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Прстселапао: 
Претседник 

ДР. AUTE ПАВЕЛИЋ 

Секретар: 
МИЛАН Л. ПОПОВИЋ 

Присутни су г. г. Министри: Претседннк Ми- 
нистарског савета др. Милан Сршкић, Министар без 
портфел.а др. Албсрт Крамер, Министар социјалис 
политике ii иародног здравља Ипап Пуцељ, Ми- 
нистар пољопривреде Јурај Деметровић, Мини- 
стар војске и мориарицс, армијски ђенерал Драп 
мир Ж. CTOjanoBnli, Министар финаноија др. 

го- 
Ми- 

лорад Ђорћевић, Министар физичког васпитања 
народа др. Драган Краљевић, Мипистар грађевина 
др. Стјепан Сркуљ, Министар шума и рудника 
Виктор Погачник, Министар упутрашњих послова 
/idiBojim Лазић и Мипистар трговиие и индустрије 
Иван Мохорич. 

Иочетак v 18,15 часова. 

C a д p ж a ј: 
1. Читање и усвојење записника XXXVII ре- 

довиог састанка; 
2. Читање Указа 1 b. В, КраЉа o имсионању за 

сенаторе г. r. Др. Грегорина Густава, публицисте 
из Љубл>а11с, др. Станковића Раденка, професора 
уипверзитста из Београда п др. Круља Уроша, 
бана у пензији из Београда; 

3. Сарпштење извештаја o санкционисању За- 
копа o ковању сребрног новца и Закона o изме- 
иама н допуиама Закона o граничној трупи; 

4. Саопштење да 1>с г. Министар просвете од- 
говорити na интерпелацију сенатора г. Милоја Ж. 
Јовановића кад прикупи потребне податке; 

5. Болова11>с' г. г. сенатора; 
6. Саопштење акта 1 [ародне скупштине o до- 

стављању Сспату na дал.п поступак предлога За- 
копа o продужењу важнбсти Закона o заштитк 
земљорадника и o стављању на снагу појединих 
прописа Закоиа o извршењу и обезбеђењу и усво- 
јење његове хитности од стране Сената; 

7. Избор Одбора за проучавање горњег за- 
конског прсдлога; 

8. Одговор. г. Министра пољопривреде на пи- 
тање г. г. сспатора Милоја /К. Јовановића и дру- 
гова o иакнади штстс причињене појеДинцима од 
голубачкс   мушицс; 

9. Дневни ред: Утврђивање дневнога реда за 
наредну седницу. 

Говорнлци: Министар пољоприврсдс Јурај Де- 
метровић и Мплоје >К. Јовановић. 

Претседник др. Аите Павелић: Отварам 
XXXVIII рсдонни састанак С.смата. Молпм сскре- 
тара г. Поповића да пзиолп прочитати записник 
прошлог састанка. 

Секретар   Мнлан   ПоповиК   чита   записник 
XXXVII рсдовпог састанка. 

Претседник др. Анте Павелић: Има ли 
какви.х примедаба na овако прочитани записпик? 
(Нсма) Примедаба нема, записник се овсровл>ујс. 

Прелазимо на саопштења. Г. Министар Прет- 
седнпк je послао Сенату следеНс Указс: 

Ми 
АЛЕКСАНДАР I 

lio Мплости Божјој п вољи Народној 
Крал> Југославпјс 

Ha основу члаиа 50 Устава нменујемо за сена- 
тора Лр. Грегорина Густава, публицисту из ЈБуб- 
љане. 
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1ретседник Нашег Министарског савета  иека     новца и доставља Сенату за његову архиву један 
примерак овог Закона. 

Г. Министар војске и морнарице извештава Се- 
нат да je Његово Величанство Краљ благоизволео 
потврдити 26 ссптсмбра о. г. Закон o изменама и 
допунама Закона o граничној трупи и. доставља 
Сенату за његову архиву један примерак овог 
Закона, 

нзврши овај У\<л 
(i  септембра   1932  год 

у Београду. 

АЛЕКСАНДАР 
Претседник Министарског савета, 

Др. М. CpniK il 

P- 

с.  p. 

M11 

АЛЕКСАНДАР 1 
1 lo Милости  Божјој ii  вољи  Народној 

Краљ Југославнјс 
Ha основу члама 50 Устава нменујемо за сена- 

тора Др. Станковмћа Раденка, професора Универ- 
зитета из Београда. 

Претседник Hamef Мннистарског савета нека 
изврши onaj Указ. 

(i  септембра   1932  год. 
у Београду. 

АЛЕКСАНДАР,  ć.  p 
I [ретседник Министарског савета, 

Др. М. CpniKiili, с.   p 

Ми 
АЛЕКСАНДАР I 

По Милости Божјој и вољи  1 [ародној 
Краљ Југославије 

1 la осиоиу члапа 50 Устава имспујсмо за ceiia- 
тора Др. Круља Уроша, oaiia у пензији и:! Бео- 
града. 

Претссдник Нашег Министарског савета нека 
изврши овај Указ. 

(i  сстсмбра   1932   год. 
у Београду. 

АЛЕКСАНДАР, с.  р, 
Претседник Министарскрг савета, 

Др.   М.   CplIIK'lli.   с.   р. 

(Господа сенатори су читање рвих Указа са- 
слушали стојећи и пропратили бурним усклицима: 
Живео Краљ!) 

У всзи с овим Указима и именовањем, част ми 
je саопштити Сенату да су сва тројица новопо- 
стављена сенатора положили заклетву и тиме сту- 
ипли у сва права сенаторска. 

Прелазимо на даљу тачку: Извештаји o санк- 
ционисању закона. Молим г. секретара да II\ из- 
иоли саопштити. 

Секретар Милан FIOIIOBHII саопштава: 

Претс.едник др. Анте Павелић: Санкциони- 
сање ових Закона прима се на знање, 

Прелазимо на даљу тачку: Извештај г. Мини- 
стра просвете o интерпелацији: Молим г. секретара 
да ia изволи саопштити. 

Секретар Милан noiiouiili саопштава; 
l'. Миннстар гтросветс нзвештава да he na нн- 

терпелацију сенатора г. .Мплојг Ж. .louanoBiilia o 
полагапл приватиих нспита Свстозара Пешића од- 
говрритн кад прикупп потребне податке. 

Претседник др. Анте Павелић: Овај из- 
вештај г. Министра  просвете прима се на знање. 

Прелазимо на даљу тачку: Боловање сенатрра. 
Молим г. секретара да нзволн саопштити. 

Секретар Милан Поповић саопштава: 
(лпатор i. Петар Kocriili моли Сенат да му нз- 

воли одобрити седмомесечно боловање према ле- 
карском уверењу. 

Претседннк др. Aure Паведић: Одобрава 
ли Сенат тражено боловање г. Костићу? (Одобра- 
ва). Објављујем да je Сенат одобрио седмомесечно 
боловање г, Костићу. 

Прелазимо на даљу тачку: Саопштење o за- 
конском предлогу упућеном рд стране Народне 
скупштине,  Молим  г.  секретара да  изволи саоп- 
1IITIITI1. 

Секретар Милан nonomiii чита: 

Народна Скупштина 
Краљевине Зугославије 

Бр   10843 

17 октобрг! 
у Београду 

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

im ima na свом 54 редовном састапку, рдржаном 17 
октобра 1932 године у Београду, копачпо усвојила 
иредлог Закопа o продужењу важности Закона o 
заштитн земљорадннка и o стављању na снагу по- 
јединих пропнса Закона o пзвршењу и обезбе1јен.у, 
полнст joj од стране Министра правде, Министра 
пољрпривреде и Миннстра трговине и индустрије 
na ocnoiiii овлашћења датог пм Указом Њ. В. 
КралЈа од II сжтобра 1932 године. 

Извештавајући Вае o предњем, мени je част, 
Господине Претседниче, na основи члана 64 Устава 
и члана (ili Закрна p пословном реду у Народној 
скупштини, доставити Вам дефинитиван текст 
овога закоцског предлога, онако како га je Народ- 
na  скупштина усвојила,  као n рригинал Указа o 

Г. Министар финапсија извештава Сенат да je овлашћењу за подношење Народном •претставниш: 
Његово Велича1нство Краљ благонзволео потврдити тву поменутог законског предлога, с молбом na 
19 августа рве годнне Закои o ковању сребрног     Ваш даљи поступак. 
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Овај законски предлог претресаи je у Народ- 
ној скупштини као хитан. 

Изволите примити, Господнне Претседннче, и 
овом приликом уверење <> мом особитом пошто- 
вању. 

1 [ретседшш 
1 [ародне скупштине, 
Др. К. Кумаиуд!!, с. р. 

Господину 
Др. АНТИ ПАВЕЛИЋУ, 

I [ретседнику (!ената 
li е o г p a д. 

НЛРОДНЛ СКУПШТИНЛ 

Краљевние Југославије 
Сазвана Указом од L

,
.''> септембра 1931 г. у 

ванредан сазив за 7 децембар 1931 г. na свом 
54 редовном састанку, одржаном 17 октобра 1932 
г. у Београду, решила je: 

ПРЕДЛОГ ЗАКОНА 
o продужељу важност i Закопа o заштити земљо. 
радника и o стављању на снагу појединих прописа 

Закона o нзвршењу и обсзбсјјсњу, 

који гласи: 

Члап   1 

Важност Закона од 19 априла 1932 године o 
заштити земл>орадника и o стављању на снагу no- 
јединих прописа Закона o нзвршењу и обезбеђењу 
продужује се од 20 октобра 1932 г. na до 20 де- 
цембра 1932 г. 

Члап   2 ^ 
(1) § 3 Закона o заштнти земљорадника и <> 

стављању на снагу појединих прописа Закона o из- 
вршењу п обезбеђењу допуњује се новим ставом 5, 
којп гласи овако: 

,,5) AKO поверилац, н приволом дужника, на- 
плати na iiMc ка.матс, провизије, трошкова или сли- 
чно износ IK'KII од онога, који je допуштен no про- 
писима става 1 до .'5, вишак he се повериоцу, на 
тражеи.е дужника, одбити од главнице, a осим тога 
he се поверилац казнити за преступак затворомдо 
6 месеци и новчано до 5!000. динара, у колико 
сс дело no Кривичном законику нема строже каз- 
iiiiTii. AKO je дужипк потпуно измирио дуг, може 
тражити повратак поменутог вишка." 

(2) Пропис става 1 o урачунавању вишка ка- 
мате преко допуштеног износа, односно o дуж- 
iiocTii да се тај вишак врати, примењиваће се и na 
камату наплаћену прс ступања на снагу овога За- 
копа,  a  IIOCVK'  20  aiipn.ia   1932  ГОДИНС. 

Члан 3 

Овај Закои ступа у живот кад га Краљ пот- 

mniK', a добија обавезну снагу кад се обнародује у 
()лужбеним иовниама. 

(М. 11.) 

17 октобра  И):)!' године 
оеоград. 

I (ретседник 
11ародн€  скупштине, 

Др. К. Кумануди, с. р. 

Секретар, 
Aure Ковач, с. р. 

Претседник др. Анте Павелић: Има реч 
г. Министар пољопрнвреде. 

Министар пољопривреде Јурај Дсме* 
тровић: Господо сенатори, у име Краљевске владе 
част мп je замолити Вас да овај предложени за- 
конски пројекат огласите као хитан. Разлог je тој 
хитности у томе, mro досадашњи Закон o заштити 
земл>орадника истиче 20 о. м, Да не би наступило , 
једно стање, у коме не би било никакве заштите 
за земљорадника који се налази у тешкој скопом- 
ској кризи, потребно je да се na један известав 
рок овај досадашњи закон продужи. 

Поставља се питање заштр већ немамо закон- 
ски пројекат који би регулисао питање на једал нов 
начин, Како се сеКате, господо сенатори, у овом 
досадашњем закоиу било je предвиђено да те 
одредбе важе (i месеци, a до доношења Закона o 
конверзији сељачких дугова. 

Крал.спска влада се бавила и испитивала пи- 
тање конверзије сељачких дугова, али прво je н 
најважније код тога познавати фактично стањв 
ствари n знати колико износи висина тих сељач- 
ких дугова у нашој земљи. Te податке ми смо при- 
мили, n ми смо тек сада у могућности да према 
mM податцима донесемо своју одлуку. Ови по- 
датци су недавно публиковани, n гако je дата мо- 
гућност целој нвшој јавности да се и ona позабави 
niM питањем и да формира своје мишљење. Ми 
нисмо желели да другим путем доносимо закон, са 
недовољно познавања самога предмета, да ne бисмо 
дошли до тога да бисмо га после морали мсњати. 
Taj метод сигурно Ке нас пре довести до правил- 
нијег Miinn.en.a, него да смо mn.in којим другим 
путем. 

To су били разлози mro се Beli раније није MO- 
MO приступити доношењу онаквог закопа, како 
ia je Наррдно преставништво очекивало. A да 
бисмо могли приступити томе раду, потребно нам 
je време да fy ствар савесно са свих črpana испи- 
тамо, a то he бити ускоро кад Крал.евска влада 
поднесе нов законски пројекат. Овај he се поднети 
у новом сазиву, после 20 овога Mecelia. Ja бих 
молио Сенат да овај законски предлог огласи као 
хитан. 

Претседник др. Анте Павелић: Пошто je 
Крал>евска влада за onaj законски предлог тражила 
хитност, MU IICMO одмах приступити решавању o 
тражењу хитности. Молим ону господу сенаторе 
која су за хитност овог законског предлога, да 
изволе седети, a koja су против хитности, да из- 
воле устати. (Сви седе). Пошто je тиме једногла- 

38 
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сно  примљена   хитност,  ми   Кемо  рдмах   присту,- 
miTii избору  нарочитог одбора. 

Претседништву je предана само једна листа, 
подупрта довољним бројем ссиатора, за избор тога 
нарочитог одбора. 11рсма тој листи, у тај одбор 
ушла би ова господа, и то: као члановиЈ Дака По- 
повић, Петар Теслић, АтаНасије Шолај Милан Мар- 
jaiioiuili, Милоје Ж. Јрвановић, Kocta Тимотијевић, 
др. Отои Франгеш, Милутиџ Драговић, др. Фран 
повак, Спира Хаџи-РистиН, др. Урош Десница, a 
за замспикс се предлажу: др. Ђуро Котур, Томо 
Ковачевић, Иван Хрибар, Димитрије Илиџановић, 
др. Васо Глушац, Јордан Цветкрвић, llau.ic Вујић, 
Матија ПоповпК, Baca Богојевић, Фран Кукуљевић- 
Сакцински, Петар Ђирлић. 

Прима ли Сенат овако предложену листу? 
(Прима). Иошто то Сенат усваја, изјавлЈујем да 
je прихваћена прочитана листа. Ja мнслнм, господо 
сснатори, у споразуму са вама, да бисмо опом Од- 
бору оставили рок до сутра после подне да под- 
иссс свој извештај. Прима ли то Сенат? (Прима). 
Пошто Сслат прима, молпм гбсподу да после сед- 
нице изволе остати овдс да се конституишу и да 
до сутра после подие поднесу Сенату сво.ј нзве- 
пгтај. 

С/лла, госиодо, прслазнмо na одговор Г. Ми- 
иистра пол>9привреде, који има да одговори сена- 
торима r. г. Милоју Ж. Јовановићу и друговима 
no питању накнаде штете причињене поједннцима 
од голубачке мушице. Има реч Министар пољо- 
привреде г. Јурај Деметровић. 

Министар полаопривреде Јурај Деме- 
Tpoaiili: Господо сенатори, господа сенатори Ми- 
лојс Ж. Јовановић, Крста Радовановић, Димитрије 
Илпџаиови!) и Милан Симоновић поднели су ми 
следеће питање: 

Голубачка мушица no својим кобним последи- 
цама, кад je у ком месту ветар нанесе, равна je a 
можда je u кобнија од елементарних непогода: no- 
плавс, града и суше. 

Овс године само у Моравској бановини уги- 
иуло je прско хшвадс крупне стоке. Многи вредан, 
a сиромах земљорадник остао je без раднеснагеза 
обделавање земље, јер му je мушица и последњи 
иар волова уништила. 

Кад држава пострадалим од елемецтарних не- 
погода својом помоћу ублажава беду, онда .\v 
право да ona притекне у помоћ и пострадалим 
од голубачке мушице, Природно je да се свима не 
може датп пуна накнада, али где je ona преко по- 
требна ваља je дати, 

Молпмо господина Министра да у једној од 
паредппх седница пзволп одговорити: 

je лп прсдузимао какве кораке да помогне cn- 
ротпм земљорадницима пострадалим од голубачке 
мушпце; a аконије, памерава ли ишта да учини 
као прешну noMoli omiM нашим сиротим грађанима 
којп су пострадали од поменуте мушице. 

Ha ово пптап.е част ми je одговорити следеће: 
Ha самом почетку опорављењ^ 6д последица 

града, неродице, дуге зиме, несташице стоЧне хра- 
не, поплаве n других економско-привредних теш- 
Koha, задесила je пољопривреднике Моравске ба- 
noBiine у пролеће ове годппе и једна нова недаћа, 
која je no папетој штстп бпла мпого Belii[x размера 

него се то у почетку могло мислити. Ta пова 
недаћа била je изненадн^ појава голубачке му- 
шице у ргромним ројевима чак и у оним местпма, 
где се до сада mije никад или врло ретко јављала. 
Становништво \ тнм крајевима, ненавикнуто na 
гтојаву овог опасног пнсекта, mije сс у први мах 
знало cnaliii n предузети потребне мере борбе, iako 
да je баш од тих првих ројсва мушица настрадао 
пајвећи број стоке. Министарство пољопривреДе n 
Банска управа, чим су бпчи обавештенп o појави 
голубачке мушице, одмах су пре.ко среских по- 
љопривредних референата предузели све потребне 
мере да се стока у колико je могуће впше заштити. 
Са стране Мпппстарства пољопрпврсд^ одмах je 
послат хитно израђени летак у 2.00() егземплара и 
информативна књижица o голубачкој мушпцп- K њи- 
жица je раздељена у две хиљаде комада путем 
банских управа у покретне пољопривредне излож- 
бе " тколе. Ово обавештавање народа било je од 
користи, јер су аољопривредници, држећи сс доби- 
вених упутстава, успели да од следећих ројева го- 
тово потпуно заштнте стоку. 

i [ојава голубачке мушице ове године била je 
тако изненадна и у тако велпком броју као никад 
ДО сада. Дејство уједа овс мушпце било je тако 
јако n брзо, да су пајјача грла стоке угпњавала. 
за неколико минута. Како je стока услед дуготрајне 
зиме п несташице хране бнла јако нзмршавела n 
ослабила, то je угињавање од уједа голубачке му- 
шице било у толико веНе, Док се je ранијих година 
голубачка мушпца појављивала у Голупцу n непо- 
средној близини, прелазећи ирло ретко na удаље- 
nnja места, дотле се je рве године голубачка му- 
шица појавила готово na целој територији Морав- 
ске бановине и допрла чак до Косова. 

У свему je угппуло 2.936 комада круппе стоке 
(гоиеди, коња n магараца) n 3.872 комада сптпе 
стоке (оваца, коза и свпља). Највпшесу пострадали 
срезови; нишки, где je угппуло 250 комада крупне 
n 266 ciniie стоке, срез прокупачки, где je угинуло 
259 комада крупне и 339 cnnie стоке, срез до- 
брички, где je угппуло 195 комада крупне и 476 ко- 
мада ciiTiic стоке и срез алексиначки, где je уги- 
нуло 85 комада крупне н   177 комада ситне стоке. 

Последице појаве ове опасне штеточине бплс 
су врло иелике, јер су многи земљорадници остали 
без iijo.'uioi' грла радне и музне стоке. Да би се 
земљорадницима оштећеним од голубачке мушице 
бар колико толико помогло, доделио сам, у са- 
гласности са Министарским саветом, Крал.евској 
банској управи у Нишу на пме помоћи из пољо- 
привредне закладе суму од 500.000. динара, За 
ову суму одређено je да банска управа пабавп 
радну и приплрдну сток}' и да je раздели najcnpo- 
машппјпм земљорадницима којима je стока угп- 
пула од мушице, или да им да према приликама и 
свом нахођењу IIOMOII у новцу, да они сами изврше 
набавку потребне им стоке. 

II порсд најбоље воље n оправданости потребе 
хитне помоћи, нисам могао за ову сврху доделити 
већу IIOMOII услед n сувише малих буџетских пози- 
ција, као n услед исцрпљености истих због давања 
noMoliii банским управама за набавку сточпе храпс 
у почетку ове године. 

Ja молпм господу сспаторе, којп су мп поста- 
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вили ono питањс, да изволе примити овај мој од- Лретседиик др, Анте Павелић: Прелазимо 
гсшор на знање. na диевнк  ред.  Ha дневном  реду je утврђивање 

Претседннк  др.  Лнте  Павелић:   Реч  има дневног реда. 
г. сенатор Милоје Ж. Јовановић, Ja бих Вам, господо сенатори, предложио да 

Милоје Ж: Јовановић: Господо сеиаторн, ja ";i.vl'-v седницу Сената одржимо сутра, у 16 часова. 
могу у име своје и својих другова само захвалити са Дневним редом: Претрес извештаја Одбора <> 
Господину Министру на свему ономе што je одмах пР.еДЛогу Закона o продужењу важности Закона o 
после ове појаве голубачке мушице учАњено и што ^читши зсмљорадиика i. o стављаљу i.a сиагу no- 
je бпло потребно. Ми сви знамо Да je у овом вре- Јединих прописа Закона o извршењу и обезбеђењу. 
мену, где се са свихстрана апелује на државу ради ,, ПР"^'' •'"' (^"ат прсиожет: дпетт ред? 
многобројних каламитста који се појаил.ују, ово (Прима). Пошто Сенат прима предложени дневни 
једна знатна и ефикасна помоћ, да ми можемо бити Ред- обЈављуЈем да je дневни ред примљен и да- 
задовољни. Ja Jon. једанпут захваљујем Госпо- тшњУ седницу закључујем. 
дину Мннистру. Седница je закључена у  IS'lo часова, — 


