
ПРИЛОЗИ 

ОДВСШНО ИИШЉЕЊЕ ЧЛАНОВА ФИНАНСИЈСКОГ ОДБОРА 
O  ПРЕДЛОГУ  БУЏЕТА  РАСХОДА  И  ПРИХОДА  ЗА  1933/34. 

Част нам je поднети Народно] скупштини ово одвојено мишљење o предлогу бу- 
џета за 193334. 

I. 

Буџет државннх прихода и расхода за годнну 1932/33 показује несуињиво отворен и 
јасан дефициг. У Фипшсијском одбсру приликом претреса предлога буџета за 1932/33 би/io je 
изражено јасно и отворено уверење с наше стране да се буџет расхода са износом од преко 
11.400,000,000 динара и са кредигима који се налазе у Финансијском ззкоиу, nelie моћи бнги 
ргализован, јер he приходи, услед економских прилика, подбацити и неће мо1ж прећи суму од 
9 и no милијарди дннара, насупрог тарђењу r. Мииистра фииаисија да се буџет налази у 
равнотежи. 

После изгласанап.а буџета за 1932/33 годину, кроз кратко време увидеоје и сам Ми- 
нистар финапсија да се овај буџег налази у дефициту да због тога треба извршнти извесну 
редукцију расхода као и поаећаше прихода. 

До:адашња смањења као и повећања прикода која су чињена од стране Владе у 
расходима за 1932/33 годину, нису довољаа, a то се најбоље види из чињеннце што највећн 
проценат стварно наплаћених прнхода употребљава се за подмирење личннх расхода, док ма- 
теријални расходи осгају непокрнвенн и претБарају се у неисплаћене обавезе, — летеће дугове 
који се приказују у званичпим извештајима као уштеде. 

Предлог буџета расхода Господина Минисгра финаисија изкоси 10 милнјарди 438 
милијона динара и према његовом мншљењу, у смањивап.у државних расхода дошло се до 
границе, преко које се не би смело прећи a да се не оштете витални интереси не само државне 
организације него и привредне делатносги земље. Смањење у предлогу буџета за 1933/34 према 
буџету зз 1932/33 показује, према мишљењу Господииа Министра финансија, крајни напор који 
je учии.ен при одмерава11>у државних расхода. 

Сматрамо да ова теза Господина Министра финансија није тачиа и не одговара 
чиљеницама. Ово најбоље he показатн упоређењем личних и материјалних расхода у предлога 
буџета за 1933/34 са личним и материјалним расходима у овогодишњеи буџету. 

Однос између личпнх и материјалних расхода у буџету за 1932/33 био je овај: 
лични материјални 

1. Опшга државна администрација    . 3.640 мил. 3 8 6 мил. 
или 48.76%, или 51.24%, 

2. Привредна  предузећа . . 1.337 мнл. 2.517 мил. 
или   34.7%, или    65,3%. 

A  у   предлогу   буџега   за   1933/34   однос   између   лнчннх  и материјалиих   расхода 
био je овај: 

лични матернјалнн 
1. Општа администрација . . 3.593 мил. 3.396 мил. 

или 51.48%, или 48.59%, 
2. У привредним предузећима . 1.263 мил. 2.185 мил. 

или 36.64%, или 63.36%. 
Укупно, одиос између личних и материјалних расхода у години 1932/33 и у предлогу 

бумета за 1933/34 био je овај: 
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лични материјални 
За 1932/33 4.978 мил. 6.344 мил. 

или 43.97%, или 56.037о, 
личнн материјални 

За 1933/34     .         .         •     1 Kl      "         4-856 мал' 5•518 МИЛ" 
или 46.53%, или   53.4°/ 

Оно јасно показује да су лични расходи у порасту док матернјални, расходи про- 
центуално опадају. Личнн расходи су већи у предлогу буџега за 3.44%, a материјални су расходи 
смањени за тај проценат. To je једап разлог који нас упућује да политику државних расхода 
пмамо ренидиратн. 

A други je ра?лог отворен буџегскн дефицит који показује несумп.иво смаи.ену 
фипансијску моћ name привреде и смлњени национални доходак, те с тога, и ако се ne 
могу размерно са падом народног дохотка смањити држанни расходи, али нпак потребно je 
свести на овај ниво који стојн бар колико толнко у сагласности са стањем наше целокупне 
привреде и платежпом способношћу обвезника. 

Потписани чланови Финанснјског одбора сматрали су с тога да je потребно пре 
доношења буџета за 1933|34 годииу допетн и један закон o ванредним фипансијским мерама 
који Gn омогућио сман.ење расхода не само државпнх него и самоуправних, и који би уклонно 
сзе ове законске препреке које ометају дал^у редукцнју и компресију државннт расхода, 

У своме законском предлогу o ванредним финансијским мерама за смање1!>е расхода 
државних и самоуправних предвнђали смо: 

1. Реорганнаацију Врховне државне управе и смањење броја минисгарстава, 
2. Упроштење   администрације и доношеи.е   уредбе   o   упроштењу админисграције, 
3. Укндање   непотребних   звањч   у   поједииим   ресорима услед упроштаваља адмп- 

пистрацнје, 
4. Смањење броја службеника, п то оних који иемају квалификације и којн су слабо 

оцењпш, који су против полнтнке народпог и државног јединстоа, који су материјапно оси- 
гуранн и оних, чија се родбина већ налази у државној служби, 

5. Смањење награда, помоћн и субвенција, 
6. Ревизију породичних и личних додатака у сагласности са стварним трошковима 

живота, 
7. Укидање специјалиих додатака, 
8. Ограннчење употребе државпнх  аутоиобила, 
9. Појефтиљење државвих набавака, 

10. Обуставл>ање сваког даљег откупа зграда, имања и земЛ)ИШга за две године, 
11. Обустављање новог грађења државиих зграда из редовних   буџетских средстава, 
12. CMaibciiie броја службеника бановниских, 
13. Ревизију пензиоиера и ограничење права на пријем пензија, 
14. Смањивање личиих расхода no општинама и градовима. 

Изко je овај законски предлог имао довољан број потписа, ми смо одусгали од под- 
ношењч Народиој скупштини, пошто je почео претрес предлога буџета за 1933|34 годнну у 
Фииаисијском одбору, те не бн било времена за претрес овог законског предлога који би имао 
претходити претресу предлога буџета. Сем тога, сматрамо да je неопходчо погребно докети 
што пре закои o Банској уирави и дефнннтивно утврдити делокруг и надлежност баиских 
управа a у вези с тнм и организацнју те, према томе, довестн у склад организац,:ју бановина 
са њиховнм стварннм делокругом и елиминисати двоструку надлежпост Врховне државне улраве 
и Банских управа. 

II. 

У вези са нашим погледима o потреби реорганизације и упроштења Врховне државне 
управе, Ванс[<их упрапа и осгалнх државних надлештава, сматрамо да у сздашп>ем времену при- 
предче депресије, када бар код нас још нема никаквих знакова за побољшање, није време да 
се приходи једнострано повећзвају на терет једнога привредног реда у нашој земљи, с тога 
одредба § 16. Финанснјског закона, no коме се стопа основног пореза на   приход од земљишта. 
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утврђује на 10%, није оправдаиа јер она укида повластицу no § 1 Закона o изменама и допу- 
нама Закона o непосредним порезима од 25. марта 1932 године. 

AKO су потребне жргве за финаисијско cpeijen.e, то имају да подносе сви привредни 
редови, a не само један ред, земл.орадник. 

C тога предлажемо да се место § 16 став 3. Фннансијског закона врати измењен § 1. 
тога Закона који гласи: 

„Укупно задуже11>е порезом на приход од земл.ишга извршено за 1931 годину сма- 
ii>yje се за 20% и наплаћиваће се 1933 годнне у том CMaibenoM износу". 

III. 

Напомињемо да предлози o смањниању рзсхода у поједниим разделима предлога 
буиета које смо ми подносили, нису примл.ени од већнне чланова Финансијског одбора, те je 
с тога, предлог буџета расхода за 1933/34 остао у нстом износу из Финансијског одбора као 
што je био првобитно предлзжен од стране Владе. 

Наше одвојево мишл^ење образложиНемо и усмено у Народној скупштини. 

Ссоград, в марта 1933 године 
Чланови Финансијског одбора: 

Др. Славко ШећероБ, с. р. 
И. П. Иихајловић, с. р. 

Др. Влад. Станишић.  с. р. 

Pretsednistvu Narodne skupštine 
Beograd 

Čast nam  je  podneti  u  prilogu  pod  ./1 odvojeno mišljenje kao članova Finansijskog 
odbora povodom državnog budžeta. 

Za izVestioca određujemo Dr. Franju Grubera. 

Dr. Nikola Nildć. s. r. 
Dr. Ivan Lončarevič, s. r. 
Dr. Franja Gruber, s. r. 

ODVOJENO  MIŠUENDE 
Jedan savremeni nacionalni ekonom kazao je za državni budžet, da je on ogledalo celo- 

kupne nacionalne privrede jednoga narjda. Ako je to tačno.'a mi verujemo, jer je danas naročito 
očita organska veza između privrednoga života i državnog budžeta, tada je potrebno za pravilnu 
ocenu jednoga budžeta, rasmotriti sve one elemente, koji vladaju privrednim životom. 

Rukovođene ovom mišlju, sve savremene vlade smatrale su za to imperativnom potre- 
bom da prilikom diskusije o državnom budžetu iznesu, pored finansijskog pregleda i ekonomske si- 
tuacije u zemlji, još i privredni plan za regulaciju, intenzifikaciju i održanje privredne snage zemlje, 
kako bi ovim putem osigurale nesmetani tok ekonomskog života, održale socijalnu ravnotežu i stvorile 
prirodnu podlogu za državni budžet. 

Šta su učinile druge vlade, kao na primer Čehoslovačka, koja je ove godine uz državni 
budžet podnela Parlamentu ujedno i privredni plan za obnovu zemlje, to ni]e][učinila naša Vlada, jer 
ovaj budžet donet je bez obzira ili barem ne bez dovoljnog obzira na ekonomske prilike u zemlji, 
šta više po izvesnim znacima, čak i protivno današnjoj privrednoj snazi naroda. 
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Ali što je ona zanemarila, smatramo da mi moramo učiniti, jer zdrave finansije nacionalna 
su potreba, a zdravih finansija ne može biti, ako se ne vodi rečuna o privrednoj snazi zemlje i po- 
reskih phtaca, i ako se u raspravi o budžetu, kao jednom centralnom pitanju finansijske prirode, jed- 
novremeno ne povede reč i o tome, šta je Vlada preduzela za sredenje ekonomskih odnosa uzemlji, 
sa kakovim efektom i na osnovu kakvoga privednoga plana. 

Zdrave finansije pretpostavljaju uravnoteženi i realni budžet. 
Odajući u punoj meri priznanje naporima G. Ministra finansija da odgovori ovom osnov- 

nome postulatu zdravog finansiranja, mi moramo konstatovati neospornu činjenicu, da predloženi 
budžet nije uravnotežen i da će nesumnjivo svršiti sa ogromnim deficitom. 

Iz analize državnih prihoda a prema izveštajima G. Ministra finansija o kretanju prihoda 
u ovoj budžetskoj godini, možemo konstatovati: da deficit kod neposrednih poreza iznosi oko 20%, 
dok kod posrednih poreza daleko više,  upravo u katastrofalnoj meri. 

Trošarina je podbacila za 45,000.000 dinara, razne takse za 200,000.000 dinara, carine za 
200,000.000, monopoli za 170,000.000 dinara, razni sitni prihodi za 50,000.000 dinara i t. d. Državna 
preduzeća podbacila su za 400,000.000 dinara, pri čemu upada u oči da taj deficit samo kod pošta 
iznosi 200,000.000 dinara uprkos nedavno povećanim taksama. 

Ovaj, makar i letimični pregled o kretanju prihoda, koji obuhvaća samo period od pola 
godine, pokazuje da se prihodi države kreću u liniji konstantnoga opadanja i da će oni do kraja bu- 
džetske godine nesumnjivo doseći cifru od preko 1,000.000 000 dinara, što znači da se g. Ministar 
finansija, obzirom na izvršenu kompresiju rashoda za deset i po milijardi dinara, u sadašnjem bu- 
džetu, prevario u ovom predviđanju prihoda za pune dve milijjrde dinara, do kojeg bi se ogromnog 
deficita došlo, da su rashodi ostvareni u ovom obimu, kako su bili određeni u ovom budžetu. 

Zato zvuči više nego paradoksalno, kad g. Ministar predviđa u godini 1933-34. prihoda 
više za dve stotine milijona, nego je iskazao u završnome računu u godini 1931ј32., dakle za jedno 
razdoblje vremena sa daleko boljom  ekonomskom situacijom od današnje. 

Ali još bolje možemo osvetliti neuravnoteženost budžeta, ako se izloži na koji način misli 
g. Minislar finansija ostvariti prihod od kalkuliranih deset i po milijardi dinara. Tu g. Ministar finan- 
sija postupa po vrlo jednostavnom receptu. I do sada već neostvareni prihodi jednostavno se pred- 
viđaju u povećanom iznosu u prko; izmenjene ekonomske situacije u zemlji. 

Kod kućarine povišuje se prihod za 10,000.000 dinara više od lanjske godine ili za 
80,000.000 više nego je naplaćeno u godini 1931|32. 

Držimo da smo u pravu ako ustvrdimo, da se od kućarine neće naplatiti u ovoj godini 
više od 270,000.000 dinara, makar da su ukinuta oslobođenja novih zgradu, jer vrednost najamnina 
rapidno opada, što imade naravno i svoje reperkusije na ovaj poreski oblik. 

Tečevina je predvidena skoro u istom iznosu kao u godini 1931, kada su prihodi bili 
daleko veći od današnlh. 

Kod poreza na rente predviden je povišeni prihod od 300,000,000 dinara, što se ne može 
ničim pravdati, jer najnovije zakonodavstvo, zavedeno u zaštitu dužnika, odlikuje se sniženim kamat- 
njakom pa prema tome i smanjenim efektom toga poreza. 

Mi možemo pretpostaviti, da tu g. Ministar finansija možda misli da daljim opterećenjem 
kamata od uložaka u novčanim zavodima, ostvari ovaj ovako horentno povišeni porez na rente. Ali 
ako to učini, to bi značilo uništiti još i poslednje ostatke smisla za štednju kod i onako moratorijem 
teško oštećenih ulagača. Zar je uopšte moralno ili čak korisno po unapređenje smisla za štednju, ako 
se udara porez na rente, na kamate od uložaka, kada vlasnici ne dobijaju tih svojih kamata, a da ne, 
govorimo o neizvesnosti njihovih uložaka uopšte. 

Kod poreza na poslovni promet očekuje g. Ministar finansija uvećani prihod od 70,000.000 
dinara, zato, što je povisio poresku stopu. Samo povišenje poreske stope nije nikakva garancija za 
uvećanje prihoda. To može, kod sve manjega obrta i smanjene cirkulacije dobara, da pokaže baš 
protivan rezultat. 

I tako, ako saberemo sva predviđanja g. Ministra finansija onda dobijemo uglavnom ovu 
sliku: kod p.osrednih poreza manjak od 300,000.000 dinara, a kod neposrednih poreza čak višak od 
150,000.000 dinara spram sadašnje budžetske godine. Ma da je ovakvo predviđanje proizvoljno i nije 
zasnovano na ekonomskoj snazi naroda, to i za slučaj, da se ova predviđanja g. Ministra finansija, 
protivno svakom očekivanju, obistine, ipak tu leži jedna velika nepravda i nelogičnost. Jer kada po- 
sredni porezi opadaju, a to smo ciframa malo pre utvrdili, to je najbolji znak da u narodu nema 
prihoda, često puta ni za podmirenje najnužnijih potreba. Kako se onda logično može očekivati višak 



Stenografske beležke ^ V. 

od 150,000.000 neposrednih poreza, koji pretpostavljaju čisti prihod, kada narod nema sredstava ni za 
one životne potrebe, koje obuhvataju minimum života. 

Prema tome opšta karakteristika ovoga budžeta je u ovome: da je neuravnotežen i da će se si- 
gurno svršiti sa deficitom, da je povišenjem poreskih oblika, naročito zemljarine, zahvatio najbrojniji 
naš seljački svet, koji teško podnosi teret današnje ekonomske krize, da se uglavnom bazira na po- 
srednim porezima, koji opterećuju najpotrebnije životne namirnice, što izaziva poskupljenje života baš 
kod najsiromašnijih slojeva naroda, da zahvaća sve više kapital, a manje čisti prihod, tako daše ovaj 
način porezivanja približava konfiskaciji jednoga dela narodne imovine i da menja srazmer materijalnih 
i ličnih izdataka u budžetu na korist ovih poslednjih, čime naš budžet dobija biljeg budžeta za pod- 
mirenje potreba birokracije a ne naroda. 

Za takav budžet mi ne možemo glasati. 

Ekonomski problemi koji danas dominiraju životom država, imperativno se nameću svakoj 
Vladi da ih reši ili da barem o njima zauzme određeni stav. Ako se ti ekonomski problemi pravilno 
rese, ako se stvore povoljni uslovi rada za najšire slojeve naroda, onda je osiguran i nacionalni prihod, 
od kojega izvestan deo u formi poreza ulazi u prihode državnog budžeta. Kod nas je naročito aktu- 
elno pitanje uspostave kupovne snage zemljoradničkog sveta. 1 to ne samo zbog toga, što je to so- 
cijalna i ekonomska dužnost države, nego i zato što je to u interesu aktiviranja državnoga budžeta. 
Briga za naš seljački svet treba da je upućena u pravcu da mu se što bolje omogući unovčenje nje- 
govih proizvoda, posle čega automatski dolazi rešenje drugih pitanja manje više sekundarne naravi 
kao žto je napr. razdušenje seljaka. Naš je seljnk naučio primljeno plaćati i jedino što on traži od 
svoje Vlade, to su povoljni uslovi za unovčenje njegovih produkata, stvaranje mogućnosti što boljih 
cena za agrarne proizvode. 

U tom pogledu, a to je kardinalno   pitanje,   Kraljevska  Vlada do danas nije učinila ništa. 
Danas se već može da govori o rezultatu onih zakonskih mera, koje je Kraljevska Vlada 

preduzela za tobožnju sanaciju seljaka. 
Medju te mere ubraja u prvom redu Kraljevska Vlada Zakon o zaštitr zemljoradnika, koji sve 

do danas nije konačno likvidirao to pitanje, jer za to pitanje, budimo iskreni, trebn novaca, koje 
može da namakne samo država. Vlada nema hrabrosti da prizna da tih novaca nema, ali je za to 
imalo dovoljno kuraži, da na račun sitnih štediša učini zemljoradniku vrlo skromne usluge dosadašnjim 
Zakonom o zaštiti zemljoradnika. Po nacionalnu privredu i po naš kredit u inostranstvu od ogromne 
je štete, što Vlada nije to pitanje do danas definitivno rešila. Provizoriji u privrednom životu, a 
takav je današnji zakon o produženju važnosti zakona o zaštiti zemljoradnika, uvek su od najveće 
štete, čak i onda ako pravilno rese predmet, a po gotovo kada pogrešno rese materiju. Opadanje 
nacionalnog prihoda ima se u znatnoj meri da pripiše i tom nerešenom pitanju našeg najbrojnijega 
reda, koji, lišen svakoga kredita u vremenu kreditnoga gospodarstva, danas stoji goloruk-bez novca i 
kredita i koji zbog toga mora da dade svoje agrarne proizvode prvome kupcu, koji ga nezaštićenoga 
iskorišćava najbestijalnije. Ne treba tek da istaknemo, kako bi povoljno rešenje^ovoga pitanja dobro 
uticalo i na državne prihode, jer sa njegovim rešenjem, naš bi se seljak opet osposobio, barem u 
izvesnoj meri, za borbu u privrednom životu, što bi imalo povoljnoga odjeka i na državne i samo- 
upravne finansije. 

Ova slaba briga Kraljevske Vlade za seljački svet održava se i u predloženom'budžetu,'jer 
resor za čisto spljačke potrebe poljoprivrede i voda obuhvata po svojoj ličnoj veličini tek o^9"''0 cel0' 
kupnoga budžeta. Ako se odbiju lični izdaci u tome resoru, onda se dolazi do liliputanske cifre od 
0,33%, a i ta trećina posto dotira se iz prihoda Klasne lutrije, po čemu izgleda da će naši seljaci 
moći zahvaliti samo pukoj sreći, ako budu štogod iz toga Ministarstva dobili. 

Izravna posledica nerešenoga pitanja o razduženju seljaka je slom naših novčanih ustanova. 
Naše novčane ustanove, naročito one koje se bave štednjom, pribrale su, za naše prilike, jedan za- 
vidan kapital iz najširih narodnih slojeva, koji je zbog provizornoga i naopakoga rešenja ..„razduženja 
seljaka, zaledjen i oduzet ne samo privredi nego i samim ulagašima, vlasnicima toga novca. U zemlji, 
koja je nacionalnim kapitalom siromašna, kao što je naša i koja će se još za dugi niz godina morati 
oslanjati na inostrani kapital, a koja se je mogla emancipovati od uticaja stranoga kapitala samo 
intenzivnim gajenjen smisla za štednju i deponovanjem svoga suvišnoga novca u novčane ustanove. 
Ovaj udarac na naše novčane ustanove predstavlja jaku brešu u redovima naših privrednih faktora. 
Odraz ovoga nepovoljnoga stanja ne pokazuje se samo u potpunom zastoju poslova tih ustanova 
nego će imati   vrlo   nepovoljne   reflekse   i  na naš državni budžet, jer ogromni prihodi društvenoga 
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poreza i službeničkoga poreza   iz  tih ustanova, danas više ne mogu da figuriraju u aktivi državnoga 
budžeta. 

Či. 6 Zakona o produženju važnosti Zakona o zaštiti zemljoradnika dobila je Vlada ovlast da 
putem Uredbe reguliše i srcdjuje ekonomske obnose u zemlji. 

Do sada je doneta samo uredba o posredovanju, u čiju analizu namerno ne ulazimo, ali 
koja samim svojim postojanjem pokazuje, da je stanje u privredi, naročito u industriji, trgovini i 
zanatstvu očajno. Ipak g. Ministar finai sija očekuje od tih privrednih redova uvećanje prilnda na 
tečevini, što se protivi smislu ove uredbe, za koju je, verujemo, u Ministarskom savetu glasao i 
Ministar finansije. 

Koristonosnu primenu ovoga člana zakona o produženju važnosti zakona o zaštiti zemljo- 
radnika nisu našla tako važna pitanja kao na pr. rešenje pitanja pravnog postojanja kartela i njihovog 
nepovoljnog uticaja na formiranje cena, zatim pitanje previsokih najamnina,Ymere osiguranja kod za- 
voda koje se bave primanjem uložaka na štednju i t. d, 

Koje onda čudo da su svi ovi momenti, koji znatno utiču na naš inostrani kredit, imali 
nepovoljni uticaj i našu nacionalnu valutu. 1 ako ms Kraljevska Vlada stalno uverava da je njezina 
prva briga sačuvati valutu, ipak mi moramo da konstatujemo porazni fakat, da je kupovna snaga 
dinara u inostranstvu oslabila_sa 25%, koliko iznosi ažija ili prim, koji se plaća na današnji dinar, i 
pored zakona o stabilizaciji dinara i skupoga zajma u tu svrhu, mi smo eto, zahvaljujući slaboj eko- 
nomskoj politici Vlade, a bez plana o privrednoj obnovi zemlje, morali doživeti da se stvarno nalazi- 
mo na terenu papirnog4 važenja, jer ono je, kako god to bilo neprijatno priznati, tu, čim se valuta 
odvoji od zlata i čim se prikači ažija. 

Ovaj fakat prati još jedna pojava, koja je od štete po nas, jer zbog deprecijacije dinara i 
s tim uslovljenoga skoka deviznih kurseva cene u zemlji nisu poskočile, kako je bilo prirodno očeki- 
vati. Cene se kreću upravo obratnim pravcem ili skaču u vrlo neznatnoj meri, što upućuje na zaklju- 
čak, da je naš bilans plaćanja u pojačanoj pasivnosti. Od te deprecijacije dinara nije ništa imao naš 
seljak prilikom unovčenja svojih biljnih i stočnih proizvoda, jer cena ovih produkata nisu poskočile 
nego samo inostrana roba, koju uvozimo i koju danas skuplje plaćamo. 

Iz ovoga, i ako vrlo kratkoga i nepotpunoga pregleda, vidi se da Kraljevska vlada nije 
uspela da stvori povoljne radne uslove u zemlji i da oživi ili barem ustali ekonomski život kao i da 
je u ovo odsudno vreme životne borbe za ekonomski opstanak naroda — bez privrednoga plana, kao 
brod bez krme i kompasa. Posledice takovoga postupka nisu mogle izostati: one se odrazuju prvo 
na privrednom životu zemlje, koji se karakteriše potpunim zastojem poslova, osiromašenjem seljaka, 
smanjenom kupovnom snagom svih potrošača, nelikvidnošću banaka i povećanim brojem neuposlenih 
lica, a onda dakako i na slabljenju i rapidnom opadanju prihoda državnog budžeta. 

Kraljevska Viada upotrebila je za uravnoteženje budž ta najdrastičniju i najneefikasniju 
meru, ona je jednostavno povećala prihode zavadjanjem novih poreza i povišenjem dosadašnjih. 
Dokazali smo, kako ta predvidjanja, nisu realna. Ima samo jedno efikasno sredstvo za uravnoteženje 
budžeta sa kojim se Vlada vrlo slabo ili gotovo nikako nije služila. To je štednja. Putem redukcije 
rashoda jedino se dade uravnotežiti budžet, ali ovaj put je trnovit i traži odricanja, zato ga je Vlada 
izbegla na ogromnu štetu nareda. Nije istina, da su budžetom predvidjeni, rashodi diktovali apsolut- 
nom nuždom potreba, ispod kojih država ne može ići, ako će da odgovori svome zadatku. Mi ćemo 
samo za nekoliko primera pokazati, da se narodni novci troše na potrebe, koje pokazuju rasipnost i 
krajnji luksuz: postojanje velikoga broja ministarstava, čak i ministara bez porfelja, veliki broj činov- 
ništva po Ministarstvima uprkos banovinskih uprava, razne dotacije, poverljivi fondovi, skupi presbiro, 
upotreba automobila, komplikovana i skupa administracija i t. d. Kada bi se ove i još mnoge druge 
uštede provele, a to bi se lako moglo učiniti, deficit predloženoga budžeta bio bi začelo manji ili 
sasvim otklonjen već samim ovim merama. 

Ovako je predloženi budžet u današnjem svom sastavu, atak na poslednje pvihode naroda i 
jedan opasan zahvat u njegovu imovinu, koja i po vrednosti i po dohotku danomice opada. Pa kako 
osim toga ovaj budžet jednostrano opterećuje baš seljački narod, čiji standard života^sve više pada i 
ne može da podnese ni dosadašnje poresko opterećenje, a kamo li kakovo novo, to izjavljujemo u 
ime Narodnoga seljačkoga kluba da ćemo glasati protiv predloženoga budžeta i Finansij- 
skoga zakona. 

nar,  poslanik Dr. NIKOLA NIKIČ, s, r. 
U Beogredu, 10 marta 1933 godine nar  pos|an|k Dr   |VAN LONčAREVIĆ, S. r. 

nar. poslanik Dr. PRANJA GRUBER, s. r. 



Stenognifske beleške VII. 

Pretsedništvu Narodne skupštine 
Beograd 

U prilogu dostavljam svoje odvojeno mišljenje kao član Finansijskog dbora o predlogu 
budžeta državnih rashoda i prihoda za 1933/34. 

narodni poslanik Dr. MILAN METIKOS. s. r. 

ODVOJENO   MIŠLJENJE 

Predlog budžeta rashoda i prihoda kao i Finansijskog zakona za godinu 1933|34 nije 
izražaj naših stvarno nacionalno privrednih snaga. Radi loga nije i ne može da bude uravnotežen. 
Naša nacionalna privreda pokazuje teško stanje a Vlada naše zemlje nemani privrednog plana uopšte, 
a po gotovo nema privrednog plana za obnovu zemlje, kao ni za reorganizaciju narodne privrede, 
nego   povećava   nesrazmerno   rashode budžeta, unatoč   jasnog   i   otvorenog   deficita.Budžet   rashoda 

cd  10 miliardi 438 milijuna dinara 
ne možr naša privreda da pokrije, radi teških   ekonomskih   prilika   našega   naroda,   jer   je   smanjena 
platežna snaga, radi smanjenog nacionalnog dohotka. 

Budžetom se osiguravaju u glavnom lični rashodi, koji su srazmerno veći prema ranijem 
budžetu,   dočim su materijalni rashodi posve smanjeni i   ostaju   nepodmireni. 

Da je Kralievska vlada imata ozbiljno pred očima teške privredne prilike u zemlji, ne samo 
na novčanom tržištu, u industriji, trgovini i zanatu, nego i u redovima naših seljaka zemljor.dnikr, 
ona bi bila izradila već ranije jedan privredni plan za olakšanje borbe sa privrednom krizom, ona 
bi bila spremila i zakonske mere, za svestranu reorganizaciju državne i banovinske administracije, 
kao i za reviziju penz onera, čime bi se se smanjili lični rashodi na pravu snošljivu meru. Tako bi 
se moglo sniziti budžet rashoda na 9 miliardi dinara, što naša privredna snaga može još da podnese, 
a ne bi se unosio propis u finansijski zakon, da se sada, u ova teška vremena povisi zemljarina za 
preko 150 milijuna dinara, prema prošloj godini, na teret seljaka zemljoradnika, koji danas nema ni 
kapitala ni kredita, niti mogućnosti di unovči svoje zemaljske proizvode. Selj.ik naš prodaje sve 
svoje proizvede u bezcenje. samo da plati porezu i prireze, a na njega pada u glavnom i teret svih 
drugih poreza posrednih i neposrednih, koji se na njega prevaljuju. Medjutim Kraljevska vlada i njena 
većina u Skupštini zadržrva donašanje zakona o zaštiti zemljoradnika, a zadržava i donošenje za- 
kona o likvidaeijl agrarnih odnosa u zemlji, jer se hoće da pogoduje velike posjednike i veliku indu- 
striju, a za maloge seljaka, koji je stožer ove zemlje nema se razumevanja, jer se danas povišuje 
zemljarina, premda se znade kojr- su teške prilike u zemlji. 

Naš je nacionalni prihod u stalnom opadanju, a da postoji zakonom utvrdjeni privrednj 
plan Kraljevske vlade, prvo bi bilo, da se zaštite prihodi naše aeljačke proizvodnje, da se seljaku osi- 
gura stalna cijena njegovim proizvodima, na taj način; da država zakonom suzbije svaku spekulaciju 
sa zemaljskim proizvodima, na štetu seljaka proizvodjača, te da država vrši sve nabavke izravno od 
pruizvodjača i ^na vreme, a очт toga, da se strogim zakonskim merama suzbiju svi karteli u zemlji 
koji iscrpljuju snagu sviju potrošača, za korist nekoliko organizovanih, u glavnom stranih indu 
strijalaca, velikih trgovaca, bankara, velikih posjednika i kućevlasnika. 

Teške socijalne prilike zadaju brige, a napose po varošima skupe kirije za lokale i stanove 
pa je bila hitna potreba, da se donese zakon o stanovima, koji biregulisao pitanje stanarine po varo 
šima, čime bi se olakšato i stanje državnih i banovinskih činovnika i nameštenika. Uvedenom smišlje 
nom štednjom u državnom grzdinstvu olakšale bi se sve ranije greške finansijske i privredne prirode 
a naše nacionalne ekonom ske snage ne bi bilo ovako do srži iscrpljenr, nego bi sa ost.itkom priku 
pljenib vlastitih privrednih snaga mogli pristupiti borbi sa privrednom krizom i djeiu privredu;; obnove 

Ali štogod se radi na рлсе, nema   solidnog   osnova,   pa   s toga i ovaj budžet   bez pret 
hodnog   izvršenog nacionalno   piivrednog   plana — nema   osnova. On   je u deficitu bio već u času 
kada je došao pred finansijski odbor, kao što je i sada u još većem deficitu kada dolazi pred Narodnu 
skupštinu, što pokazuje i izveštaj većine finansijskog   odbora.   Zato   se ovaj budžet   ne može primiti 

Ovo mišljenje obrazložiti ću i usmeno u načelnom   pretresu budžeta u Narodnoj skupštini 

Beograd, to marta 1935. narodni poslanik Dr. Milan fletikoš, s. r. 





НАРОДНА СКУПШТИНА 
КРАЉЕВИНЕ   ЈУГОСЛА1ЈНЈЕ 

ФИНЛНСИЈСКИ  ОД1К)Р 

Бр. 5М 
S марта ИШ год. 

у Београду 

Народној скушитини, 

Финансијски одбор Народне скупштине прегледао je и про- 
учио упућени му предлог буџета државних расхода и прихода 
заједно са Финансијским законом за 1933/34 годину. 

1 
Ha основу тога у погледу детаља, Финансијски одбор je у 

сагласности са Господином Министром финансија учинио one 
измене и допуне у предлогу буџета државних расхода и прихода 
за  1933 34 годину: 

ИзвештаЈ Финансијског одбора. 



AHNTllin 
i.'IAILDO'I 

ЧОаДО  NM3L. 

!нттпу>10 ioHAoqBli 



III раздео 

Државни дугови 



III раздео - - Држашш дугоии 

Б p o j 

P a с х o д M 

ГЛАВА   X   —   ДРЖАВНИ   ДУГОВИ 
Редовни расходи 

M a T e i' ii j M .1 ii ii  p a cx o д и 
Ануитети: 

G% оопезпице за фннансијску ликвидацију аг- 
рарних односа на подручју бивше покрајине 
Далмације 

под: „2) Апуитет" додати речи: „за интерес no 
купонииа Бр. 2 и Бр. 3 као и за одговара* 
jyhe отплате," 

28 Б% обвсзпицс за исплату накнаде и ренте no 
закону o уређењу аграрних одиоса у рани- 
јим покрајинама Јужне Србије и Црне Горс, 
брисати       

Укупио   III  раздео,  смпшнти  са   .    . 

Прсдлог мзмсна Фимаи. 
одбора у прсдлогу буџста 

за 1933/34 годину 
Износ позициЈа 
Динара 

;П  Ili 

на01уд ннав» 

Износ партија 
Динара 

5,000.000 

5,()00.0()() 



IV раздео 

Министарство правде 



IV ра.чдео — Мипистарство прпнде 

li   p  o j Прсдлог измена Фиман. 
одбора у предлогу буџста 

OJ 

H 
D, 

i            ^ 
cg o 
C 

P a c x o д и за 1933/34 годнну 

Изпос позиција Иапос партија 

Дипара    |п. Линара       | п. 

ГЛАВА  XI — МИНИСТАРСТВО 

Редовип   расходи 

л.   JI и ч ii ii   p асх o д п 

01 
5 

Лмчис   принадлежности: 

Додаци на скупоћу, сиањити са: 
a)   Mi вника,   лични —70.000. 

породични   ....           7.()()(). 
77.000 

68 
'2 

Уиравии   трошкови: 

Кирија   .гл   канцеларије   Отсека   ;«   зеиљиште 
књиге  и Отсека рачуноводства,  повећати  са 1    77.0001— 

ГЛАВА   XV      ■   АПЕЛАЦИОНИ   СУДОВИ 
У  БЕОГРАДУ  II  СКОПЉУ  U T. Д. 

Редовпн расходи 

92 
',} 

I>.    M a г е p и i a л n и    p a c x o д n 
Управви   rpoiiiKOBii: 

Трошкови  кривичног  поступка  и   i.  д.  сиањи- 
IHNM 

-   10.000 

• 

а додати нову позицију: 
0 Трошковн у грађанскии парницаиа где |е при- 

знато сироиашко право  + '10.000   

ГЛАВА   XVI         ОДЕЉЕЊЕ   ВРХОВ.   ДРЖ. 
ТУЖИОШТВА м т. д. 

Редовни   расходн 

A.   .'i и ч u u   p a c х <i д и 

!>1 
1 

Личне принадлежности: 
1 luni'       период. повишице п т. д. 

a)   ЧИНОВНИЦИ 

Испред заменика врхов. држ. тужиоца и т. д. 
ставити:    Врховни    државни    ту- 
жилац  III +82.200.— 

Место :    Туциоц    IiI/1    ставити:    2 
виша држав. тужиоца 111/1  ...   -1- 64.440. - 

Место: 22 заменика држав. тужиоца 
u  i. д. ставити: 20 заменика држ. 
тужиоца:   3-V,    Il-VI,    1-V11-2   и 
2-VI1       76.080.— -f  70.500 — 

5 Додаци  ha скупоћу 
a) Llii milica, породични, смањити ca .   .   . -   70.500 __ 



IV раздео — Министарство правде 

li  р o j 

P а c x o д M 

Прсдло! измена Финан. 
па

рт
пј
е в 

o 
C 

одбора у. иредлогу буџета 
за 1933/34 годнму 

Износ позициЈа Изиос партија 

Лпиарл      и. Динара        п. 

ГЛАВА  XXVI        БАНСКИ  СТОЛ  11  СУДОВИ 
1 МОЛБЕ 

Редовни расходи 
1>.   M а T e |i ii i а л н и    p ;i c x o д и 

144 
1 

Управии   трошкови: 
Канцеларијски и ианипулативнитрошкови ит.д. 
Субпоз.   1   Onune   KiinucjKipiijcKe 
потребе,  смањити   са   .   .   .   .   —G0.000.— 

:i додати нову субпоз. која гласи: 
„Отплата   градско]   општини   ■ 
Сушак за набављени инвентар за 
Окружни суд и Држ. тужиоштво 
на Сушаку +60.000.— 

ГЛАВА   XXVII   —  ВИШИ   ЗЕМАЉСКП   СУД 
У ЉУБЉАПИ 11 Т. Д. 

Редовнп расходн 

150 

151a 

5 

li.   Л\ а т е ii ii i а л н и   p а с х o д и 
Умракмм   трошкови: 

Трошкови казненог поступка, под а) Трошкови 
за доставе, позиве, сведоке и т. д. сиањити са 

а додати нове партије: 
За исплату III рате иа уговора o траипи зем- 
љишта склопљеног са општинои ПтуЈском 27 
јуиа   ШО  г  

14.972 

+   10.475 

— 

1516 Накнада штсте странкаиа: 
а) За  штету  почињену  провалои у 
каси Окружног суда у Марибору     GG3.— 

б) :u   штету  поч ену  провалом  у 
касм Окружног суда у Новои Me- 
сту                                          ....      677.— 

в) за штету почињену крађои у сре- 
ском суду у Љубљани 3.167.  - ■f-    4.497 - 

ГЛАВА   XXXIV         СТАРОКАТОЛИЧКА 
ВЕРСКА   УПРАВА 

Редовни расходи 
A.   Л и 'i и и   p а с х од и 

179 
3 

Личне принадлежности: 
Додаци иа скупоћу 
Под п)     ■ под „породични" смањитн са .   .   . 17.600 — 

182 СубвенциЈе и помоћи: 

На краЈЈ  гекста додати; „каоипоиоћ Синоду"и 
повећати са   

Укупно   IV   раздсо     

17.600 — 





.  V раздео 

Министарство просвете 
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V  Раздео — Министарство Проснете 

D p o j Предлог измена Финан. 
одбора у мредлогу буџета 1 

па
рт
иј
е 

n o 

P  a c x o д ii :ia  19.4.3/31  тлииу 

Износ позиција Износ партија 

Динара     u. Дипара         п. 

ГЛАВА XXXVIII — МИНИСТАРСТВО 
Редовни   расходн 

Л.   J] u ч н u    p a c x o Д u 
188 

1 
Лнчне   прниадлсжпости: 

Плате — периодске повишице и iio.'io>i<aiiiii до- 
даци чиновника 

a)  Чиновници 
Место:   „3   начелника   итд."   стапнти:   „3   па- 
челника III/l" 

Мосто: „Hi инспектора  итд."  стаиити:  „16  ин- 
спектора: 7-II1/1, 6-111/2 и 3-1V/1". 

198 Разне помоћи за целу Краљевину: 
3 IIo.Moli   за умстност   и   књижевност у   другом 

реду после: „за уметничке и књижевне I<<III- 
курсе" додати |ош и речи: „и награде на ич- 
ложбаиа" 

Ванредни расходи 
202a lloMoli Пен-клубу у Београду за приређнвање 

Међународног   конгреса  пенклубова  у   Ду- 
бровнику             +   400.000   

203 Мења се и гласи: ^Помоћ француском  инсти- 
туту у Нсограду." 

203a Meu.a сс  и  гласи: „Поиоћ  француском  инсти- 
туту у Загребу." 

ГЛАВА XL — УНИВЕРЗИТЕТИ 
Рсдовпи расходн 

A.   JI u ч п п   p a c x o д и 
•J 13 

1 

5 

Лпчне принадлежности: 
Плате*периодске поиишице итд. 

111) Факултет у Суботици 
Субпоз.  1   мсша сс u  iviacn:  „7 редовних  про- 
фесора: 6-11/1 и MI/2" 

IV) Универзитет у Загребу 
Мссто: „60 асистената итд." ставити: „61 асис- 
тент   итд."   a  у  тексту  место:   „27-Vin"   ста- 
iiimi:   „28-VIli"   и   попсћати   ca  

Додаци   na  скупоћу 
1) Универзитет у Београду 
a) Чиновника, лични сиањити са   —50.000.— 

породични, смањити са   —30.000.— 
в) служитол.а,  ЛИЧНИ,  сиањити са     —50.000.— 

+    18.30( — 

214 
породични, сиањити са   —20.000.   - ir.o.ooi — 131.700 

Награде  контрактуалним чиновницима п днев- 
ничарииа: 

1 Универзитет  у Веограду 
После:  ,,li)  хонорарних  службени' 

ка"   ставити:   „Награда   упивер- 
зитетскои лекару" и повећати ca    H 36.000. 

За пренос    :   86.000' 131.700 



11 
V pa.i.ico      Министарство просвете 

Б p o j Предлог изнена Фииан. 
одбора у предлогу буџега 1 

1    I 
P a c x o д и за  1!Ш,31 годппу 

Изиос позиција Износ партија 

Динара     u. Дипара       1 n. 

Преието   -|- 86.000-— 181.700 — 

После   последње   субпоз.   „с.чек- 
тромеханичарг' ставити; „магра- 
да    10   служителв   дпснпичара 
112.000"   и   повећати   са   .   .   .   + 112.000.— 1    M 8.000 — 

4 Универзитет у Загребу 
под г) Медицински факултет 

у   чстврто]   субпозицији послс:   „20  дневни- 
ничара - - служитеља" додати:  „и  надни- 
чара 

Управа  клинике 
>• трећој  субпозицији послс: „38 дневцичара 

— служитеља"  и субпозицијс 7 послс: „20 
болничара" Додати |ош И речи! „и иадни- 
чара" 

Унети  na  крају  ове  позиције  следеће  суГлш- 
зиције за судск.\' медицину: 

^дневнич^р-лаббрант    .   .   .    13.G80 

215 

дневничар-служитељ    .   .   .   10.776" + 21.456 — 172.456 

Мси.а се и гласи: цСпециЈални додатцн и на- 
граде" 

1 Мења сс н глааи: „Особене нвграде — додатци 
ректорииа,   деканима,   управлицииа   завода, 
института, сеиинара и лабораторија по § зоо 
закопа o чиновницииа и  § 31  закопа o упи- 
верзитетииа". 

Б.   M a т е p и j a л н и   p p с х q д и 
219 

■l 

Снабдевање  књнжмнца,  нистнтута  и  ссмнмара: 
Универзитет у Загребу 

iKi.i ii) Медшџшски факултет 
1) Теоретски заводи 

Унети  иоиу субпозициЈу .која гласи: 
„Ииституту за судску иедицину! за набавку на- 
иештаја,  апарата  и  књига као  и за остало 
уређење института"    - и шик/кгш са .   .   .   . 80.Q,QQ — 

под И) Клинике 
Последња суповици/^ мси.а L'O u гласи: 
„За издржаваше клиничких болесника и особ- 

л.у  ЗВ  негу ио.кч-мпка" 

ГЛАВА XL1    - БИБЛИОТЕКЕ 
Редовни   расходи 

A.   /1 И 'i п и   ji a с N ci д п 
225 

1 
Лмчмс прннадлежнбс! и: 

Плате      периодске повишице и положајни до- 
даци  чиновника 
I)  Пародпа  бпблиотека  у  Ииограду 

Место: „2 руковаоца и т. д." ста- 
luim: „3 рукоиаоца: 1-VI11 н 2-1Х" 
повећати са + 10.500. 

Додаје сч' нова супозиција која гласи: 
„2 писара Vili" u аовећати ca   .   + 27.120. 

За пренос   ■   37.620'— 



IJ 
V раидсо       .\\miiiciapci na Иросмете 

li p n  , 

P a c x o д и 

Прсдлог мзмспа Фииам. 
одбору у ирсдлогу буџста 

за 1933/34 кЈлину 

Изиос позици]а 

Динара    |II. 

Ilfiioc партнја 

Динара 

■l'.VJ. 

283 

j:;7 

253 

259 

260 

Пр^нето 37.620 

u)  Чиновнички  приправници 
Л\ссто 4 чии. ариправника и т. д. 
ставити: „1 чинов. приправник 
н т. д."  и снањити  са   ....        54.900. 

Додаци na скупоћу 
I) Народна библиотека у Београду 

Под :i) чиновника, лични, iioiu'liarn ca .   .   .   . 

n.liSO 

IT.'JSd 

Плат« 

IVIABA   XLIII   —  МУЗЕЈП 

Редовии   расходн 
A.   JI и ч u u   p a c х o д H 

Личие примадлсжиости: • 

периддске повишице служитеља 
под „\'ll) Музвј  na Цстипл-, додати: 
„Служитељ 11-2" п повећатн са  
Додаци па скупоКу 
иод Vili) Музеј na Цстии.у 
Служитеља, лични, повећати са  

Наградс   коптрактуилппм   чмновнииима 
и дисниичарима: 

под ii) Музе]  на Цетику 
Служитељ — дневничарЈ брисати  

Ваирсдпи  расходи 
Лрхсолошки музеј у Сплиту: 

У тексту у лругом рвду иесто рч : ..Солупу" 
craiim и;   „Солину" 

Мења се и i.iani: „За откуп историјскрг ноица' 

I.38() 

G.4a0 

ГЛАВА   XLV  —  СРЕДЊА   НАСТАВА 
Редовии   расходи 

li.    Л\ a т c p и j a л u u    p a с х o д и 
Управни   трошкопи: 

i\ii i првих четири субпозиције испреј| рсчи: 
„Управе града Исограда" cianiiTii; „иа под> 
РУЧЈу" 

Тексту субиол. 7 na крају додати: ,,3а спс сред- 
н.с   школе   у  ломл.н" 

I la крају партије додати нову субпобицију: 
„За огрев,  освБтљење, воду  и  друтс  иатери* 

ia.mc  потребе   Дома  срсд№р?1цкодскс   омла- 
диие Краља Алсксаидра l v Бсограду, м ип- 
већати са  

Ванредни рисходи 
У другом рсду партије a мосле рсчи: „иодруч- 

ју"  додатп  „Упрапс" 
ДодаЈе се  ноиа  субпозициЈр,  која  i.iacn: 

,.ii) за амортилоиап.с лајма од 5,500.000.      ДИ- 
пара за подпзање nouc i импазијско зграде 

у Београду na Трп<шдерском IM'.'IN'   .   .   .   . 

10.830 

10.830- 

+ оои.ооо 

550.000 
1,150.000 — 



i.; 
V раздео  Министарство просвете 

U poj 

0) 
OJ *с — g 
н 
b. m 

I* a с х o л и 

Предлог измена Фимаи. 
одбора у прсдлогу буџста 

за 1933 '■> l годину 

Изиос позиција     Износ партија 

Динара      и.        Динпра п. 

jm; 

287 

288 

290 

304 

n 

Г.1ЛИЛ   \I.VI     -  УЧ11ТНЈ1>СК1-   ШКОЛЕ 
Редопии   расхолн 

b.   M a i e P ii j a л н и  i' a c х o д и 
Пуши, подвозни и селидбени трошкови настав- 
ника учитс.Ђских  школа — смањити  см   .   . 

ГЛАВА Lll        ОСПОВИЛ НАСТАВА II  HA- 
РОДНО   ПРОСВЕЋИВАЊЕ 

Редовни расходн 
Л.   Л и Ч II и    p a с х o д и 

Награде: 
Награде   учитељима   за   рад   у   амбулантнии 
школаиа и школским станицама, сиањити са 

Награде  дневничарииа  итд.,  повећати  са   .   . 
Б.  M a т с p u i a л н и  p acxo д и 

Путми, подвозни и селидбени трошкови: 
Путни, подвозни и селидбени трошкови школ- 
ских надзорника, учитеља — учител>ица гра- 
ђанских, народних школа и забавиља — сма- 
њити  са  

За издржавање школа за доиаћице п разне те- 
'ia.U'iie,    iioiseliam    ca  

ГЛАВА   LV      УМЕТППЧКП   ЗАВОДИ 
Вапредни расходи 

СубвенциЈе   н   HUMOIIII   музичким   школама: 
„Додати нову позицију која гласи: 
Музичкои   друштву   на  Цетињу  

ПРИВРЕДНА   ПРЕДУЗЕЋЛ 

НАРОДНО ГЛЕДАЛИШТЕ    - ЉУБЉАНА 
Рсловнп расходп 

A.   .:I u м u II   i' a c N u д u 

Награда контрактуалним чиновницима и днев- 
иичарима: 

Место: »50 коитрактуалних чиновника" стави- 
IH: „!)() службеника (чланова драме, опере, 
оркестра, хора, балета и другог стручно! 
особља)". 

Укулно V ра.чдео, повећати са   .   . 

•I- 1,150.000 

20.000 — 

220.000 - 
20.000 — 

200.000 

+  170.000 

00.000 - 

1,436.756 





VII раздео 

Министарство унутрашњих послова 
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VII раздео      Министарство унутрашњшс послова 

i. p o j 

a. 

u 
5 

P a c x o л ii 

Предлог изиена Финан. 
одбора у прсдлогу буџста 

:t;i   1933/34   ГОДИНу 

Износ позиција 

Лимлрп     n. 

Износ партија 

Динлра п. 

337 

349 

366 

367 

370a 

ГЛАВА  1.1Х  — BAIICKti   УПРАВ1-: 
Рсдопни расходп 

A.   JI ii ч н и   p a с х о д и 
Личие   примадлсжиости: 

Илатс — периодске повишице и т. д. 
III) Ироаска   бапска   управа,   до- 
дати   паиског   ипспектора   1V/1 
и   повећати   са +    14.040. 

IV) Прииорска   банска   управа, 
додати l окружног инспектора 
IV;l м повећати са + 44.040.- 

Цо lami на скупоћу, сиањитн са 
1)  Додаци 

111) Врбаска банска управа 
a)   Чиновника,   личнн  —-44.040.- 

IV) Прииорска банска управа 
a)   Чииовника,  лични  ■—•44.040.- 

ГЛАВА   1.Х ЖАНДАРМЕРИЈА 
Редрвни расходи 

Арт илермЈско-технички  трошковн: 
Оправка и набавка разних кола и г. д., на крају 

гскста познције додаје се: „,трошкови за га- 
ражирање, прање и чишћење аутомобила". 

ГЛАВА   1.Х111        ОПШТА  ДРЖАВНА 
CTAT11СТИКА 

Рсдошт  расходи 
A.   Л и ч н и   p a с х o д и 
Личне  принадлежности: 

Плате — периодскс поиишице п T. д. 
l) Централа у Београду 

а) Чиновници, послс 2 секретара 
VI додати: Пристав VIII .   .   .   +13.560.— 

б) Чиновнички приправници 
I) Централа у  Београду 

Место 3 чин. приправ. од VIII гр. 
ставити: 

2 чии. приправника (брише сс  1 
чин. приправник VIII гр. \- 1 раз. 
скупоће) — 18.300.— 

Додаци na скупоћу, повећати са 
I) Централа у Београду 

a) Чиновника, лични    .   

Паграде контрактуалним чин. и дневничарима: 
Субпоа  2  Дневнице   привреиених  дневничара 

и т. д, сиањити са  
Б,   M a т ep u j a л u n   p a c x « д n 

lloita  државна фнлмска  централа: 
Лични u материјални расходи, смањити са   .   . 

Укупно VII раздео смањити са    .    . 

— 4.740 

!».:)00 + 4.5G0 

4.500 

20U.UU0 

200.000 
T 



Vili  раздео 

Министарство финансија 
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VIII раздео      Министарство финансија 

Б p o j 

10 

13 

15 

P a с х o д и 

ПРИВРЕДНА  ПРЕДУЗЕЋА 

ГЛАВЛ   II  —  МОНОПОЛ  ДУВАПЛ 

Ha   трошковс   око   фабрикациЈв   дуванских 
прерађевина: 

a крају текста додају сс речи: ,,и награде 
чиновницииа и радницииа Управе државних 
ионопола из уштеде оиотног листа и фабри- 
кационог кала при фабрикацији дувана". 

Предлог изиена Финаи. 
одбора у предлогу буџета 

за 1933/34 годину 

Износ позицнја      Износ партија 

Динара     п. i        Динара i 

ГЛАВА   IV — МОНОПОЛ ТАКСНППХ 
МАРАКА  И Т.  Д. 
Редовни расходв 

M a т е p и j n л н и   p a cx oдп 
Ha трошкове за штампање таксених марака и 

хартија од вредности: 
Ha утрошак хартије, фарбе, гуме и т. д. по- 
већати    са      

Ha исплату техничког и другог осооља и т. д. 
повећати са   

Ј5|.НЗН Свега гл. IV  Moiieliam ca 

ГЛАВА   VI Л\()110110Л   ЦИГАР-ПАПИРА 
M a т е p и i a л н и   p a с N O д и 

Утрошак    цигар-папира    и    други    трошковн: 
Ha  утрошак  цигар-папира  и  т. д.,  сиањити са 
Ha  нсплату радника-ца  и т. д., сиањити  са   . 

Свсга   гл.   VI,    с.маи.ити   са    .    . 

Укуппо   VIII    разлсо 

1,000.000 

2,100.000 

'J,SO0.0UO 
300.000 

:    3,100.000 

3,1()().0()() 

-.3,100.000 

3,1()0.()0() 



IX раздео 

Министарство војске и морнарице 
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IX ра:)део       Мииистарстно војске и морнарице 

P a с х о л u 

Прс-длог измена Финан. 
одбора у предлогу буџета 

:t:i   1933/34   ГОДИНу 

Износ позиција 

/liiii;i|i.i       и. 

Износ партија 

Динара       I и. 

101 

405a 

ГЛАВА I.KVlll — BO.ICKA 

Редовни расходн 
A,  ,'1 и ч п и   p a с х o д и 
Нагр.аде и хонорари: 

Артилериско-техничко  одељење 
Субпоз. '2  сиањити  са  

li.  M a т е p ii j a л н и  p :i с \ o д и 
Путми, подвозни   н селидбени трошкоии,   сма- 

ihinii ca 

Свега (гл. LXVni)i смањити са 

100.000 

l.:,(MM)(i() 

1 .fiOO.OOO 

Укуиио IX раздео, снањити са 1,600.000 



X раздео 

Министарство грађевина 



■2-2 
X раздео   - Министарство грађевина 

Б P o j 

l' a с х o л и 

Ирсдлог измена Финаи. 
одбора у предлогу буџста 

:i,i  1933/31  годпиу 
Износ партиЈа [ЗИОС iio.miuijii 

Динара    |п. .'Inii.ip.i 

l'.ll) 

• и-Ја 

ГЛАВЛ  1.ХХ1 — МИНИСТАРСТВО 
Редовни расчоди 

Одржавање   и   оправка   државннх   путова 
и  мосгова: 

Израда савременог коловоза итд., повећати са 
1 louoh удружењу итд., сиањити са  

113.891 
113.397 

ГЛЛВЛ   LXXV1I ЗЕТСКА БАНСКА УПРАВА 
Б.    M :i T t' p li i a .i H ii    p a c x 0 Д и 

За изградњу цистерни (чатрња) и других ма- 
II>IIX   построЈења   за   снабдевање   водои   за 
milic   иасел.а    у   краЈевииа   иајоскудт |им    у 
водн у срезцрима Трсбнн.ском и Љубнњском 

Укупио X раздео, повећати са   .   . 

-   [50.000 

150.000 



XI раздео 

Министарство саобраћаја 



24 
XI раздео      Министарство саобраћаја 

Б p o j Предлог пзмеиа Фимам. 
одбора у предлогу буџста 

OJ 

o. 
-                   C 

P a c x o д » за 1933/34 годину 
H:iiioc позиција Износ партија 
Динара    |п. Дииарл          п. 

ДРЖЛВНА   АДМИНИСТРЛЦИМ 

ГЛАВА LXXXIV — ДИРЕКЦИЈА ПОМОРСКОГ 
САОБРАЋА.1А . 

Редовии расходн 
Б.   M a i e p и i ;i л n и   p a c x o д и 

648 Разни материЈални расходи: 
6 Мења се и гласи: „За кодификацију поиорског 

права" 

ГЛАВА  LXXXV     • ОДЕЉЕЊЕ ЗА ГРАТзЕР-ђЕ 
ЖЕЛЕЗНИЦА 

Редоиип расходи 
A.   Л u ч м и    p a с х o Д И 

c,:,! 

i 

Личне принадлежности особл.а управне службе 
и рачуноводства: 

Плате-периодске повнШице  и  положујни  дода- 
ци чиновника 

I.   Ч п п п и п п u и 
Mecfo;   .,17    iiiiiiiii\    санстншса" 
сгаипги: ,,19 витих саветника', 
a    иесто:    „9-IV/2"    ставити: 
„ll.IV/2" и повећати ca   .   .   .   +   G4.080.- 

Место: „'20 виших секретара V" 
ставити:  „22   виша   секретара 
V"  и повећати  са +   54.000.— 

Место:  „7   повереника   и   виших 
контролора" ставити; »9 пове- 
реника  и  виших   контролора" 
a иесто: „<>-VI" ставитИ: „8-V1" 
и  повећати са +   43.200.- 

Место;   „18   виших    пристапа   и 
контролора  Vll"   ставити:   „22 
виша   пристава   и   контролора 
Vll"   и   повећати   са   .   .   .   .  -t-  67.680.— 

Мосто: „25 пристаиа и т. д. Vili" 
ставити: „40  пристава и т.  д. 
Vili"   ii   повећати   са   .    .   .   .   + 203.400,— 

Место:   „19  техн.   и   адиин.   чи- 
новника" ставити;  „24 техп. и 
админ.   чиновника"   a   место: 
„14-1Х" ставити: „19-1Х" и по- 
већати   са +   52.500.— 

II.    Ч и и omi.   п p п п p a н п иц и 
Место;    „15    чиновничких    при- 
правника од Vili групе у 1 раз. 
скупоће"   ставити;  „29  чипоп- 
ничких приправника п т. д." и 
повећати   са + 256.200.— 

Место;  „3  чин.  приправника  од 
IX   групе   у   1   раз.   скупоће" 
ставити:  „8  чинов,  приправни. 
ка п т. д." п повећати са   .   .  •(■   79.200.— i   820.260 

ГЗа мреиос  + 820.260 



25 
XI ра.чдео    - Мнннстарстно спобраћпјп 

li p o j 

D. 
c 

P a c x o д и 

Предлог измсма Финан. 
одбора у прсдлогу буџста 

.ча 1933/34 годииу 

Износ позиција 

п. Липара 

Пзиос партија 

Динара 

658 

655 

05(1 

657 

658 

659 

660 

Прснето 

Додаци 
;i) Додаци na скупоћу, повећати 
I Чииовпика, лични   са   ....   Ч-266.400. 

иојИЈДИМии   са    .    .   -I- 216.900.- 

Ociii'ypaii>c  особља,  повеИати  ca  

li.    Материјалим    расходн 
Уиравии  трошкови: 

Ha крају текста cianmii запету ti дод.тк „као 
и осигурање ипнсптара и н^теријала ол по- 
жара н других штета". 

Ванрсдин  расходи 
Пруге ван  Ладранске: 

У поднаслоппом тсксту у првом реду послс 
речи: „набавка", уметнути: „за трошкове др- 
жавиог  надзора". 

У чстпртом реду после речи: „Београд—Пам- 
чево" додатн: „за чупање, одржавање и оси- 
гураље држанпог иннсмтара и материјала 
преосталог  од  rpaheiha  опих   мостова". 

Ладрамска пруга: 

V тексту у прпо.м рсду после речи: „угово- 
рииа" ставити: запету н додати: „трошкопе 
државног  иадзора", 

HoBii радови ма грађен.у железмица у бив. ITo- 
жаревачкој  оОласти: 

Ha крају текста додати: „и за исплату радо- 
ва ii набапака извршсиих у државно] рсжи- 
ји" п смањити са       

Нови радовн na  грађењу  пруга: 
У   ос.мом   реду   иза   речи:   „Kmui"   брнсати   за- 
пету и додатн: „и Куршумлија—Приштниа", a 
Субпоз.   под   a)    noBeliam   ca   4-  1,700.000. 
Субпоз.    под   б)    смашити   са  — 4,223.220. 
Субпоз.    под   в)    повећати   са   +     400.000. 

Студнје и траснрап.е за мове пругс, првећати са 

+ 820.2G0 

1,S3.360 1,303.620 

+ 19.600 

200.000 

2,123.220 
1,000.000 

ПРИВРЕДНЛ   ПРЕДУЗЕЋА 

a)  УПРЛВЛ  ДРЖАВНИХ  ЖЕЛЕЗНИПЛ 

Редовни расходи 

Л.   Л и ч п и   p a схо ди 

Лнчне  прниадлежности  особља  управис 
службе: 

Фипамсијска служба 
a) Плате — периодскс повишнце и положај- 
нп  додаци  чиновиика 

За пренос   



2() 
XI раздео   - MiimicT;ipcii;(> сдобраћдја 

Б P o j 

u P a c x o д u 

Предлог измсма Фнмаи. 
одбора у првДЛОгу буџета 

за 1933/34 годиич- 

Изиос позиција 

Динара 

Износ партија 

Динара      11 

I Ipeneto 

I) Чивовници 
Место: „11 шшшх саветника итд." 

„12 виших саветника: 5-1V/1, I 
(i-IV/2 a иесто с\'ме: „405.400.—" 
„432.400.—" 

стппмти: 
IV1-1 ii 
ставити; 

Мссто: „10 виших секрстара —■ саветиика 
игд. са сумом од 269.550.—" ставити: „9 
виших  секретара, саиетпика и  инспекторц! 
7-V  м  2-V-l   и  ставити  изпос 242.550.—" 

Место: „29 поиереника и т. д." ставити: „30 
поаереника и r. д." a у тексту мссто: 
„2G-Vi"  ставити:  „27-V1". 

Мссто: „48 виших пристава итд." станиш: 
„55 виших пристапа итд." a у тексту: мс- 
сто: „43-VH" ставити: „SO-VII", a место су- 
ие   „790.940.—"   ставити:   „896.900.—". 

Мссто: „87 пристава итд." ставити; „79 при- 
става итд.", a у тексту место: „15-VI!i-l" 
ставити: ,,7-VlII-l", a место CVMC: 
„1,192.905.—"   CT.Huiru:   „1,092.945.-". 

Рдељење   за   коитролу   прихода 
Место: „3 виша сашчпика итд." cramrm: 

„5 виших саветника итд." a суму мссто: 
„96.120.—"   ставити:   „160.200.—". 

Мосто: „8 виших сскрстара итд." ставпгп: 
„10 виших сскретара нтд.", a у тексту ме- 
сто: „7-V" ставитп: ,,9-V" a место: 
„217.200.—"    ставмтм;    „271.200.—". 

Место; „34 повереника и т. д." ставити: „31 
повереник и виши коптролор", a у тсксту 
место: „29-V1" ставити! „26-VI" a мссто: 
„743.200.—"  ставитн:  „662.040.—". 

Место: „30 контролора и т. д." ставнти: „29 
контролора и т. д." a у тексту место: „27- 
VH" ставити: „26-VH" a место: „500.560.- " 
ставити: „483.640.—". 

Код; „84 саобраКајпа чипиииика и т. д." мс- 
сто:  „883.800.—"  ставитп:  „863.800.    ". 

Личне принадлежиости огобља саобраћајно- 
комерцијалис  службе: 

Ствнична и иагацинска служба: 
Под: „h) Додаци na скупоћ,\". 

Под:     ,.111) 
„7,350.600.- 

Служптел.а,      ЛИЧНИ,      мссто 
ставитн: „7.491.600.—". 

Под: ,,е) Додацн na службено одело: Место: 
„5,820.980.—"   стаиити:  „5,735.000.—". 

Под:   ,,и)   Километража   маиопарског   ocou.i.a: 
Meci o:   „6,844.685.- -"   ставпти   „6,844.665.—". 

Зд lipenoc 



27 
XI раздео — Мшшстарства саобра^аја 

Б p o j 

P a с х о д 

Прсдлог изнеиа Финан. 
одбора у предлогу буџета 

:ta  1933/34 годипу 

ИЗНОС позиција i 

Динара     u. I 

Изпос партија 

Динара      I п. 

12a 

20 

22 

27a 

13 

I IpeiieTO 

Личме прииаллежиости особља машннске 
службе: 

Вуча 
Под: „b) Платс-периодске моиншицс и поло- 
жајни додаци аваничника" 

Мссто:  „2.519   званичника   и  т.  д."   ставитн: 
„2.524 званичника и т. д.". 

1>.    Л\ a т е p п j a .'i H u    p a c x O Л n 
МатериЈални троп&овн грађевииске саужбе; 

Одржавање горњег строја 
Субпоз.  1  у тесту иесто речи:  „физичких" 
ставити: „и попутннна" 

Разпи редовии расходи: 

TpoiiiKOBii  sa  трапспорт  репарациопог  матсри- 
јала, сиањити  са  

Ванреднн расходи 
Допринос  ОПШТИНИ  града  Вслеса  за  изградњу 
водовода 

ПОШТАНСКО-ТЕЛЕГРАФСКО-ТКЛЕФОНСКА 
СЛУЖБА 

ГЛАВЛ   II  —   СПОЉНА   ПОШТАНСКО-ТЕЛЕ- 
ГРАФСКА СЛУЖБА 
Редовми расходи 

Б.   M a т е p и j a л н и   p a с х o д и 
Прснос поште: 

Исплага раднс сиаге и т. д., смањити са   .   .    . 

Материјалме  потребе  за телеграфско-телефоп- 
ску службу: 

у тексТу у приом реду после речи:: „телеграф- 
ско*телефонских   додатп: „постројсша". 

У тексту na крају додатн: „н радноиице ауто- 
гаражс у  Београду"  и  повећатн са  .    •    ■   • 

Укуппо  XI  раздео     

liL'O.OOO 

Ј20.000 

1U(M)(H) 

100.000 





XII раздео 

Министарство пољопривреде 



:;o 
XII ра.чдео — Минпстарстио пољопривреде 

Б p o j 

s 
o 

P a c x o д и 

(".79 

<;«7л 

701 

Ir 

Предлог измена Финан. 
одбора у предлогу буџета 

за 1933/34 годину 

И:шос позпиија 

ilnnapn     In. 

Износ партија 

Динард 

ДРЖАВНА   АДМИНСТРАЦИЛЛ 

1-ЛАВА LXXXVI — МИНИСТАРСТВО 

Нанрсдин расходи 
TpoiiiKonn  за снабдеван.е  mijalie воде  н т. д.: 
Субпоз. 2 — у тексту место речи: „каналу" 
стапити рсч: „рејону". 

Исплата ирипремеие реите Гжншим пласни- 
цима чивчнјског имања у ранијим покраји- 
пама Јужне Србнје и Црие Горе  

IVIABA   LXXXVlIa  —  ЕНОЛОШКА  СТАНИЦА 
ТОПЧИДКР—БЕОГРАД 

Редовни расходи 
Б.   Материјалпн   расходн 

Екоиомскн  трошкови: 
Mcii>a сс и гласи: „Исплата хопорара члаио- 

BHUa понерспиштна :ia мстражииање iimia прп 
Еполошкој стаиици у Топчидеру и издр- 
;ка1)ање каицсларпјс поис-репиштиа (огрсв, 
оснетљање н  канц.  материјал)". 

IVIABA   1.ХХХ1Х  —  ДРАВСКА   БАНСКА 
УПРАВА 

б)  ВЕТЕРИНАРСКО И  АГРАРНО  ОСОБЉЕ 
У СРЕЗОВИМА 

Редовпи расходц 

A.   JI н ч н и   p a с х o д и 

Личне   принадлежиости: 
попншице    н    положајни периодске 

чиновника 
I [лате — 
додаци 
Место: „2 пиша петеринарска саветннка IV _' 
.... 64.080.—" ставити: „3 виша встерн- 
парска савстиика IV/2 .... 81.000.—" a 
место: „2 виша ветеринарска пристава 
VII .... 33.840.—" стлвити: „Виши вете- 
рипарски   пристав   VII   ...   16.920.—". 

ПРИВРЕДНА    ПРЕДУЗЕЋА 
ДРЖАВНА ПОЉОПРИВРЕДНА ЗАКЛАДА 

За унапре1)Сњс биљне производњс: 
IIoMoh   разиим   пољопрнвредним   устаиовама  за 

yHaiipcl)Cibe бнљне производње 
Субпоз. 2 — мења се и глзси: 
„Помоћ за даље урс1)ење огледпе  н 
коптролнс станнце у Сарајеву    .   .   200.000.— 

IIoMoh    за    даље    уређењс    осталих 
огледних и контролних  станица    .   300.000.— 

За пренос 

+ :i,70().n()i> 



SI 
XII раздео      Министарство пољопривреде 

K P o j 

5 P a c x o л u 

Предлог изиена Финан. 
одбора у иредлогу буџста 

за I'J.i.'V'i I тлину 

Износ позиција 
Динара 

Њиос партиј;! 

Динара      i ti. i 

Иренето 

1Д 

1ж 

IloMoli баискнм упрацама за упапређење сто- 
чарства, Meii.a сс и гласи: 

„За унапређење сточарстпа:'' 
Поиоћи државнии и бановинскии заводииа нтд. 
Субпоз. 8 — II:I крају иесто речи: „њихових 
ароизвода" ставити: „сточарских прерађевина" 

Опште потребе   за унапређење   пољопривреде 
и т. д.: 
Л^и11,а се и гласи: 

„Трошкови н хонорарн за изграђиван е пољо- 
привредног плана и Саветодаввог одбора за 
унапређење коњарства; награде за изграђи- 
iiaii.c пројеката закона и правилниха н за uo- 
ђење државне  пољопривредне закладе" 

Укупио   XII   раздео,   повећати   са   . 3,7(К).()()0 — 





XIII раздео 

Министарство трговине и индустрије 



34 
XIII раздео      Министарство трговине и индустриЈе 

Б P o j 

P a с х o д n 

Прсдлог измена Финан. 
одбора у иредлогу буџета 

:).-i 1933/34 годину 

Износ позиција 

Динара    |II. 

Иmoć мартија 

Динара        п. 

848 

849 

866 

ГЛЛВА  ХС1Х -- МИНИСТАРСТВО 

Редовни   расходн 
Л.   ,'i и чни   p u с х o д и 
Личне   принадлокности; 

Плате периодске повишице и положајни ди- 
даци чиновника 

Место: ,,7 пристава V1H" ставити: „9 при- 
става vili" 

Награде контрактуалним чиновницима и диев- 
ничарима; 

Под a) Награда, сиањити са 20.000.—, a код „4 
дневничара-служитеља" повећатн c:i 20.000.—, 
a иесто: „10 дневничара-званичника" ставити: 
„15 дневничара-званичника"      

ГЛАВА C -- СТРУЧНЕ ШКОЛЕ 

Редовни расходц 
Vi.    M a i e v H i a .i ii ii     p a c x o Д n 

Viipamiii   трошкови: 
Меља  L4'  u  гласи:  „Кирије за женске стручне 

У^и\е.г>ске школе у Београду и Загребу . 

Укупно   XIII   раздсо 

NHNM 



XIV раздео 

Министарство шума и рудника 



;;г, 
XIV раздео      Министарство шума и рудника 

Г) p o 

P a с х о л н 

Прсдлог измена Финан. 
одбора у предлогу буџета 

xi 1933;.'! I годину 
Износ позиција 

Динара    |II. 

Износ партија 
Динара       I п. 

GO 

ГЛАВА III — РУДНИЦИ 
Редовпн расходи 

Б.   Материјал н и   p a с х o д и 
II)   ДИРККЦША     ДРЖАВНИХ     РУДАРСКИХ 

ПРЕДУЗЕЋА  И   РУДННЦИ 
Прометми   трошкови   држаниог   рударства: 

Техиичке  и  промстие новоградње итд. 
Субпозиција  под a)  и  б)  спајају  се  у  једиу 
субпозицију   која   гласи:   „За   сна  државна 
рударска  предузећа". 

У позицијаиа: 1, 2, 3, 4 и G исте парт. где се 
помиње   шуиско   пословање   „Подлипник") 
треба  додати   joni   и   рсчи:   „и  Трибија". 

У позицијаиа 3 и 6 исте партије a пза речи: 
„Дирскција   —   Capajeno"   додати   и   рсчи: 
„ii Одељења за рударство", 

Код  прихода  no рударској   струцп — парт. 
13 поз. 21  послс рсчи: „шумско иослонан.с 
„Подлипник" додати рсчи: ,,и Трибија". 

Укупно   XIV'    раздео 



• 

XV раздео 

Министарство социјалне политике и 
народног здравља 
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XV раздео      Министарсво социјалне политике н народног здрављА 

Б p o j 

СЈ 
u 
= a - 
1- о. п o 

P a c x o д и 

Предлог измена Финан. 
одбора у предлогу буџста 

i.i 1933/34 годину 

Износ позиција 

Липлрп     !II. 

Износ партиЈа 

Димлра i 

902 

908 

904 

905 

907 

909 

'.»1 1 

91 м 

9146 

915 

|();i 

АДМИНИСТРЛЦИЛЛ — УПРЛВЛ 

ГЛЛВА CVI — МИНИСТАРСТВО 

Редовни расходи 
Л.   JI и ч ii ii   p a с х o д и 
Личне   припадлсжпости: 

Плате-периодске повишице и т. д. 
Исел>еничка  служба  у  иностранству. 

„CL'Kpcrap VI' 
iiL'liani ca   .   . 

место: 
ставити: „Саветник V" и по- 

Додацн na скупоћу 
в) Чиновника лични, сиањити са   .   . 

Иаградс   коптрак.  чин.  и   дневнвчарниа, 
ham    ca  

Специјалие  награде: 
11 iMi'iiinii текст да гласн: „Исплата рачуна за 
секције"  и  износ  повећкш  са  

СубвеициЈе и разис поиоћи: 
Помоћ ва издржавање Др. Е, Шлајиера u Л!1- 

A. 'i.ia i MIUMUIIKI no решеЊу Mini. соц. иол, И 
нар, здравља Clip. 8321 од 3-1V-1930 и са- 
гласностн Претседиика Мнн. саветц Бр. 1109 
од 4-IV-1930 и Главне Крнтроле Бр. 98185 од 
27 окобра  1951  године  

Б. M a т е p н j a .i п м  расходи 
Унранни трошкови; 

Трошкови Исел>еничког коиесаријата н т. д. 
укида сс      

Управни, канцелар. u пут. трошкопи и т. д. 
укида сс     

Изменитн текст партије да гласи! »Трошкови 
репатриациЈе" и повећати са  

За бодноопскрбне трошкове које je држава 
дужна пдаћати н т. д., сиањвти са   .   .    .   . 

За довршење Гннекодошког 11а11ил.о11а у Ско- 
пл.у,    смањнти    са           

Помоћ за подмзањс бановинске болииис у Бс- 
лој Паланци    .   .   .   . 

Ваирслни  расходн 
Дотаинје за iioKpiilic вишка расхода н т. д. 

Социјалне установе 
Субпоз.   4   Државна   радионица   протеза   у 
Љубљани,  повећати  са  

Болничке и  хигијенске устапове 
Субпоз.  1  Onima државна бол- 
ница у Београду, повећати ca    H 480.000. 

Субпоз. 2 Државна болница  за 
душсвпе   болссти   у   Београду, 
повећати са + 620.000. 

Субпоз. f> Школа  народног здрав- 
л.а у Загребу, повећати са   .   +   77.950.— 

+ 

За пренос 

5.400 

000 

;)0.000 

I40.0I 0 

+ 
+ 

4.800 
74.951 

20.000 

9.380 

+  1,177.950 

100.000 

- 100.000 

loo.OOO 

- 200.000 

LOO.OOO 

+  200.000 

-t- 1,187.330 

•t- 1,287.081 
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XV раздео      |у1инистарстло социјалне политике м народног :i,ipar..i..i 

Б p d I 

!»17 

920 

!'22 

926 

'.••ј: 

929 

931 

934 

937 

940 

942 

l' a с х o л н 

I |ренето  

IVIABA  CVIi  —  ДРАВСКА  БАНСКА  УПРАВА 

Редовни расходн 
A.    JI II Ч li И    p :i с ч О Д II 

Награде коитшштуалнвн чиновницима н днев? 
ничарима, повећати са  

Б.   M a i i' p и j a л н и   p :i с х од и 
Управни   трошкопи,   смаи.ити   са  

Ваиредмн  расходн 
Дотацијс за ПОКрнђе иншка расхода и т. д. 
Субпоз.  3  I)IIIMT;I   државна  болница   \   Љу- 

I'P.I,:IHII.   iiiiiirlinni  Ca  

ГЛАВА CVIII       САВСКА БАНСКА 
УПРАВА 

РбДОВНИ расходн 
Б.   A\ a т е p u i a л н и   p p c x <> д " 

Путни, прдвозни и т. д. трошкови; 
Трошкови сресхих и  иппкких д^кара и г. л., 

цовећати   са     
Упранни   iponiKoitii,   смаи.итм   са  

Вапрсдии  расходи 
Дотацнје н т. д. 

Субпоз. 2 Болн. одељ.  Хигијен.  завода у За- 
гребу, noiieliani  ca  

ГЛАВА  С1Х  — ВРБАСКА   БАНСКА 
УПРАВА 

Рсдонмн   расхолц 
A.   JI li ч ii и   p a с х o л u 

Награде контракт, чин, м т. д., повећати са . 
Б.   M л т е p и j в л н и   р-асх од и 

Управни трошкови,   смалнтн са  

I7IABA СХ — ПРИМОРСКА БАНСКА УПРАВЛ 

Рсдовпи   расходц 
A.   JI ii ч п м    p a с \ o д и 

Награде контрактуааних чнновника н т. д., по- 
neliaTH   ca  

Б.   M a т е p и j a .i п и    p a c х o д и 
Управни   ipoiiiKOBii,   смањнти   ca  

Ваиредин  расходи 
Дотације и т. д.: 

Субпоз. 1 Државна бо.ишца у Си.ппу и т. д., 
смап.ити  са  

За npeiioc  

Предлог изиена Фипаи. 
одбора у мрсдлогу буџета 

за 1933/Зн голииу 

Износ позиција 

.llIIMp.l       'll. 

lliinic ппртија 

.Чинара 

,-    1,287.081 

38.09Р 

100.000 

■JI.OOII 

I 

80.000 
200.000 

08.(500 

63.800 

100.ooo 

267.!  

200.000 

.-,0.000 

1,128.481 



10 
XV раздео      Министарство социЈалне политлке и народног здра^А 

Б p o j 

P a с х о д и 

Предлог ипмеиа Фииан. 
одбора у предлогу буџста 

за ИШ;Л1 грдину 
Износ позиција 
Динара    |п. 

Износ партија 

Динара       I ii. 

944 

'.t 17 
948a 

ii г.» 

951 

954 

951 

la 

I Ipunero 

1\'1ЛВЛ   CXI —  ДРИНСКА  БЛ11СКА 
УПРАВЛ 

IIO- 

Редовни  расходн 
A.   JI ii ч ii и   p a c x o д и 

Награде ксптрактуалних чиионимка II т. д., 
већатн   ca     

li.    .\\ a т е p u i ii .i H и    p n c \ o д и 
Умравни трошковн, смаи.итн ca 
За отплату водокодних цевм жел>езаре у Ва- 

решу, за доврше11>е водовода ВндрнК—Под- 
романиЈа na решси.у Мииистарског савста 
С.ор. (i()8;{  од   17-\'1-Ш2  

Ванредии  расходи 
Дотације и т. д.: 

Субпоз,   l   Државна    болница СараЈеву, 
смањити  са 

ГЛАВА   СХ11   —   ЗЕТСКА   БАНСКА 
УПРАВА 

Редовни   расходи 
A.   JI u ч н и   p асх o д и 

Паградс коптрактуалмих чииовиика и т. д., no- 
Beliarii   ca  

li.    M a т c p n j a л н и    p a c х 6 д н 
Viipaiuiii   трошкови,   сиањити   ca   .   .   . 

ГЛАВА СХШ — ДУНАВСКА БАНСКА 
УПРАВА 

Редовни расходн 
A.   JI н ч u u    p a с х o л n 
JIIIMIIC принадлсжностн: 

1) O д e љ c II> e   c o ц.   n o л. п n a p.   з a p а в .'i> .i 
Плате-периодске   понпшнцс   и   положајпи   до- 
даци   чииоштка,     месго:     „48   срсских     ле- 
кара   и   т.  д."   стаинти:  „50   срсских   лекара 
и  т. д.",  а  у  разврставању  иесто:   „IS-VIII" 
ставити: ,,17-VIlI" н суму првећати са .   .   . 

Разлика no § 259 зак, o ЧИНОВНИЦИМЗ 
Додаци на скупоћу 
Чиновника, личпи, повећати са  

Разлика прниадлежности иа осиови и Ti Д- 
повећати   са     

Плвте-лериодсне iioiiiiiiiime зиапичпика, ML-CTO: 
„5 зиацпчипка: 2-11 м 3-II1" ставити: „5 зиа- 
пичппка: l-U-l, 1-11-2, 2-111-1 п 1-111-2" u суму 
повећати   са     

11лате*периолске повшиице служител.а 
Место:  ,,Н  служител.а  1Г'  стаипти:  „8 служп- 
теЛ)а:  1-11  и 7-11-2"  а суму noncliaiii  ca .   . 

За иренос   

+   1,128.481 

i    27.120 
Ki.MM 

I   14.400 

•     7.080 

+    8.720 

+   10.080 

i-  300.000 

-   100.000 

i зро.ооо 

1.806 

I-   lOU.UOO 

ISO.OOO 

+     7t>.8<M) 

1,623.475 
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XV раздео      Министарство социјалне прлитике и народног здравља 

i3 p o j 

958 

961 

968 

in;.'. 

968 

970 

972 

u?.-) 

977 

P a c х 0 д н 

Препето  

Награде   котјрактуалних   мимовиика   п т. д. 
повећати   са     

Б.    M a т е p и j a л п ii    расходи 
Упранли трошкови, смањити са  

Ванрсдми  расходи 

Дотације н т. д. 
Субпоз. 2 Државна болница за душспне бо- 

лести   Конии,  повећати   са  

ГЛАВА CXIV — МОРАВСКЛ БАНСКА 
УПРЛВА 

Редовми   расходн 
A.   Л и ч п и   расходн 

НаграДе   кбнтрактуалних   чиномика   н т. д. 
повећати   са     

Б.    M a т c p и j a л и и    p a с х o д н 
Упрашш  троишови,   сиањити  са  

Впирсдпи расходи 

Дотације и т. д. 

Субпоз. 1 Дрисанпа болница у 
Нпшу,  сман.ити  cn —40.000.— 

Субпоз. 2 Државна болница за 
душсипс болести у Топопици, 
повећати  da + 20,000. 

ГЛАВА CXV — ВАРДАРСКА БАНСКА 
УПРАВА 

Редовии  расходи 

A.    Л ii Ч п и    p a с х o д и 
Награде   контрактуалних    чиновника    и т. л- 
повећати   са     

Б.   M a т е p и j a л п и    p a с х o д и 
Управни   трошкопн,   смаи.нтн   ca  

Ванредни расходи 
Дотације м т. д. 

Субпоз.    4 , Лечилиште  у  Сурдулици,    сма- 
њити   са  

Укуппо  XV   раз. —  држ.  адмии.,  иовеИати  са 

Прсдлог изиена Фнпан. 
одбора у прсдлогу буџета 

за ! 933/31 годипу 

Износ позиција 

Динарл      п. 

Изпос партија 

Динара      j п. 

+  1,628.475 

45.800 

100.000 

+  889.389 

70.000 

ibo.ooo 

20.000 

-I-  214.(380 

200.000 

-  ЗбО.ООО 
1,513.244 
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XV раздсо       MiiiiiiCTnpcTiio социјалми политике п пародног здравља 

Б p d j 

la 

I1 a c x o д и 

Предлог изиена »l>niian. 
ОДбора у предлогу буџста 

за 1933/ЗМ грдину 

Износ позиција 

Динара    |И. 

\\:woc мартпјл 

Диплра        { i 

11ренето 

ДРЖЛВНЕ   УСТЛНОВЕ 

I   Установс  исиосрсдио   подређене 
Ммииспарству 

Л.  Соцнјалне устаиове 

ДРЖЛВНА   РАДИОИИЦЛ   ПРОТСЗА 
У  ЈВУБЉАНИ 

A   РАСХОДИ 

Редовми   расходи 

1>.    M a т с p и j a л n n    p a c х o д и 
Управни H рсжнјски трошковн: 

Каицеларијски  трошкови 
Субпоз.    5    Пошта,    телеграф    в    теаефсш! 

повећатн   са  

За  исхрану  инвалида  и  иослугс,  поиећати  са 

Б. ПРИХОДИ 

Ванредни прнходн 
Државна   дотација,   noiseliaTii   ca 

+ 
.r).01)0 

1..Ч80 

Б.  Болнинке  и  хигиЈенске установе 

ОПШТА   ДРЖАВИА   БОЛНИЦА  —  БЕОГРАД 

A.  РАСХОДИ 

Рсдовпи   расходи 
A.    Л и ч и и    p a с х o д и 

. Iii'ini- прииадлежпости: 
ПЛате-периодске повишице птд. 

a) Чиновници 
Субпоз. ;i место: „16 ирнмарпих лскара; 2-1V/2 

и т. д." стапити: „18 прпмарних лекара: 
4-IV/2 м т. д." 

Паграде дневничара, повећати са  

Б.    Mare p и i a л H и    p a с х o д и 

Управнн  и  режијски  трошкови: 
Инвентарске ствари 
Субпоз,   7  За   намештај   и   иостел.пс  стварв 

и   т,   д.,   смањити   са  
За оправку зграде, капеле болпичке н набавку 
котлоиа: 
За оправку зградс 11 очног оде- 

л.сп.а  и  т. д + 200.000.— 
За  оправку  капеле  болничке   .  + 100.000.— 
За   набавку   2   нова   котла   за 

огрев 1 и II унутраш. одељења  +   90.000.— 

За iipciioc 

9.380 

9.380 

-l- 200.000 

(JO.OOD 

300.000 

530.000 



i:! 
XV Раздер      АјЦтистарство социјалне ио.ипике м шродног злрџвјчо 

i, p o j 

P a с х o д и 

Предлог измсна Фнпаи. 
одбора у предлогу Суџста 

за 1933/34 гадину 

Износ позиција 

Динара     ii. 

I I.THOC партша 

Лиипра       I м 

Преието  

Вамрсдки  расходи 
За  иабавку  шалона  за  сазидане  зградс,  сма- 

ii.irni  ca  

Свега расходн,  повећати са   .   .   . 

Б. ПРИХОДИ 

Ванредни приходи 
Државна  дотација,  повећати  са   .....   . 

Сисга ирихоли, повећати са   .   .   . 

ДРЖЛВМА  БОЛНИЦА ЗА ДУПП-ВШ- 
БОЛЕСТИ  У  Б1£ОГРАДУ 

A. РАСХОДИ 
Редошш расходи 

A.   JI и ч ii и   p a с х o д и 
Награде дметшчара, noBeliain ca  

Спецнјалие иаграде: 
Награде лекарииа-члановииа комисије и т. л-, 
укида се     

Б.   M a т с p и j a л п и   p a с х o д и 
Откул  бапошшског  и  ириватиог  нмања у  Ца- 
вуни ii иајпужпнје адаитације за смештај ду- 
шевних   болсспика  

Свега расходн, повећати са .   .   .   • 

Б. ПРИХОДИ 

Ванредпн приходи 
Државна  дотацнја,  пове^ати  ca  

Свега прИХОДИ, iioBeliaiH ca   .   .   . 

IIIKO.'IA   ПАРОДНОГ  ЗДРАВЉА  У  ЗАГРЕБУ 

A. РАСХОДИ 
Редовии расходи 

A.   JI ii ч п и   p a с х o д и 
Награде контракт. чинов. и т. д., повећати са 

Б. ПРИХОДИ 

Ваиредни прихрди 
Лржавма  дотациЈа,   noiieliaTii  ca  

-i- i.30.000 

50.000 

i 480.000 

+ 4So.ooo 

480.000 

40.000 

20.000 

iioo.ooo- 

020.000 — 

()20.0U() 

620.000 

77.950 

77.950 



44 
XV ра.чдео      Мипистлрстио соЦијалне по'литике м народног здравља 

li p o j 

s 
H - 

P a c x o д и 

Предлог измена Финан. 
одбора у предлогу буџета 

за  1933/34  годипу 

Ичиос позиција 

.'lim^ipa     |II. 

Износ партцја 

Динара       111. 

2а 

I Ipciiero 

УРЕД ЗА КОНТРОЛУ ЛЕКОВА БИОЛОШКОГ 
ПОРЕКЛЛ У ЗАГРЕБУ 

A. РАСХОДИ 
Редонни расходн 

A.   Лнчни   расходи 
Спсцијални додацн: 

no  § 26 зак.  o  устрој.  соц.  и  здраи.  управе 
(спидемиј. додатак)  

Б. ПРИХОДИ 
Редовнн прлходи 
Разин приходи: 

Приходи na таксама за контролу и т. д., no- 
већати ca 

+   18.500 

-I-   IS.r.iio 

11  Установе  болинчке,  хигиЈенске   и   социјалне 
под бапским управама: 

ДРАВСКА БАНСКА УПРАВА 
ОПШТА ДРЖАВНА БОЛНИЦА У ЉУБЛ.АНИ 

A. РАСХОДИ 
Редовпн   расходн 

A.    Л и ч н н    p a с х o д и 
Награде контракт. чинов. и т. д.: 

Субпоз. 3 Место: „87 дпевннчара служитсљп. 
и   т.   д."   ставити:   „89   дневннчара   служч- 
теља,  и  т.  д.  (од  којих  2   католичка  све- 
штеника)"   и  суму  повећати   са  

Б. ПРИХОДИ 
Ванрсдпн приходи 

Државиа   лотација,   noBetiarii   ca   .    .   ■    •    ■    ■ 

+   24.000 

■i    -JLooG, 

БОЛПИЦА   ЗА   ДУШЕВНЕ   БОЛЕСТИ 
НОВО  ЦЕЉЕ 
A.  РАСХОДИ 

Редовии   расходи 
Место:  „СпециЈални  додаци"    ставити:    t.C'ic- 
циЈалне иаграде" 

САВСКА   БАНСКА   УПРАВА 
БОЛНИЦА  ЗА  ДУШЕВНЕ  БОЛЕСТИ 

СТЕЊЕВАЦ 
A. РАСХОДИ 

Редовни  расходи 
A.    Л н ч n и    p a с х o д и 
JliiMiK-  прииадлежиости: 

Плате-псриод.     повишице   и   положај.    додац!! 
■гановника 

За пренос 
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XV раздео   - Министарстмо социјплие ПОЛИТИКв И гарОДНОГ .чдраг.л. т 

1. p 1 J ПрСДЛОГ   II3V 

одбора у upe 
сна Финаи. 
длогу буџета 

па
рт

иј
е 

по
зш
ш

је
 

P a с х о д и за 1933/34 годипу 

Износ позшшја Изиос iiapnij.i 

Динара    [п. Динара      | п. 

Прекето  

i)   Ч и н o в н и n п 
Место: „2 noMoliiiiiKa скоиома рачупских чн- 
новника:  1-V11I, l-IX и 1-Х" стаиити: „2 no- 
иоћника екоиоиа рачунских чиновника: l-VIII 

и 1-1Х". 

БОЛИПЧКО ОДЕЛ>Е1 bE   ХИГИЈЕ11СКОГ 
ЗЛВОДЛ У ЗАГРР.БУ 

Л. РАСХОДИ 

Редовнн  расходн 

A.   Л и ч н и    p a с х o л и 
2 Наградс  коитракт. чинов.  ц т. д., повеКатн са -(■  50.100 — 

Б. ПРИХОДИ 

1 'сдовпн  приходн 
1 Разни приходи: 

1 I (аплата  болио ■ОПОКрбних   трошкона 
18.500 Субпоз. 3 за III  разрсд,   смаи.итп   са    .   .    . 

Б анрсдпи  приходи 
2 Државма дотација, noBeliani ca  +  88.600 ■ 

Свега приходи, iiOBeliain ca .   .   . 
  

50.100 

ПРИМОРСКА   БАНСКА   УПРАВА 

ЛРЖАННА    БОЛНИЦА   У   СПЛИТУ  И  Т.  Д. 

A. РАСХОДИ 

Редовнн расходн 

Б.   M a т е p н j a л п м    p a с х o д и 
:, Управмн  ц  режиЈски  трошкови: 

i 
o Режијски трошкови 

Субпоз. 2 Лс 
њитн са 

копп и занојни  иатеријал, сма- 

. 

:,о 000 

Б, ПРИХОДИ 

2 
li 

Државиа   дотаи 
апрсдни приходи 
uja,   смањитн   са  

I 
.Mi.mm 

1 1 1 1 
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XV ра.чдро       Ммиистартт.о социјалие политико и i ародмог здр авл>а 

li p 0 j 

P a с х о д ii 

ПрСДЛОГ   1I3M< 

одбора у upe; 
за 1933/34 

•na Финаи. 

C 
ca                       O 

логу буџета 
годипу 

Износ позиција Износ партија 

Динара     м. Динара        м. 

1 Ipenero  

ДРИНСКА   БАНСКА   УПРАВА 

ДРЖАВПЛ  БОЛНИЦА У САРАЈЕВУ  И  Т.  Д. 
A. РАСХОДИ 

Редовни расходн 
Л.   JI н ч н н   p a с х o д и 

1 
1 

Личне   прииадлежности: 

Плате-периодске повишице и т. д. 

1 

a) Чипсшиици 
Субпоз. 4 Мссто: „6 асистената VII" стаиитп: 

„8 асистенага VII и суму повећати са   •   . 
Разлика прппадлсжиостн na оспову § 259 и т. д., 
повећати са   

4-     27.120 

+      1.4.(17 1 

- 

5 
s 

Додаци на скупоћу 
a) Чиновника] лични, повећати са  

Б.   M a r е p и j a л п и   p a с х o д н 
Управни и режнјскн трошкови: 

Апотекарски  материјал 
Субпоз.  1   Набавка лекона, сиа- 
њити  са —  30.000.— 

Субпоз. 4  Набанка завојног  ма- 
теријала, смањитн са   ,   .   .    .   —•  30.000.— 

4-      IS.000 58.194 

60.000 

. 

Свсга   расходп,   смањитн  са   .   .   . 1.806 

Б. ПРИХОДИ 

Вапрсдпи приходи 
Државна   догација,   снањнти   са  I.SIM; 

ДУНАВСКА БАНСКА УПРАВА 

ДРЖЛВНА   БОЛМИЦЛ   ЗА  ДУШЕВНЕ 
БОЛЕСТИ У КОВИНУ 

A. РАСХОДИ 
Редопнп расходи 

I 

2 

i) 

A.   Л и ч и п   расходи 
Личнс   припадлсжности: 

Плате-периодсие повишице званичника 
Мссто: „5 .чнаипчпика: 1-1,  l-II и 2-II1 п т. д." 
ставити: „5 званичника; I-I, l-II и 3-111" и т. д. 

Награде комтракт. чипов. и т. д., noneliaTH ca !      oi.s'oo   

3 
2 

Специјалие паграде: 
Награде  члапопима  комиснје н т. д., укида сс 14.000 

5 a 
Б.    M a т с p и j a л п и    p a с х o д и 

За   дозиђнвање   спрата   на   згради  у  којој   je 
смештеиа   периопнца  в куЈна   болничка   као 
и   за   iipoiiiiipcn.e   и   прераду   просторија   за 
кујиу са дозиђивањем подрума и всрапде   . •t-     291.^89 

■\      339.339 — 
i 

1 
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XV ра.чдсо        Мипистарстио соипјалне по.-цпике И мародмог чдрав.ч.а 

Б p o j Прсдлог ИЗиена Финан. 
одбора у предлогу буџета 

CJ                  ■zr* P a C X 0 Д и за 1933/34 годипу 

£. гч Износ позишја (Цнос партија 
S __! J Динара     м. Динара        м. 

Б. ПРИХОДИ 

Ванреднн ириходи 
■> Лг шавна   дотација,   iioiietiaTii   ca  839.339 

Cucia прнходк, iioiieliaTii ca   .   .   . 339.339   

МОРЛВСКА БЛНСКЛ УПРАВЛ 

ДРЖАВНА   БОЛНИЦА   V   11ИШУ 

A. РАСХОДИ 
Редовни  расходн 

H.    i\\ a T e p и j a л н и   p a c x o д n 

u Уираиим и решиЈски трошкови: 

II Субпоз.  11  Набавка лекова н завојпог мате- 
рнјала,     cMaibHTH   ca  — 10.000 

Б.   ПРИХОДИ 

Вапредпн прнходи 
• i) Држаина   дотација,   смаи.ити   са  40.000 

ДРЖАВНА   БОЛНИЦА   ЗА   ДУШЕВНЕ 
БОЛЕСТИ   У  ТОПОНИЦИ 

A.  РАСХОДИ 

Редовми  расходи 
A.   JI п чм и   расходн 

• > II: граде коитракт. чнион. н т. д., повећати са 
li.   Магеријални   расходи 

-I-       70.000 

5 Управни и рсжпјскн трошкови: 
Зубпоз. 13 Набаика иафте, мазнва за електр. 
централу и т. д., мањкти са  ..0.000 

Сиега   расходм   повећати   са   .   .   . -t-       20.000 — 

Б.   ПРИХОДИ 

Ванредми приходи 
o Д| жавна дигација, повећати са  

- 
20.000 — 

Cneia прнходн,  повећати са .   .   . 20.000 
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XV ра.чдео        Мимистарстио counja.ine иолитико и иародиог здрав.Ч)а 

Б poj 

P a с х о д и 

Предлог изиена Фииан. 
одбора у мрсдлогу буџста 

за 1933/34  голину 

Изпос позиција 

Динара    |II. 

Износ партија 

Динара 

12 

П 

18 

1ЈАРДАРСКЛ   БЛНСКА   УПРАВА 

ЛЕЧИЛИШТЕ  У  СУРДУЛИЦИ 
A.   РАСХОДИ 

Редовин   расходн 
Б.    M a т е p и j a л н н    p a с х o д и 
Управнп и режвЈскв трошкови: 

Инвентвр 
Субпоз.   1   Набаика  кревста,   креиетског  ii|i}i- 
бора и т. д., смап.итц са  

Уређење    и    упутрашље    нисталацијк  И  т. д., 
укида     се     

Уређење     вешернице,     прнјсмног      олељен>а 
п   т.   д.,   укида   сс  

Свега расходи, смањити са    .    .    . 

li.   ПРИХОДИ 

Вамредии  приходи 

Државпа дотација, смањнти са  

Укупно XV Раздео,  повећати са  

50.000 

no.ooo 

М0.000 :;(и).(ин1 

360.000 

HGO.OOO — 

i    1,513.244; 



XVI раздео 

Министарство физичког васпитања 
народа 
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XVI раздео — Министарство физичког паспптања народа 

P a с х o д и 

981 

987 

ГЛАВА   CXVI  —   МИНИСТАРСТВО 

Ванредин расходи 
Мссто:   досадањнх   партнја:  984,  984a  и  985 
унети   ларт.  984  са  две  позицнје,  која  бн 
гласнла: 

Трошковн за оснивање и одржавањс стручних 
школа,  стручпнх  течајева  н  т.  д.,  као  и  тро- 
шкови   за   loeoljeibe    оргаиизације   ватрогасне 

службе: 

Трошкоии око оснивања и одржавања школе 
за стручио образоваље наставника телесиог 
васпитања у Бсограду, трошкови за одржа- 
вап.е стручиих тсчајсва за телеспо васпита- 
ље  у  зсмљи,  iioMoh  слушаоцнма  нтд.   .   .    . 

Трошкови за извођеље оргапизацијс ватро- 
гаспе   службс  

Разие помоћн: 
Мсља  сс  н  гласн: 
„Поноћ соколској жупи у Љубљаии за орга- 
низацчју покрајипског слета, који he сс одр- 
жати иа Вндов-дап 1933 године у Љубљани". 

Укупио   XVI   раздсо 

Предлог измспа Финан. 
одбора у предлогу буџета 

за 1933/34 годииу 

Изиос позшшја 

Дипара     |п. 

1,.400.000 

S,r)0.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈЛ 

ДРЖАВНА  АДМИНИСТРАЦИЈА 

III раздсо — Државпи   дугови  
V раздсо — Мии.   просвсте  

VII раздео  — Mini.  уиутрашљих   послова   .    . 
IX раздсо  — Мин.  војскс   н    мориарнцс    .    . 
X раздео   —  Мии.   rpal)CBiiiia  

XII раздео — Мпп.  пољопривреде  
XV раздсо — Мии.  соц.  пол.  н  пар.  здравлЈа 

Свега   држ.   адмииистрацнја 

Изиос партија 

Липара       i u. 

2,150.000 

5,000.000 
1,436.750 

200.000 
1,000.000 

150.000 
3,700.000 
1,513.244 
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ПРЕДЛОГ 

ФИНАНСИЈСКОГ ЗАКОНА 
Усвојеп je ca следећим изменгма и допунама : 

I РАЗДЕО — ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

§ 6 

Тач, 3 мења се и гласи: 
„Све дркавие касе и све врсте фондова ч^ји руковаоци.ма no ком основу примају и 

и;!дају иовац, хартије од вр^дпости и рзчии материјал, подлеже контролп Миннстра финаисија. 
Минисгар финанснја врши опу контропу преко свзјих нзасланика и преко финансијских 

днрекција. За контролу преко изасланика, Миннстар финапсија илн opran кога on овласти, 
нздаје пуномоНије, no коме нзгславик у свему пссгупа. За контролу, преко финансијских ди- 
рекција пуноуоћије издаје финансијски директор. 

Судови код којих изасланици Мипистра фннансија или финансијски! дирекција затраже 
обезбеђење шгете, на нмовипи оннх лица која су оштетила државу или државних органа 
који су no MI. 109 закона o Гланној контроли одговорни за 1Нкнаду штете држави, сматраће 
такве захтеве као хитне и одмах их узниатн у поступак. 

Од овога се изузимају само касе Министарства појске и морнарице, приватне задуж- 
бине и фондови којн ne поцлеже контроли Главне коптроле". 

Додаје се тач. 4 (нова). 
4) Мнпистри остзлнх ресора, nprniihe контролну службу код подређених им надлеш- 

тава и усганопа у погледу руковања новцеи, стварима и матсријалом, преко својих изаслапика, 
којима he нздати потребна пупомоћија за то. 

Утвр1)ене штете тим прегледима, морају се судским  пугем обезбедити. 

§8 

Тач. 3 брише се. 
Додаје се тач. 4 (нова), која посгаје тач. 3. 
3) Евептуалпи пишак расхода којн би се no нстеку буџетске године показао no бу- 

џетској партији за плаћање интереса, провизије, курспих диферепција и трошкова Народној 
банци и другим когеспондентима no текућим рачупкма за озу и рапије године, као и пла- 
Isaibe интереса no осталим држаппим об^пезама и боновима, расходоваће се no овом овлаш- 
heiby на терет државне готозине. 

§ П 
Возаринске таксе no Т.бр 101 таксене крифе, наплаћене код свих државних н у 

државној експлоатацији жел.езничких и паробродскнх станица у земл.и, имају се полагати 
Главној државној благајници односно за ове таксе има се вршити обрачун са Главном држав- 
ном благајницом свакога месеца и то: од стране финансијског рдељеља Мпнистарства саобра- 
haja најдаље у року од три месеца no наплати исте, a од стране Дирекције речне пловидбе 
у року од два месеца. 
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Надлежнн органи за   неизвршење обог  законсног  Hžptljtiba  одговорни   су  и дисци- 
плински. 

II РАЗДЕО - ОДРЕДБЕ ЗА ПОЈЕДИНА МИНИСТАРСТВА 
A. Министарс-гпо фиианси!«^ 

1 Овлашћења ва Мннистра финансија и одредбе 
за рачунску службу 

§ 13 

Додаје се пова тачка 4а) која гласи: 
4а) да из обртног капитала Глание државне благајнице, на предлог Министра правде, 

може исплатиги судијама и чиновпицнма, који су иначе стално са службом у Београду, вр- 
шили дужност у Државном суду за заштиту државе и Државном тужноштву тога суда 
поред своје редовне дужносги, заосталн спецнјални месечни додатак за време од дана, када 
су почели пршити ову дужност, до укључио 31 марта 1930. 

Додају се нове тачке које гласе: 
5а) да може no саглгсносги Миннсгарског савета посебиим решељем регулисати начин 

исплате државних потражива11>а no издатим позајмнцама разннм установама, областима, сбла- 
сним одборима, окрузима и општинама, као и на име издатка помоћи оскуднима у хранн илн 
друге помоћи, с тим да се ова дуговања могу наплатити и у државним обвезннцама no но- 
миналној вредности, a курсна разлика отписати на к рст обртпог капитала Главне државне 
благајннце. 

56) да може отписати на терет обртног капитала Главне државне благајнице, издате 
позајмнце са каматама и судским трошковима разним лицима no признаннцама и меницама за 
време од 1915 до 1919 годиие, ако су дужници, односно акцептанти умрли или ако се угврди 
немогућност наплате. Жиранти no овим меницзма ослоба^ају се сбавезе. 

5в^ да сву готовину, подразумеаајујш ту и хартије од вредности, фонда секвестри- 
раних имовина, која се затекне на дан ступања на снагу овога закона, унесе у обртнк капитал 
Главне државне благајннце, као вапредни државни приход. 

Све исплате које падају на терет ове готовине вршиће се no одобрењу Миннстра 
финансија из обртног капитала Главне државне благајнице. 

5г) да може na терет обргног капитала Главне државне благајннце расходовати вред- 
ност хране за нсхрану становништва пасивних крајева и реж^јске трошкове око преноса храпе 
издате преко Привилегованог акционарског друштва за извоз земаљскнх производа, на основу 
решен.а Министарског савета. 

Тач, б мења се и гласи: 
6) да no решељу Мнпистарског савета у року од шест месеци no ступању иа сн ry 

овога закопа, поднесе Народиом претставннштву на решавање предлог закона o општој ца- 
ринској тарифи са увозним и извозним царпнамз, који je уведен у живот pemeibCM Миннстар- 
ског савета Ц.бр. 29291 од 19 јуна 1925, донетим на основу чл. 71 закона o буџетским два- 
наестинама од 31 марта 1925, н чнја je важност продужена одредбама фннанснјског закона 
за 1929/30 (чл. 1 Закона o измени чл. 76 финанснјког закона за 1929/30), 1930'3I (§ 55), 
1931/32 f§ 57) и 1932|33 (§ 76); као и на накнадко одобреше решења која су донета до 31 
марта 1933 no овлашћењима предвиђеним у поменутом предлогу закона o општој царннској 
тарифн и доцнијим његовим изменама. 

6а) да решења која сходно'чл. 15 предлога закона o општој царнпској тарнфн ц 
доцнијим његовим изменама буду допета после CTynaiba на снагу овога закона истодобно са 
уво1јењем у жнвот поднесе Народном претставништву на одсбрење. Ако Народно претстав. 
ништво не би одобрило царине одређене овим решењима, разлика се nehe моћи захтевати 
нити враћати. 

9а) да све обвезнице државних зајмова које припадну државној каси од пропалих 
кауција и ма no ком другом основу употреби за увећану амортнзацнју дотичног зајма коие 
обвезница припада. 

11) да може персопалу пореских управа место лневпица no уредби^о путним и се- 
лидбеним трошковима одреднти паушалне доцатке. Висииа додатка зависна je од ранга н 
правилности и уредности разреза и пословања, 



Висину, обрачун и начш нсплате прописаће Министар финансија правилником. Исплата 
he се вршнти на терет одобргннх креднга у буџету за путне трошкопе и на терет прихода 
m фонца егзекугнвних трошкова. 

12) да може извршитн замену кулонског табака обвезница 2,/n0/o државне ренте за 
ратну штету, којом iis се приликом иа оснозуталоиа и обвезниц? издавати нове обвезнице са 
нопим купонским табаком од 40 купона од Бр. 11 до 50. Серије ноиих обвезница носиће 
бројеве почев од броја 5001. При замени за сваку предату обвезницу са талоном добиће се 
друга обвезница са купонским табаком која he носити нову серију и нов број. Ова замена 
je обзвезна. Ближе одредбе o овоме прописаће Министар финансија правилником. 

Трошкови око штампаша (заједно са хартијом), прегледа н замене ових обвезница 
пашће на терег резервних буџетских кредита, које одобрава Мииистар фннансија. 

13) да сходно склоплЈеиом споразуму са Немачком Владом од 23 јануара 1933 o до- 
вршењу раније ззкључених уговора на рзчун репарација, може издати поменутој Влади др- 
жавне бонове за укупну вредност од 13,000.000 нем. марака. 

Од ових бонова прпих десег, који доспевају иа дан 1 јула 1935, 1936, 1937, 1938, 
1939, 1940, 1941, 1942, 1943 и 1941, гласиће на 700.000.— нем. марака сваки, a осталих пет, 
који доспевају на дан 1 јула 1945, 1916, 1947, 1948 и 1949, на no 1,200.000.— нем. марака. 

14) да no сагласности Министарског савета у циљу одржавања и заштите државног 
кредита у ипосгранстзу, може заклЈучивати спецнјалне споразуме са преставпицима иностра- 
иих портера обнезница државпих и државсм гарантованих зајмова као и повериоцима др- 
жавннм no друпш основама, тако да се путем ових обезбедн континуитет у вршењу инте- 
ресне и аморгизациопе службе no поменутим зајмовима и обавезама. 

Све ове споразуме Краљевска Влада поднеће накнадно Народном претставништву на 
знање. 

2а Одредбе o државним монополима 

§ 15a Спов) 
Одобрава се Самосталној управи државннх моночола, да издвоји из своје обртне 

главннце, образоване на осиову чл. 65 Финапснјског закона за 1927/28 годину, суму од 
15,000.000.— динара за инвесгиционе потребе: куповину землЈИшта и зграда, изградњу ма- 
гацива и зграда, као и за набавку машипа и осталих иввестиционих потреба. 

Износ од 15,000.000.— динара вратиће се обртној главници из зајма илн амортизаци- 
јом ипвестиција Самосгалне управе државних монопола. 

§ 156 (нов) 

1) Први став §-а 21 Закона o државним монополима мења се и гласи: 
„Доззолу за сађење дувана иоже добити свако лице, које због монополских криви- 

ца није нскључено од caдIbe дувапа". 
2) Укидају се све одоедбе Закона које се односе на издавање права за истражива- 

и.е и обделава1ве мннералних уља (каменог уља, петролеја, нафте). Повластице за истражи- 
вање и обделава11,° мннералних уља које су na основу односних закона дате до дана сту- 
пања на снагу овога Закона, осгају на снази. 

Истражиаање и oбдeлaвalbe минералиих уља врши he се у државпој ргжији, a ор- 
ганизација одпоспих радова и експлоатације као и управлЈ?ље таквим предуЈе11има спада у 
надлежпост Самосгалне управе државпих монопола. Ближе одредбе o томе nponncahe пра- 
вилником Министар финавсија на предлог Самосталне управе државних мопопола". 

3 Одредбе o порезима, таксама, трошарнни и царинама 

§ 16 
Додаје се пова тачка 3 која глзси: 
3) основни порев na приход од земљишга за 1933 годину износи 100/о од катастар- 

ског чнстог прихода. 
§ I6a (пов) 

1. Порески годишњи рачупч зз све године до краја 1928 који до сада нису од стране 
oprana Глчвне контроле прегледани и разрешени смаграју се резрешепнм, Заостатци и прет- 
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плате који су пренети из пореских књига за 1928 годину у пореске кљиге за 1929 годину, 
имају се показати у посебном списку, који he, на основу порескнх главних Kibnra и парти- 
јалних распореда, проверити u одобрити финансијске дирекције. Ови спискови сматрају се 
пуноважиим докумеитом. Ако се накнздном надревизијом утпрдн, да су поједнне суме унете 
у списак нетачне, има се извршити исправка задужења решењем. 

Главна контрола може вршиги преглед књига и дсжумената за тг године кад год се 
појаве злоупотребе no тим рачунима. 

2) Изузетно од одредаба закона o Главној конгроли, порески годишн.и рачуни за 
1929, 1930, 1931 и 1932 год. имају се саставити no прописима правилника, који je нздао Мн- 
нистар фннансија. Разрешницу no овим рачунима даваће Главна контрола на основу изве- 
штаја o прегледу који he joj предложити финансијска дирекција. Главна контрола he no тим 
рачунима извршити надренизију, и ако no тим рачунима nalje исправно  стање, да1'1е разреш- 
нииу. 

3) У колико се не би могао извршити преглед завршних рачуна царннарница sa 
1919/20 годину, услед недостатака новчаних К11>чга идокумената, нити би се могло утврдитн 
чијом су кривицом ове књиге и документн нестали, овлаиЉује се Главна контрола, да те 
завршне рачуне може разрешити. 

4) Почевши од 1933 године дужан je отсек рачуноводсгва Финансијске дирекције, да 
води у смислу правнлника Бр. 107000 (Г.Д.П.) од 29 августа 1928 године среску пореску 
књигу и прегледа пореске годишње рачуне. Испитане и прегледане рачуне, предлаже Финан- 
сијска дирекција Месној контроли на дал^и рад no закону o Главној контроли. 

§ 17 
Тач. 2 меша се и гласи: 
.Овлашћује се Министар финансија да изузетно од постојећих законских прописа 

може ослободити од плаћања такса и пореза на пословии промет набавку соли, коју Управа 
државних монопола изврши од државних монопола соли Пољске републике под условом да 
и Управа државних мопопола буде оСлобођенз државних дажбина Пољске републике за 
примања no уговорима o купопродаји дувана." 

Додаје се нова тачка 2a, која гласи: 
2а) За избране (обраничке) судове свију врста, избране судије и берзанске судове 

ступа na снагу од 1 априла 1933 закон o судским таксама од 30 маја 1930 обнародован у 
,Службеним новинама" од 17 јупа 1930 Бр. 134. Таксе на одлуке свих тих судова иапла- 
ћиваће се у висини н на пачин прописан у том закону. 

У трећем реду тач. 3) место речн: „ослобођава" ставити реч: „ослобађа". 
Додаје се тач. 4 (нова) која гласи: 
Важност закона o привремеиом ослобођењу Анонимног друштва авијатичких радио- 

пица Луј Бреге од плаћаа^ свију такса пореза и такса за регистровзље, као и увозне царине na 
сировине, израђене делове и све потребе за фабрикацију аероплана од 20 јануара 1930, продужује 
се до закључно 31 децембра 1933." 

4а) У правилнику за извршење пописа из Т.Бр. 62 таксене тарифе у напомени Бр. 
4 став 2 после задп.е реченице додаје се следећа реченица: „За буџетску 1933|34 годину 
виноградари бив. покрајине Далмације, при.морја Счвске бановине са свима отоцима и ка- 
ставским срезом, не плаћају ову таксу када истачу вино сопственог производа са сопстиеног 
земљишта, ако то истакап.е не траје дуже од 40 дана." 

46) Укида се напомена уз Т.Бр. 204 таксене тарпфе закона o таксама. 
Додаје се тачка 5 (пова) која гласи: 
5) Ha крају другог става Т.Бр. 318a таксене тарифе додаје се нова реченица, 

која гласи: 
„Старешина задруге плаћа школарину и за своје унуке, ако са њнме живе у заједницв 

нли их издржава". 

3-а Одредбе o државнпм дуговима 

§ 17a (нов) 

1) § 36 Закона o ликвндацији аграрннх односа na подручју раније покрајине Далмације 
од 19 октобра 1930 мења се и гласи: 
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Декући дохотци остају на снази у корист бив. земљовласника све док овом (земљо- 
власнику) не почне да тече интерес no обвезницама o којима je реч у § 43 напред поме- 
нутог закона, с тим да се приход земљовласников снизује за једну прав." 

§ 43 став 1, 2 и 3 закона o ликвидацији аграрпих односа на подручју раније по- 
крајиие Далмације од 19 октобра 1930, мења će и гласи: 

„Држава плаћа cne на и.у отпадајуће штетне износе no овом закону обвезницама no 
номииалном износу, које носе назнв „Државне обвезнице за ликвидацију аграрних односа на 
подручју раније покрајине Далмзције", и гласе на доносиоца. Обзезнице се издају у комадима 
no 500, 1000 и 5000 динара номиналних са 6% годишњег интереса, који почиње тећи од 31 де- 
цембра one годнне у којој су пресуде судопз, компетентннх no аграрним споровима, постале 
правоснажпе, a исплаћују се no истеку сваке годипе, Купоне са роком исплате догпелим one 
године у којој су пресуде постале правоснажне и ранијих година, држава he отсећи и пони- 
штити. Суме нспод 500 динзра, за које се не могу добити обвезнице, исплаћују се у готовом. 
Амортизација обвезница, зашто he се потребне суме унети сваке године у буџет, вршиће се 
кроз 50 година путем извлачења или откупом на берзн, nocreneno сваког 1 јануара, почев 
од 1 јануара 1933 године, према правоснажним пресудама, с тим да овај целокупап државни 
дуг no номиналпим обвезпицама има бити амортизонан 1981 године закључно, према чему 
he се спремитп дефинитивап амортизчциопи план no овом аграрном дугу. У ставу З-ћем 
истог §-а речи: .Генералпа дирекција државних дугова" замењују се речима: дОдељење др- 
жанннх дугова и државног кредита Министарства финансија*. 

§ 44 став 2 истог закоиа, мења се и гласи: 
„Тежаци су дужви овако предујмљене износе повратити држави у отпадају^м ратама 

(ануитетима) кроз 50 година, које се рате исплаћују заједно са порезом и евентуално утерују 
на исти начин. Оаај рок од 50 година почиње тећи од 31 децембра оне године, у којој су 
пресуде постале правноснажне. Међутим припада право тежацима и раније, било целокупан 
предујмЛ)ени изнсс било већи део истога држави noBpaTHTH." 

2) Пресуде и pemeiba првостепених судова за ратну штету допете npe закона o ко- 
начној ликвидацији послова na досуђивању и исплати накнаде ратне штете од 15 децембра 
1930, постају извршни даном ступања на спагу овог закона ако нису npe његовог ступаша 
замењени пресудама и решењнма виших судова за ратну штету. 

Тако исто посгају извршни пресуде и релења виших судова за ратну штету, донети 
npe rope поменутог закопа, ма да no њима посгоје још нерешеве жалбе. 

Окружни и срескн судови као и првостепени судови код којих се налазе на ру- 
ковап.у акта судова за ратну штету, дужни су када им се поднесу пресуде првостепеннх или 
виших судова за ратну штету, у року од три дана проверити да ли no дотичној пресуди 
вије издана пресуда   или   одлука   вишег   суда, na ако није, na њој  ставити  да je извршна. 

Пресуде се могу поднети судовима на проверавање и оглашавање за извршне само 
у року од 60 (шесдесет) дана од дана ступањз на снагу овога закона. 

Одбор за ратну штету pacnpaBuhe спорове за накпаду ратне штете који су примљени 
у Одел>ењу државнпх дугова и државног кредита, no истеку рока из § 7 закона o коначној 
ликвидацији послова на досуђивању и исплати накпаде ратне штете од 15 децембра 1930, a 
нису раније пресуђени од првостепеннх или виших судова за ратну штету, водећи рачуна o 
благовремености пријава сходно одргдбама ургдбе o паквади штете и њеним изменама и до- 
пунама, одпосно Правилника o судовима o накнади штете у пограничним крајевима, 

Пресуде и одлуке Одбора за ратну шгету извршне су. 
3) Извршпе пресуде o досуђеној накнади ратне штете које до сада пису поднете за 

наплату, могу се поднети за наплату ОдеЛ)е1ву државних дугова и државвог кредита најдаље 
у року од 120 дана од дана ступања na снагу овог закона. 

Пресуде које буде rto предњој законској одредби донео Одбор за ритпу штету, имају 
се поднети у року од 15 дана од дана пријема. 

По истеку ових рокова пресуде се неће примати на исплату нити he се држава сма- 
тратн обавезна да no њима ма коме и ма шта nmha. 

4) Новчане помоћи аконто ратне штете, noMohn дате нвроду за подизање Kyha пору- 
шених и поплављених од непријатеља и набавку хране, у см1;слу чл. 7 закона o исплати 
ратне штете, као и вредногти стоке и справз, датих народу и установама из имовине непри- 
јатељских поданика, уколико нису одбијене при исплагн досу})ених накнада ратне штете или 
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наплаћене до дана ступања на снагу овога аакона, iiehe се наплаћиватн без обзира да ли :6 
помоћ или стока дата олтећеиом лнцу, neh he се расходопати на терет фоида за 
ратну штету. 

Г>, Министарство прапде 
§ 18a (нов) 

Овлашћује се Мннистар правде: 
1) да може уштеде no свима партијама буџета расхода Минисгарства правде зз 

1933134 годнну употребити за покриће личних и материјалних издатака око провођења зако- 
ника o судском поступку у грађанским парницама, закона o уређељу редовних судова и 
закона o седиштима и територијалној надлежносги апелационих судова и да може особље 
потребно за нови Апелационн суд у Сарајеву постанљати и преко особља одређеног no 
снима партијама тога буџета. 

2) да може издавати ки.иге формулара (образаца) за рад судова no новим судским 
поступцима као и индекс закона и уредаба објављених од 1 депембра 1918 до 31 деце-убра 
1932 и пуштати их у слободну продају, a чисту добиг од продаје тих књига може употре- 
бити за појачање оних партија буџета расхода Мнннстарства правде, које се односе на за- 
конодавни рад, на библнотеку Министарсгва правде н на снабдепаше судора са потребном 
правном литературом и формуларима. 

Ближе одредбе за извршење ове законске одредбе као и цену за поменуте књиге 
прописаће Минисгар правде правилником. 

§ 186 (нов) 

1) Руковаоци каса код окружних, првосгепених и срескнх судова (режисери, рачу- 
новође), вршиће у суду пријем и исплату новца и новчаних вредности у износу преко 5 000.— 
динара у присустиу судије, кога старешина суда за ту сврху својом паредбом одреди. Пријем 
износа и пошил>ке у нредности преко 5.000.— динара на пошти вршиће руковалац касе и 
још један чиновник no спецајалном овлашћењу старешиие суда. 

Kaca се мора чувати поп два разпа кључа; један кључ касе држаће руковалац, a 
други одређени судија. Без присуства одргђеног судије руковалац касе не сме новац преко 
означеног износа примати нити издавати. 

За ситиије набавке и Maibe нсплате руковалац касе може у сигурном затвору држатн 
суму највише у износу 5.000.— динара a чим стање пређе овај износ, вишак he се 
уиети у касу. 

2) у § 314 одељку 2 законика o судском кривичном поаулку од 16 фебруара 1929 
бришу се речи: „и казне лишења слободе''. 

3) У подручјима у којима законик o судском поступку у грађанским парницама од 
13 јула 1929 добија обавезну снагу, може Мннисгар правде за првих пет година no ступању 
на снагу овог Законика, поверити прегледање окружних и среских судова не само судским 
инспекторима neh и судијама апелациоиих судова. И ово прегледавање вршиће се no про- 
писима Судског пословника. 

4) Испостава Вараждннско-котарског суда у Виници ук.)да се и престаје радитн са 
даном 1 априла 1933. 

Са истим даном досадашње подручје ове испоставе потпашће под надлежност котар- 
ског суда у Вараждину. 

Овлашћује се Министар правде да изда уредбу o начину ликвидације ове испоставе 
и o преносу послоча   na котарски суд у Варажлину. 

5) Где се законик o судском поступку у грађанским парницама позива на ноз закон 
o извршењу и обезбеђењу, који још није добио обавезну спагу, имају се подра умева;и од- 
говарајући прописи постојећих закона. Уколико таквих нема, има се све док спом1нути закон 
не добије обавезну снагу сматрати као да се законик o судском поступку на њих не позива 
и да наређења тога законика, који се засннвају на таквим прописима, не важе. 

6) у оним подручјима, у којима није прописано ползгање двају писарничкнх испита, 
односно за земљишнокњижне чиновнике писарнички поред земљишвокшижног испита, и док 
се то не пропише, Одељење судске писарнице за земљишнокњижне ствари (земљишнокњижни 
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уред) издваја се из опште судске писарнице и остаје самостално одељење, које he вршити, 
своје послове под непосредним надзором судије, који врши дужност управитсља судског 
одел>е1ва за земллиинокп.нжне стваои. 

§ 18в (нов) 

Пензионисанн судије ne могу за време од 5 годииа од дана пензионисаиЈа вршитн на 
тернторији свог задњег активног службовања самосгално ннкакве адвокатске или брани- 
тељске послове. Исто тако ne могу те послове обављатн ни као пуномоИници, заступници, 
солицнтарн или јавни или тајни компаљони адвоката. Издате дозволе за такав рад по- 
ништавају се. 

В. Мивистс&рство проспете 

§  19 
Мења се и гласи: 
Универснтетске клинике и лабораторије могу трошити за своје издржаваи.е приходе 

од наплате болпичкпх трошкова, лабораторијских прегледт или спреманих производа, no пра- 
вплнику који прописује и мења Министзр просвете у сагласно^ти   са   Министром финансија. 

§ 22 

Ha крзју onora §-а брисати тачку n додати: 
„и као просветни референтп, делегати, лектори и учитељи на стрзпи". 

§ 24 

Последњи став мења се и гласи: 
»Последп.и стаа §-a 113 Meiha се и гласи: 
„У школама са више од шеснаест одел>е11>а у једној школн управитељ се ослобођава 

рада у разреду.'' 

§ 25 

После речи: .Овлашћује се Мииистар просвете" додати:   ,1) и следеће  нове тачке: 
2) да на рачун кредига предвиђеннх буџетом на личне расходе за стално особље 

може посгавлЈати контрактуалие службеннке и дневничаре, a на рачун одобрених кредита 
за контрактуално н хонорарно особлЈб — сталио особље, с тим, да се број и врста предви- 
ђених звања као и износ одговарајућнх буџетских принадлежности и кредита овим постав- 
љеп.има не прекорачи. 

3) да може прописати уредбу o клиничкнм болницама Медицинског факултета уни- 
верситета у Београду н Загребу. 

4) да може закључнти зајам код Државне хнпотекарне банке у Београду за подизање 
нове зграде за женску учитељску школу у Беогрзду према висини апунитета који предвиђа 
буџет за ову сврху, 

5) да Државну четворо-разредну гимназију на Крку претвори у потпуну осмо- 
разредну гимназију, с тим да издржавање постојећих виших разреда пада на терет др- 
жавног буџета.1. 

6) да на место више самоуправие гимназије у ђеранима отвори вишу државну гим- 
назију, тако да у поменутом месту буде пунз државна гимназија. Отварање пуне државне 
гимназије мора бнти пре почетка школске 1933/34 године. 

7) да самоуправне (општипске) гимназије у Дарувару, Снњу и Кос. Митровици има 
најкасније до почетка 1933/34 претворити у државне гимназпје. 

Министар просвете се онлашћује да изда за то потребна наређења и правилник. 

§ 26 

Додаје се тач. 8 (нова). 
8) да може, ради неопходних редукцнја лица н личиих принадлежности у народним 

позориштима (или no пеопходној потреби да се уравнотеже специјални буџети народпих по- 
зоришта) већ од 1 априла 1933 ставити ван снаге уговоре коптрактузлппх члчнова који важе 
до краја сезоие 1932/33 год. и дзље. 
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§ 26a (нов) 

1) За управнике народних позоришта у Београду, Загребу и Љубљани могу се по- 
ставлЈати и лица изузетно од § 49 Закона o чиновннцима од 1931. 

2) Школскн надзориици који су no Закону o чиновницима од 1923 били преведени 
за обласне школске надзорннке са правима чнновника I категорије, могу бити постављени 
за банске школске надзорнике и ако немају факултетску спрему. 

3) Прописи чл. 4 Закона o изменама и допунама у Закону o средљим школама од 
31 августа 1929 год. — од 20 јула 1931 важе у свему и за екскурзије ученика учи- 
теЛ)Ских школа. 

Г. Мивистарсхво иносхраиих послова 
§ 27 

Додају се  нови следећи ставови: 
Ha предњи начии утврђени износ долара може се, на захтев Министра иностраних 

послсва, исплаћивати и у другим монетама, израчунавајући исте na бази 1 долар равно 5.18 
златних франака и држзвног обрачунског курса претходног месеца за који се принад- 
лежчосги исплаћују. 

AKO би и у колико и због овога начина обрачунавања била недовољна буџетом 
предвиђена сума за личне принадлежносги особља у иностранству, иста би се имала исплатити 
из резервних буџетских кредита. 

r/l. Министгарсгво унухражинхиж оослова 
§ 29a (нов) 

Овлашћује се Мииистар унутрашших послова, да може према потреби вирманом no- 
BelidBaTH све личне и материјалне расходе свог буџета из партије за увођење у живог Закона 
o унутрашњој управи, Закона o банској управи и Закона o полицијским извршним службеницима. 

§ 296 (нов) 

1) Окружни инспектори могу се изузетно од одредбе  §-а 98   Закона o чиновницима 
од 31-111-1931 год. постављатн и на друга звања ресора   Министарства   унутрашњих послова, 
за које испуњавају законом прописане услове,  задржавају!!«  групе  у којима су се затекли. 

2) Став 2 § 19 Закона o државним полицијским извршним службеницима мења се 
и гласи: 

„За поднадзорнике полицијске страже и полицијских агената могу се постзвити и no- 
лицијскн стражари, односно агенти, без школске квалификације прописане Законом o чи- 
новницима, ако имају најмање 10 година беспрекорне полицијско-извршне службе, ако су у 
тој служби за последље три године добилп оцену .одличан" и ако су са успехом свршили 
поднадзорнички течај централне полицијске школе за државне полицијске извршне службенике. 

У овај десетогодишљи роч рачуна се и служба у жандармерији". - 

Д. Министарсхво BofcKe и морнарице 
§ 32 

У тач. 2 иза речи „Обилићево" додаје се „Војно-технички завод". 
Додаје се нова тачка, која гласи: 
3) да стави на расположење Мннистру војске и морнарице суму од 847.800.— динара, 

примљепих од Управе државних монопола за продате војно државне зграде и земљишта у 
Травнику, с тим да Министар војске и морнарице ову суму употреби за подизање и оправке 
војно-државних зграда у Травннку. 

§ 33a н(ов) 

Одобрава се решење Министарског савета В К.Бр. 608 од 16 септембра 1932 којим 
je овлашћеп Минисгар војске и морнарице да аероклубу „Наша крила" за стварање основног 
летећег парка стави на расположење потребе наведене у поменутом решењу. 
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§ 366 (нов) 

Изузетно од чл. 2 Закона o добровол.цима, прииаће се молбе добровољаца и усташа 
no питању признања добровољачких својстава још за шест месеци, pa4yiiajyliii од 1-ог апрнла 
1933 године. 

Ta, Министарство грађевина 
§ 34 

У првом реду бришу се речи: „и бпнови", a речч: ,да могу" замењују се са 
речју: „може*. 

У седмом реду, место речи:   „могу  je   бановп",   ставити   речи   „може je министар". 

§ 35 

У петом реду брише се реч: „Прегседника". 

Е.   Miiiiiicxapc:Tiio cckoSpathaJa 
§ 37 

Тачка 1 мења се и гласи: 
1) да из прихода М^ннстарстаа саобраћаја, no споразумима који су били закључепн 

у буџетској годнни 1932|33 o H:tBpmeiby iiocTOJeIinx уговора, плаћа субвенције паробродар- 
ским предузећима   за   оргашвацију и вршење  редозног саобраћаја и превоза   поште   морем. 

Додају се нове тачке, које гласе: 
la) да из прихода којима располаже, може нсплаћивати све издатке за радове на 

експропријацији земљишта na удваја11>у колосека Велика Плана—Лапово. 
5а) да може регулисане службеиике Дирекције речне пловидбе Краљевине Југосла- 

вије преБести на Закон o државном caj6paliajnoM особљу, пршнајуНн им у годипе државне 
службе све године, које им je признала Дирскција речне пловндбе на сснову уредбе o орга- 
низацији државне речне пловидбе. Према броју тих година одредиће се тим службеницима 
зва1ве и плата. 

56) да може аналого одредби чл. 6 закона o враћању, наплати и сторнирању воза- 
рине и осталих пристојби на државннм железницама, одобраватн сторнирање контролних 
примедаба нз времена од 1918 до 1 августа 1929, у колико контрола прихода угврди да су 
коитролне примедбе неправилно шдате, или су приликом наплаге погрешно књижене, или 
су издате сувнше касно, те се нису могле наплатити нити од странака нити од рачунопо- 
лагача, или се услед губигка транспортних и осталнх докумената не може доказати матери- 
јална одговорност зздужепих лииа. 

5в) да у сагласности са Министром социјзлне полигике и народног здравља донесе 
уредбу са закоиском снагом, a која би заменнла наредбу Мииисгарства саобраћаја o оснгу- 
paii>y државног саобраћајиог особља за случај болесги и necpehe од 30 маја 1922 год. 
М.С.Бр. 16276122. 

У тач. 7 иза речи: „огрев", додаје се реч: .воду". 
Додају се нове тачке, које гласе: 
10a) да наредбом пропише убира11>е одређене годишње пристојбе од оних морских 

бродова и лађа, који не плаћају лучке пристојбе по Закону o лучким пристојбама од 30 
марта 1922 год. 

Приход од тих пристојба употребиће се за отварање и издржава1ве морнарских 
школа на Јадрану. 

Министар саобраћаја донеће посебну уредбу o органнзацији школе. 
12) да у сагласности Министарског савета може прописати уредбу o железничкој 

мрежи у Краљевинн Југославији. 
12a) да no сагласности са Министарским саветом и финансијским одборима Народног 

претставннштва пропише уредбе са законском сиагом o организацији установа и привредних 
предузећа у ресору Министарства caoepahaja, без обзира на постојеће законске прописе који 
се односе на њихову организацију. 

13) да остатак ликвидационе масе бив. апровизација држ. железница — Суботица, 
зване „Комисија за добро дело", у износу   од  38.552.19 динара  може  уступити  удружењу 
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Југословенских национатаих железничара и бродара у сврху подизаља желгзничарског ђачког 
дома у Новом Сацу. 

14) § 7 Закона o лучким присгојбама од 30 марта 1922 мења се и гласи: 
»Домаћн   пароброди,   који су на темељу   њиховог   уписног листа овлашћени на пло- 

видбу no Јадранском Мору према западу до Рта Св. Марије од Леуке, a према истоку до 
Рга Катаколо, уклзучиво луку Катаколо, Јонска острвз, те заливе Патрашки, Коринтски са 
каналом и Атински до црте која спаја ртове Колона и Скили, као и у ове воде сливајућих 
се река, — могу бити за текућу календарску годину ослобођени од лучких пристојба уста- 
новљених у § 6 ако плате за сваку него тону износ од 40 динара". 

У везн са овим мења се § 6 Закона o упису поморско-трговзчких бродова и лађа 
од 30 марта 1922 и гласи: 

„Мала обзлна пловицба обухвата Јадранско Море, и то према западу до Рта Св. 
Марије од Леуке, a према истоку до Рга Катаколо, укључивши луку Катаколо, Јонске отоке 
те заливе Патрашки, Коринтски са каналом и Атински до црте која спаја ртове Колона и 
Скнли, напокон и реке које се у тг поде излиаају.' 

15) У §-у 8 Закона o лучким пристојбша од 30 марта 1922 године додати нов став, 
који гласи: 

„Исто тако путнички бродовн од преко 10.000 нето тона без обзирана засгаву иако пије 
случај из § 10 овога закона, ако na својнм редовним преко-охеанским путовањима, присгају 
у југословснске луке, могу бити за текућу календарску годину ослобођени од лучких при- 
стојбз   установљених у §6 овога закона, ако плате за сваку нето тону износ од 15.— динара. 

16) Чл, 35 став 3 тачке 3 Закона o Поштанскоштедном, чековном и вирманском прз- 
мету мења се и гласа: 

„lo/o за награду удружења поштанско-телеграфскотелефонских службеника и удру- 
жеља поштанско-штедионичких службеника, која се награда има употребити искључиво на 
здравствене циљеве. Удружење гоштанско-телеграфско-телефоиских службеника добива од 
ове своте */6, a удружење поштанско-штедионичких службеника 1lh, Ово важи и за поделу 
чисте добити изгЈ1932 године." 

17) да одобри управи државних жељезница, да жељезннчки материјал у износу од 
шв. фр. 2,083.048,— који се има набавити из Псљске на рачун компензација за дуаан, резер- 
више потребан кредит за обрачун режијске цене дувану, из редовних кредита no буџету за 
1933 34 годину, a да за остатак вредности материјала изврши кшиговодственим путем обрачун 
са Мннистарстном финансија на тај начин што се ова разлика у расходима има показати у 
вавршном рачуну посебно као расход no овом овлашћењу. 

§ 37a (нов) 

1) Изузетно од одредаба чл. 6 закона o жељезничкој имовини у експлоатацији Мини- 
старствл саобраћаја одобрава се, да се утрошак материјала, у колико буџетом одобрени 
кредити за редовно одржавтње саобраћаја и опржавање вредности жељезничке имовине у 
1932|33 години пису били довољни, може ргсходовати на терег кредита одобрених фопду за 
обпову сталпе нмовине државних жељезница. 

2) Члан 6 ззкопа o жељезничкој имовнни у експлоатацији Министарства саобраћаја 
меља се и гласи: 

„Набавке потрошпог матеркјала за ргдовно одржавање саобраћаја вршиће се у rpa- 
пицама за то одобрених буџетских   кредита и књижити на терет   рачуна расхода no буџету. 

Набавке потрошног материјала за обпову ипвестиционих објеката, возних објеката 
и постројеша и ипвептарских предмета вршиће се у границама расположивих кредита из 
фонда за обнову сталае главнице и књижити na терет рачуна свог фонда. 

Овлашћује се Министар саобраћаја да може донети ургдбу o изменама и допунама 
одредаба закона o жељезничкој имовини као и у смислу измењепог члана 6". 

3) Ha основу §§ 1, 4, 5 и 6 закопа којим се мељају закон o уређенЈу Врховне државне 
управе и закон o устројСгву Мннисгарства грађевина и љегове спољае службе од 8 децем- 
бра 1930, a према коме су послови пројектовања и грађеша државних жељезница, као и 
надзор над грађењем самоуправних и приватних жељезница, поново враћени у ресор Мини- 
старства саобраћаја одел>енЈе са називом: Одељење за rpaljeite жељезнииа Министарства сао- 

■ . . .   ' 
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браћаја ca важношћу од 8 децембра 1930.  За особље  овог одељешч важн у свему закон o 
држаином саобраћајном особљу. 

4) Уговори o грађеи.у пруга Пожаревац—Кучено, Велес—Прилеп, Биха11—Книп и Прн- 
штнна—neli, закључени no одобрењу Претседника Министарског савета П.М.С.Бр. 2248 од 
20 јуна 1931, П.М.С.Бр. 3758 од 22 октобра 1931 и решељу Мин. савета ГЖБр. 9705 од 
23 септембра 1932 године примају се као пуноважни. 

Ж. Министарство полхопривреАе 

§ 38 

Тач. 3 мења се и гласи: 
„3) да може испла1швати вегеринарима бактериолозима у државним бактериолошким 

заводима и бактериолозима при ветеринарској експерименталној станици спецнјалне додатке 
у износима који he одобрити Министарски савет/ 

§ 39 

Додаје се тач. 3 (нова), која гласн: 
3) Ослобађају се од поврзћаја безкаматне позајмице добивене од државе преко Савеза 

аграрннх заједница за подиза11)е кућа, купова11.е жипог и мртног инвентара и осталих пољо- 
привредлих потреба сви они иселЈеници који су добили земљу no закону o насељавању 
јужних крајева a који су пострадали од земљотреса у марту 1931. 

Ово ослобођење одобраваће Министар пољопривреде у споразуму са Министром фи- 
панснја према висини omTeiieii>a. 

Додаје се тач. 4 (пова) која гласи: 
4) Одобрава се оснивање ВетеЈинарске експерименталне станице у Зегребу за испи- 

тнвање и изналажење срестава у циљу спречзнања и угушивања сточних зараза и за про- 
изводн.у линфе противу овчијих богиња, те се одобрава да ова станица врши продају про- 
изведених својих препарата и да, од продаје, примљеие суме употребљује за своје издржавање. 

Додаје се тач. 5 (нова), која гласи: 
5) Овлашћује се Минисгар финансија, да може на предлог Министра пољопривреде 

исплатити Централном одбору водних зздруга у Новом Саду акоитацију до суме од 5,600.000 
динара на име неизмиреног заостатка водних доприиоса из године 1932 за земље узете под 
удар аграрне реформе. 

§ 39a (нов) 

По разрезу надлежних среских начелстава no чл. 2 став 2 праиилннка o приходима 
н расходима no струцн аграрне реформе Бр. 10.145|25 од 7 марта 1925 године, паплаћене 
водоплавне доприносе у 1932 години од интересаната аграрне реформе, који имају додељене 
попршине na подручју one водне задруге,- која je члан Централног одбора водних задруга у 
Новом Сзду, нсплаћинаће пореске управе Централном одбору водних задруга у Новом Саду. 

Наплату и нздзор пзд наплатом водних доприпоса као в свих осталих прихода аграрне 
реформе од ишересената аграрне реформе, вршиће оргави којн врше паплату и надзор над 
паплатом порезе no Уредбн o осигурању, принУдн?] наплати и ненаплативости порезе Бр. 
148000 издатој на основу овлаш11ења чл. 159 закона o вепосредним порезима. 

Упла11ени водотлавпи доприноси у државву касу no интересентима аграрне реформе, 
за додељева им земљишта na водоплавном подручју оних водннх задруга које нису чланови 
Централног одбора водних задруга у Новом Саду, као и на подручју хидротехничкнх оде- 
љака, имају пореске управе исплаћивати непосредно овим водпим задругама и хидротехничкнм 
одељцима као што се исплаћују водоплавни доприноси убрани од власника земљишта дотичног 
водоплавпог подручја no закопу o водном праву (зак. чл. ХХ1П 1885). 

O исплаћеним сумама горп>им устаповама, поднашаће Дунавска финапсијска дирекција 
у Новом Саду тромесечно измештаје Мивистарству пољопривреде. 

§ 396 (нов) 

Прима се решење Мин. савета Бр. 11006/VI од 16 априла 1932, којим се уступају 
Врх. повереништву arpap. реформе у СкоплЈу пераспродате пољопривредие справе прим^>ен(Ј 
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на рачун репарација из Немачке, ради бесплатне   поделе   насељеиицима и осталим пол.опри- 
вредницима. 

§ 39в (нов) 

§ 3 закона o ликвидацији аграрних односа на подручју раније покрајипе Далмације 
пма се разумети тако, да je свака земља давана на трајно обрађивање и уживање, ако je 
најмаи.е 30 година, рачунајући од дана ступања na снагу закона o ликвидацији аграрних 
одпоса на подручју раније покрајнне Далмације унатраг, даиана било na обрађивање и ужи- 
вање, било то и крат^орочним уговорима, без обзира да ли су бивши власници уговоре 
обнављалн или склапали са нстим или изравно са другнм обрађивачима, na се последњем 
држаоцу има урачувати н време ne само и.еговог правиог, него и време његовог фактичног 
предника (пређашљег  обрађивача). 

§ 39r (BOB) 

1) Стављају се ван спаге одредбе тач. 1 § 46 н тач. 1 § 47 Закова o увапређиваљу, 
пољопривреде од 6 сепгембра 1929 год. с тим, да у целости важе одредбе чл. 14 Закона o 
сузбијању и угушивању сточних зараза од 14 јува 1928 год, према којииа свн приходи од 
марвених путиица улазе у општинске ветериварске закладе"* 

2) Призваје се законска важност Уредбе o саображељу Закона o пољопривредвом 
кредиту од 12 јува 1925 године Закону o Привилеговавој аграрвој бавци од 16 априла 1929 
годипе са изменама и допунама од 25 фебруара 1930 годипе и 27 марта и 5 децембра 1931 
годиие и Закову o вазнву и подели Краљевиве на управна подручја од 3 октобра 1929 го- 
диве и Правилника o употребн фовда за помагање задругарства и снижавање каматне стопе 
којн се налази код Привиг.еговане агр-фне банке бр. 77762/V од 21 децембра 1932 годиве, a 
који су штампаии у „Службеним воиивама" бр. 19 — VI од 26 јавуара 1933 године. 

§ 39д  (нов) 
1) Одредба § 47 Закона o васељавању вових јужннх крајева од 11 јуна 1931 остаје 

и дзље у важности. 
2) Набзвке и погодбе радова за извођење колонизације, као и за погребе насељеиика 

у сиљу успешног васелЈаваша јужвих крајева из кредита одобрених буџетом или из колони- 
зационог фовда до 100.000.— динара, одобраваће врховпи повереиик аграрве реформе у 
Скопљу, 

Ж/1. Министарство трговине и индустрнЈс 
§ 40a (BOB) 

ОвлашНује се Мивистар трговине и индустрије: 
1) да ва рачуп креднта, предвиђевих буџетом ва личне рзсходе за сгзлно особље 

код средње техничких и мушких заватских школа, може поставл.атн стручно наставничко 
хонорарво особље, с тнм, да се број н врсга предвиђевих SBaiba, као и извос одговарају1шх 
буџетских прииадлежиости и кредита овим постављенЈИма ве прекорачи. 

2) да no указавој потреби, у свима средњнм и нижим школама, може постављати 
предметне хонорарве наставнике, било са сталвим хонораром или од одржаиог часа, н то 
само до висине буџетом одобреиих кредита na ваграде ових. 

Постављења овог ховорарног особља врши код средњих стручвих школа Мивистар, 
a у вижим мушким занатским школама врши Бан, у гравицама буцетских кредита предви- 
1)евих за ове школе. 

3) да из кредита, предвиђених буџетом на терет награде екстервим ваставницнма у 
ресору Министарства трговине и индустрије може исплајжвати хонораре од часа ховорарннм 
наставвицима само до висине одобреинх кредита na ове награде. 

4) да може приходе, који му припадају no одредбама § 26 закова o установЛ)ењу и 
уређењу Државне класие лугрије за потпомагање вародие привреде, употребити, сем на уна- 
пређеие завата и мале кућне индустрнје, такође и за циљеве упапређења извоза и економске 
пропагавде у ипостранству. 

Додаје се нова тачка 5) која гласи: 
5) да може уредбом извршити исправке штампарских и редакционих грешака закона 
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o радњама од 5 новембра 1931, с тим, да накнздно поднесе ову уредбу Иародном претстав- 
ништву на одобрење, као и да Уредбом може обнародоватн и иречишћени текст Закона o 
радњама. 

§ 406 (нов) 

1) Удружења предвиђена у ст. 2 § 356 и у сг. 1 н 2 § 391 закона o радњама могу 
се no правилу осниваги за подручје трговинске, индустријске и занатске коморе. Лко се 
укаже потреба може Министар тргонине и индустрије no саслушапЈу падлежннх трговинских и 
иидустријских и занатских комора одобрити да се помеаута удружења могу основати и за 
подручје внше комора. Ако коморско подручје обухвата више бановнна нли делове више 
бановииа може Мииистар трговипе и индустрије no саслушач,у надлежних комора одобрити 
оснивање посебногудружења и за сваку бановину односно за део бановине или више делова 
бановипа. 

Мннистар трговине и индустрије може no саслушању комора одобрити да се једио 
удруж«1ве поменуго у § 356 (2) закона o радњама у смислу предњег наређења оснује за сва 
предузећа исте сгруке без обзира, да ли иста имају карактер индустријске или занатске радње. 

2) Олредбе тач. 3 § 420 и § 438 Закона o радњама од 5 повембра 1931 престају ва- 
жити од дана ступања на снагу овога Закона, a враћа се у живот закон o општннској мерини 
(кантарини) од 31 јануара 1896 с тим, да нма важитн na целој територији Краљевине. 

До сада наплаћене општивске мерине примају се на знаи>е и одобравају. 
3) Одредбе тач. 1 и 8 § 420 Закона o радљама престају важити од дана ступања на 

снагу онога закона, a epaha се у жинот закон o сеоским дуЈјанима од 25 октобра 1870 са 
изменама н допунауа од 20 фебруарз 1891 и уредба o касапницама од 8 зприла 1839, у ко- 
лико се односи на издавање касапница у аренду. 

4) У закону o промету филмова од 5 децембра 1931 чине   се ове  измене и допуне: 
а) §§ 7 и 8 укидају се. 
б) Први став § 9 мења се и гласи: 
„Кинематографи су дужни да код сваке претставе прикажу и no један или пише 

филмова културне садржине. Кинематографи су дужни да у својим редовним програмима 
прикажу и филмове дома11е израде, и то најмаи.е 50/0 од дужине тих програма прпказаних 
свака 3 месеца. Код кинематографа са свакодневним прегставама, који мењају своје npo- 
граме Maibe од шест пута у месецу Министар трговине и индусгрије може да повиси тај 
проценат домаћих филмова до 10°,, у колико буде довол.но домаНе продукције"" 

в) У § 10 у место износа: .5.000.— до 20.000. — " долазн износ: „50.— до 6.000.— ". 

3. Министарство шума и ру,дника 

§ 41 допуњује се 

У четвртом реду после речи .рударска" додати: „и шумско индустриска предузећа, 
као и за цластиту режију, коју су дужни вратити на крају рачунске године." 

§42 
Додају се нове тачке које гласе: 
в2а) да до доношења специјалног закона o уређењу државннх шума оптерећених служ- 

беностима, којн je предвиђен у § 184 закопа o шумама, нздаје бесплатно из држзвних шума 
неопходно потребно дрво за грађу и огрев личким и далматинским насељеницпма — земљо- 
радницима na исти начин, као и осталим сервитутним овлаштепицима. 

26) да може до доношења специјалног закона, добровољцима, инвалидима и безкућ- 
ннцнма као и рапије подељинати и давати у закуп државно шумско земљишге у границнма 
Правилника o спрово1је1ву унутарње колоннзације, одобреног решењем Мипистарског савета 
од 8 децембра 1924 годнне Бр. 53556. 

Сво дрво које би се палазило на подељеним чесгицама има се платити no шумском 
ценовнику. 

У тач. 5) под a) после речи: »судским путем" ставити тачку, a остали текст брисати. 
У тач. 8) под в) другп и трећи став бришу се. 
13) да може сукцесивно на терет текућих шумских и рударских прихода за 1933/34 
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o виохвб год. наређииати преко надлежних каса исплату општинских прнреза и осталих самоуправних 
дажбина разрезаних oi стране општинских судова на држапне неспорне шуме и рудпике за 
буџетску 1931132, 1932|33 и 1933|34 год. укупно динара 30,000 000. — 

14) да no сагласпостп Мипистарског савета може с обшром на Уредбу o поступку 
посредовања и сздање привредне прнлике допуниги и изменитн Правилннк за продају произ- 
вода државних рударских предузећа Р. Бр. 10201;28 од 15 октобра 1928, с тим, да се овим 
Правилником не могу снижаваги потражииањч држане без одобрења мипистровог и саглас- 
ности Министарског савета. 

15) да изузетно од прописа закона o ограничацању државних шума од 27 марта 1930 
год. одрели информативне комисије од једног вишег шумарског чиновника и надлежног сре- 
ског шумарског рефереита односно вршиоца дужности којн he обићи све оне срезове где 
још није тпршено ограничавање државних шума и предложити, који се шумски комплекси 
имају ограничаватн за државу no прописима закона o ограничава11>у државних шума од 27 
марта 1930 год., a који се без даљег нмају привремено оставити на име економске потребе 
заинтересованима. 

Трошкови ових информатнвних комнсија падају на терет суме од 3,000.000. — динара 
одобрене на ограничавање државних шума у тач. 10 овога §-а. 

Одлуке у овом погледу доносиће на образложени предлог информативне комисије 
Мнниистар шума и рудника no одобре11)у Миннстарског сапета. 

Поједини интересенти на овакво остављене комплек-е, у колико се буду појавили 
спороки, pacnpaBnhe своја потраживања редоииим закоиским путем. 

16) да може сопственицима, којима je признато право својине иа имања у грапицама 
државних шума no чл. 24, 25 и 26 закона o ограничавању држанних шума од 1922, no сво- 
једобно изда^м им уаерењима од сгране Минисгарства шума и рудника и решењима Мини- 
сгарског сазета, a који се ннсу убашгинили у заковском року no чл. 32 Закона o огранича- 
вању државних шума од 27 марта 1930 год. продужптн рок убаштињења још за једну го- 
дину дана од дана ступања на снагу овога закона с тим, да се за то време, на освову под- 
нетих напред поменугнх уверења и решења, убаштипе; као и онима којима je у границама 
ограничених државних шума, a no државннм тапијзма, потирђеним код надлежних судова 
признато право својине на земљишта, a која су до сада то прзво изгубнла због пропуште- 
них рокова no закозу o шумама и закону o ограничавању државнпх шума, или су на ова 
земљишта била убаштнљена, na су им баиггинке за време рата пропале. 

16 a) да може лицнма, чија je кућа и зиратна земља остала после ограничења у 
државној шуми, продужити рок за убаштињење за једну годину дана, рачунајући од дана 
ступања на снагу овог закона. 

Сопственици могу доказивзтн право својнне код редовног суда свима доказним сред- 
ствима, предвиђеним у грађанском судском поступку. 

Допуштени су као доказ и сведоци, без обзира na вредност имовине. 
17) да из редовнпх буџетских прихода може исплатити разлнку личних принадлеж- 

ности no тексту партнје 1 позиције 4, и партије 2 буџета за 1932|33 годину, у укупном из- 
носу од динара 1,564.193.91-  — 

§ 42 a (нов) 
За снабдевање   малих    домаћих   пилана,   које немају   свог    резервационог   подручја, 

a чији годишњи капацитет прераде не прелази 300 куб. метара дрвета у облом, може Мини- 
стар шума и рудпика   продати   дрво из државне шуме   до   износа   годишњег   капацитета no 
наплати таксе прописане у важећем цеиовнику шумских производа. 

§ 43 
У првом реду првог става испред речн: „казне" ставити: „1)" a у тексту место бро- 

јева: ,1), 2), 3) и 4)« ставити: „a), б), в) и г)". 
Додају се следеће нове тачке: 
„2) регални данак оаносно рударска пристојба за повластице, рудна поља, рудне 

мере и међупросторе издане na основу важећнх рударских закона у Краљевини износиће у 
будуће   за сваки хектар годишње 2.50 динара. 

3) рударска  пристојба за површинске мере износи за сваки хектар годишње дин. 1.50. - 



65 

4) тарифскн бројеви 289, 295 н 298 закона o таксама мењају се и гласе: 
1) Тар. Бр. 289. — За право простог истраживања руда и копова, као и за свако 

понављање истога права, за сваку општину  300   — динара. 
2) Тар. Бр. 295. — За поновно задобијање права простог истраживања no § 36. ру- 

дарског закона за сваку општину 503. — динара. 
3) Тар. Бр- 298. — За прено: права добивене повластнце: 
а) потлуп 10.000. — динара. 
б) делимичан  5.000. — динара . 
За лигните остаје стара такса. 
5) Ha полручјнма првостепених рударских иласти у Загребу, Љубљани, Сарајеву и 

Сплиту наплаћују се следеће таксе: 
1) за ровну дозволу, као и за свако продужење 

ровие дозноле, за свжи срез Дин.   40.   — 
2) за дозволу сваког заштитног поља, сзморона (прогоследа) ....    Днн.    20.  — 
3) за поднесак зз рулиа поља, рудне мере и понршипске мере, међу- 

пр.сторе и концесије Дин. 100.— 
4) за уступање (пренос) зашгитног пол.а, саморова (протоследа): 
а) потпуно     .    .    .    ,     - Дин.   50.— 
6) делимнчно Дин.    30.— 
б) За дозволу да се м^же располагати са   рудом   добијеном   од   ис- 

трзжних радова наплаНнзаће се у целој држави такса од Дин. ICO.—" 

§ 43a (нов) 

Ослобвђају сс сопствеиици угљених рудника од наплате најамннне, оштете у материјалу 
и свнју других трошкова за Kopnmiieie сочде за дубинско 6ymeihe, својиие ОдеЛ)ења за ру- 
дарстно М^ннстарства шума и рудникз, које су угљено рударска предузећа користила у 
цил.у инстражинаи-а рудокопа до закључно 19^0, a за која je потражипања рударска дирек- 
цчја Министарства шума и рудиика преко државних правозасгуппика поднгла тужбе. 

Наплаге се неће вршити и у случају да су no тим тужбама уследиле и судске пре- 
суде надлежннх државних судопа. с тим, да ne мо«е бити повраћаја из државне касе за већ 
упла!1е11с суме. 

§ 436 (нои) 

Cne борове културе у срезу Босиљградском, у укупној површини око 69 хектара, 
које су биле ограиичше од суда за orpannaeibe државних шума у девет комплекса као др- 
жавие, имају се нратити у посед пређашњим сопстаеницнма — уживаоцима, како прнватним 
лицима, тако и селима и општинама. 

И. МинистарстпО социЈалнс политике и нароАног здравља 

§ 44 

Додају се none следеће тачке: 
,12) да у споразуму са Министарсгвом просвете, пољопривреде и трговине и инду- 

стрије пропише правилпик o уређеп.у, васпнтном послозању и издржавапЈу Дома слепих Краља 
Александра I у Земупу. 

12a) да изда прећишћен текст Пензионог закона за намешгеннке од 1906 са свима 
односима изменама и лопунама, који важи на територији Дравске, Приморске и једног дела 
Зетске бановине односно бивших покрајипа Словеначке и Далмације, с тим да текст закоиа 
може стилистички и језично исправити. 

13) да у вези одредаба закона o грађењу и проширењу здравстаених установа, може 
под истим условнма из средстава фондова којима располаже, позајмитн и угрошнтн још до 
динара 4,000.000.— за довршење и уређење нове зграде Мииистарсгво социјалне политике 
и народног здравља. 

14) да из Санитетског фонда може утрошити суму до динара 500.000.— за донршење 
новог хируршкотинеколошког павил.она Државне болнице у Скопљу. 

15) да може личие издатке инвалндских судова   и  Вишег инвалидског  суда  за  бу- 
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1,000.000.— динара. 

16) да може no одобрењу Мииисгарског савега одредити принадлежности државних 
чиновника исељеничке службе у иностранству. Исплата ових прннадлежности преко кредита 
одобрених у државном буџету пада на терет исељеничког фонда. 

До 31 марта 1933 годиие остају у важности и одобравају се ранији додаци особља 
исељеничке службе, како у иностранству тако и у земљи на тербт исељеничког фонда a у 
износу редуцираном за 10%, како je било одобрено no решеЉу Министарског савета Бр. 
41846 од 29 јула 1930. 

§ 45 

После тачке 3 додаје се тачка За, која гласи: 
За) Одобрава се решеље Министарског савета K Бр. 749 од 7 јула 1932 , те се овла- 

шИује Министар финансија, да може почев од 1 априла 1933 на нме отплате износа од ди- 
нара 6,000.000.— који je no споменутом решењу Мннистарског савета издан Државном од- 
бору за помоћ и обнову од поплаве пострадалих крајева у 1932. упоси у буџет годишње no 
динара 600.000.— a до потпуног намирења издане своте заједно са 5% интереса Исељенич- 
ком фонду. 

После тачке 4 уметнутн следеће нове тачхе: 
4а) Kao болничка служба no § 20 Закона o болницама има се сматрати и клиничка 

служба. 
46) При обрачуиавању и наплати болничких трошкса у јавним болницама у смислу 

§§ 7 и 8 Закона o болницама као снромашна /ица. која се ослобађају пла11а11>а болничких 
трошкова, имају се смаграти следећа: 

1) За лече^е у болницама за душевне болести, ^орески обвезннци са годиши.ом не- 
посредном порезом до 400.— дннара закључно. 

2) У осталим јавним болницама и то: 
а) порески обвезници са годиши>ом непосредном порезом, — изузимају11и порез пз 

кућу у којој станује, и од ње немају никакав приход до 200. - днн.  38кл>уч110. 
б) удова са више од троје малолегне деце и старешине задруга са више од rpoje 

малолегннх чељади са годиш11>ом пепосредном порезом до 400.— дипара закључш. 
Овом повластицом не могу се користити ona лица која плаћају на име непоср^дног 

пореза до 200.— односно 400.— дииара годншње, a имају другу какну имовину или приход, 
на који се лнчно задужују порезом као на пр. хартнјс од вредностп, новац дат новчаиим за- 
водима na приплод, командитно уложен вовац у какву радн>у или предузеће, акционарски 
капитал, концесију o ослобођешу плаћа1ћа пореза и слично. 

Од плаИања болничких трошкова ослобађају се без обзнра на порезе и сва лица, за 
која се утврди, да би плаћање болничког трошка угрозило привредну е13истенцију љихову 
или њихове породице. 

Додаје се нова тачка 9, која гласи: 
9) Ослобађа се задруга „Југословенски просветнн фнлм у Београду" обавезе да по- 

врати зајам од 250.000.— дииара који joj je решеп.ем Министра социјалне политике и на- 
родног здравља Ст.Бр. 38338 од 11 августа 1931 године додељен из сретстава Исељеничког 
фонда на име помоћи за сннмаље и приказивање фипмова   o  нашој земљи  у   иностранству. 

§ 45a (нов) 

1) Одобрава се начелно решење, којим je одређено експроприсање нмаи,а у сврху 
подиза1ва новог насеља Сремске Раче. По пристанку петроварадинске имовне општине и 
власника експрописаних земљишта, може се накнада за експрописана земљишта дати у шум- 
ском земл>ишту поменуте имовве општине. 

2) Власници повоподигнутих кућа окућница у новом насељу CpeMcka Рача ослобађају 
се свих државних и самоуправних такса за уписивање у земљишне књиге свога права con- 
ст^енсстп na додељене им Kylie и окућнице. 

3) Ha подручју старог насел.а Сремска Рача з^брањује се стално настањивање или 
подизаше нових з1-рада за становање tne дотле, док се то подручје не обезбеди од поплаве. 



в 
4) Грађани иасељз, поплављепих у 1932 којима je држава под,игла куће o своме 

трошку, с тим да они држави надокнаде учињепи издатак за подими.е куће путем одређених 
голиш1бих отплата, nehe MOIIH своје куће задужиги пи огсвојити, док не исплате држави учи- 
н.ене и»датке. Ta се забрана огуђе1ва има забележиги у земљишие кшиге no тражењу над- 
лежног среског начелства. 

5) Ko поступи противно одредби тачке 3 овог § a казниИе се новчано од 10 до 500.— 
дииара, a за случај пеисплате новчане казие у оставл>е110м року, затвором од 1 до 10 дана. 
Кал»у опу изриче срески начелник. 

§ 456 (нов) 

Ипвалидима, који су no инвалидском закону од 4 јула 1929 распоређени у 1 групи 
инвалидв, a пензија им je ozpeijeiia према принадлежностима no закону o чиновницима од 31 
јула 1923, Заксиу o државном саобраћајном особљу од 28 октобра 1923 и Закону o устројству 
нојске и морнарице од 9 августа 1923 ирипадају почев од 1 ацрила 1933 погпуне принад- 
лежности положаја са кога су пензионнсани, a које су принадлежности према поменутим 
закснима улазиле у основ ва одређеивање пеизије. 

Ј. Министарство с|>изичког васпитанха парода 
§ 46a (нов) 

У § 10 закона o оснивању Сокола Краљевине Југославије од 5 децембра 1929 додају 
се нови станови, који гласе: 

.При upHM3iby у државну службу имају првенство чланови соколских организација". 
„У државним и банончнским предузећима примају се ua рад првенствено чланови 

сеоских соколских чета и соколских друштава". 
.Сеоским соколским четама признаје се карактер привредних организација, те се овла- 

шћује Мивистар пољопривреде, да уз сагласност Минисгарског савета може овима додељи- 
вати извесве помоћи из средсгава државне пољопривреде закладе, у смислу закона o унапре- 
ђивању пољопривреде од 6 септембра 1929". 

III РАЗДЕО — ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ 

§ 48 

Додају се нове тачке, које гласе: 
4) Принадлежности исплаћене no оалукама o службецнм односими, које су повиштеае 

пресудама Држзвног савега, нататнНе се од службеника на кога се поништена одлука односи. 
Чиноиннци, који су оиакве одлуке спрем^и и подпели на одобрење надлежном Мн- 

нистру или за то овлашћеном органу, одгозарају за начнаду штете пред Главном контролом, 
ако зз донешење таквих одлука ведосгају основни и ја:но предвиђени законски услови и 
ако ваступи немогућност ваплате од службеника, на кога се поништсца одлука односи, 
Одлука Главие конгроле постаје извршна кад je услучају жалбе одбори Касациоии суд. Рок 
жалбе je 15 дана. 

5) Министри могу посгављзти и премештати службенике своје струке, у гравицама 
укупиог броја и укупног кредита одобреног na лнчне расходе тих службеника no буџегу, без 
обзира на шихово бројно стање и внсину кредита одобреиих истим буџетом у Мивистарству 
и појединим банским упрзвзма или финанснјскнм дирекцијама и њихозим подручним уста- 
новама или осталим установима, 

§ 51 

У тач. 2 став 1 после речи: „предузећа", додати: „У звањима која не повлаче право 
на пензију". 

У тач. 2 под в) место цифре ,1,499.— динара" сгавити: „4.999. динара. 
Ha крају додају се нове тачке, које гласе: 
5) Одредбама овог парзграфа te дира се у проиисе уредбе o додацими на скупоћу 

држаипих пензионера. 
6) Претседници н начелници општијз, ако и уживају какву нагрзду за рад у Општини, 
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изузимају се од наређењз овога параграфа, те,   ако су   држаппи   пензиовери.   примају споју 
пеизију у потпуности. 

§ 53 

Тач. 2 мења се и гласи: 
2) Члановнма комисије за полагаи^е држаиних стрЈчних нспита и виших државних 

стручних испита где ови постоје, не припада награда ни од државе нн од кандидата. Сви 
прописи појециних закона уредабз и правилника, који су са овим у супротносги стављају се 
ван снаге. 

У тач. 3 у другом реду после речи: „се" додају се речи: „без одобрепл опште 
седнице Главие контроле," 

§ 55 

После тач. 3 додају се следеће нове тачке: 
4) у § 24 Ззкона o продуже11>у важиостг! одредчба досадаши.их финансијскнх закона 

и закона o буџетским дванаесгинзма од 31 јула 1929 после речи; „пензије и инвзлидске пот- 
поре" додати: „као и у разделу — „државвих дугова". 

У § 33 истог Закона у седмом реду место речи: „до 1928 29   године закл.учио" ста- 
пнти: „до 1931/32 године закључио". 

У § 40 нстог Закона, у трећем реду, месо речи: ,до 31 \ирта 1929године" ставитн 
,до 31 марга 1932 године." 

У дванаестом реду бришу се речи: „за 1928/29 год " 
После сгава 3 § 64 истог закона додају се нови ставози кој< гласе: 
До доношења закона o самоуправним финанслјша одобрс1ве Мннистра финансија за- 

мењује законско оилашћење укотико се такво закЈнско озлашћен^'; 3i   завођ^ње   нових   или 
поаећање сгарих општнискнх иамега и дажоина, no посгојећнм   ззконима захтева. 

Призаају се и одобрзвају одлуке, које je Министар   ф^нансија на   оспови   става   hl 
овог §-а до сада донео. 

5) У тачци 5 става 1 § 153 Закола o чнновницима и тачки 5 сгав 1 § 159 Закона 
o државном саобрзћајном особљу на крају месго тачке ставлл се ззпега и додају се речи: 
„a ако постану неспособни за привре1]ива11>е што се има угврдити комисијски аналогно про- 
пису §-а 83 издаваће им се породичпа пензија, док ова неспособност траје, но под условом, 
да je неспособност ваступила до навршене 23 године живота и да немају сопствеиих сре- 
дстава за издржава1ве. 

Став 2 ^' 153 Закона o чиновннцима и став 2 § 159 Закона o државном сазбраћа;ном 
особљу укида се. 

6) У § 132 Законз o чиновннцима и § 138 Ззкона o држаином саобраћајном особљу 
додаје се нопа пета тачка, која гласи: 

„5) Ступањем у самоуправну службу у asaiba која повлаче право на пензију, док 
служба траје. У случзју, да овакав службеник добије пензију и од сзмоуправе не може ужи- 
вати обе пензије, Beh има право избора." 

7) Од 1 априла 1933 престаје обавеза осигурања no Закону o осигурању радни^а 
свих оних лица која се узнмају на рад у служби државе као контрактуални чиновннци бнао 
no Закону o чиповпнцнуа било no одредбама специјалних закона. 

Уредба o потпорнои фонду помоћног особља у службн државе има се сходно при- 
мењивати и на конграктуалне чиновнике поменуге у прегходном ставу. 

8) Од дана ступања на снагу овога закона престаје обавеза осигурања no за<ону o 
осигурању радника за све општинске службеиике и служитеље. 

g) У сгаву 1 члана 4 Уредбе o потпорном фонду помоћног особља у службл држаае 
додаје се нова, шеста тачка, која гласн: 

,6) Днсциплинске новчане казне дневничара, контрактуалних чиновника и хоиорарних 
службеника'. 

10) Прописн § 124 Закона o чиновницима и § 131 Закона o државном саобраћајном 
особљу имају се разумети тако, да се у време одређено овим пропнсима, рачуна само време 
проведено у активној државној служби, и то no свом ефекгивном трајању и да у овим слу 
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чајевима нема места примени одредаба §-а 123 Закона o чнношшиима   и §-а   130   Закона   o 
државном саобраћајном о:обљу, a no којима се започето пола године рачуна као ueia 

Решен.а o пензијама, којима je признат за пепзију већн проценат од положајног до- 
датка   услед погрешне примене закона, подвргиуће се резнзији са повратном снагом. 

11) Члан 11 решења Мнппстарскога сапета ДРБр. 42300 од 17 априла 1924 нма се 
разумети тако, дт породччни додатак иа скупоћу припада изузетно од чл 9 тач. 2 истог 
р^шења само мужу а<тивном државном службеннку, чија je жена такође акгивнн државни 
службеник н то кад су оба супружника са служоом у истом месту и кад им je услед тога 
један од личних додатака на скупоНу смањен na половину. Према томе за време од 1 маја 
1924 до 1 јула 1931 муж активнн државви службеник нема право no чл. 11 решења Мини- 
старског савета ДРБр. 4230Ј/24 na породични долатак na скупоИу за жену, која je запослена 
у служби државе као дчеЈНича"), коиграктуални ч^повник или хопорарпи службеник, пошго 
тада ne постоје два личпа додатка на скупоћу од којих би се једап имао CMaibnrn na поло- 
випу, већ мужу прппада потлуп личпи додатак na cKynoiiy, a жепи погпуна месечна паграда. 

По административннм споровнма окончзиим у супротпости са предн.им тумаче11>ем 
ne могу се донос^ти пикакве одлуке, a суме које су до сада наплаћепе имају се вратити 
државпој каси. 

12) По peujeihy Мипистарског савета ДРБр. 11^220 од 6 септембра 1923 могу се 
узети у посгупак само оне молбе, које су подпете до 31 децсмбра 1931 и то са свима уре- 
дннм долумептима na основу којих се може допетн решеп.е o исплгти. Молбе поднете без 
уредних докумепата сматраће се као да пису ни подпете. Уредносг докумената у крајњој 
ипстапцији цени Минисггр финапсија. 

13) Одредбе § 2 Закопа o укидању, изменн и допупи закопс<их пропнса који се 
односе na врховну државну упраиу оц 3 децембра 1931 r, ne односе се na узимаше у слу- 
жбу коптрактуалпих чиновпика. Према томе остају na спазн пропиги става 2 § 163 Закопа 
o чиновницима и сгава 2 § 169 Закона o државпом саобраћајном особљу, с тим да се на 
крају ових прописа додају речи: „у саоразуму са Мннистром финансија". 

14) Одобрзва се бапска паредба од 16 октобра 1920 бр. 17329, no којој се уредба 
o додаиима na cKynoiiy државпих службеника, пепзиопера, пепзиоперки и њихове сирочади 
од 29 септембра 1920 ДРБр. 130000, „Службепе повине" од 7 октобра 1920 Бр. 15, није 
односила"на нап.ско лугарско особље. 

15) Погледњи став тач. 3 § 11 Фипапсијског закона за 1932/33 годину има се разу- 
мети тако: 

а) да се ослобзђају плаћања вредпости за примљене предмете из плена лица и уста- 
нове, сем оних побр^аних у тач. 3 § 1 Ззкопа o ликвидацијн уступлзеног ратног плепа, ако 
целокуппо пенапла}1епо дуговаи.е једпог лица или установе ne прелази суму од 5.000 дипара; 

б) да се дугопање преко 5.000.— дипара појединих лица и установа за узети мате- 
ријал и друго нз плена, која законом пису сслобођепа n/iahaita целокуппе вредностн истих, 
отпишу и без вође1Ба судског cnop', ако се уверењима општипских власти утврди немаштипа 
дужника. 

16) Решеп.а Мипнстарства финаисф Бр, 147840/11 од 10 децембра 1932 и Бр. 4438/11, 
од 16 јапуара 1933 o д-^унама Правчлника o регулисашу промета девизама и валутама од 
7 окгобра 1931 годипе има обавезну спагу од данз обнародовап.а у „Службеним новинама". 

17) У сгаву 5 § 91 Закона o чиновпицима од 31 марта 1931 и ставу 5 § 92 Закона 
o државном саобраИајпом особљу од 22 јуна 1931, na крају, додаје се нова тачка, која гласи: 

„Подагке o раду у Соколу Крзљевине Југославије*. 
18) У члану 21 ставу 3 закона o Државпом савету и Управним судовима брише се 

последпЈа речепица, a место ње додаје се пов став 4 који гласи: 
„AKO je повређен закоп у корист појединаиа Указом, Минист<.рским решењем, реше- 

њем Бапа, решењем Комашапта жандармериј?, или одлуком које друге власти o службеним 
односима државпих службеника, контргктуалпих чиповпика и дпевничара грађанског и војног 
реда као и државних саобраћајпих установа, онда се у име државе јавља као тужилац код 
Државног савета Главпа контрола". 

19) Одредбе § a 98 закопа o чиновннцима од 31 марта 1931 не важе за среске на- 
челпике. Овај изузетак односи се и na рапије   случајеве  посгављења   среских начелника na 
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које друго зваше, у колико поједиаи случајевн   ннсу oeh расправљеин пресуддма Државног 
савета. 

20) У §-у 346 закона o чиновницииа под „VIII група" прва реченица мења се и гласи. 
„Пристав Министлрстава, банске управе, окружнзг инспектарзта и среског пачелстна (§ 45 ст.З)". 

21) Породицзма умрлих чланова Фонда војних музиканата, којима се исплаћује помоћ 
no тач. 4 § 14 Фнаансијссог закона 3i 1931-32 годнну припадз почев од 1 аарила 1931 лични 
додатак na скупоћу no чл. 2 таб. III уредбе o додацима на скупоћу држашшх пепзчопера Бр 
11330 1 од 14 марта 1932 са доцпијнм измепама и  допунама. 

Сае осгале одредбе ове уредбе имају се сјсодно примењивати и na породице o којима 
je реч у предходном ставу. 

22) Лекарима, којп се на дан ступап.а овога закона на снагу затекпу у држанној илн 
самоуправпој служби време које су провели пз војној дужпосги као лекари, сгуденти, у заро- 
бљенишгву, интерпацијн, као волонтери сапитестких установа у земљи или на страни у рато- 
аима рд 1912 до 1920 ззкључно, призпаје се у време ефектнвпе државне службе no ^ 113 
,и § 116 закона o чиповпицима — за напредозање и пензију — .с тим, да се на оспову овако 
призаатог времена, изузетно од §§-а 12 и 13 Закопз o чиповницима, распореде и унапредеу 
одговарајуће групе, рачупајући групну службу у смислу § 49 закопа o чиновпицима, одбија- 
jyhn кадровски рок од 14 месеци. 

§ 55a (иов) 

,Сенатори«а и пародним послзпицнма, биишим државним чиновницима, ако поново 
стуле у државпу службу, рачуна се за папредоваше и пепзију све врема које су, почињући 

,од 28 повембза 1920 године, провели као сенатори и народпн посланици. 
Прн повратку у државну службу за њих не важе одредбе § 62 и § 49 Закопа o 

чиповнпцима од 31 марта 1931   године." 
У случају neimiOHHcaiba нз њих се ne односи сгав 1. § 268 Закона o чиновницила 

од 31. jll. 1931. 

§ 556 (пов) 

Кредитпе установе које, према својим правилима, имају право издана11.а обвезница 
(облигацнја), могу издавати у будуће те обвезпице само  ако добију за то потребну дозволу 

Дозволу за издаваше обвезница даје Миннстар трговине и индустрије, no претходном 
споразуму сз Министром фипанснја. 

56a (нов) 

2) Једини доказ o исплати, no зздужењима за разие таксе код Опшгнне града Бео- 
града, слуЉе уредпе и писмене потврде, овлашИепих олшгинских установа и oprana, бпло да 
су те дате на к1Бижицамз, било na чековним уплатницама, призпацицама или нозчаним књи- 
гдма, или no чековннм уплатнпцама снабдевеннм потписима oprana пошта. Поштанске штедио- 

{нице нли Јвених филијала, као и Штедиопице и Заложног запода Општине града Београда и 
њених филијала. При издавању потврде дотнчни оргапи дужни су поргд цотписа ставити и 

.јкиг надлештва код кога je наплата извршепа. 
Ha rope поменути начип издата уредпа потврда o пријему положепе суме служи 

к.ао дохаз o исплати оне таксе или дшбине н зз оно време na које гласи потврда, те према 
,овоме потврда o плаНеаој таксн или дажбини за познпје време: месеце и годипу не може 
служнга полагачу и дужпику као дохаз да су тиме подмирени и исплаћени рачунн истих 
такса, дажбина и т. д. за раније време: месеце и године. 

3. Рекламације no задужењима за све врсте такса и дажбина које убира Општина 
града Београда у колико рокови нису одређени особеним закопима, могу се вршити најкас- 
није за месец дана, рачунајући од доставе рзчуна или извештаја o задужењу, које je дужнику 
достављено убележавањем у књижицу, слањем рачуна или опомена иепосредно или преко 
потте. У ^оку од месец дана no досгави задужеља ипгересовано лице може тражити ис- 
прднку задужепл, коју je Општина дужна извршиги ако je утврђено да je погрешно, у про- 
тидном дужнику — жалиоцу ,се на захгев мора издати формално решење o одбијању нзвр- 
шења исправке no задужењу. To решење дужнику служи као доказ и докуменат који се 
подноси уз жалбу вишој надлежној власти у законом одре^еном року. 

:Рекламаци]е н жалбе не задржавају нарлдту. 
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6) Суд Општине града Београда може изузетно од чл. 97 тач. 11 под ,в" Закона o 
општинама^овласгити директора Привредно-финанснјског^оделења ГОпштине града Београда 
да може наређивати исплате за све личне издатке no платним списковима и појединим прн- 
знапицама, као и sa материјалне расходедо 10.000— динара, који се испостаиљају на основи 
решења суда илп одбора Општине града Београда. 

§ 56  (нов) 

1. Одобравају се: 
а) уговор o зајму закључен са Државном хипотекарном банком за подизање палате 

Југословенске академнје знаности;нТуметности у Загребу сходно решењу Миннстарског савета 
П.Бр. 39286 од 8 окто5ра 1932 године; 

б) исплате нзвршене на име месечпе иаграде позоришном дневничЈрском особљу 
Народног гледалншта у Љубљанн из кредига парт. 1 поз. 4 буџета Народиог гледалишта у 
Лзубљани за 193132 годину, a no решењу Мин. савега П.Бр. 2789 од 26 јануара 1933 
године; 

в) исплате обавеза из рапијих година Народног позоришта за западне крајеве у 
Сарајену и Сплиту одобрене решењем Министра финансија бр. 11130|I1 од 25 јануара 1933 
на основу § 8 тач. 2 Финансијског закона за 1932;33 годину; 

г) исалате обанеза из раиијих гоаина НЈродног пошришга у Осијеку одобрепе реше- 
њем Минисгра фиианснја Бр. 2349,11 од 26 јануара 1933 на оспону § 8 тачка 2 Финансијског 
закона за 1932|33 годину. 

2) Примају се на знање и одобравају: решења-Мипистарског савета Стр.Пов.Бр. 3|VII 
од 3 јануара 1933 и Стр.Пов.Бр. 44|II од 13 фебруара 1933 године и решење Министра фи- 
наисија Бр. 3009^1 од 30 јануара 1933 године o продуж^ву издавања обвезница лугрнјске 
21|1.0/о државне ренте за ратну штету; Указ Минисгарства правде Бр. 112527 од 3 новембра 
1932, o постављељу Управника казненог завода у Пожаревцу; одлука Одбора зз молбе и 
жзлбе Народне скупштине Бр. 2171 од 15 априла 1932, с тим, да се у свему no њој по- 
сгупи; одлука Одбора за молбе и жалбе Народне скупшгине Бр. 3867, од 18 октобра 1932; 
одлука^Одбора за молбе.и жалбе Народне скупшгиве Бр. 2495, од 26 априла 1932 и одлука 
Одбора за молбе и жалбе Народне скупштине Бр. 2496, од 26 априла 1932; одлука Ми- 
нистра фанансија Бр. 911/1, oi 22 јануара 1930 у вези указа Бр. 2057|II од 15 априла 1930; 
решење Минисгра финансија Бр. 105бЗј!, од 28 фебруара 1930 и решења Минлстра^ф^иансија 
Бр. 32500 од 28 фебруарз 1929 у веЈи са Бр. 29939,11 од 28 фгбруара 1930. 



Ha основу § 20 за она o пословном реду у Народној скупштини моли се Народна 
скупштина да нзволи решнти следеће одредбе: 

§ 56a (нов) тач. 1) 

1) Изводи из књнга no з1дужењима која су вршена или се буду иршила од стране 
Општиие града Беогрзда преко појелиних и.ених одеље1Ба, отсека, одељака и институциј?, a 
преко наалежних органа, за све врсте тлкса и даж5ина, потпун су доказ, у случајеиимз eno- 
рова нзмеђу Општнне н оиих на која зздужеља гласе, било да су то приватна лица, или 
установе и фирме, било лржавна надлештва н установе, сако у том сл>чају ако су заду- 
жења вршена на основи прописа, правила, закона или других одредаба уредно донетих и од 

- државнихЈвлгсти признатих и одобрених. 
Да би се изаоди из књига О.чптине града Београдт могли признати као потпун 

доказ мор^ју бити потписани од нлдлежних органа и оверени од стране суда, a no специ- 
јалном овлаш11ен.у суда   довољчо je и овера кметл прасника,   или општинског пуномоћника. 

Иапомиље се, да Je на седиици od 22-11-1933 od присуШ+их 28 чланова u заменика 
ФииансиЈског одбори за опу одрсдоу гласало 14 „за" a 13 „аротип". 

§ 56a (нов) тач. 5) 

5) Потраживања Општине града Београда no сеимз врстама такса и дажбина уредно 
укњнжена и на ззконима и законским пропнсима заснована не застаревају у колико то није 
особеним законима друкчије одређеио, али се могу отлисивати и водити као сумшива потра- 
жива1ва, делимично или у целостн, само у случајепима када се утврди уредним путем HCMO- 

гућност иаплате и прибаве докази o инсолв^гности дужникз. Доказе o немогућности наплате 
и инсолветнссти дужника прибавља Судско одељење Општине града Београда и на основи 
прикупљених доказа издчје yBepeibe, на о:нови којег се врши отписивање општинског по- 
траживања. 

Hafio.mibe се, да je на седиици on 22-11-1933 од присутних 30 чланова u заменика 
Финансп/ског odoopa за ову одредбу гласадо je 15 „за" a 15 „аротив'. 



IV 
Финапснјски одбор има част замолити Народну скупштину да изволи усвојити сжај 

извештај. 
Моли се Народна скупштина да овласти господина Министра финансија, да може 

изменити редни број партија и позицнја у буџету као и редни број параграфа и ставова у 
Финанснјском закопу. 

За известиоце одређени су r. г. Ош Гаврилови!! и Др. Анте Кунтарић. 

Секретар, Прстссдннк, 

Dr. Ante Kuntarić Dr. Нинко Перић 

Ч Л A H O В И: 
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Важније штампарске грешке: 

стр. 12 II ст.  ред   17 одозго 
стр. 12 II ст. ред 5 одоздо 
стр. 12 II ст. ред 4 одоздо 

стр. 13 I ст. ред 17 одозго 

стр. 14 II ст. ред 26 одозго 

сгр. 17 И ст. ред 2 одозго 
стр. 19 I ст. ред 11 одозго 
стр. 21 I ст. ред 4 одоздо 
стр. 22 I ст. ред 15 одоздо 
стр. 23 I ст. ред 17 одозго 
стр. 24 I ст. ред 13 одоздо 
стр. 24 II ст. ред 22 одозго 
стр. 31 I ст. ред 21 одоздо 
стр 31 II ст. ред 14 одозго 
стр. 33. II ст. ред 23 одозго 

стр. 33 II ст, ред 17 одоздо 
стр. 35 I ст. ред 13 одозго 
стр. 36 I ст. ред 28 одоздо 
стр. 36 I ст. ред 21 одоздо 

стр. 37 I ст, ред 23 одоздо 
стр. 37 II ст. ред 8 одозго 
стр. 41 I ст. ред 27 одозго 
стр. 42 11 ст. ред 24 одоздо 

стр. 42 I! ст, ред 31 одоздо 

стр. 43 I ст. 4 ред одозго 
стр. 49 ст. II ред 9 одоздо 
стр. 55 ст. II ред 12 и13 одоздо 

стр. 56 ст. I ред 19 одозго 

стр. 60 ст. I ред 26 одозго] 
стр. 60 ст. I ред 22 одоздо 
стр. 61 ст. II ред 25 одозго 

II ред 26 одоздо 
II ред 28 одоздо 
II ред 23 одоздо 
II ред 8 одоздо 
I ред 5 одозго 
II ред 26 одозго 
I ред 28 одоздо 
II ред 24 одоздо 
II ред 26 одоздо 
I ред 1 одоздо 
I ред 28 одозго 

. 1 ред 12 одоздо 

стр, 61 ст. 
стр. 67 ст. 
стр. 68 ст. 
стр. 68 ст. 
стр. 70 ст. 
стр. 73 ст. 
стр. 77 ст. 
стр. 89 ст. 
стр, 92 сг. 
стр. 96 ст. 
стр. 99 ст. 
стр. 102 ст 

C T O J И: 

no изјави становишта 
доходак, je 

претстављају од 22)8
о|0 

Ta TeiuKolia господо предвиђена 
je 

воде непрестани  напор разору- 
жавања 

паш принуд 
и зато су  многе 

контимоваљем тарнфа 
ненсплаћени воде 

без трансфера и прнзиа 
нерентабнлио, и 
Ексксузивним 

заведе   нови  установи поредак 
није ограничено 

ни у тој 
тезаурирања иајбољн je 

je пореза у 
у један табора 

фзмозни  члан дао 
Kao Кпидос верум 

изјаву,   која   не сме остати не- 
одговорна 
конкретно 

службено je допуњивање 
врши na том администрацијом 

организација проведена 

„Italio fere de se" 
импордерабилнја 

поверењем 
ко да je 
Бакое 

идиом на 
граничног бедема 

чл. 78 
дно 

економска 
за које се зна 

идуонгв 
тиа... атори 

покрен 

T P Е Б A: 

no глави становника 
доходак, npe — 

престављају оптерећеље од 
22.8%, 

Ta тешкоћа   предвнђаља наро- 
чито je велика 

воде непрестани напор раздру- 
жавања 

наш принцип 
n зато јер су многе 

комбиновашем   тарифа 
иеисплаћени рачуни воде 

без  трансфера   и  прима и што 
нерентабилно; исто 

Ексклузивни 
заведе нови уставни поредак 

није ограничио 
Пссле речи Врховна управа 

стаиити заграду 
Избацити речи: артере и 

ннје у тој 
тезаурираља? Најбол1И je 

Испрапити овако: И деоба кре- 
дита била je таква да ми стгл- 

но добнјамо 
je порезу будућности 
у један део табора 
фамозни   члан 5 дао 

Kao купндус рерум нопарум 
(Cupidus rerum novarum) 

изјаву  која  не сме остати без 
одговора 
коректно 

службепо je доушаван.е 
врши надзор над том адми- 

нистрацијом 
оргапизација, no Миннстарствима 

проведена 
Jtalia fara da se" 
инпондерабилија 

после речи „распоред" треба 
затворити заграду 

померашем. 
који je 
Бакоње 
идномима 

граничног иационалног  бедема 
ЧЛ.   DO 

OHO 

не економска 
за које се не зна 

другови 
ти агитатори 
покренути 



C T O J H : T P E Б A: 

стр. 104 ci. 1 ред 14 одозго 

стр. 111 сг. II ред 14 одозго 
стр. 115 ст. I ред 11 одозго 

стр. 116 ст. 1 ред 25 одоздо 

народна пита 

стр. 
стр. 
стр. 
стр. 
сгр. 
стр. 
стр. 
стр. 
стр. 
стр. 
стр. 
стр. 
стр. 
стр. 
стр. 
стр. 
стр. 

стр. 
стр. 
стр. 
стр. 
стр. 
стр. 
стр. 
стр. 
стр. 
стр. 
стр. 
стр. 
стр. 
стр, 

стр. 
crp. 
стр. 
crp. 
стр. 
стр. 
crp. 

163 II ст. 
164 11 ст. 
165 1 ст. 
167 I ст. 
167 11 ст. 
168 II ст. 

I ст. 
II ст. 

169 
169 
169 II ст. 
170 1 ст. 
170 I ст. 
172 1 ст. 
173 I ст. 
178 1 ст. 
187 II ст, 
216 II ст. 
218 I ст. 

276 I ст. 
278 1 ст. 
285 II ст. 
292 II ст. 
295 II ст. 
296 I ст. 
296 I ст. 
312 I ст. 
319 I ст. 
328 II ст. 
329 II ст. 

I ст. 
II ст. 

331 
331 
334 II ст, 

реа 18 одоздо 
ред 17 одоздо 
I ред одоздо 
20 ред одозго 
30 реа одозго 
17 ред одоздо 
4 ред одоздо 
18 ред одоздо 
7 ред одоздо 
8 ред одозго 
10 ред одозго 
II одозго 
20 ред одозго 
24 ред одозго 
10 ред одоздо 
11 ред одозго 
24 ред одозго 

12 ред одоздо 
20 ред одозго 
10 ред одоздо 
20 ред одоздо 
31 ред одоздо 
31 ред одоздо 
15 ред одоздо 
13 ред одоздо 
26 ред одоздо 
15 ред одоздо 
18 ред одозго 
6 ред одоздо 
3 ред одозго 
1 ред одоздо 

335 I ст. 27 ред одоздо 
343 I ст. 7 ред одозго 
344 1 ст. 18 ред одоздо 
347 II ст. 21 ред одозго 
349 II ст. 21 ред одоздо 
368 II ст. 26 ред одозго 
VI. 16 ред. одозго 

дате 
може нн 

nhera одобра 
шикарање 
сумп.а 

расправа 
питомцима 
пагонску 

самосгалан 
ми као 

околности 
Тако 

Дал се томе 
уређена 
пролеталн 
да није 

Теодора Волфа није пацнфизам 

време 
illius 

стране које 
гледају 
част 
ди- 

гледају 
појединац 
Петић 
роза те 
ако je 
другове 
другове 

служило 
спровода 
изшини. 
којима 

коицентрације 
крстиће 
и нашу 

после речи „престављало спој* 
долазе још речи: »двеју страних 
држава у једну нову државу, 

seh je престављало* 
народна питања 

треба додати после речи „бу- 
џет" још речи: „тако га je Влада 
саставила,   резигниран   je   овај 

буџет4' 
после речи   „да   брани"   треба 
додати речи: свој образ, која je 

вековима знала да брани 
далеко 

може бити ни 
onher добра. 
шиканирање 

смутња 
растава 

потомцима 
поганску 
самостан 
ми их као 
охолости 

Ka ко 
Да ли се тамо 

урођена 
пролетери 

мислим да није 
Теодора Волфа који није паци- 

физам 
крене 
eius 

стране државе које 
гладују 

час 
дииара 
гладују 

као појединац 
Пешић 
роза фе 
остаје 
дугове 
дугове 

греба да  гласи: реперкусије н 
на нашу земљу. 

срушило 
спорова 
излишни. 
којом 

концентрацију 
крстећи 

и на нашу 

mu 



шшт lucosuvijc 
REDOVAN SAZIV 

ZA 1932/33 GODINU 

KNDIGA V 

OD XLII DO XLV REDOVNOG SASTANKA 

OD 17 DO 20 MARTA 1933 GODINE 

BUDŽETSKA DEbATA U NAČELU I U POJEDINOSTIMA 

BEOGRAD 
ŠTAMPARIJA VLADETE S. JANIćPEVIčA — KOSMAJSKA UL. SI. 

19   3   3 



39 



Pretsedništvo Narodne skupštine 

Pretsednik 

Dr.  Košta  Kumanudi 

Potpretsednici: 

Dragutin-Karlo Kovačević Dr. Avdo Hasanbegović 
Dr. Košta Popović 

Sekretari: 

Dr. Dragoljub Jevremović Dragomir Stanojević 
Ante Lj. Kovač Milan Mravlje 

Gavro Milosević 

Narodni poslanici: 
Avramović Branko, Adić Ante, Aksentijević Aleksandar, Aleksić Košta, Alilović Šaćir, Andelinović 

Grgur-Budislav dr.; Antonijević Dušan, Antunović Josip, Arandelović Jovan, Auer Ljudevit dr.; 
Babamović Jordan, Baljić Salih, Banjac Ljubomir, Barać Branko dr., Batinić Jozo, Bačić Stjepan dr,, 

Benko Josip, Beširović Dimitrije R., Bogdanović Iso, Božić Milan, BorisavljevićStrahinja, Bricić Stjepan, Bruš'ja 
Radoslav, Bugarski Dragutin J., Budišin Stevan, Bukvić Aleksandar, Bunović Milan; 

Cemović Filip, Cerer Anton, Cipušević Metodije; 
Ćirić Dorde, Ćirić Števan, Ćuković Milan; 
Čobrić Branko, Čoliadžić Hazim; 
Davidović Vitomir, Danilović Živko, Demetrović Juraj, Dervišić Dulaga, Dimitrijević Mita, Dimitri- 

jević Hadži-Todor, Dobrović Milan S., Dobrovoljac Milan J., Dovezenski Jovan S., Dodić Aleksandar Taka., 
Došen Mirko  dr., Dragović Miloš P., Drljača Branko, Drmelj Alojzij, Duboković Juraj; 

Đokić Risto, Dordević Vladimir, Durić Mihailo; 
Elegović Ivo dr.; 
Fidančević Toma dr., Fizir Viktor, Fotirić Arsa; 
Gavrančić Oton dr,, Gavrilović Oto, Gajšek Karlo, Glavički Božidar, Gospodnetić Franj i, Grajić Pero 

Grba Milovan dr., Grbić Emilijan, Grdić Vasilj, Grubanović Milan, Gruber Franjo dr.; 
Hajdinjak Anton, Hanžek Lavoslav dr. Hasanbegović Avdo dr. Hodera Svetislav V., Hribar Nikola, 

llristić Bora; 
Ivandekić-lvković Mirko dr., Ivanišević Petar, Ivančević Dušan, Ilić Srda Milan dr., Isaković Milivoje D.. 

Isaković Mito; 



Janković Velizar dr., Jevremović Dragoljub dr., Jevtić Životije, Jevtić Milutin Al., Jevtić Mihailo R., 
Jevtić Radovan, Jelić Milutin, Jeličić Boža S., Jeremić Živojin, Jovan Andrija, Jovanović Aleksandar, Jovanović 
Doka, Jovanović Jova, Jovičič Dobrosav; 

Kadić Husein, Kajmaković Omer, Kalamatijević Mihailo R., Kandić Joviša K., Katić Miloš, Kaćanski 
Stevan, Kešeljević Nikola dr., Kline Anton, Knežević Lovro, Knežević Stjepo dr.. Kovač Ante Lj., Kovačević 
Dragutin-Karlo, Kožulj Marko dr., Kojić Dragutin dr., Koman Albin, Kostić Dragutin dr., Kostić Milorad J. dr., 
Kraljević Dragan dr., Kramer Albert dr., Kraft Stevan dr., Krejči Anton, Krstanović Risto, Krstić Vladimir, 
Krstić Zarije S,, Krstić Milutin, Krstić Mihailo V., Krstić Simo, Kuzmanović Lazar K., Kujundžić Andrija K., 
Kujundžič Bogoljub K., Kumanudi Košta dr., Kuntarić Ante dr., Kunjašić Joahim, Kurtović Vojko, Kurtović 
Šukrija ; 

Lazarević Milovan M., Lazarević Todor dr., Lazarević Teodosije K., Lazarević Filip S. dr., Leušić 
Đuro dr., Lisavac Mladen dr., Lončarević Ivan dr.. Lončar Ivan, Lončar Stanko, Lukić Živan dr., Lulić Petar, 

Makar Dako, Maksimović Božidar, Maksimović Stjepan, Malančec Vlado dr., Marinković Vojislav dr., 
Marjan Đuro, Marjanac Simo, Markić Franjo, Marković Velimir Ž., Marković Milenko dr., Marković Milorad 
P., Marković Nikola, Mastrović Ante F., Matica Pavao, Matić Doka N., Maceković Matija, Mašić Marko, Me- 
likoš Milan dr., Mijić Milan D,, Miletić Vjekoslav dr., Miletić Vladislav, Milošević Gavro, Milošević Mladen P., 
Milutinović Milinko R., Milutinović Milorad D., Misirlić Jovan T. Mitrović Jovan R., Mitrović Ljubomir M. 
Mihailović Ilija P., Mihailović Svetislav dr., Mozer Hans dr., Mohorić Ivan, Mravlje Milan, Mulalić Mustafa A. 

Najdorfer Mirko, Nedeljković Uroš P., Nikić Nikola dr. Nikić Fedor dr„ Nikodijević Arandel D. 
Nikolić Branko dr., Ninković Tripko, Novaković Tode dr., Nuić Petar dr; 

Njamcul Ranko dr.; 
Ostojić Đuro dr.; 
Pavlič Alojzij, Palaček Ivan dr., Parabućski Dorde, Paranos Špiro F., Pahemik Frano, Patrnogić Ljuba, 

Perić Mate] dr., Perič Milivoje D., Perić Ninko dr., Perko Dragutin V. Petković Milan, Petovar Lovro, 
Petrak Nikola, Petričić Živko dr., Petrovič Marko, Pešić Milutin, Pivko Ljudevit dr., Pištelić Slavko A. dr., 
Pogačnik Viktor, Popović Dimitrije On. Popović Dobrivoje Ger. dr., Popović Dušan, Popović Jeftimije, Po- 
pović Košta dr., Popović Milan V., Popović Milan dr. Popović Svetislav dr., Praljak Nedeljko, Preka Ni- 
kola, Prekoršek Ivan; Princip Jovo, Prša Šime dr. Pustoslemšek Rasto, Pucelj Ivan J.; 

Radivojević Lazar Lj., Radić Ivan, Radović Savo dr., Radonjić Milan, Radonjić Miljan, Rajić Toša dr.( 

Rako Janko dr., Rape Stane dr., Rorbaher Julijan dr.; 
Savić Arandel P., Savić Sava, V., Savković Ilija, Santo Gavro dr., Saračević Radenko, Sekulić Milan 

dr. Selić Joca M., Selmanovič Alija, Simić Milorad, Smiljanić Toma dr., Sokić Miloje M., Sokolović Nikola 
Spasović Vukašin, Spaliić Vlado, Spindler Vjekoslav, Spinčić Vjekoslav, Srškić Milan dr., Stažić Josip, Stajko 
vić Nikola, Stanič Andra, Stanišić Vladimir dr., Stanojević Dragomir M, Stanojević Milutin, Stevanović Živo- 
jin Ar., Stevanović Milan, Stepanov Milivoj, Stepanović Milan R. Stefanović Ignjat, Stijič Milan dr., Stojadi- 
nović Milosav  dr.  Stojković Milan D. dr., Stošić Stamenko, Strezović Krsta; 

Šarković Tihomir, Šega Ferdo, Šelmić Dragic M., Sećerov Slavko dr., Šiljegović Vladimir, Šiftar Ste- 
van, Šnajdar Franjo, Šumenković Ilija dr., Šurmin Đuro dr. 

Tadić Gligorije dr., Teodorović Vojislav, Tešić Maksim, Tolić Ignjat M. dr., Tomić Jakob, Tonić 
Todor R. Topalović Milan, Toromanovič Hasan, Trbić Vasilije, Trbojević Uroš dr., Trifunovlć Ljubiša, Trkulja 
Stanko, Trpkovič Stavra K.; 

Uzunovič Nikola, Urek Ivan, Urošević Mirko II., Urukalo Sergije; 
Valjavec Stjepan. Varda Sever, Vasiljević Stevan dr., Veličković Miladin, Veljković Veljko, Vidaković 

Vitomir, Vidić Ješa dr., Vidović Bogdan dr.,  Vošnjak Bogumil dr.,   Vujić Dimitrije V.,   Vukičević Bogić dr., 
Zaharić Čedomir, Zeljković Boško, Zemljić Jakob; 
Živanović Milan, Živančević Mihailo, Živković Negosim dr., Živojinović Dušan M., 



star bez portfelja, dr. Albert Kramer; 

star socijalne politike i narodnog zdravlja, Ivan Pucelj; 

star bez portfelja, dr. Hamdija Karamehmedović; 

star bez portfelja, dr. Dragutin  Kojić; 

star trgovine i industrije, dr. Ilija Šumenković; 

star pravde, Božidar Makslmović; 

star saobraćaja, Lazar Radivojević; 

star poljoprivrede, Jura] Demetrović; 

star vojske i mornarice armijski deneral, Drasomlr Ž. Stojanović; 

star šuma i rudnika, Pavao Matica; 

star finansija, dr. Mllorad Đorđević; 

star građevina, dr. Stjepan Srkulj; 

star inostranih poslova, Bogoljub Jevtić; 

star unutrašnjih poslova, Žlvojln Lazk; 

star prosvete, dr. Radenko Stanković; 

star fizičkog vaspitanja naroda, dr. Lavoslav Hanžek. 
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