
Молим господу сепаторе, који примају овај за- 
KoiicKii предлог, да пзволе гласатп са ,,за", a који 
су против предлога, иека нзволс гласати са ,,iipo- 
тив". 

Молим г.  сскретара да изволи прозивати го- 
споду сенаторе. 

Секретар др. Иван Гмајнер прозива госпо- 
ду сенаторе да гласају, и omi су гласалп овако: 

Алибе1овић Асим отсутан; Алкала) др. Исак 
отсутан; Алтипармаковић Јовпн за; Арнаутовић 
Illcnmp зп; Банншин Јово за; Bcnojeniih Baca за; 
BudaKoetilt Антун за: Виловић Осман за 
Вујић riaii.ic за; Вукчевић др. Стано/ло 
отсутан; raepn.i'i др. Енило за; Гавриловић др. 
Богдан за; Гај Људевит за; Глушаи, др. Baro or- 
сутаи; Гмајнер др. Ипан за; Грасл др. f'copl nr- 
с.утан; Десница dp, Урош за; Добринић Петар 
sa; ДраИовнћ Милутан отсутан} Ђарлпћ Петар за; 
HeKomi/i dp. Момчило за; H.utpaHoiuth Димнт- 
рије за; Јалжабетић Томо за; Jamoeuh Стјепан от- 
суган; Јовановић Ж. Mu.m/c за; Каианехмедовић 
д-р. Хандија отсутан; Koeavciuih Томо отсутан; 
KocTiili Пстор отсутан; KocrpcHUiih Op. Марко за; 
Котур др. Ђура sa; Кукуљевић-Сакцински Фран 
зп; ЉубибратаН dv. Саоа за: Мажуранић др. 
Желимир отсутан; Majcrpoeuh др. Иван огсутан; 
Марјановић Милан за; Махмутбеговић Ссфсдин 
отсутан; Muhufi др, Muha отсутак; Михалџић 
Стеван за; Муфгић Ca.ic.M за; Нешковић Јопанза; 
Обрадовић Паја отсутан; Павелић др. Анте от- 
сутан; Плдј др. Мирослав за; Flononuli Дака от- 
суган; nofioeu/i Manija за; Поиопик Милан от- 
слпан; Рааиихар dp. B.iadiiMiip за; Радовановић 
Крста за; Pady.ioniili Марко отсутан; Рајар Др. 
Јанко отсутаи; Рожаћ dp. Валентин за; Самуро- 
im/i Јанко за; CuMonoeuh Mu.um отеутан; Смиља- 
Huh Крста отсутан; Станковић Јован за; Cv.ic/ма- 
noeuli dp. Џафср за; Tec.iuh Петар отсутан; 
TuMOTujceuh Коста за; Tomiuuh dp. Љубомир 
за; Томuh Светозар отсутан; Тринајстић dp. Дин- 
ко за; Убапић Паилс отсутан; Франгсш. dp. Отои 
отсутан; Хаџа EoiUKOouh Трајко за; Хаџч Pu- 
criili Crmpa за; Хрибар Иван отсутан; Цвет/совић 
Jopdan за; Церовић Гаврило отсутан; Шверљуга 
dp. Станко отсутан; Шиловић dp. Јосип за; IIIo- 
ла Атанасијс отсутан; Шуперцна dp, Bcii,aMuii 
отсутан. 

Послс гласања: 

П отп perce д п и к   др.   Фран   Новак:   Изво- 
лите, господо сеиатори, чути резултат гласања. 
Гласало je 41 сепатор п CBII су гласалн „за". 
Оглашујсм да je законски прсдлог o измепама н 
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допунама Закона o грапичној трупи у начелу прим- 
љен. Прелазимо на претрсс у појединостима. 
Молим г. известиоца да прочита чл. 1 овог закон- 
ског предлога. 

Из и с<. i л л a и, Милоје Ж. JoBaiioBiih чита 
чл. 1 законСког предлога (види састанак XXXIV.) 

Потпретседник др. Фраи Новак: Нпко сс 
не jaivba за реч. Прима лн Сенат чл. 1? (Прнма). 
Објављујем да ,јс члаи 1 примљен. Молнм г. из- 
вестиоца да прочита чл. 2. 

И з i! е с т п л a ц Милоје Ж. JoBaiioBiih чита чл. 
2 (види састанак XXXIV). 

Потпретседник др. Фран Новак: Прима 
ли Сенат чл. 2? (Прима). Објављујем да je члан 
2 примљен. Молпм г. известиоца да прочита чл. 3 

Известила-ц Милоје Ж. ЈоваиовиК чита чл. 
3 (види састанак XXXIV). 

Пот п рстседи и к др. Фран Новак: Прима 
ли Сенат чл. 3? (Прпма). Објављујем да je члап 
3 примљен. Молим г. нзвестиоца да прочита чл. 4 

Изнестилац Милоје Ж. Јовановић чита чл. 
■I (види састанак XXXIV). 

Потпретседник др. Фран Новак: Прнма 
ли Сенат чл. 4? (Прима). Објављујем да je члан 

l примљен. Молим г. известиоца да прочита чл. 5 
Известилац Мплоје Ж. Јоваиовић чита чл. 

5 (впди састанак XXXIV). 
Потпретседник др. Фран Новак: Нрима 

ли Сенат чл. 5? (Прима). Објављујем да je члан 
5 примљен. Молнм г. известиоца да црочита чл. (> 

И з в е с т и л a ц Милоје Ж. Јовановић чита чл. 
(i (види састанак XXXIV). 

Потпретседник др. Фран Новак: Прнма 
лп Сенат чл. 6? (Прима). Објављујем да je члан 
6 примљен. Молим г. известиоца да прочнта чл. 7. 

Известилац Милоје Ж. JoBanoBHh чита чл. 
7 (внди састанак XXXIV). 
Лотпретсе дн и к др. "Фрап Новак: Прима 

ли Сенат чл. 7? (Прима). Објављујем да je члаи 
7 прпмлЈен. Молим г. известиоца да .фочита чл. 8. 

Извсстилац Милоје Ж. ЈовановАН чита чл. 
8 (впди састапак XXXIV). 

Потпретседн п к др. 'Фран Новак: Прима 
ли Сенат чл. 8? (Прима). Објавл^ујем да je члан 
8 примљен. Молим г. известиоца да прочнта чл. 9. 

И з в е с т и л a ц Милоје Ж. Јованови|| чита чл. 
9 (впди састанак XXXIV). 

П отпретс е дп пк др. Фран Новак: Прима 
ЛИ Сенат чл. 9? (Прима). Објављујем да je члан 
9 приЛљен. Изволитс чути чл. 10. 

Известилац Милоје Ж. Јовановип чита чл. 
10 (види састанак XXXIV). 

Потпретседпик др. 'Фран Новак: Прима 
ли Сенат чл. 10 како je прочитан? (Прима). 06- 
јавлзујем да je чл. 10 примљен. Изволите чути 
дал)е. 

-Известплац Милоје Ж. Јовановић чита чл. 
1 i   (видн састанак XXXIV). 

Потпретссдпнк др. Фран Новак: Прима 
лп  Сенат чл.   11?  (Прима). Објављујсм да je чл. 
11 примљен. Изволите чутн даље. 

Известплац Мнлоје Ж. ЈовановиИ чита чл. 
12 (види састапак XXXIV). 

"'Потпретсе дн н к др. Фрап Новак: Прима 
ли Сенат чл. 12? (Прима). ОбјавЛ)ујем да je чл. 
12 примљси. 

Овим je. цео овај закоиски предлог o из- 
меиама и допунама Закона o граничиој трупи при- 
мљеи и у поједппостима. 

Сада ћемо npehii na коначпо гласаље o овоме 
законском прсдлогу у целинн. Пре тога се јавио 
за реч г. Паиле ВујпК. 

Павлс Вујић: Господо сенатори, н ако je у 
стварн днскусија завршеиа, потребно je, ради na- 
mer разумевања и ако хокетс и ради једпог осе- 
Нања које ja имам у овом моменту, да чујете само 
две до три опсервације o приликама које владају 
у грапичиој трупи и o једпој патриотској дужпо- 
сти коју сте ви извршпли овога момента, усваја- 
јући овај закои. 

Господо, ви сви зпате у каквим се прилика- 
ма иалази наша држава, иарочито шенс грапицс. 
Од чувања тих граиица зависи безбсдност гра- 
ђана. Да би се грапицс name добро чувале, мо- 
рају људи који пх чувају бити колико толико 
спокојнп, морају нсто тако бити спремни да у 
сваком момеиту положе свој жпвот за своју дуж- 
ност и за своју отаџбипу. Нарочнто чување јуж- 
ии.х грапица... (Коста TuMoiiijcBuh: Молим за реч 
да говорим o повреди Пословиика. Чувајте По- 
словнпк, господинс Потпрстссдпнче!). Ннје реч o 
ПоСловннку. (Коста TmvioTiijeBHh: Не иде да ra- 
зимо Пословпик). 

11 от ii ретСе дн н к др. Фраи Новак : Госпо- 
дине ееиаторе Вујићу, ja ^ам мислио да ви желите 
да говорите o повреди Пословника и зато сам вам 
дао реч. Међутим, ви не говорите o томе, и зато 
вам ие могу допуСтити да даљс говорите. 

Павле Вујнћ:... Ja завршујем ово Са јсдном 
изјавом захвалности што je овај закои једногласио 
примљеп. 

П o т п p е т с е д н и к д р. Фран Новак: Прела- 
зимо на копачно гласање o овом закопском пред- 
логу у целиии. Молим г. секретара да нзволн про- 
зивати господу сенаторе, a господу сепаторе мо- 
лпм да гласају. 

C е к p е т a p д p. Иван Гмајнер прознва госпо- 
ду сенаторе да гласају и omi су гласали овако: 

А.чпбеловик Асим отсутан; Амалај др. Исак 
отсутан; Алтипармаковић Јован за; ApHayTor,iili 
Шериф за; Бањанин Јово за; Богојевип Baca за; 
Видаковић Антун за; Bti.ioonh Осман за; 
Вујић Павле за Вукчг/ni/i др. Станојло 
отсутан; Гаприла др. Ешло за; Гавриловић Ор. 
Богдан за; Гај Људевпг за; Глушац др. Baca от- 
сутан; Гмајнер др. Иван за; Грасл др. Teopl от- 
суган; Деснпца dp. Урош за; Добрпнак Пстар 
за; Драговић Милутин отсутан; Ђирлић Петар за; 
MGKOIUIII dp. Момчило за; Илиџановић Димит- 
рије за; Јалжабетић Томо за; Јанкооић Стјепан от- 
сутан; Јовановић Ж. Ahuojc за; Караиехмедовић 
др. Хамдија отсутан; Ковачевић Тоно отсутан; 
KocTiih Пстар отсутаи; KocTpcH'inli др. Марко за; 
Котур др. 'Бура за; Кукуљевчћ-Сакцински Фран 
за; Љубибрагић др. Сава за; Мажуранић др. 
Желишр отсутан; мајстровић др. Иван отсутан; 
Mapjanoeuh Милан за; Мах.чутбсгоопк Сефедин 
отсутан;    Mnhiih   др.   Muha отсутан;   МпхалџиН 



'278 XXXV РЕДСШНИ САСТАНАК  10 А13ГУСТА  1932 

СтевпН за; Муфтић Салем за; Нешкрвић Јованза; 
Обрадовик Ilaja отсуган; Павелић др, Анте от- 
суган; Пло; <)/>. Мчрослав за; ПоПОвић Дака 
Зп; Поповић Manija за;; IIouoiuili Милан от- 
сутан; Равнихар dp, Владимир за; Радовановић 
Крста за; Раоуловић Марко за; Рајар др. 
Јанко отсутан; Рожић др. Валентин за; Самуро- 
iin/i Јанко за; (AIMOHOUUII Милан отсутан; Смиља- 
inih Kpcra за; Станковић Јован за; Сулејма- 
Hoiuih др. Џафер за; Tcc.iuh Петар отсутан; 
Тишгијевић Kocra за; Томаишћ др. Љубомар 
за; ToMiih Светозар отсутан; Тринајстић др. Дан- 
ко за; Убавић ПавАс за; Франгеш dp. Отон 
отсутан; Хаџи Бошковић ТрајКО за; Хаџч Pll- 
CTiih Спира за; Хрибар Ипан :ui; Цветковић 
Јордан за; Церовић ГавриЛо отсутан; Шверљуга 
др. Станко отсутан; Ilhi.ioeuh др. Јосип за; lllo- 
.ш Атанасије отсутан; Шуперина др. Бењаиин 
отсутан. 

1 [осле гласања. 
П отиретс o ди li к   др,   Фран   Новак: laiio- 

лите, господо, чути резултат гласаља. I ласало je 
46 сенатора и сви су гласали ,,за". Прсма томс, 
објављујем да je onaj законски прсдлог и у це- 
лини примл.си. 

Господу чланове Финансијског одбора молим 
да буду љубазпи и да се одмах сад састаиу, те да 
могу вакључити већање o предлозима финанси- 
ског зиачаја. 

Данашњу  седницу  закључујем,  a  идућу  за- 
казујем за дапас послс подне, у 18 часоиа, с 
овим дневним редом: 

1) Претрес извештаја Финаноијског одбора o 
предлогу  Закоиа  o  копању  сребрнОГ поица; 

2) Претрес извештаја Финансијског одбора o 
предлогу Закопа o изменама и допунама Закона 
o порезу ма пословип промст. 

Прима ли Сенат onaj дневни ред? (Прнма.) 
Објављујем да je примљено. 

— Седница je закључена у 10.45 часова. — 


