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Почетак у   19  часова. 

Садржај: 

1) Примање и усвојешс Зћписника XXXV ре- 
довмог  Састаика; 

2) Дневни ред: 1) Прстрес извештаја Финан- 
СИЈСКОГ одбора o предлогу Закопа o коваљу сре- 
брпог повца; 2) Претрес извсштаја ФипапсијскоЈ- 
одбора o предлогу Закона o изменама и допунама 
Закона o порезу на пословии промет. — Оба ова 
законска предлога примљена су п у начелу и у 
појединостима; 

3) Саопштење извештаја АдмнннстративиогоД' 
бора o рачупима Сената за друго тромесечје 1932 
године; 

4) Саопштељс извештаја Народпе скупштние 
да je усвојила иредлог Закона o изменама и до 
пупама Закопа o државпој трОШарИНИ, и усво- 
јењс његове хитности  од страис  Сеиата. 

Говорници: ИзвсСтилац Милбјс Ж. ЈовановиК, 
Мшшстар финансија др. Милорад Ђорђевић, др. 
ЕмилО Гаврпла, Спира Хаџи-Рисшћ. 

Потп perce днн к   Јовап    Алтипармаковић: 
Господо сенатори, отварам XXXVI редовни саста- 
нак Сената. Молим r. секретара да прочита запи- 
сннк  прошлог  састанка. 

Секретар    др.    Иван    Гмајнер    чита   за- 
писннк XXXV редовног састанка. 

П o т п p е т с е д н и к Јовап Алтипармакови!): 
Има ли ко од господе сенатора да учнпн какву 
примедбу на прочитапи записник? (Нема). Пошто 
примедаба нема, објављујем да je записник при- 
мљси. 

Прслазимо, господо, na дневни реД. Ha дисв- 
иом реду je: претрес извештаја Фипансијског од- 
бора o предлогу Закопа o ковању срсбриог повца. 

Молпм r. известиоца да прочита одборски 
нзвештај. 

И зв ести л a ц Милоје Ж. JoBaiiOBiih: Госпо- 
до сенатори, Финансијски одбор размотрио јепод- 
нетн прсдлог Закона o ковању сребрпог новца, 
како га je предложила Народна скупштина, и до- 
иео je једногласну одлуку, да се прспоручн Сс- 
пату   да   овај   предлог   изволи   примити. 

Kao известилад, задржаћу се укратко na овој 
ствари, јер се iie могу упуштати у детаљна изла- 
гања, с поглсдом na то што je Закон хитап. Xohy 
да изјавим, пре свега, да je овај прсдложени на- 
чип пОЈфића за једпу важну ванредпу државну 
потребу нарочпто у овом момеиту врло ЗГОДан, 
јер ne оптсрсКујуКи грађане неким новим порсзпма 
п наметима даје могућност, да државне финан- 
сије дођу до знатних средстава неосетио, тако pe- 
hu без нкаквих жртава rpaljaua, којп су у ово вре- 
Ме ииаче разпим дажбииама непосредпим и по- 
средппм   доста   оптерећени. 

Сребрип повац, који се na осиову овога за- 
кона нма сада емитовати, биће сигурно лепо и 
радо прнмљен у народу, јер ми врло добро зна- 
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мо, да паш народ, a иарочито ссљак и простс 
народне масе, полажу миого на метални новац, и 
да je много времена требало, да сс ссљаци и про- 
сти људи навикну na новчанице, које претставља- 
ју новац. Иако су исте сигурне, и имају добру n 
здраву подлогу, народ још увек претпоставља, д;1 

држп и чува мсталпи иоиац, којп ипак има пеку 
СВОЈу СИГурну уиутрашњу  вредпост. 

Господо, Ц11Л> ради кога je овај законски прсд- 
лог поднет и ради кога сс сребрпи новац емитујс 
врло je оправдан. Иде се na то, да се са чистнм 
iipimocoM, који iie добитп држава од искованог 
новца, исплате државпе ббавезе, које су сс Beli 
у приличној количини нагомилале, да се исплате 
тако звани лстс!.!! дугови, те да они, који нмају 
потраживати иешто од државе као дужника, у 
овим тешкпм приликама опттс привредне депре- 
сије, могу доКп ;Cb свога новца, који им je толико 
потребан. 

Ja верујсм, господо сенатори, да he ово и- 
мати врло допар утицај na државпи кредит, јер 
тн летећи дугови шкоде и опемогућавају држави 
да вршн своје иабавке по цеиама и условима под 
којима то чине приватиа лица, јер услед неуред 
иог одговарања својпм обавезама, држава за све 
што набавља или прсдузима мора плаћати скупље 
него ли приватиа лица. Мма na примср MIIOI o људи 
којп су у послове са државом уложнли много, no 
некн цсо свој капитал и сада, услед неплаћања од 
črpane државе, долазе у тешку ситуацију, падају 
под стечај n у једно очајно материјално стање. 
Природна je ствар, да С€ држава мора брипути 
да то стање поправи; и зато овај корак Господина 
Министра фппанспја можемо само похвалити. Же- 
леТИ je само, да се, прнликом исплатс тих дугова 
п обавеза, све исплати, да се исплате свп летећи 
дјтови у земљи. Ми смо имали у том погледу 
ргуава искустиа са исплатама дугова из шведскор 
зајма. Тада ty државне обавезе исплај.пвапе, алу 
mije i)aljeiio у свему оиако како je требало, те jf 
било доста жалбн иа иеправде приликом употре- 
бе приноса од тог зајма. Ja ne знам колико je остало 
неисплаћених државпих обавеза no утрошку швед« 
ског зајма, али желети je да се сада са овим нов- 
цем исплате све заостале обавсзе, и да се дотле, 
док се не исплати то све, пијсдан динар ne упо- 
треби na пешто друго. Господпп Мипистар финан- 
сија пам je тако n пзјавпо; у Финансијском одбору 
он je дао реч, да iie се државпе обавезе исплаћи- 
ватп редом n да се npnnoe од ковања сребрног 
повца iiehe ни на шта друго употребптп, докле год 
још има кеисплаћених државних обавеза, оспм 
разуме te, оних, које су још у току код суда или 
код административних власти, где дакле још mije 
питање o праву поједппаца пречишћено. Xoliy na 
овом месту парочпто да помепем да су државпе 
обавезе o којпма je рсч двојакс: јсдпе до којих je 
парочито државп стало да пх исплати, јер ако то 
ne учини, пема могуКпостп да врши своје функције 
и да се одржава; бОЛНИЦе се, na прпмер, мордјуза- 
тварати, зграде оСтају псдовршспе, итд., јер због 
пепсплате лпфераптима Л11(|)ерацпје престају. Te 
обавсзе притпскују државу, Мшшстра фпнаисија 
н редом оСталс Миппстре, И опи iie свп гледати 
да се те обавезе у првом реду псплате. 

Друге су обавезе државе према малпм, СИТ- 
пи.м људпма, којима, na пример, треба исплатити 
иеисплаћене пензије, плате птд. За псплату тих 
обавеза држава neKe ■ толпко наваљивати, као за 
исплате напред наведених обавеза, јер за то нема 
опога разлога, КОЈИ смо напред пстаклп, no мп тра- 
жимо да се ПрилИКОМ пепла11ива11.а тпх обавеза IR- 
деле једпе од других, пего да се исплати свима 
онима према којима je држава у положају дуж- 
ника. 

Сада hy pehu коју реч o колпчипп новца, који 
се пма псковати. Да ли je ова количина, коју 1.емо 
Сада пустити у течај, вслика, да ли nehe због тога 
доћи до каквих пезгода, да се Helie створпти ка- 
ква дисажија итд.? To je пптаље, na које се може 
са вероваТпошКу одговорптп: да до тога nehe доћи. 
Овај lic повац несумњиво парод радо прихватити. 
Количина повца, која се пма исковати no предлогу, 
тако je умерена, мања je пего у мпопш другпм 
државама, и песумњпво je, да he та КОЛИЧИНа 
бптп брзо у промету од парода апсорбоваиа. Чак 
се може деснтп n то, што су пека господа у 4>и- 
nancnjcKOM одбору копстатовала, да се у поједпппм 
крајевима Beh Лочиње сребрни повац да скупља, 
да људи пздају бапкпоте, a узимају сребрпп повац, 
mro значи да onu пмају поверење у овај повац n 
жељу да га чувају. Ово може дати доцппје повода 
да се, ако би то било n ако бп се појавпла оску- 
дица новца у саобраћају, приступп и повој емисији. 
У сваком случају, Mii се од тога пемамо чега бо- 
јатп. IlaiipoiTiB, то бп била повољпа сптуацпја за 
пову емисију, те да се можда још до којс стотине 
милиона динара дође у овпм тешким приликама. 

Ja мпслпм да се може десптп, да паступс мо- 
мептп када банкноте Народпе бапке могу потиснути 
Сребрни нрвац пз саобраћаја. По Грешемовом за- 
кону, господо, „слабији повац потискује бољп 
из саобраћаја", и бољи се повлачи у касе и трезоре 
код богатих, a у јастуке, сламњаче птд. код сиро- 
тијих. Несумњиво je, господо, да je повац name 
Наррдне банке добар, здрав, али ту ne оддучује 
то често пута како мп сматрамо, негокакоће сваки 
поједппац да сматра: да ли Iie on ПОКЛОНИТИ ве1.у 
веру папиру којп се na шалтсрпма Иародпе бапке 
ne замеп.ује златом или опом металпом повцу, који 
држп у рукама и којпм често лупка no столу, да 
види како звечп и којп у себи садржи вредпост 
метала. Ja сматрам да je овај предлог Господпна 
Министра финансија учшвеп у правом момепту и 
да je ово једап од оппх Закопа који могу допрп- 
iiern у зпатпој мерп санирању наших државппх 
финансија n олакшању тешког финансијскбг стд- 
iba, које данас пмамо. 

Са свпју овпх разлога, господо сепаторп, ja 
вас МОЛИМ, у пме Фппапсијског одбора, да овај 
предлог, овако како je подпет, прпхватптс n да за 
њега гласате. 

Сад hy прочитати извештај Фппапсијског од- 
бора. Taj пзвсштај гласн: 

Финансијски Одбор Сената na дапашњој сво- 
јој седппци узео je у претрес прсдлог Закопа o 
кова1ву сребрног повца, опакав какав га je Народпа 
скупштина усвојпла, и пошто je свестрапо проучпо 
у целостп и поједипостима, саобразпо акту Сспата 
од 10 авгуСта 1932 г. Бр. 3330, подносп CcnaTy, 
овај 
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Одбор налази да je предложено ковањс сре- 
брног новца посве оправдано, и Да Ке у данашњим 
приликама бити врло кориспо, с погледом на недо- 
вољност новца, која се oceha у AaiiauiihcM иовчаном 
саобраћају. 

Сем тога, Држава овпм Закопом добија јсдап 
велики ванредни приход који je намењен исплати 
летећпх дугова, mro he повољно утицати на др- 
жавни кредит. 

У иогледу количине сребрног новца који се 
има исковати Одбор налази, да ona mije иретерана, 
n да 1>е nam новчани промет ову количину лако 
n брзо апсорбовати. 

Са свега иапред изложеног, Одбор je једпо- 
гласио решио, да препоручи Сенату, да овај закон- 
ски предлог у целини усвоји. 

За известиоца одређен je г, Мплоје Ж. Јова- 
НОВИћ, Сспатор. 

10 августа 1932 год. 
Београд. 

Секретар, 

1 [.претседник Одбора, 
Ииж. Д. rionoBHli, с. p. 

Др. Љубомнр ToMaiuiih, с. p. 

Ч л a « o в и: 

с. р. 

р- 

l'- 
с.   p. 
Алгипармаковић: 
реч  г.  Министар 

Др. Емило Гаврила, 
Др. Плој, с. р. 
Др. Ћуро Котур, с.  р. 
Др. Владимир Равнихар, с. р. 
Др. Урош Деспица, с. р. 
Милоје Ж. Јовановић, с. р. 
ВиловиК Осмап, с. р. 
Др. Богдан Гаврилови 
Бањанин Јово, с. р, 
Хаџи-Ристић Спира, с. 
Др.   Марко   Костремчи! 

■ П o т п p с т с е д н n к    Јован 
Отварам   начелан   претрсс.   Има 
фипанснја. 

M п н и с т a p Ф п и a и с u j a д p. Мнлорад Ђор- 
ijcBiih: Господо сеиаторп, nam известилац Финан- 
сијског одбора, уважени сенатор г. Јовановић, при' 
казао вам je овај предлог закона у свима детаљи- 
ма, na које би било вредпо свратити вашу пажљу. 

Мзеговом излагању ja ne бих имао шта да до- 
дам, те мн остаје само да вас и са својс стране 
замолим да овај законски предлог пзволите при- 
хватити како je предложен, како ra je и Народна 
скупштина усвојила  (Узвици:  Живео!). 

Потпретседи и к   Јоваи    Алтипармаковић: 
Јавио се за реч г. др. Емило Гаврила. 

Др. Емило Гаврила: Господо сенатори, МИ иа 
10 дппара иовог сребрНОГ новца не видимо где je 
paljen, али зиамо да je paljen у Енглсској. Beli 
na комадима од 20 дипара стоји: „Ковпица, ак- 
циопарско друштво". Taj повац je овде paljen. 
Велика je разлика, да ли се иовац ради у Енгле- 
ској, илп код иас, у погледу трошкова, јер и онде 
кошта израђивање, a  кошта  и  код иас.   Међутим 

трошак за тјкшспорт je великн, a тако су исто и 
нздатци за name изаслане комесарс upu епгле- 
ској ковници, и за пратњу транспорта врло ве- 
лики, и то чиии велику разлику, тако да нам ко- 
вани повац у Енглеској миого скупље стаје. Код 
повог новца од 50 динара ja ne знам какве су 
диспозиције, али бих молио г. Министра финан- 
сија, ако je то могуКе, да се тај иовац кује у зем- 
,?I,II n то из трп разлога. Прво, имамо ковницу, 
друго, -уттедимо трапеиортне трошкове, a треће, 
господо, ако пма добити, пека ra добит остане 
у namoj зеМЉИ. Друго иемам питта казати. (Гла- 
сови: Жпвео!) 

Потпретседник Јовап Алтипармакови!!: 
Има   реч  г.   Министар  финансија. 

Министар финансија др. Милорад ЂорђевиК: 
Ja сам, господо сенатори, потиуио споразуман са 
сугестијама, које je изволео изложити ваш друг, 
врло поштовани господин сенатор др. Гаврила, 
и у том правцу бпКе упућена иастојања Краљев- 
ске владе. Mama je жел>а, да се новац кује у зем- 
љи. Ja мислнм, да heMO у том цил>у постићи задо- 
врљавајуће услове са домаћом крвницом. I lama 
домаћа ковница учествовала je и у ковању но- 
вог сребрног иовца од 10 и 20 динара, и 
цео je тај nocao рађеН у споразуму са њом, пр- 
што je и nama ковница потписник уговора, који 
je држава склопила с ипостраппм ковницама. У- 
говор je паиме закључеН са три ковпицс, и то 
са епглеском, фраицуском и пашом ковницом. 

Целокуппа израда новог сребрног новца mije 
се могла поверити iiamoj ковници, због особене 
легуре, из које je иЗрађен новац од 10 и 20 дина- 
pa. Ta легура je мало компликованија, ona je у 
Неку руку патепт енглеске државне ковннце. Од 
те легуре гради сс енглески државни новац. Ha- 
ma ковница mije се могла подухватпти, да ona 
сама Tonu сребро и прави легуру, него су кома- 
ди прављени у енглеској државној ковници, no 
тамошњем узуелном начину, a у иашој ковппцп 
се само укпва на прсдњој страни лпк IberoBor Ве- 
личанства Краља, a na задшој страпи круиа. Ме- 
Кутим повац од 50 динара, чија he легура бити 
једпоставппја, Mohn liC бити 11зра1)пваи у iiamoj, 
београдској ковппци. To je миишењс n оних др- 
жавних ковница са чијим претставницима сам имао 
прилике да недавно разговарам, те мпелим, да "he- 
мо Molili задовољити ту општу тежњу. 

11 o т n p е т с е д n и к 'Јован АлтипармаковнЈ!: 
rioniTo нема више пријављених говорппка, ирсла- 
зимо na гласање у пачелу o овом законском пред- 
логу. Ona господа сеиаторп, која прихваћају у 
пачелу овај закопски пројекат, како je предложсп, 
нека нзволе гласати са .^a'^aona господа, која су 
против тога предлога, гласаће са „против". Молим 
господина секретара да нзволп извршити прозивку 
господе сепатора. 

C с к p с т a p д p. Ивап Гмајпер прозива госпо- 
ду сенаторе да гласају, и omi су гласали овако: 

Алпбегови!. Асим отсутаи; Алкалај др. Исак 
отеутап, Арнаутовић Шериф за, Бањаппп Јово за, 
Богојевп!. Baca за, Видаковић Антуп за, Виловић 
Осман за, ВујиК Павле за, Вукчеви!! др. Станојло 
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отсутаи, Гаврила др. 1гмило за, Гаврилови!! др. 
Вогдан за, l'.'ij ЈБудевит за, Глушац др. Васо от- 
Сутан, Гмајнер др. Иваи за, Грасл др. Гсорг ог- 
сутап, Десница др. Урош за, Добрипичи!! Пстар за. 
Драговић Милутин отсутаи, Ћирлић Петар за, 
Ивковић др. Момчило за, Илпџапови!! Димитрије 
за, ЈалжабегиН Томо за, Јанковић Стјепан за, Јо- 
вановиК Ж. Милоје за, Карамехмедовић др. Хам- 
дија за, Ковачевић Томо отсутан, Костић Петар 
отСутан; Костренчић др. Маркр за, Котур др. 
Ђура за, Кукуљевић-Сакцински Фраи за, ЈБуби- 
^pariili др. Сава за; Мажуранић др. Желимир 
отсутан; Мајстровп!. др. Иван отсутан, Map- 
janoBiili Милан за, МахмутбсговнК С^федин 
за, Muliiili Др. Мића отсутан, Михалџић 
Стеван за, Муфтић Салем за, Нешковић Јоваи 
за, Новак др. Фрап за, ОбрадовиК Паја отСутан, 
ПавелиК др. Анте отСутан, Длој др. Мирослав 
за, Поповић Дака за, ИоповиК Manija за, Попо- 
вић Милаи отсутаи, Равиихар др. Владимир за, 
РадовановнК Крста отсутан, РадуловпК Марко за, 
Рајар др. Јапко хотсутаи, Рожић др. Валентин 
за, Самуровн!! Јапко за, Симоновић Милаи отсу- 
тап, Смнљапи!! Крста отсутан, Станковић Јоваи 
за, Сулсјмаповић др. Џафер за, Te^mli Петап 
отСутан, TuMOTiijeBiili Коста отсутан, ToMaimih др. 
Љубомир за, ToMiili Светозар отсутан, Тринајстић 
др. Дннко за, Убавић Павле за, Франгеш др. 
Отои отсутан, Хаџи Бошковић Трајко за, Хаџи 
Рнстић Спира за, Хрибар Ивап за, Цветковић 
Јордаи за, Цсрови!. Гаврило отсутан, Шверљуга 
др. Станко отсутан, LUiuioBiih др. Jocim за, Шк)- 
ла АтанаСије за, Шупсрипа др. Бењамин отсутан. 

После гласања. 

Потп perce ди ii к   Јован   Алтипармакови!!: 
Изволите, господо, чутп рсзултат гласања. Гла- 
сало je 47 госиоде сеиатора, и сви су гласали „за". 
Према томе, објављујем да je Сенат иримио у 
иачелу прсдлог Закона o ковању сребрног нрвца, 

Прелазимр на претрес у појединостима. Отва- 
рам претрес. Пошто се НИКО није јавио за реч, 
затварам претрес у поједииостпма, п молим г. из- 
иестиоца да прочита члап 1 овога законскогпред- 
лога. 

Извести лац Мнлоје Ж. JoBanoBiili чпта 
иаслов u чл.  1  (В. саст. XXXV.) 

Потп ретседии к Јовап Алтипармаковн!!: 
Огављам na гласање чл. 1. Господа која су за 
то да се чл. 1 прими, изволеће седети, a која су 
iipoTiiB, изволеће устати. (Сви ссде). Пошто сви 
седс, објављујем да je члаи 1. примљен, — Мзво- 
лите чути чл. 2. 

Известилац Милоје Ж. JoBaiiOBiiii чита 
чл. 2 (В. саст. XXXV). 

Пот n ретсе д н u к Jor.an Алтипармакови!!: 
Стављам иа гласање чл. 2. Господа која су за то 
да се чл. 2. прими, изволеће седети, a која су иро- 
тив, ИЗВ0Лећ€ устати. (Сви седе). Сви седе. 
Објављујсм да'je чл. 2. примл>ен. -'Изволите чу- 
ти чл. 3. 

Известилац Милоје Ж. Јованови11 чпта 
чл. 3.  (В. саст. XXXV). 

Потпретсе д м и к   Јован   Алтипармаковић: 
Т>гавл.ам na гласање чл. "3. Господа која су за 
то, да сс чл. 3. npiiNfii, изволе^е седети, a која 
су против, изволеКе устатн. (Сви седе). Пошто 
сви Седе, објављујем да je чл. 3. прпмл.ен. — Из- 
волите чути чл. 4- 

Известилац Мнлоје Ж. Јоваиовић чита 
чл. 4. (В. саст. XXXV). 

Потпретседник Јован Алгипармаковн!!: 
Стављам на гласање чл.   1. Господа која су за то 
да се чл. 1. иримм, изволеие ссдети, a која су 
протпв, изволеКс устати. (Сви седе). Сви седе. 
Објављујем да je чл. 4. прпмл^ен. "Изволите 
чути  чл. 5. 

Извести.чац Милоје Ж. JoBaiiOBiiii чнта 
чл.  5.  (В.  саст.  XXXV). 

Потпретседник    Јовап    Алтипармаковн!!: 
Стављам na гласаље чл. 5. Господа која су за то 
да се чл. 5 нрими, изволсћс седсти, a која су 
npoTiiB, изволеће устати. (Сви седе). Пошто сви 
седс, објављујсм да je чл. 5. примљсн. — Изво- 
лите чути чл. 6. 

Известнлац Милоје Ж. Јоваиови1| чнта 
чл. (i. (В. саст. XXXV). 

П отп ретсе дпн к    Јован  АлтипармаковиЋ: 
Прима ли Сенат чл. 6? (Прима). Објав/вујем да 
je  чл.   6.   примљен.  Изволите  чути  дал.е. 

Известнлац Милоје Ж. ЈоваиовиК чита 
чл. 7. (В. саст. XXXV). 

Потпретсе дпнк    Јован    Алтипармаковић: 
Прима ли Сенат чл. 7? (Прима). Објављујем да 
je чл. 7 [дошљен; Изволите чути даље. 

Известилац Мнлојс Ж. JoBaiiOBHh чита 
чл. 8. (В. саст. XXXV). 

Потп рет с с дп и к    Јовап    АлтипармаковиК: 
Прима ли Сенат чл. 8? (Прпма). Објављујем да 
je чл. 8 примљен, 

"Према томе, објављујем да je Сенат примио 
п у поједин1остима предлог Закона o ковању сре- 
брног новца. 

Прелазимо на копачио решавање o овом за- 
конском предлогу у целини, Гласаће се поимепи- 
чно. Господа која су за прпјем овог иредлога За- 
кона у целини, гласаће са ,,за", a господа која су 
против, гласаће са „протнв". 

Молим г.  секретара да извршп  прозивку. 

Секретар др. Ивап Гмајнер прозива го- 
споду сенаторе да гласају, и оии су гласалновако: 

АлибсговиК АСим отсутаи, Алкалај др. Исак 
отсутаи, Арнаутовић Шериф за, Бањанин Јово за, 
БогојевиК Baca за, ВндаковиК Антун за, ВиловиК 
Осман, за, ВујиК Павле за, Вукчевии др. Станојло 
отсутан, Гаврила др. Емило за, ГавриловиК др. 
Богдан за, Гај Људевит за, Глушац др. Васо от- 
Сутан, Гмајнер др. Иваи за, Грасл др. Георг от- 
Сутан; Десница др. Урош за, Добринић Петар за, 
Драговић Милутин отсутан, Ђирлић Петар за, 
Ивковић др. Момчило за, Илиџановић Димитрије 
за, Јалжабетић Томо за, Јанковић Стјепан за, Јо- 
BanoBuli Ж Милоје за, КарамсхмедовиК др. Хам- 
дија за, КовачевпК Томо отсутаи, Костић Петар 
отсутан,   Kocrpeinnili   др.   Марко   за,   Котур   др. 
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Ђура за, Кукуљевић-Сакцински Фран за, Љуби- 
OpaTiili др. Сава за, Мажураниђ др. Желимир от- 
сутан, Мајстровић др. Ииаи отсутан, Марјановић 
Милан за, Махмутбеговић Сефедин за, Muhiili др, 
Мића отсутан, Михалџић Стеван за, Муфтић Салем 
за, НешковиК Јован за, Новак др. Фран за, Обра- 
довић Паја отсутан, Павелић др. Анте за, Плој др. 
Мирослав за, ИоповиК Дака за, ПоповиК Manija 
за, IIOIIOBIIII Милан отсутан, Равнихар Др. Влади- 
мир за, Радовановић Крста отсутан, Радуловић 
Марко за, Рајар др. Јанко за, Рожић др. Валентин 
за, СамуровиН Јанко за, Симоновић Милан отсу- 
тан, Смиљапи!! Крста отсутаи, Станковић Јоваи 
за, Сулејмановић др. Џафер за, Теслић Петар 
отсутаи, Тимотијевић Коста отсутан, Томашић др. 
Љубомир за, Томић Светозар отсутан, Тринајстић 
др. Динко за, Убавић Павле за, Фпаигеш ^др. 
Отои отсутан, Хаџи BOUIKOBIIII Трајко за, Хаџи 
Ристић Спира за, Хрибар Иван за, 1 (вегковић 
■Јордаи за, ЦсровпК Гаврило отсутаи, Шверљуга 
др, Станко отсутан, ШиловиК др. Јосип за, Шо- 
ла Атанасијс за, Шуперина др. рењамин отсутан. 

После гласања. 

Потпретседник   Јоваи Алтипармановић: 
Изволите, господо, чути резултат гласаља. Гласало 
je свега 49 сенатора, и сви су гласали "j,3a". Према 
томе, објављујем да je законски предлог o ко- 
вању сребриог повца и у  целини  примљен. 

Ирелазимо na другу тачку дпевпога реда:пре- 
трес извештаја Финансијског одбора o законском 
предлогу o нзмснама n допунама Закопа o порсзу 
na иословни промет.  Има реч г. известилац. 

Известилац Милоје Ж, Јовановић:  Госпо- 
до сепаторн, Закон o изменама и допунама у За- 
кону o порезу иа пословии промет, који je прим- 
љеп од Народпе скупштине И послат Сена- 
ту да ra и on no Пословппку усвоји, претресен je 
у Финансијском одбору и, после експозеа Миии- 
стра ■финансија, ФинансиЈски одбор je одлучио 
да цредложи Сенату да овај Закоп у целини 
ирими. 

Порсз na пословпп промет, у главпом, датира 
пз noBiijer времепа, после европскога рата, и до- 
шао je до свога развитка у току последње деце- 
nnje. On je усвојеп у мпогим европскпм држава- 
ма где се показао као порсз који мо>1<е да да др- 
жави   велике   приходе и   стварпо,   у   многим 
европскпм државама, on ИЗНОСИ зпатап проценат 
укупних државпих прихода, којп служе за no- 
Kpiil»e државних потреба. И ми смо. овај порез 
увелп после ослобођења. On je no својој приро- 
ди непосредан порез, али показује врло мпого 
карактерних одлика посредппх пореза. Иарочито 
још, од почетка, показпвао je тежљу да ее од 
črpane onora, na коме треба да остапе његово 
плаКање, превалп na лица која купују робу, ИЛИ 
која траже услуге од појединаца којн треба да 
стварпо подпссу овај порез. Према томе, како сс 
када успе, тај се' порез плн превалп na друге, 
којпма се роба продаје или услуге указују, плисе 
не може превалптп, nero остаје na онима, којп 
стварпо њнме бпвају оптерећени тс морају и да 
ra плате.  И за једпо  и за  друго има дакле ве- 

ликих незгода. Ако ono лице, које je no закону 
оптерећено и које треба тај порез да плати, не 
могне да ra аревали делимично na one којима 
се роба продаје, или услуге чине, онда то лице 
може dimi преоптерећено овим новим порсзом 
чија се стопа овим законом знатно повеКава, a 
omi су већ n до сада били сувпшс oiiTepelicnn 
n овим n другим непосредним порезима. 

AKO пак ra лица, која робу продају или ус- 
луге чине успеју, да превале тај порез na друга 
лица, у крајњем случају постепено na one који 
робу тррше, онда сав порескп терет од овог no- 
већања имају да сносе потрошачи, који су да- 
нас и иначе економски слаби те тешко могу да 
издрже n ове досадашње терете. 

lio науци o порезима, господо сенатори, ова 
врста пореза тешко "би могла да пздржп крити- 
ку, али се овоме порезу ипак прпбегава због 
тога mro je on згодан за noiieliaibe државних 
прпхода у оваковпм временима када ее та no- 
већања   ne  могу  лако  паКп   na  другој  страни. 

C oBiiM порезом треба да шжрпјемо један 
део државног дефицита којп се појавио услед 
опадања готово свпју пр.едвиђених државних при- 
хода, те ra, према томе, и због тога морамо 
n примитн као псопходиу потребу времепа н као 
један диктат финансијске пужде. 

"Mu ra no тражењу 'Мпппстра фипапспја при- 
мамо n ако се може десптп, да ово повсћањд 
пореза можс унети известан поремећај у привред- 
un промет, и ако се може догодити и то, да и 
ако je предвиђен вишак прпхода да сс тај вп- 
шак ncKe појавптп, илп да сс nclie појавитп у 
опојмерп.у којојтог. Mnniicrap очскује. Ha свакп 
начин, господо, мн ra оваквог, какав je предло- 
жен, прпмамо у падп, да lie on послужн-тп опоме 
циљу,   радп   кога  се уводп. 

Финансијски одбор, усвајајућп овај предлог, 
сматра, да je ово само привремена мера, да се 
олакша санирање наших финансија, те да се овај 
овако увећани порез ne може оставпти да остапс 
као једап порез којп he се еталпо паплаКпватп n 
доцније. Прпмамо ra n одобравамо за ову го- 
дппу да биСмо добилп потрсбпа средства за покрп- 
he дефпцита, који се појавпо до сада, или којп 
бп се показао до краја ове буџетске годипе. Сма- 
трајући ово, господо, као привремену меру, ми 
очекујсмо, да he г. Министар фппапспја, прплп- 
ком израде повог буџета за 1933-34 годину, по- 
тражити боља средства, којпма Кемо моКи дамно- 
ге n мпоге од овпх ствари, Koje je Народио прет- 
ставништво морало no сили прилика увестн, no- 
правпмо, те да lieivio том приликом подвргпути овај 
закон коренитој ревизији, трудећи се да отклонимо 
све one pijane страпе н незгоде како no прнврс- 
дни промет n трговппу тако и no све остало, за 
које се буде копстатовало, да су се услед овог 
Закона појавнле. 

Добра je страна овог Закопа у томе, госпо- 
до сенатори, што on погађа јаче потроипву лук- 
сузпнх предмета. У ово време кад су појсдипцп 
оспромашплп, те еу ограппчспп само na пајоспов- 
пнје животпе потребе, na иемсају средстава nn 
њих да подмнре, врло je лепа појава да се опте- 
рете јачом пореском стопом omi имућни потро- 
шачи  којн  могу себи  дозволптн  огромне  пздаткс 
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на луксузпс прсдмстс, који не служс подмире- 
њу неопходних потреба човекових. Ha тај начин, 
држава Кс добити веће приходе, a они који су 
пмуКии u који троше скупе и луксузне ствари, 
оии 1>е имати да за то својс задсшољстио, у кррист 
општих пптсрсса, и више да плате држави на 
пме овог пореза. To he на сваки начин утицати 
иовољио и на наш билаис плаћања у иностранству. 

Господо, у предлогу сс предвиђа и ко Кс утвр- 
дити који су то луксузни предмети. У мпопш 
приликама, којс смо до сада имали, појам луксуза 
уопште није ono тачно прецизиран, тс се тешко 
сналазило у томе шта сс управо има сматрати 
као луксуз. Често има предмета, који су лук- 
суз за једног човека, док за другог .представ- 
љају једну важпу ;потребу, без којс ис могу нор- 
мално да живе и сгзистирају. Има исто тако пред- 
мета, којн се и сами по себи, посматрани објектив- 
но, без обзира иа TO ко их троши, могу оцени- 
ти као предмети луксузис потрошње. Koju пред- 
мсти према овоме Закону долазе у предмете лук- 
сузне потрошње, имају да одреде споразумно Ми- 
нистар фпиаиспја и Министар трговине и пиду- 
стрије. 

Ja сам у Финансијском одбору скренуо паж- 
њу г. Министру, na n сада мислим да то треба 
да учиним на овомс месту, да бп требало да се 
o овоме саслушају коморе n друга удружења n 
заједнице, које су компетентне да могу дати o 
овомс своје мишљење, na тек да се na основу 
тога од стране Министра утврђујс и одређује KO- 
JU   će   предмети   сматрају   луксузним. 

Под притиском тешких финансијских прилика 
којс CBii увиђамо, Ja вас молим, господо сспатори, 
да овај предлог, како i a je примпла Иародпа скуп- 
штина, и ви усвојитс у иади, да "he убрзо iiacT;u- 
ти боља вјремена, кад 'lieMO моћи да ревидирамо п 
овај, као и друге у иужди допетс законе, те да 
отклонимо сва ona незгодна n рђава дејства, која 
су се услед тога могла појавити no nam привред- 
ini  жпвот уопште. 

Сада изволите чути извештај одборски, који 
гласи: 

Финансијски одбор Сената na данашњој сед- 
ници својој узео je у прстрсс прсдлог Закона o 
измсиама и допунама Закона o порезу na послов- 
nn промет, онакав какав га je Иаподпа СЈ^упшти- 
na усвојила, n пошто je свестрано проучио у це- 
лости n у појединостима, саобразно акту Сена- 
та од 10 августа 1932 годипе бр. 3329, подпосп Се- 
пату овај 

ИЗВЕШТАЈ 
Одбор налази, да порсз na пословни промет 

сам no Себи тешко може издржатп озбиљну КрИ- 
тику, јср врло Miuio испуњава one условс, који 
Се траже за добрс и  правпчпе  порезс. 

По прпродп својој непосредан порез, on у 
многоме noću карактер посредних пореза, и увек 
je показивао тежње да сс превалп na ona лица, 
која од пореског обвезппка робу преузимају, бн- 
ло ради непосредног трошења и употребе, бпло 
у цпљу даљс продаје n пуштања у промет. 

AKO би преваллшањс опога пореза 'бпло омо- 
гућеНО,   подпсКс   ra  у   крајњем   случају   потроша- 

ЧИ, што с погледом na његову прпроду као непо- 
средног порсза није оправдано. Ако пак no- 
рез ne би сс могао превалити, имаће да га сносе 
»nn рсдовп пореских обвезника, који су иначе 
порезима na радње, занимања, лични рад, итд. 
зпатпо oiiTepehenn. 

Ca напред изложенога, Финансијски одбор мо- 
же усвојити поднети закопскп предлог у увере- 
њу, да je траЖено повгћање пореза na пословни 
промст само једјна привремена мера због тешких 
фниапснјских прнлика у земљи, n да "he Мпппетар 
финансија, приликом израде повог буџета, имајући 
ово у виду, потражити друге правичније изворе др- 
жавних прихода, и добити могуКпост да учини 
потрсбпе пзмепе овога Закона, којим he се расте- 
ретити onu nopecKii обвезници, за којс je утвр- 
ђено, дасу донбшењем овога Закона преоптерећени. 

Одбор нема nrra да примети na првећање ово- 
га пореза у погледу оптерећења луксузних пред- 
мета потрошње, no пзјавЋује Господину Министру 
финансија своју жељу, да утврђивање оних пред- 
мета, ■ којп се пмају ематратп као луксуз, врше 
Министри финансија и тргрвине као што je за- 
копским предлогом предвиђено, no да се то врши 
у споразуму са коморама n другим стручним те- 
лима, која бн за ono била компетентна. 

Са напред изложеног, Финансијски одбор Се- 
nara ca  апсблутпом  већином  одлучио je, да пре- 
поручп Сенату да се овај закопскп предлог прпмп. 

Господип еспатор Спира Хаџи-Ристић гласао 
je у Одбору протпву овога гцзедлога у начелу. 

За известиоца je одређен г. Милоје Ж. Јо- 
вановић. 

Берград, U) августа 1932 год. 
1 [-претседник Одбора, 

ннж.   Дака   Поповић,   с.   р. 
Секретар, 

Др. Љубомир ToMamnh, с. р. 

^лаповп : 

Др. Урош Десница, е. р. 
Др. Ђуро Котур, с. р. 
Др. Владимир Равнихар, с. р. 
Др. Плој Мирослав, с. р. 
Мплоје   >К.   JoBanoiiiili,   с.   р. 
Виловић Осман, с.  р. 
Др. Емило Гаврила, е. р. 
Бањанин Јово, с, р. 
Др. Богдан Гавриловић, с. р. 
Хаџи-Ристић Спира, с. р. 
Др.  Марко  Костренчић, с.  р. 
П от n ретсе дн и к Јован Алтнпармакови!!: 

Отвара се начелни претрес. Има реч г. Мппистар 
финансИЈа. 

Мппистар (|) n n a n с n ja др. МилорадЂор- 
ђевић: Господо сенатори, као и поводом првога 
Закона, којп сте малочас изволели изгласати, по- 
водом ОВОГа Закопа ja сматрам за потребпо да 
извршим пријатну дужност, захваљујући вашем г. 
известиоцу na лепом експозеу, који вам je дао и 
којп je Mcnn у врло знатној мери олакшао труд. 

ГЈоводом жел>а, које je Финансијски одбор из- 
волео  изнети у своме  извештају, ja изјављујем, 
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да их узимам на знање и уверен сам, да Кс Кра- 
љевска Влада, приликом израде буџета за наред- 
ii}' годину, настојавати и сама да или смањи сто- 
пе пореза на гтословни промет, у колико то буду 
допуштале опште прилике i: услови од којих буде 
зависила буџетска равнотежа у псшом "буџетском 
предлогу, II.m na који други начин, у колико по- 
стигнути финансијски ефекат ових стопа то 'бу- 
де омогућавао. Верујем да he у томе погледу, 
a молим да и ви верујете, бити учињен макси- 
мум  папора. 

Поводом других жеља o саслушању извесних 
привредних корпорација ради утврђивања листе 
предмста, који се сматрају за луксуз, могу изја- 
r.imi, да се Beh сада све промспо у самој уредби 
o извршењу тога Закона увек врше no саслушању 
надлежних комора, Тако ће се поступити и у ово- 
мс   питању.   (Усклици:   Живео!) 

Потп pетсе д н и к Јоваи Алтипармаковић: 
Јавио се за реч г. Спира Хаџи:РИ'СТић. Има реч 
p.  сенатор  Хаци-Ристић. 

Спнра Хаџи-Ристн11: Господо сенатори, равно- 
тежа буџетска мора сс одржати. Освештано јепра- 
вило, да у нормалним приликама приходи државни 
св IK€ године расту,тако да лефицити у тим голинам i 
нису опасни, јер се могу покрити приходима из 
наредних година. У не}1ормалним приликама, као 
што je случај сада, дефицити су опасни, и зато 
je за похвалу што Тосподин Министар 'финансија 
после тромесечног буметирања тражи иовс приходе, 
да сузбије могућц дефицит који би довео и сам 
буџет у питање. Усвојени закон o кованом сребр- 
иом новцу, добар je. Ковањем новца појачаће се 
скучени оптицај металног новца, a поред тога 
тиме се ствара један приход за државни фиск, 
који   n.'U'  на   неколико   стотина   милиона   динара. 

Предлог Закоиа o измсиама и допунама За- 
кона o порезу на пословнп промет, не може оста- 
ni без замсрке. Пре свега, господо, промет није 
;ia|i:i;i;i, и прсма томе исма битиих услова за 
опорезивање. Друго, господо, са овом порезом има- 
le и ту аномалију, да један порески обв ISHHK, који за- 
кл.учп књиге са губитком, ослобођава се ол плаћања 
порезе на течевину, док, међутим, мора да плати по- 
рез на промет. Треће, пошто je у Закону предви- 
ђено преваљивање, јасно се види, да оваЈ порез 
noralja најсиромашније слојеве нашег народа, To 
би сч- могло у неколико ублажити да овај порез 
обухвата само робу коју увозимо, јер ono mro 
увозимо, ма.Чом je луксузна роба, a упол сс ue- 
iiimoM нс односи на животне намирнице. Али по- 
рез na пословпи промет обухвата и упутари.и IIJIO- 
мст, na je оида јасио као даи, да hc ово повећање 
највише погодити nam сиромашни сталеж, Рећи 
kere да повећаше од 1 на 2<>/о mije никакво пове- 
liaii.r. Али, господо, на овој основици треба да се 
пзрадп нова табела са СВИМ предметима којс има 
у обзир пословни промет. Ево примера: no да- 
нашњем закону братпо je било оптереЋено са 
2.2"/о, a сада биће оптерећено са '4.40/0, a то 
зпачи, да lie na сваки џак доћи повишење од 10 
динара; a то, господо, сада, у овим прилцкама, 
није тако опортуно. II онда даље. 

Порез иа пословпи промет има за базу вред- 
иост робе, a то значи, да у колико je роба скуп- 

л.а  у  толико  je  порез  na  пословпп   промет  све 
neliii   и   већи. 

Господип Министар финансија у Фппапепјском 
одбору изјавио je да on од овог повећања очекује 
један ефекат од сто двадесет милиона динара (Ми- 
нистар финансија др. Мплорад Ђорђсви!!: За седам 
месеци). За осам или седам месеци. (Министар (t)ii- 
нансија др. Милорад Ћорђсви!!: Седам и no до 
седам месеци.) Видите, господо, оваква једна су- 
ма могла се добити и другпм путем, a тај je пут 
повећањем стопе на основни порез и повећањем 
стопе na допунски п<Јрез. Вама je познато, гр- 
сподо, да je nam основни порез пропорциона- 
лан a допунски да je прогресиваи. Кад би се ишло 
оним путем, онда би сви грајјани пропорционал- 
no n прогресивно били оптерећени, a сада овим 
повећањем ми оптерећујемо само наше иајсиромаш- 
није грађане. 

Зато ja, господо, држим да се ми овога обли< 
ка порезе ратосиљамо, него да сс држимо принци- 
na namer Закона o непосредним порезима, који je 
савремеп, a савремсн je зато, mro je пропорциона- 
лан n прогресиван. Зато ja, господо, овакав облик 
порезе ne могу да примим, јср овчј облик порезе 
mi у'једном систему непосредних пореза mije пред- 
Hiil)en, na чак n у пашем Закоиу o непосредним 
порезима onaj се порез јапл.а као једна привремена 
мера, али, као mro знате, ono mro je код нас при- 
времено то остаје разуме се и вечито. II зато ja, 
•осподо, поново понављам: ja сам у iipimnnm 
против оиакиог облпка nopeai' n зато liy глаеати 
у начелу против овог предлога. 

Потпретседник Јовш Ллгшгармакови!!: 
IIIIKO се mune ne јавља за реч. Према томе, за- 
кључујем претрес у пачелу. Приступамо решавању. 
Молим господина секретара да изврши прозивку. 
Господа сенатори који гласају за onaj законски 
предлогу у начелу, гласаће „за", a господа која 
гласају  пј-јотпп тога,  гласаће  „против". 

Секретар др. Ив-ш Гмајнср прозива госпо- 
ду сенаторе да гласају, и они су гласали овако: 

Алибеговић Асим отсутан; Алкалај др. Исак 
отсутан; Арнаутовић Шериф за; Бањанин Јово за; 
Вогојевић Raea за; Видаковић Антун за; Виловић 
Оемап за; ВујиК Павле отсутан; Вукчевић др. 
Станојло отсутан; Гаврила др. Емило за ; Га- 
врплопп!! др, Богдан за; Гај ЈБудевит за; Глу- 
шац др. Ваео отсутан; Гмајнер др. Иваи 
за; Грасл др. Георг отеутап; Десница др. 
Урот за; Добринић Петар за; Драговић Ми- 
лутин отсутан; Ђирлић Петар отсутан; Ивковић 
др, Момчило за; Илиџановић Димитрије за; Јал- 
жабетић Томо за; Јанковић Стјепан за; Иовановип 
>К. Милоје за; Карамехмедовић др. Хамдија за; 
Ковачевић Томо отсутаи; Костић Петар отсутап; 
КострепчпК др, Марко за; Котур др. Ђура за; 
Кукуљевић-Сакцинскн Фран sa; Љубибратић др. 
Сава за; Мажуранић др. Желпмпр отсутан; Majci 
poBiiIi др, Пг.ап отсутан; Марјановић Милан отсу- 
тан; Махмутбеговић Сефедин за; Мићић др. Мића 
отсутап; 'Михалџић Стеван за; ТЛуфтић Салем за; 
Нешковић Јован за; Новак др. Фран за; Обрадо- 
mili I laja отсутан; Павелић др. Анте за;'Плој др, 
Мирослав за; Поповић Ј\лка за; Попонић Manija 
за; Поповић Милан отсутан; Равнихар др. Влади- 
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мир аа; PaAOBanomili Крста отсутам; Радулови!! 
Марко за; Рајар др. Јаико отсутан; l'o/Kiih др. 
Валсптип за; CaMvpoBnli Јаико за; CiiMOiioiiiili Мн- 
лан отсутан; СмпљапиК Крста отсутан; Станковић 
Јоваи за; Сулсјмапоки!) др. Џафер за; Теслић 
Петар отсутаи; Тимотијевић Коста отсутан; Тома- 
umli др. Љубомпр за; Томић Светозар отсутан; 
Тринајстић др. Дипко за; УбавиК Павлс за; Фран- 
гсш др. Отон отсутан; 'Хаџи Бошковић Трајко за; 
Хаџп-РистиК Спира протпв; Хрибар Иван за; 
Цветковић Лордаи за; UepoBiili Гаврило отсутан; 
Шверљуга др. Станко отсутап; Шпловп!! др. Јо- 
ciin за; Шола Атанаси.је за; Шуперина др. Бе- 
њамин отсутан. 

После гласања. 

П o т и p u т с е д n ii к    Јоваи    Алтипармаковић: 
Изволитс чутн, госпоДо, резултат гласања. Гласало 
je свега 45 господс сенатора, и од тога броја 44 
гласало je ,,за", a јсдаи je гласао против овог за- 
конског предлога, Прсма томе, објавл.ујсм, да je 
Сенат npiiMiin у иачслу предлог Закоиа o измеиама 
и допупама Закопа o порезу на пословни промет. 

Прелазимо на претрсс у појединостима. Нико 
се не јавља за реч. 'Молим г. извсстиоца да прочита 
§ l. закопског предлога. Тласаће се седењем и уста- 
jaibeM. 

Известилац   Мнлојс   Ж.   Jonaiiouuli     чита 
наслов II § 1 закоиског предлога. (Види састаиак 
XXXV). 

П o т п p е т с е д п и к Јован Алтипармаковић: 
Ставл^ам na гласање § 1. Ona господа, која су 
за то, да се § 1 прими, како je прочитаи, нека из- 
воле седети, a која су против, нека изволе устати 
(Сви седе). Спм седе. Према томс објављујем да 
je § 1 примл>€н.       Изволите читати § 2. 

Известилац Мнлоје Ж. ЈопаповиК чита 
§ 2. (Впди саст. XXXV.) Овде има једна ii()r|)c- 
шка. Овле стоји: „Интелектуални радници побро- 
jaim у § 42 Закона o н.епосредним порезима од 
8-II-1928 године у другој групи под тач. a) и б) 
дужни су водитп књпге да им целок\'па11 прошло- 
годишњи промет... и т. д." Овако нема никаквог 
смисла. Овде треба да СТОЈИ МеСТО речи ,,да" рсч 
„кад". 

M п и и с т a p (|) u и a u с и j a д p. Милорад Ђор- 
ђевић: To he бити погрешка у препису. Треба да 
стоји: „кад им целокупан мротлогодишњи про- 
мет..." ^ 

Потпретседник Јоваи АлтипармаковиГ!: 
Ставл>ам на гласање § 2. Господа кбја су за то 
да сч" § 2. прими, нека изврле седети, a која су 
против, иека изволс устати. 'fCiiii седс.) Сви седс. 
Објавллјем да je § 2. примљен. Изволите чути 
§ 3. "   ? 

Известилац Мнлојс Ж. JaitaKoiiiili чита 
§ 3.  (Види cacr. XXXV.) 

П o т п p е т с е д п и к    Јовап    Алтипармаковић: 
Стављам на гласање § 3. Господа која су за то 
да се § 3 iipiiMii, нека изволе седети, a која су про- 
iiiB, иека изволе устати. (Сви СеДС.) Сви седе. 06- 
јављујем да je '§ 'Л. примљен. Пзиолите чути 
§4. 

Известилац Милоје Ж. Јовановић чнта 
§ 1. (Види саст. XXXV.) 

Потпретседник    Јоваи    Алтипармаковић: 
Стављам na гласање § 4. Господа која су за то да 
се § I iipiiMii, нека изволе седети, a која су против, 
иека изволе устати. .(Сви седе.) Пошто сви седс, 
објављујем да je § 1 примљен. Према томе, об- 
јављујем да je Сенат прммпо и у појединостима 
предлог Закона o изменама и допунама Закона 
o порезу na пословни промет од "'51 јануара 1922 
годипе п Закона o изменама и допунама Закона 
o скупном порезу na пословпи промет од 28 марта 
1931 године. 

Прелазимо на коначно решавање o овом за- 
копском прсдлогу у целипи. Гласаће сс поимепнчпо. 
Господа сепаторп који су за то да се овај закопски 
предлог iipiiMii у целини, гласаће са „ari", a господа 
која су npoTiiB, гласаће са „против". Молпм г. сс- 
кретара да пзврпш прозивку господе сенатора. 

Секретар др. Иван Гмајпер прозива госгто- 
ду сенаторе да гласају, и onu су гласали овако: 

Алибегови!! Асим отсутан; Алкалај др. Исак 
отсутан; Арнаутовић Шсриф за; Бањанин Лово за; 
Богојевић Baca за; Видаковић Антуи за; ВиловпЈ! 
Осмап за; Bvjnii Павлс отсутап; Вукчсвнћ др. 
Станојло отсутан; Гаврила др. Емило отсутан; Гав- 
риловић др. Богдан за; Гај Лзудевит за; Глушац 
др, Васо отсутан; Гмајпер др. Ивап за; Грасл др. 
Гсорг отсутап; Десппца др. Урош за; Добринић 
Петар за; ДраговиЈ! Мплутпп отоутап; Ђирлић 
Петар отсутап; HBKOBIIII др. Момчпло отсутап; 
Илиџановић Димитрмје за; Јалжабетић Томо за; 
Јанковић Стјепан отсутан; Јовановић Ж. Л^илоје 
за; Карамехмедовић др. Хамдија за; Ковачевић 
Томо отсутан; KOCTIIII Петар отсутан; KocTpeininli 
др. Марко за; Костур др. Ћура за; Кукул^свпК 
Сакцински ФраН за; ЈБубибратић др. ("ава за; Ма- 
журанић др. Желпмпр отсутан; Мајстровпћ др. 
Ивап отсутан; Марјановић Милан отсутан; Махмут- 
бсговиК Сефедин за; Мићић др, MnUa. отсутаи; 
Михалџић Стеван за; Муфтић Салем за; HeiiiKOBiili 
Јован за; Новак др. Фран за; Обрадовић Паја от- 
еутап; Павелић др. Анте за; Плој др, Мпрослав 
за; ПоповпК Дака за; ПоповиК Матија за; Попо- 
вић Милан отсутап; Равнихар др. Владимир за; 
РадовапоипК Крста отсутап; Радуловић Марко за; 
Рајар др. Јанко отсутан; Рожић др. Валентин 
за; Самуровић Јанко за; Симоновић Милан отсу- 
таи; Смиљанић Крста отсутан; CraiiKOBiili Јован 
за; Сулејмановић др. Џафер за; Теслић Пстар от- 
сутан; Тимотијевић Коста отсутан; Томашић др. 
ЈБубомир за; Томић Светозар; отсутан; Тринајстић 
др. Динко за; Убавић Павле за; Франгеш др'. 
Отоп отсутан; Хаџи Бошковић Трајко за; Хаџи- 
Piicrnl! Спира протпв; Хрибар Иван sa; Цветко- 
mili Јордан за; Цветковић Гаврило отсутан;111вер- 
љуга др. Станко отсутан; Шиловић др. Јосип за; 
шола Атанасије за; Шуперина др. Бењамин от- 
сутан. 

После гласања. 

11 o i u p е i с e д n n K Јсваи Алтипармаковић: 
Изволите, господо, чути розултат гласања. Гласало 
je свега 42 сенатрра, од којих je li гласао ,,за", 
a I  je гласао „протпв". 
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Према томе, објав/Бујем да je Сенат прнмно 
у целини предлог Закона o изменама и допуиама 
Закона o порсзу na пословпи иромет од Bi. јану- 
ара 1922 ГОДИНе и Закопа o измеиама и^допуиама 
Зккона o скупном порсзу Ha пословпи промет од 
28 марта 1931 године. 

Изволнте, господо сенатори, чути пзвештај Ад- 
министративног одбора o рачунима Сената за дру- 
го тромесечје ове, 1932 године, упућен Сепату у 
СМИСЛу § 128 Закоиа o иословиом реду у Сепату. 

Молим r. секретара да изволи прочитати из- 
вештај, 

C е к p с т a p д p. Иван Гмајнер чита: 

C Е H A T 
Краљепипе Лугослапијс 
Адмииистратииии одбор 

Бр. 63. 
10   апгуста 1932 год. 

у Бсограду. 

СЕНАТУ  КРЛЉЕВИНЕ  ЈУГОСЛАВИЈЕ 

У смислу § 128 Закоиа o пословпом реду у 
Сенату, Адмипистратпвпом одбору je част подиети 
Сенату тромесечни извештај o рачунима Сената 
sa друго тромесечје овс 1932 годиие т. ј. за месеце 
април, мај н јунц, у следећем: 

Буџетом држаВНИХ расхода и прихода Краље- 
вине Југославије за 1932/33 годипу (страиа G Глава 
Народмо претставишптио) na личне п материјалнс 
издатас Сената одобрепа je сума од динара 
11,530.040. 

Према томс дванаестина износи динара 
960.835,— 

Ha рачун овога буџета Пепат je за подмнрење 
својих потреба повлачио из касе ""Министарства 
финансија следеће суме: 

За април 1932 годипе: 
24 марта 1932 г.  динара 700.000.- 
20 април1932г. динара 260.835— Дин. 960.835- 
За мај  1932  године: 

26 апрпла 1932 г. дииара 100.000. 
27 априла 1932 г. динара 100.000. 
30 априла 1932 г. динара 500.000. 
14 маја 1932 г. дпиара 260.835.— Дии. 960.835- 
За јуни  1932 године: 

30   маја   1932   г.   дипара   500.000.- 
15 јуна   1932  г.   динара  250.000.— 
21 јуна 1932 г. динара 210.835— Дип. 960.835.- 
Свсга   повучено   за   прво  тромессчје     динара 

2,882.505.- 
Од ове суме издато je и то; 

У току МеСеЦа априла динара 629.094,99 
У току  месеца   маја   динара  651.319,32 
Утокумессцајуиа дин.  798.455,70-   2,081.869,98 
Остало неутрошено динара 800.635,02. 
Горе   поменута   сума   издата   v  току   месеца 

априла, маја  и јуна   1932 год. у дин.  2,081.869,98 
утрошеиа je na следсКе буџетске партије: 

Парт. 4) Лични расходи: дневнице се- 
иатора,   сепаторских   одбора,   додатци   на 
положај Претссдпику, Потпретседницима и 
секретарима Сеиата 

за април  днн.    .    .    .    447.465.— 
за мај  дии 396.915.— 
за  јуии  дпп.      .    .    .    512.600.— 

Дии. 1,356.980.- 
Парт. 5) Лични расходи, плате и лиев- 

нице особљу адм. чиновницима, стеногра- 
фпма и noMoliii. дактилогр, писарима, ире- 
писивачнма, служитељима, привр. пензио- 
нерима и осталим службеницима као и sa 
повишицу  плата- особљу: 

за април дин.     .   .   .   155.300,— 
за  мај  дин      ....    94.060.— 
за јуии днн 126.650.— 

Дин. 376.010.— 
Парт.   6)   Додатци   на   скупоћу: 

за  април  днп.      ... — 
за мај дии 16.340.- 
за јуни дии 16.480.— 

Дии. 32.820.— 
Парт.  7)  Материјални  расходи:  пут- 

НИ ii подвозпп трошкови за сенаторе, за 
делегације у земљн и na страни и за учсш- 
ha у свечаностима у земљи и na страни; 

за  апрнл  дии.       .    .    . 
за мај дин.     .    .       .    .       500.— 
за   јуни   дии.       .    .    .      5.973,20 

Дин. 6.473,20 
HapT. 8) Управнп трошкови: пабав- 

ка капц. матер. и намсштаја, огрев, освет- 
л>ење, ннсталацнјс, штампашс степограф- 
ских бележака, зак. пројската и извештаја, 
кљига, рачупа, дспсше, таксс, телефопи, 
вода, сметљиште, ситпе оправкс, куповииа 
књига, iioBinia, crnica страпих и домаћих, 
хонорарп п спсцијалпе наградс, помоК 
хумаппм устаповама, корпорацијама, раз- 
iniiM лицима, одсло за послугу, погребпп 
трошковп у случају смрти сеиатора, пре- 
noc п пбдвоз разних ствари, путпи трош- 
кови особл>а, одржавање чистоће и др.: 

за  април дин.      .    .    .    17.305,96 
за мај днн 137.480,32 
за јуии дип 127.728,50 

Дин.   282.514,78 
Парт. 9) За одржавање аутомобила 

по чл. 6 Правилника o употреби држ. 
путн. аутомобила: 

за април дин 9.024.— 
за   мај   дпи 9.024.— 
за јуни днн 9.024.— 

Днн.  27.072 — 
Свега динара   .   .   2,081.869,98 

У исто време Административном одбору je 
част известити Сенат, да су мссечии ирегледи Ka- 
ce за април, мајијунп 1932 год., ау смислу про- 
писа параграфа 128 Закона o пословиом реду у 
Сенату, извршени од стране одређених чланова Од- 
бора г. г. Момчпла Ивковића, Људевита Гаја, 
п Фрап Кукуљевића^СанкцинскоР, који су својпм 
потписима утврдили да je стање касе тачно и 
псправио. 

Према свему овомс, Адмппистративиом одбо- 
ру je част умолити Сенат да овај извештај при- 
ми к знању. 
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Административни одбор 
I [отпретседник, 

Лр. М. К. Ивковић, с. р. 
Фран  Кукуљевић-Сакцински, с.  р, 
Људевит Гај, с. р, 
Иван Хрибар, с. р. 
Јов.  Бањанин, с.  р. 
Прота Матија ПоповиК, с. р. 
Перо  Ђирлић,  с.  р. 

11 o i ii p c T c e д ii ii K Јаван Алтипармаковић: 
Прима ли Сенат на знање овај извештај Админи- 
стративног одбора? (Прима). Објављујем да je 
Сенат iipimiio na знање onaj извештаЈ Админи- 
стративног одбора. 

Господо сенатори, Народна скупштина упути- 
ла пам je предлог Закона o нзменама и допунама 
у Закону o државпој трошарини. Овај je пред- 
лог законски у Народној скупштини претресеи 
као хитан. Молим г. секретара да прочита акт 
Народне скупштине. 

Секретар др. Иваи Гмајнер чита: 

Народна Скупштина 
Кралзспине Лугослапијс 

Бр. 9664 
10. VII-1932 гол. 
у Београлу 

Господине I [ретседниче, 

Част ми je известити Вас, да je Народна скуп- 
iiiTima ма свзм 52 редовном састанку, одржаном 
10 августа 1932 годппг, коначно усврјила пред- 
.'inr Закопл o нзменама и Допунама Закона o лр- 
жавпој трошарини, поднет joj од стране Госпо- 
дина Министра финансија na основи овлашћења 
датог му Указом Ih. В. Краа.а од I августа 
1932 године. 

Извсштавајуки Вас o предњем мени je част, 
Господине Претседниче, na основи чл. (il Уста- 
ва и параграфа (iti Закоиа o пословпом реду у 
Народној скупштини, доставити Вам дефинитиван 
текст овога законоскога предлога онако, како je 
усвојен у Народној скупштини, кар и оригинал 
Указа o овлашћењу за подношење Народном прет- 
ставништву поменутог законског предлога, —■ с 
молбом na  Rani дал.п поступак. 

У псто време част мп je известити Вас, Го- 
сподине Претседниче, да je овај законски предлог 
у Народној скупштини претресен као хитан. 

Изволите npiiMiiTii, Господине Претседииче, и 
овом приликом уверење o мом особитом пошто- 
вању. 

Претседник 
I (ародпе скупштине, 
Др. К. Кумаиуди, с. р. 

Господину 
Др.  А«ги  ПавелиКу, 
Претседнику  (1ената 

Београд 

ванредан   сазив  за   7   децембар   1931   године   na 
своме   52   редовном   састанку,   одржаном   10   ав- 

Јуста  1932 године у Бсограду, решила je, 

ПРЕДЛОГ ЗАКОНА 
o 

Изиенама   и   допупамл   Закона   o   државној   тро- 
шарини, који гласи: 

§!■ 
У тач. 1. под a) члана 72 Закона o државној 

,805' a  мссто; 

0.65 дин., n потрошачи са 

место;  ,,200" ставити: 

Народпа скупштина Краљсвнне Југославпје 
сазвана  Указом  од  23  септембра   1931   године У 

трошарини место: „655    ставити: 
„625" ставити:  „750". 

Повећану државну трошарину na шећер из 
тач, 1 a) под i од 1.50 дин. за сваки килограм има 
да сноси фабрика шећера са 0.75 дин. a потро- 
шачи са 0.75 дин.; a na шећер из тач. 1 a) под 11 
од 1.25 дин. за сваки килограм има да сноси фа- 
брика шећера са 0.65 дин., и потоошачи ca 0.G0 
динара. 

У истој тачци  под б) 
„400". 

Ha дан ступања na снагу овога закона извр- 
шиће се попис количина теКсра у промсту код 
великопродаваца и малопродаваца и наплатити 
повишена трошарипа од 1.50 ,;uni- на uiehep из 
тач, 1 a) ПОД I, a 1.25 дин. na шећер ИЗ тач. 1 a) 
под 11, a 2. дин. na шећер из тач. 1 под б) за 
сваки килограм. Количине испод 5,— кгр. ne до- 
лазе у обзир. 

§2- 
Послс тачке 7 чл, 72 Закона o државној тро- 

mapmin додаје Се пова тачка 7 a), која гласи: 
.,7 a).- 
1) 1 la електричну струју употребљену за освот- 

љење плаћа сс за сваки киловатчас дин. 0.70. 
2) Ha електричну струју употребљену $а те- 

рањс мотора и разних других инсталација Ллаћа 
се за сваки киловатчас до 1000 киловатчасова no 
дин. 0.10, a преко looo киловатчасова за сваки 
киловатчас no 0.05 динара. 

1 Напомена. За освстљење тргова, улица, 
трамваја, желеЗничких вагона, лађа, исто тако за 
електричну струју за моторну снагу за терање 
трамВаја, водовода, опиггинских плинара, елек- 
тричних uempa.ia, као и за осветљење наведених 
инсталација, неће се плаћати државна трошари- 
на; али електрична енергија употребљена за пред- 
ње цил>свс мора у централи или иначе пролазити 
кроз засебан струјомер. 

Исто тако неће сс плаћати државна троша- 
рина na струју употребљену за електрохемијске 
сврхе, у колмко се упбтребљава као сировина. 

2. Напомена. Ha електричну струју произве- 
дсну у сопственим инсталацијама за осветљење 
или за моторну снару плаћа се државна трошарина 
из тач. 7 a) чл. 72 Закона o државној трошарини, 
али струја за моторну снагу мора у централи или 
миаче пролазити кроз засебан струјомер. 

3. HanoMeiia. Државну трошарину на електри 
чпу струју наплаћиваће предузеће од потрошача 
струје са наплатом струје, a полагаће у државну 
благајну ^ајдаље до  конца  мсссца,  који  слсдује 
иесецу  у' комс  je  струја   потрошена. 
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Предузеће he полагати износ трошарине no 
нарочитом списку, који he оверити надлежни оде- 
л.ак финансијске комтролс. 

■I. Напомена. Тамо где се струја за електрн- 
чно освстљење од стране предузећа продаје от- 
секом у паушалним месечним износима, државну 
трошарину плаћаће гЈредузеће no СЈрујомеру a 
no одоитку процента на губитак струје у ^Лектрн- 
чмпм водовима, коЈи lic се правилником утврдити. 

"'5. Напомена.  СтруТомери  којима се мери  no- 
трошња електричне струје подлеже прописима кон 
троле Mc'pa, a свака повреда плодЈбе мора се одмах 
пријавити  надлежном   контролном  органу. 

(i. Напомена. Одвађање електричне струје ван 
струјомера, као н свако утицање споља на стру- 
јомер, да не показује праву потрошшу, кажњава 
се као кријумча.рење, 

7. Напомепа, Ko намерно повреди пломбу на 
струјомеру казниће се са 100-1000 динара, у ко- 
лико  није учињена  кривица   из  претходне  напо- 
Mune". 

§ •>■ 
Onaj Закоп ступа у живот кад га Крал, пот- 

miiiK- п добијп обавезну снагу кад сс обнародује 
у   „Службеним   новинама". 

ju августа 
Београд. 

19; године 
Ш. •)• 

Претседник 
1 (ародне скупштине) 
Др. К. Кумануди, с. р. 

"Сек])гта|), 
Д. CianojeBHli, с   р. 

11 o i п p с- т c e д H n K    јог.ап    Алтнпармаковић: 

Молим Грсподина Министра финансија да сс из- 
јасни да ли остаје при тражењу хитности. Има 
реч  г.   Министар  финансија, 

M n и и c T a p ф n n a u C ii j a д p. Милорад Ђор- 
Ijciiiili: У име Краљевске Владе, молим Сенат да 
и oD'ij законски предлог изволи огласити за хитан 
п упутити га одмах Финансијском одбору, како би 
унајкраћем могућемроку биоготов, Онје,у ства- 
ри, саставни део целокупног блока, нз кога држава 
треба да добије ванредне приходе за покриће 

11,4 iii.\ разлога, овај законски 
iufo пре ступи na снагу. 

сврјих   расхода. 
предлог треба да 

Потп pе т с е д н и к Јован Алтипармаковић: 
Господо, o овоме захтеву г. Министра финансија 
одмах кемо гласати, Ona господа сенатори који 
су за тражену хитност, изволеће седети, a ona ro- 
спода која су против тога, изволеће устати. (Сви 
седе.) Пошто сви седе, објављујем да je Сенат 
iipiiMiio да се овај законски предлог претрес? у 
Сенату као хитан, 

У cMiuviv § 65 Пословника, треба одредити 
Финансијском одбору рок у коме има да заврпш 
свој посао n поднесе извештај. Предлажем да тај 
рок буде до сутра у 3 часа no подне. Прима ли 
Сенат овај предлог? (Прима). Објављујем да je 
onaj  предлог  примљен. 

Ja ку, господо, ca вашим пристанком ову сед- 
iiiin}- закључити. Идућу седницу заказујем за су- 
тра, у б часова no mune, ca дневНИМ рсдом: 

Претрес извештаја Финансијског одбора o 
предлогу Закона o изменама и допунама Закона 
o државној трошарини. Прима ли Сенат onaj днев- 
nn ред? (Прима). Објављујем да je предложени 
дневни ред усвојен и данашњу седницу закључу,- 
јем. 

— Седница je закључена у 20.15 часова. 
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