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Д-Р КОСТА кумануди 

I (отпретседн; к 
Д-р КОСТА IH)! ini'."iT. 

Секретар 
МИЛАН MPABJf)E 

Присутни су г.г. Министри: Претседни« Министарског срвсра др. Милаи Сршкић,   Министар шума 
и рудника Папао Матица, Мшшстар физичкрг васпитанЈ? нцрода лр. Лаиосла!: Хаижек   и   Министар 

пољопривреде Др. Љубомир Томашић, 

ПОЧЕТАК У 17 ЧАСОВА. 

C A Д P, /К Л .1 : 
lipe диевног реда: 1 — Читап.с и vcnnjmi.e записимк, 

XLV1II редовног састанка; 
2 — Caoiiiincu.e манештаја Миннстра пољопривреде 

o повлачету предлога аакопа o измеиама и допунама no- 
јединих  .'.акоиских   прописа   b  arpapiioj  рсформи; 

:i — Саопттсн.с o nouionifn.v НароДно] скупштиНи 
од стране Министра пољопрквреде Ka решеше закоиских 
предлога o ликвидацији аграрис рсформе на великим по- 
сслима и o yiu'l]i'ii.,v вграрних однбса у ранијим пикрајм- 
нама Јужхч СрбиЈе и Црне Горе и Звконћ o насељавањ>1 
.l\ жних крајева; 

4 — CaoiniML'ihf o подношои.у Скупштини иа peineiM' 
законског предлога o изменаиа и допунаиа Закона o oir 
глучким зсмлЈама у Боснп и Хцрцегоаими од стране napoi- 
мих   посланика Хусеипа Кадића и другопа; 

5 -- CaoniiiTL'M,c o копституисаи.у Одбора за проуШ! 
вањс законских предлога o иеђувароднии уговорииа и 
споразуиииа; 

6 — Саотптење интерпелације народних послапика: 
Милоша П. Драповнћа na Мнпнстра финавсија o поступку 
чииоиимка Пореске Управе у Лебану; Милоша П. Драго- 
нића na Министра псЈљопривреде o поступку марвеног ле- 
кара        референта ветерипе Среза лесковачког Др. Марка 

Paiiinomilia; Др. Ммлапа Метикоша na Министра саобра- 
liaja o укидању објава за путовања службспика н пензио- 
псра држаиних саобраћајних устаноиа; Милоша П. Драго- 
milia на Претседника Министарског савета o ававсу од 1 
милиона динара угл»енику »Mai)iija4< у Церју; Др. Николе 
КеиЈељевића на Министра срцијалис политике и народног 
здравља o цеподношешу Нвродној скупштини предлога 
закоиа o инвалиднма; Јосипа Стажића на Претседника Мм- 
инстарсиог савета o .\aiiuiL-ii,y бив. народног посланика 
Ивана Краљића из Копрнрнице; Др. Фраше Грубера и 
другова па Mmmcipa пољопривреде o закл.учцима КОН- 
ферсццијс аграрних држава у Букурешту и стапу наше 
делегације na Лондонској конференцијц у погледу економ 
ско финансијских питања. 

7 — Отсуства пародмих посланика; 
Говорннии: лр. Никола Кешељевић, др. Фрашо I ру- 

Оер, Министар прл>опривреде др, Љубомир Томашип. 
Лиовии ред: 
1 - Претрес извсштаја одбора за прручавање за- 

конског предлога o ваздухопловној конвенцији између 
Крал.епнне Југрславије и Републике Аустријс; 

2 — Гласање и усвајање закопског предлога o ваз- 
дХхоплрвноЈ крнвепцији између Краљевинс југослапије н 
Републнке Аустрије.  
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Претседник др. Коста Кумануди: Отварам 
XLIX редовни састанак Народие скупштине. Изво- 
лнте чути записник претходие седиице. 

Секретар Милаи Мравл.е прочита записник 
XLV1II редонног састанка. 

Прегсециик др. Коста Куманудн: Има ли ка- 
ква примедба иа записник? (Нема) Прммедаба 
нема, записник je примљен. Изволите чуги закоп- 
ске предлоге. 

Секрстпр Мнлан  Мравл>е  чита:  Г,  Министар 
пољопривреда извештава    Наредау скутитнну ла 
iioniiuai   iipe.iKIP  закона  o  пзмепама  и  допунама 
чојединих законских прописа o аграрној рсформи 
Taj извештај гласи: 

КРАЛ^ЛМ IHA ЈУГОСЛАВИЈА 
Миннстарство 11ол.о11р11преде 

Министров кабинет 
К.М.бр. 116 

10 јуна  1933 године 
у Београду- 

BHNTmn^H 

ГОСПОЛИИЕ ПРЕТС1-/1НИЧЕ, 
У одговору na Baine писмо од 9 о. м. бр. 

16555/33 част ми je обавестити Вас, да повлачим 
законски предлог o измемама и допунама поједи- 
них законских прописа o аграрној реформи мог 
претходника г. Ј. Деметровића, као и то да сам 
иове законске прсдлоге доставио Прстгсдинттву 
Народне скупштине под К.Мр.бр. 117 и 118 за које 
сам молио хитност. 

Изволнте, Господине Претседннче, и овом 
приликом примити уверсп>е o мом особитом no- 
штоваил'. 

Миинстар 110л>опр11вредс, 
Др. Љ. ToMniinih, с. р. 

Претседнмс др. Коста Кумануди: У вези са 
овим тражењем предлажем да се прва тачка скипе 
са данашњег дневног реда. Прима ли Народна 
скупштина ово? (Прмма) Onaj je предлог примљен. 
Изволпте чутн закоиске предлоге. 

Секрстор Милаи Мравље чита: Г. Министар 
пол>опривреде, подиоси Скупштини na penicn.c 
Прсдлог закоиа d изменама и допупама Закоиа o 
ликиилацији аграрнс реформс на великим посе- 
дима од 19 jvna 1931 годиие са његовим измепама 
n дбпунама од 5 децсмбра 1931 годиие. 

Претседник др. Коста Кумануди: Предлажем 
Народној скупштини ла се овај законски предлог 
упути истом одбору који je проучавао предлог за- 
коча o изменама и допунама појслииих закои- 
ских njionuca n аграрној реформи. Прима ли Ha- 
родна скупштина? ( Прима). Onaj ће се закоиски 
прсллог упутити пстом одбору иа проучавање, 
коме je упућен n ранији законски предлог o аграр- 
иој реформи! Изволитс чути даље законске 
предлоге. 

Секретар Мнлан Мравље чита: Г. Мипистар 
полЈОпрмвпеде подпоси Скупштини на решење 
предлог законч b измемама и допунама Закона o 
vpeheiiA' аграрних односа у ранијим покрајинама 
Лужпе Србије и Црпе Горе од 5 децембра 1931 го- 
дине и Здконч p насељавању Јужних крајева од 
1.1 jvna 1931 године са његовпм изменама и допу- 
нама од 5 децембра 1931 године. 

Претседник др- Коста Куманудп: Предлажем 
Да сс ii овај закопски предлог упути на проуча- 
ван-е одбору који je проучавао предлпг закоиа o 
изменама и допупама поједиких законских про- 

ппса o аграрној реформп. Прима ли Народна скуп- 
штина? (Прима се). Изволите чути један посланич- 
ки законскн предлог. 

Сел-регар Мнлан Мравље чита: Г. г. Хусеин 
Кадић и другови, народни посланицн, подносе 
Скупштнни на pemeiiie предлог закона o измена- 
ма и допунама Закоиа o бсг.ичкпм зсмл.ама у 
Боснп и Херцеговини од 3 децембра 1928 годппе. 

Претседник др. Коста Кумануди: Предлажем 
да се и овај законски предлог упути истом одбору, 
кеме су упућени и остали законски предлози. Прп- 
ма ли Народна скупштина? (Прима се). Изволите 
чутн конституисање одбора. 

Секретар Милан А^равлЈС чита: Одбор за про- 
учавање закоискнх предлога o међународним уго- 
ворима и споразумима пзвештава да се конститу- 
ncao 9 jvna т.г. ii изабрао: за претседппка г. Бо- 
i(>i.\(')a i\yivii!,mlia, за потпретседннке г. г. Ферда 
Шегу и Стеваиа Tinpnha и за секретара г. Милоја 
CoKiiIii. 

Претседник др. Коста Кумануди: Ово се при- 
ма иа знање. Изволпте чути интерпелацпје. 

Сскрстпр Л1илан Мрапље чита: Г. Милош П. 
Драговић, пародни посланик, упућује интерпела- 
цију na г. Министра фимансија o поступку чинов- 
иика Порсске управе у Лебапу 0 разрезу пореза 
иа доходармму и пореза na куће n зграде. (Впдп 
пријгоп; 

Г. Милпш П. Драговп!!, пароднн послаппк, 
vnvlivje кнтерпелацију na г. Министра пол.опрп- 
вреде o поступку марвеног лекара — референта 
Ветерине Среза лесковачког др. Марка РапптовпИа. 
(Ппди прилог); 

Г. др. Милан Метикош, народни посланик, 
vnyhyjc iimopniMaiuiiv na г. Мпиистра саобраћаја 
o укмдању објаве за путовап>е службспика n пеи- 
знонера државппх саобраћајних установа. (Впди 
прилог); 

П Милот II. Драговић, пародни посланик, 
упућује интерпелацију na г. Претседнпка Mimn- 
старског савета o авансу 4.000.000 динара угље- 
иику „Марија" у Церју Тужном и тражи да joj сс 
призна првенство. (Впдп прплог). 

Прстссдиик др. Коста Кумануди: Има реч г. 
Милош Драговић да образложи тражепо првсн- 
стно. (Чује се: Иема ra!) Изволите чути дал>е nn- 
терпелације. 

Секрстир Милаи Мравље нита: Р. др. Нпкола 
Кешел.евић. наролнн послаиик, vnvlivje иптерпела- 
цију na г. Мииистра за социјалну политику n nap. 
здравље o неподношеил' Народној скупштини пред- 
лога закона o иивалилима n тражи ла joj се прпз- 
na првепство. Шпди прплог). 

Прстседиик др. Коста Кумануди: Има реч г. 
др. Кешељевић да образложи тражепо првенство. 

Др. Никола Кешељевнћ: Позпата je стваоЈ 
господо, да je Закои o иивалидпма, onaj првп који 
je био дпнесен, био пајбол.и. Ta i закоискп про- 
јекмт који je pahen no иајсавремеиијим закоинма 
којн cv постојалн дотле у Европп, бпо je Закои n 
чнвалидима. Taj закон који je донесеи према тим 
савремеиим закоиодавгтвима кол других култур- 
них чарода n који je бпо у главиом врло добро ИЗ- 
рађен према приликама у нашој земл.и, био je 
нпло кратког вска. Појавпла се, no пашем старои 
обичају, ревпзпја, али ne ревпзпја тога закоча na 
бол>е, пего ревизија na rope. Допесепа je друга 
псправка тога Закона o ппвалндпма којом je управо 
изигран цео смнсао Закона o инвалидима. И они 
л.уди,   господо,  благодарећи   којпма  ми   n   дапас 
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исинимо као слободии људи и као уједп11>еиа сло- 
бодпа велика држава, бачеии су na просјачки 
штап, допедепи су дотле да су добијали дозволс 
за просјачење no појединим варошима и селима, 
и то им je једини начин за егзистенцију, — то им 
je једино што пм je дала држава sa њихова упа- 
кажепа тела и душе — просјачки iirran, у место 
њихових руку и ногу, a umi су, господо, cue то 
жртвовали за слободу ове земље и за све нас који 
смо се овде окупилн, то je дакле морал којим се 
законодавство у питан.у инвалида до данас руко- 
водило! Ja мислим да Иародпа скупштина, нс глс- 
flajyliii ко je присталица кога клуба и које групе, 
VBiil,;) срамоту OBOI a поступка ирема пивалндима 
и надам се да lie примити хитиост овога мога иред- 
лога те да се највећа наша послератна срамота ис- 
прави. Због тога молпм Народну скупштину, без 
обзира ко коме ирииада, да усвоји хнтност ове 
моје интерпелације. (Ил.ескање na левици), 

Потпретседник др. Коста Поповић: Господине 
народни посланиче, пошто г. Мнннстар социјалпе 
политике uiije присутан да одговорп да лн прима 
хитност нли ne прима, то ћемо ретаватп o хитно- 
сти у понедељак на идућој сслиицн. Изволите чути 
да,љ>е интерпелације. 

CciipcTiip Милан Мрављс чита: Г. Јосип Ста- 
жић, народни посланик, упућује ннтерпелацију na 
Господина Претседника Министарског савета o 
хапшењу бившег народног посланика Ивана Кра- 
љића из Копрнвнице (Види прилог); г. г. Др. Фра- 
њо Грубер и другови, народни аосланици, упућу- 
ју интерпелацнју na г. Мнпистра пољопрнвреде o 
закључцима конференције аграрних држава у Бу- 
курешту n ставу паше делегацпје na Лондопској 
конференцији у погледу екрнрмскр-финансијск^х 
пмтаи.а и тражи да joj се призпа првепство. 

Потпрстссдиик др. Коста Попдвић: Реч има г. 
лр. Фрањо Грубер да сбра:- IU/KII хитност своје ин- 
терпелације. 

Др. Фрањо Грубер: Госпрдо народни прсла- 
пици, ja сам у пме своје и у нме својпх другова 
упутио на г. Мннистра пол>опривреде и вода јед- 
ну интерпелацнју која гласи овако: 

„ГОСПОДИИ1- Mili 1ИСТРЕ, 
I 1елокупна светска јавпост обратила je нај- 

већу пажњу припремама за светску прпвредпу коп- 
ференцију у Лондону која отпочпње са своји.м ра- 
дом 12 о. м. и од које оправдапо очекује напаћено 
човечанство барем олакшице у животној борби, 
ако ис и копачно решење привредне кризе. 

Аграрне лржаие, међу које спада n nama зем- 
ља имају нарочити интерес да на тој копфереп- 
цији реше проблем подизања иивоа цена пољо- 
гтривредних продуката. 

У том циљу одржана je иедавпо н једна коп- 
ференција у Букурешту na којој je учествовала н 
nama држава са задатком да формулпше захтеве 
аграриих држава око што бол^е заштнте њихове 
аграрне продукције. 

Вашим учешћима na тој коп(ј)ерспцији апга- 
жована je, Господипе Мпппстре, nama држава иа 
тој акцији аграрннх држава, na како пема јавносг 
никакво обавештење o томе, какви су закл.учцп 
створенн на тој конференцији, слободап сам упу- 
тнти   II;I Вас ова пптања: 

1) Какви су закључци економско-финансијске 
природе допесспи na тој Букурешкој конферен- 
цији, са каквом обвезатиом снагом између поједи- 
них чланова и ca крјим планом санације   иисли ис- 

тупати овај  аграрпи блок држава na Лопдопској 
конференцпји? 

2) Како je парочито закључепо да се загараи- 
тује подизање пивоа цепа аграрних продуката и 
да ли je у том погледу паша влада већ добпла јем- 
ства од иптересовапих држава, да lie пре/l 10\ 
аграрних држава остале државе учесппце Лопдон- 
ске прмврелне крнференције усвојити? 

За ову интерпелацију тражим хитпост и пр- 
венствр, коју hy образложити у Народпој скуп- 
пггппн усмеио. 

Изволите, i'ociio/niiie MiiiiiicT[)e, и оврм прп.MI- 
KOM iipiiMiriii увереп.е мога особптог поттоиаи.а." 

Господо народни посланици, до сада je био 
обичај да смо добијали обавештења o међународ- 
HUM састапцнма и o днскусијама које су na ТИМ 
састанцнма вођене у Народпој скупштппн тек по- 
сле рвих састанака. Ова нракса, нако допекле од- 
гр^ара аарламентарном режиму, mije попајбоља, 
јер се ту ne внди колнко je Влада успела да прр- 
лре са својим гледиштем на тим копс^еренцнјама 
Пртребно би бпло, да би се могао оценити успех 
иm пбраз гледишта једпе владс, да се зпа са ка- 
квнм je предлогом она пршла на ту крнфередцију 
na дасе после днскутује колико je ona с тим сво- 
јпм гледиштем успела нли колнки je пораз пре- 
трпела. C тога предлажем, обзиром na то што су 
већина пнтан.а политичке прнроде решена, наро- 
чито mro се палазнмо сада у пекој извеспој мсрн 
макар релатнвне полнтичке смнрепости, a сада се 
поклања првенствена пажња прнвредпим и фипап- 
сијским питањима, -- да се Крал^евска влада пре- 
ко Мипнстра нол.онрнврелс и вода, којн je актив- 
no учестмоиао у већањнма аграрпих држава у Бу- 
курешту, нзјаснн на којн начнп nama држава мн- 
гли да подигне ниво цена наших пољопрнврелннх 
продуката', нарочито да определп овде свој став, 
да .iii се слаже са предтогом Рузвелтовим или мож- 
да има какав свој посебап план, н да лн ово пи- 
тање пије узето у расматрање већ и na крнферен- 
цнјн у Букурешту и како, формулнсано, ono дапас 
гласи. 

Потребно je да се дапас поведе днскусија o 
овоме, јер ja се слажем са гледнттем да можемо 
тнме дати namoj делегацији, која je Beli отпуто- 
вала na копференцнју. пелику моралну прмоћ н ве- 
лику евептуалпу потпору ако би изложнлн гледи- 
тте које се слаже са иптересима народа чији je 
положај у овом моменту, обзиром na сел.ачкн ka- 
рактер name државе, врло бедан и јадан. Молнм 
г. MiimiCTpa да ми na ово пнтате да објашњења. 
Сматоам да сам хптпост довол.по образложир. 

Пртпретссп1"к лр- Коста FlonorFih: Има реч г. 
Мнпнстар пол.опрнвредс да се изјасни да ли при- 
ма поедложену хитнрст. 

Мшшстар пољопривреде и пода др. Љубо- 
Miip ToMamiih: Не могу примитн предложену хит- 
ност, јер сс o томе морам договорнтн н споразу- 
мети са другим ресорннм Министрима. 

Потпрстседии.к лр. Коста noiioBnh: Господр na- 
родни посланици, приступимо решењу o хитности, 
пошто г. Министар пољопривреде mije примио 
хнтност. Господа која су за тражепу хитност ус- 
rahe, a која су протнв хитпостн ce;iclie. (Већнна 
седи). Већина je седела, према томе хнтност mije 
прнмл.ена. Молнм r. секретара да нзволп пастави- 
ти даље читање. 

Секретор Милан Мравље саопштава: Наррдни 
посланик г. Amon Хајднн.ак моли sa 5 дана от« 
суства због приватних ХИТШ^Х  тослова, 



144 XUX ГЕДОПНИ СЛСТЛНЛК — 10 ЈУНЛ  193.3. 

Потпрстседц:!'; др. Коста Поповнћ: Одобрава ли 
Народма скупппика тражено осуство? (Одобрава). 
i )6ј;;|1.1.\јсм да je тражсио отсуство одобрено. 

! ipč.iasiiMo Ha Aiieimii ред. Прва je тачка ски- 
иута са ДНевнбг реДа'. Долазм na диевип ред 
лрма тачка: Ирстрес извештаја одбора за проуча- 
ван.с закоиског пред i(;ra o ваздухопловнбј кч^ивен- 
цијп HiML'hv iv'pai.emiuc Ју^ославије п Републике 
Лустрије. 

МоЛИМ пашч-тпоца г. Xot)epy да прочита одбор- 
ски извешта.ј. (Гласови: I Inje овде.) Онда he овај 
извештај прочитаги г. секпетар. 

Секрегар Мнл^н Мрапље прбчкта извспггај 
који гЛаси; 

НАРОДНОЗ СКУПШТИНИ 
Одбор за проучавање законског ирид ич-а o ва- 

здухопловној копвеицмјп између Краљевиме Југо- 
i' laniijc и Рспуб.ппа- АустриЈе завршио je поверемм 
му nocao na својој II седници од 24 фебруара тс- 
K.viie ro.-iinie усвојиНшн текстуелпо закопскп пред- 
лбг у iri'ie.iv u ппједипсч-тпма, те према томе Од- 
бору je пжх предцјжигп Кародној скупштини, да 
свај закписки предлог иМвбли усиојити. 

Ha известиоца ОДббр je бДредио г, Светислава 
Xoi)epy, народног посланика. 

24 фебруарћ', 1933 године 
Београд. 

i Iperce/uiHK Одбора, 
Скет. Хођгра, с. р. 

Gekpetap, 
Хаџи-Тодор ДимнтриЈевић, с. р. 

Члаиови: 
Гавро Милошевић, ć. p., Јоваи P. Митровић, с. р., 
Алсисамдар .1. Лукићј ć. p., др. Ннкола Кешељевнћ, 
с. р., Јак. С. Томић, с. р., (потпис нбчитак'), (пот- 

пис нечитак)" 

Потпрстседши: др. Коста Поповић: Пбшто се 
мнко mije јавио за iien, прелазимо о.чмах иа гласа- 
u.е. r.-iacalio се 33 и против. Мошм г. секЈнтара ДЗ 
изволи нзвршити прозивку. 

иа- Сскрст;<р Мнлап Л1равл.е, ирит  прозивку 
родних посланика који су гласали овако: 

Гласали су „за": ABIKIMOHUII Бранко, Ађић An- 
те, Алексић Koci a, Алиловмћ Шаћир, Анђелиновић 
Гргур Будислав Др., Антонијевић Душан, Антуно- 
i'iili Јосип, Ауер Људевит Др., Бабамовић Јордан, 
Баљић  Салих,   Батинић Јозо,  Бацић Стјепан .'lp.. 
Бенкб Јосип, Бешировић Димитриде Р„ Богдановић 
Meo, Божић Милап, Борисављевић Страхињај Бу- 
Ki'.uli Александар, Буновић Милан, Ваљавец Стје- 
пан, Васнљевић Стеван Др., Величковић МиладшЈ, 
Вељковић BejbKO, В^даковић Витомир, Видић Јешз 
др., Вошњгк Богумил Др., Гавриловнћ р.то, Гајшек 
Kap io, Грајић Перо, Грбић Кмилијаи, Грђић Васиљ, 
Даниловић Живко, Дервишић Ђулага, Димитрије- 
Biih Мита, Добровић Милаи С, Л.овезеискп Јован 
С, Дошен Мирко Др., Драговић Милрш II., Ђркић 
Рпсто, Ђорђевић Владимир, Живдновцћ Милан, >1<и- 
ваичевнИ Михаило, Живојиновић Душан М., Заха- 
puli Чедомир, Земљић Јакоб, Илић Срђа-Милан Др., 
Иеакс-вић Миливоје Ђ., Исаковић Мито, Јевремо- 
вић Драголлч') /lp., Јевтић Милутин Ал., Јевтић Ми- 
хаило Р., Јевтип Радован, Јеличић Божа II., Јова- 
крвић Лова, Јовичић Добросав, Кајмаковић Омер, 
Кандић   Јовиша   Р.,    Клинц   Антон,    Кнежевић 
Ловро,    Коиач    Анте   Љ.,    Којић    Драгутин   Дј1-, 
Комаи Албин, Краљевић Драган Др., Крсгановић 

Ристо,   Крстић Владими!),   Крстић Зарије,   Крстић 
Михамло В., KpcTiih  Симо, Кујукџић  Андрија  К., 
Кујунџић Богсл.уб К.. Кумаиуди Koćra Др., (прет- 
еедава), Kvmapiili Анте ,'lp., Куртовић Војко, Кур- 
loiuili IIlvKpiiia,   Лазаревић Теодосије К.,   Лончар 
Квап, Лончар Стаико, Лулић Петар, Макар Дако, 
MapKOBiiii   Велимир   Ж.,   Марковић   Миленко   Др., 
Матић TioKa li., Мацекбвић Матија, Машић Марко, 
Mir-iemli Вјек61слав /lp., Милетић Владислав,   Ми- 
raiu-Hiili Гаиро, Мисирлић Лован Т., MurpoBiiIi Љу- 
оомир, Михаиловић Нлија П., Мравље Милан, Ни- 
кић Никола /lp., Нинковић Трипко, Њамцул Ранко 
/lp., Остојић Ђуро /lp., Павлич Алојзиј, Парабућ- 
ckH Ђорђе,   Пахерник   Фрањој   Ilepuli Матеј Др., 
Иерко /Драгутии В., IleTKounIi Minaii, Петовар Jlo- 
вр'6Ј  Петрак  Никола,  Пешић  Мплутин,  Погачник 
Виктор;   Поповић Димитрије Oii.,   Поповић Коста 
/lp., (претседава), Поповић Милан 1'., Праљак Не- 
дељко, Прека Ннкола, ГТрскоршек Иван, Пустослем- 
шек Расто,  Радивојевић  Лазар  Лз.,  Радић Иван, 
Pajnli Toma Др., Рако Лапко Др., Рорбахер Лулијан 
Др., Савић Аранђел, Савић Сава В., Савковић Илија, 
Санто Гавро /lp..  Сарачеви^   Раденко,   СмилЈанић 
Тома /lp.,   CoKiili   Милоје M.,   Соколовић Никола, 
Спасоии!)   Еукашии,  Сттдлер  Вјекос-1ап,  Сршкић 
Милан /lp., Стажић Јосип, Стајковић Никола, Ста- 
nojeBiili Драгомир М., Станојевић Милутин, Степа- 
иов Мплпвој.   Стефановнћ Игм.ат,   Стијић   Mii/ian 
/lp., Ta.uili Глмгорије Др., Теодсфовћ Војислав, То- 
ааловић Милан, То^омановић Хасаи, Tp6iili Васили- 
јо, Трбојевић Урош Др., Трпковић Ставра К., Урек 
1 Inair, Физир Впктор, Хајдињак Аитон, Ханжек Ла- 
вослав /lp., Хасанбеговић Авдо /lp., Хрибар Нико- 
ла, Христић Бора, Церер Антон, Ципушевић Мето- 
лије, Чорбић Бранко, Чохаџић Хазим, Шега Фердо, 
Шећеров Славко /lp., Шиљеговић Вла^мир, llliuji- 
тар Стевап. 

Одсутии: Аксентијевић Александар, Аранђело- 
Bitli Лонаи,  Пап.ац Л-.убо.мир,   БараК   Бранко   Лр., 
Бркић Стјепан, Брушија Радрслав, Бугарски Дра- 
гутии, Будишин Стеван, Варда Север, Видовић Бог- 
даи /ip., Вујић Димитрије В., Вукићевић Богић Др., 
Гавранчић Отон  /lp., Главички Божмлар, Госпо t- 
нетић Фрањо, Грба Миловаи /lp., Грубаџовић Ми- 
лап, Грубер Фрањо /lp., Давидовић Витомир, Де- 
метровић   Јурај,   Димитријевић  Хаџи-Тодор,   До- 
брбвољац Мнлан .1., Додић Александар-Така, Др- 
л.ача  Бранкр,  Дрмел>  Aioianj,   Дубоковић  Лурај, 
Ђурић Михаило, Елеговић Иво /lp., Живковић Нс- 
госим /lp., Зељковић Бошко, Ивандекић — Ивко- 
вић Мирко /lp., Иванишевић ГТетар, Иванчевић Ду- 
inaii, Јанковић Велизар Др., Јевтић Животије, Јелић 
Милутин, Јеремић Живојин, Јован Андрија, Јовано- 
вић Алоксаидап, јовановић Ђока, Кадић Хусеин, Ка- 
ламатијевић Михаило Р, Катић Милош, Каћански 
Стевап, Кешељевић Никола Др., Кпежеви!! Cijeno 
/ip., Ковачевић Драгутин — Карло, Кожул. Марко 
п,р., Костић Драгутин /lp., Костић Милорад Ј. Др., 
Крамер Албсрт Др., Крафт Стевап /lp., Крејчи Ан- 
Tou, Крстић Милупт, Кузмановић Лазар, Куњашић 
Лпахим, Лазаревић Милован М., Лазаревић Тодор 
/lp., Лазаревић Филип С. /lp.,  Леушић Ђуро Zlp.. 
Лисавац Младен /lp., Лоччаревић Иван Др., Лукић 
Живан   /lp.,   Макснмовић   Божилар,   Максимовић 
Стјепам, Малаичец Владо Др., MapnnKOBuh Воји- 
елав Др., Mapiait Ђуро, Марјанац Симо, Марковић 
Ве тмир Ж , Марковић Милорад П.. Марковић Ни- 
кола, Масхровић Апте Ф., Матица Павао, Метикош 
Милан /lp., Mnjiili Милан Ђ., Милошевпћ Младен 
11., Милутиновић Милиико Р., Милутииовић Мило- 
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рад Ђ., Митронић Јован Р., Miixajj[(MiHli Светислав 
,'I,p., Мозер Хамс Др., Мр^ррић Иван, Мулалић Му- 
стафа A., Најдјорфер Мнрко, Недељковић Урош II., 
MiiKnii Федор Др., Никодијевић Аранђел Д., Hin.o- 
лић Браџко Др.ј 1 loBiKomili Тоде Др., Hynii Петар 
Др., Палечск Иван Др., I lapanoc Шииро <!>., llaip- 
nonili Љуба, Перић Милицоје Ђ,, Перић Иинко Др., 
ГТетричић Живко Др., Ретровић Марко, Пивко Jby- 
девит Др., Пиштелић Славкр A. Др,, Поповић Дс- 
GpHBoje Гер. Др., Iloiioiuiii Душаи, [Допрвић .Ie(j)Tii- 
лпгје, Поиовић Милаи Др., Поиовић Светнслав /lp., 
i Ipimmiii JOHO, llpuia Шнме /lp., Пуцел> Иваи .1., Pa- 
/lomili Савр Др., Радоњцћ Милаи, Радрнић Mii.i ап, 
Рапс Craire Др., РужиК Внктор Др., Секулић Мп- 
лан /lp., Селнћ Јоца М., Сслмаиовић Алија, Симић 
Милорад, Ciiaxiili Паало, Craiinli Аидра, ČraiiHumii 
Владимир Др., Стецанрвић Живрјин Ар., Стеваио- 
mili Милап, Стеванрвић Мнлги Р., Стрја^џшрвић 
Милослав Др., Стојковић Милан Ђ. Др., Стошмћ 
Cr;iMeirKo, Рхрезрвић Крста, Тешић Максим, Толић 
Игн>ат М. Др., Трмић Лакоб, Трнић Тодор Р., Три- 
фуновић Љубиша, Тркул.а Станко, Ћирић ^Борђе, 
Ћирић Стеван, ЋуковиК Милан, Узунрвић Нмкола, 
Урошевић Мирко Ил., Урукало Сергијс, Фиданчг- 
вић Тома Др., Фотирић Арса, Xol)epa Светислав В., 
i IcMOBuh Филип, Шарковић Тихомир, Шелмић Дра- 
гић Н., Шнајдар Фрањо, Шуменковић Илија /lp., 
1! [урмин Ђуро /lp. 

Потпрстссдпик др. Коста Поповнћ; Изволите, 
господо, чути резултат гласања. 

Гласало je свега 155 народних посланика, и сви 
су гласали за. Тнмс je примлЈен у иачелу законски 
предлог o ваздухопловној коивеицији ii3.\iei)y Кра- 
л.сииие Лугославијс и Републике Аустрнје. 

Прелазимо на претрес Закона у појелииостнма. 
Молим г. секретара да прочита § 1. 

Секретар Милан Мравље чита § 1. 
Потпрстссдипк др. Коста Поповић: Прима ли 

Скупштииа прочитанн § 1? (Прима). ОГ)јапл>ујем да 
je § 1 ItptnUBeK. Изволите чути § 2. 

Секретар Милан Мравље чита § 2. 
Потпретседпик др. Коста Поповић: Прнма лн 

I [ародна скупштина прочитани § 2? (Прима!) Објав- 
љујем да je § 2 примЉен. 

Прелазнмо na коиачио гласаљс. Молим г. секре- 
тара да изполи извршити прозивку. 

Секретар Л1нлан Мравл>е прозива иародие 
послапикс да гласају и omi су гласали овако: 

Гласали су „за": Аврамовић Враико, Aljiili Аи- 
те, Алокси!! Коста, Алиловић LLlaliiiii, Ап^елпновнћ 
Гргур Будислав Др., Антриијевдћ Душан, Аитуио- 
riili Јосип, Ауер Људевит Др., рабамовић Јордан, 
Баљић Салих, Батинић Јозо, l^ninii Стјепан /lp., 
Бемко .locmt, lieimtpoimli .'ј.имптрпје P., i)ci-;iaii<)nnli 
llr.i, Bo/Knli Mii/iau, Борисављевјић Страхиња, Бу- 
KHIIII Александар, Буновић Милан, Ваљавец Стјс- 
II;III, Васил>еви11 Стеван /lp., Величковић Mina.uiM, 
Вел.ковић Вел.ко, ВидакрвиН Витомир, BH;UI1I ,1еша 
;ip., Вршњак Бргумил Др,, Гцврилрвић Ото, Гајшек 
Карло, Грајић Перо, Грбић Емилијан, Грђић Васиљ, 
Датгпловић Жипко, дервншић Ђулага, Димитрије- 
вић Мпта, Добррвић Милаи С, Довезеиски Јовап 
С, Дошен Мнрко Др., Драговић Мплош 11., T^OKUII 
Ристо, Ђорђевић Владимир, Живановић Милан, Жи- 
ванчевић Мпхаило, Живојиновић Душан М., Заха- 
рић Чедомир, Земљић Јакоб, илић Срђа-ЛЈилан /lp., 
Исаковић Миливоје Ђ., Исаковип Мито, Јевремо- 
вић Драгрљуб Дрм JcBTiih Милутии Ал., Јевтић Ми- 
хаило Р., Јевтић Радован, Јеличић Божа Ц., Јова- 

иоаић Јова, Јовичић Добросав, Кајмаковић Омер, 
Клипц Аитом, Keme.i.eHiili Кикола Jlv-, Кнеже- 
uiili Ловро, Ковач Анте Jh., K'ojiih Драгутип Др., 
Ко.маи Албип, Крал.евић Дрб^ан /ll>., Kpcraiioiiiili 
Ристр; КрстиК Владимир, Kpctlth Заријс, KpcTiili 
Михаило В., KpcTHti Си.\а), КујунџиИ Аидрпја К., 
КујупџиЈ! Богол.уб К'., Кумануди Ксста /lp., (tipe^- 
седава), Кунтарић Aure Др., Куртовић Војко, Кур- 
inniih Шукрија, ЛазаревиК Теодосије К., .Лоича.р 
Р.иаи, Лопчар Станко, Лулић Петар, Макар Дако, 
Марковић Велимнр Ж., MapKoniili Мплеико /lp., 
Матић Ђока II., MaueKomtli Матија, Alamiili Марко, 
Милетић Вјекосгм! /lp., MIUICTHII Ваадмс ran, Ми- 
лршевнћ Гаиро, Mnciip.mli Лоиаи 'Г., Mmpiaaili .'l'\- 
бомир, Miixairionnli Илија 11., Мрапл.е Милан, Ми- 
Kiiii Микола /Ј.р., llmiKOBiih [Грипко; ГБамцул Рамко 
Др., Ocrojiih Ђуро Др., Павлнч Алојзиј, Парабућ- 
скн Ђ()р!)е, Пахсриик Фрањо, llepuh Alarej Др., 
Перко Драгутин В., rieTKOBuh AAii.ian, lleroisap Ло- 
и|'(/, Петрак Никола, I leimiti Мпаутпи, Погачппк 
Виктрр, HonoBnh Димитрпје On., HOIIOBHII Коста 
Др., (претседава), Ноповић Милан В„ Праљак Не- 
дел.ко, Прека Пикола, Прекоршек Иван, Пустослем- 
шек Расго, Радивојевик Лазар Л>., Раднћ Ивап, 
Pajnh Toma Др., Рако Јанко Др., Рорбахер Јулијан 
/Ј,р., Савић Аранђел, Савић Сава В., Савковић Илнја, 
Санто Гавро Др., Сарачевић Раденко, Смиљапић 
То.ма /lp., Сокић Милоје М., Соколовић Никола, 
Спасовић Вукатпп, Спиндлер Вјекослав, Сршкић 
Мнлан Др., Стажић Јосии, Стај^рвић Пикола, Ста- 
иојевиЈ! Драгомнр М., Стакојевић Мнлутин, Степа- 
нов Милнвој, Стефановнћ Игп.ат, Стијии ЛДилап 
Дрг, Ta.mti Глигорије /l])., Теодороиић ВојНСлав, 
Toimli Тодор Р., Топаловић Милаи, ТоромаЈимЈић 
Хасап, Tp6iili Василије, Трбојсвић Урош /lp., Три- 
фуковнћ Лзубиша, Трпковић СтавЈта К., Урек Мнаи, 
У|)укало Сергије, Физир Виктор, Хајдн11>ак Аитоп, 
Хаижек Лавослав Др., Хасанбеговић Авдо /lp., Хри- 
бар Никола, Христнћ Бора, Церер Аитои, Цппуик'- 
lutii Методнје, Чорбнћ Брапко, 4oxai.mli Хазим, 
IlJeia Фердо, Шећеров Славко Др., ШиЛ>ег6вић 
Иладимпр, Ши(|)тар Стеван. 

Одсутпн: Аксентијевић Алексапдар, АранђбЛО1- 
mili .loaaii, Бањац ЈћубОШф', Bapah Бранко Др;, 
Бркић Стјепан, Брушнја Радослав, Бугарски /Ipa- 
гхтии, Будишин Стеваи, Варда Север, Видовић Бог- 
лан Др., Вујић Димитрије В., ВукићевИћ Богић /lp., 
Гаврапчнћ Отон Др., Главички Божидар, Господ- 
Heiiili Фрањо, Грба Милован /lp., ПрубВНОВИћ Ми- 
лап, Грубср ФрШБО /lp., Данмдонмћ Р.итомир, Де- 
ML-Tp<jiiiiii Лурај, Димитријепнћ Хами-Тодор, До- 
бровољзц Милан Ј., Додић Алексаидар-Така, Др- 
л.ача Браико, Дрмељ Алојзиј, Дубоковнћ Јурај, 
Ђурпћ Мнхаило, Елеговић Иво Др., Живковић I le- 
rocnM Др/, Зељкошћ Бошкр, Ивандекић —■ Ивко- 
mih Мирко /!]>., Иванишевић Пстар, МиакчсниК Ду- 
таи, Јанковић Велизар /lp., Јевтић Животије, Је- 
лић Милутии, Јеремић Живојин, Јован Аидрпја, Ло- 
naiiomili Алексаидар, Ловаиовић Ђока, Кадић Ху- 
сеин, Каламатпјепић Мнхаило Р., Катић Мплош, 
ivahancKu Стеван, Кандић Лоипша Р., Кнежевић Стје- 
пр.Др,, Ковачевић Драгутин-Карло, КржулЈ Марко, 
/I.p., KocTiili /Ipaiviim Др., KocTiil. Милорад J. Др„ 
Крамер Алберт Др., Крафт Стеван Др., Крејчи An- 
ion, Крстић Милутин, Кузмановић Лазар, Кун>ашић 
Лоахи.м, Лазаревић Милован М., Лазаревић Тсдор 
Др., Лазаревић Филип Ć. Др., Леушић Ђуро Др., 
Лисавац Младен Др., Лончаревић Иван /I,p., Лукић 
Живаи /lp., MaKciiMomili Гшжилар, Максимовић 
Стјеиаи, Маланчец Владо Др., AAapmiKOBiili Врји- 
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глав Др., МврјаН Ђуро, iMapjaimu Симо, AlapKiMiuli 
Велимир Ж., Марковић Mnioji.n ti., Маркбв^ liu- 
K(\'ia, Aiat'Tpomili Aure Ф., Матпца Павао, Метикош 
Мплан Др., Mnjnh Мнлан Ђ., Милотевн!! Мла;и'и 
II, МилутишжиК Миликко Р., МилутМКбВИћ Мило- 
рад Ђ., Митрбвић Ловаи Р., Михај iii'.ili (.'иетнслав 
Др., Мозер N.iuc Лр., MoNopnii Иван, М\ n mii Му- 
CTai|)a A., Нај^орфејр Мирко; Неделкови!! N'poni П., 
llmciili Федбр Др., Миколијетг!! Apanhci /l,., Пико- 
лић Бранко Др.', Нбваковић Толе ,'lp., Uvuh Ilciap 
Др., Палсчек Иван Др., [lapdHOO lllmipo Ф.. ITarp- 
'Kinili .'hvoa, ГТерић МнливоЈе Ђ., RepHh 1 IIIHKO Др., 
Петричнћ >1<IIHK() ,'lp., I lL4|i()i!!ili Mapi«), Пивко Љу- 
девит /Lp., nmineinti Славко A. Др.ј Ihui JHIIII До- 
opimojL' Гср. Др., IlmioHiili Душаи, Ilonomih Јефти- 
.мијс, iioiioBnh Мнл^п /lp., lioiiciriii Светислав ,'l.p., 
llpitnunn Јово, Ilpina llliiMe Др., Пуцел. Иван J., Ра- 
ДОВИћ Оав'6 Дч-, I-a.K ii.uli ДАплаи, Paaoimii Mii.han, 
Рапе Стане Др., Py>i;nh ВиктУр Др., Сск\ mh Ми- 
лан Др., Селић Лоца М., CeiManomili Длија, CiiMiiii 
Милора^, Спахкћ В^до] Ortttmfi Лидра, ČTanniiinti 
Владимир /lp., Стеваноннћ Живојин Ар., Стевано- 
внћ Милан, Стспапоиић   Minaii   P.,   Стојадинови!! 

A\ii,i(4-(аи /lp., Стојковић Милап Ђ. Др., Стршић 
Стамелко, Строзовиа Крста, 'i'cumii Максим, Толић 
Иги.гл Д\. /lp., ToMuli Лакоо, Тркул.а Стаико, Ћирић 
Ћорђе, Tuipiili Стеван, ЋуковИћ Милаи, Узунов^ћ 
Никола, Фиданчеви!! Тома Др., ФотириК Арса, Хо- 
ђерја Светислав В., Цемовић Филип, III.ipKi.i'iili Ти- 
\n.\4ip, UIciMiili Драгић II., Шиајдар Фрањо, Шу- 
MCHKOIMIII l-I.iiija /lp., ШУрмиН Буро /lp. 

Потпјсгссдник др. Коста lloiioBuh: Изволите 
чути резултат niacaiba: Гласало je свега 158 иарод- 
них послаиика и сви су гласали за. Ти.ме je и ко- 
начио примлЈен законски предлог o ваздухоплов- 
ној коивеицији Узмеђу кразвевике Лугославије И Ре- 
публике Аустрије. У смнслу чл. 64 Устаиа onaj he 
се законски предлог упутити иа .'i.'.in рад Сенату. 

Са вашим пристанком ja liv дакашњ^ седницу 
закЛ)учити, a иДуНу заказујем за понеделЈак у 4 часа 
no подне са овим диевнпм редом: Прстрес извештјј- 
ја Одбора за проучаВање закоиског предлога o op- 
ганизацији ватрогаства. Прима ли Народиа скуп- 
штина предложеии днсвнн ред? (Прнма!) Данашњу 
седницу закључујем. 

Седиица je закључеиа у 17.30. 

П P И Л O 3 и 
ИИТЕРПЕЛАЦИЈА 

народпог послаиика Милоша Драгонииа на Господипа Мииистра финаиснја o поступку чпновннка 
Пореске упрапе у Лебану у разрезу порезе na доходарпму и разрсзу порезе na куће n зграде. 

Чиповиици Порескс управе у Лебану, прили- 
ком предлога впсипе доходарипе и порезе na 
зграде, im мало ne воде рачупа o стварппм прплп- 
кама и nn мало ne цепе стварпо стање, nero те no- 
слове обавл>ају потпуно пропзвол^ио n самоио.!.- 
мо. 11ма мпого случајсна, ако no сви колпко nx 
имвј да je niie.i i()>Kei!() за 150—200'; mirne до\о- 
дарппе nero mro je то бпло npomio тдино. 

Да су гп nopecKii чпновппцп поле водпли ра- 
чуна o томе, да je ова годииа нр.к) тетка, na n 
тежа nero прошла, остаиили бн б;;п прошлого- 
дишп.е стап.е, како би се држаипе n самоуправпе 
дажбипе могле платити. 

Слободап сам упитатп Вас, Господпне Miinn- 

1.) Лссте ли вољпп да овај рад спречпте n nc- 
праиите у граппцама платпве могућпосш rpahan- 
ства, водећи ипћк рачупа o државппм ппте- 
респма? 

3.) Лесте ли ио i.im казпитп чпповппке, којп су 
ОВО прпи-жол.по чшш.ш? 

A'io.m.M Пас, Господппе Мпппстре, да мп na ову 
иптерпелацпју пзволите одговорптн усмено у јед- 
ној од наредних ссдппца Народпе скупттипе. 

јупа 1933 годппе 
Београд. 

Иптерпелапт, 
Мплош Драговпћ, с  р! 

пародпп посланпк. стре, o следеКем: 
ИНТР.РПЕЛАЦИЈА 

народпог погланпкч  Милоша  Драговића na  Господипа Министра пол.опривреде,    због поступка 
марвепог лекара — реферепта петспппе Начелствл среза    лесковачког    г. др.    Л1арка    Рапитовића. 

Ловап Tacnli пз Лесковца, купио ie и утоварпо 
;-i jvna ове године у Врап.у 300 комада јарадп. — 
Марпеии лекар у Врању извршир je преглед пад 
OBiiM јарадпма n одобрпо вагопскп утопар. 

Кад je вагоп са јарадима прпспео у Лескопац, 
позват je марвени лекар г. др. Марко Ранитовић, 
те je извршио преглед над њнма. По извршеном 
прегледу n пошто je паплатпо свој хопорар, on je 
одоб[т() продају јаради   na  лесковачкбј   пијаци. 

Tacnli je ca својим особл>ем почео продају ја- 
ради, a г. др. Рапптовпћ се прпсетпо пакоп 20 сати 
те je позвао полпцијску власт да продају запре- 
чи. — Пошто ie нласт, састав^ена 6д поЛвдијскбг 
писара среза лескопачког г. Милентија Радовапо- 
вића n жандарма, дошла na пијацу, то je г. др. 
PaniiToniili иаредпо да сс сва јарад одмах отерају 
са пнјпце. И власт и г. др, Рапптовпћ прихватили 
су се путева n почели шибатн сел.аке — купце no 
РУкама, да пустс јарад, кбју cv пазарилц a веро- 
патно udi и купиЛИ. 

Ta су јарад од 4 јупа била затворена у шталп 
Општине лесковачке, где су бпла до још 7 a nepo- 
ватпо cv n дапас ту. — 

Слобочаи сам упнтати Вас, Господпне Mnnn- 
стре, o следећем: 

1.) Лесте лп вољни наредити врло строгу nc- 
трагу rio c.'ivnajv овога противзаконога рада др. 
Марка Ранитовића, којп je свој положај злоупо- 
требпо iianocehn штете псправппм трговцима? 

2.) Лестс лп вол.пп крпвца казнити, IIOIIITO га 
претходпо удаљите од дужпостп, док се истрага 
заврши? 

Молпм Вас, Господипе Миппстре, да ми no 
овој интерпелацнји одговор^те усмепо у једпој 
од наредних сслпица Наррдне скупштине. 

0   јупа  1933 године 
Београд. 

Иптерпслапт, 
Милош Драговпћ, с. р, 

нар. послапик 
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ИНТЕРПЕЛАЦИЈЛ 
наролног  послапика    др. Милана Мгтикоша, на  Господпна    Л^ниистра саобраћаја за укндање об- 

Јава за путопање службеника и пензноиера држапиих саобраћајних устаиоти 

Госиодиие Мипистре, 

Расписом од Пов. 401/1931 a no наређењу Гс- 
нералне Дирекције Државних жслезннца односио 
Министарства саобраћаја издато je још године 
И).'-51 iiapeljcn.e да глужбеиици државпих саобра- 
ћајних устапова, чланови њихових породица, пен- 
зионсри тих установа и чланови ii)ii\()Biix породи- 
ца могу ii\ гопати железпицом само уз посебну об- 
јаву. To наређење издато je било у ono време, 
када су деструктшши елсмспти у ипострапству 
моитиралп бомбе у name вагопе. 

Прошлс су Beh две lo/ume дана од тога наре- 
i>ei-t>a a mije пикакоиа оп(МВДанв потреба нзазвала, 
да се то наређење и данас подрЈкавв: 

Службеиици и пензмонери државпих саобра- 
ћајпих устапова ocjeliajy да су поставл.епи у 
некм подре^епп ciaii сирам других rpabana Луго- 
славије, јер остали грађани не требају парочитпх 
објава за слободно путовање унутар грапица 
наше државе, него се то тражи само од железнн- 
чара активних и иепзионисамих и од чланова њи- 
хових породица, a иитко савестан ne може na њих 
бацатн одговорпост за рад деструктпвппх елеме- 
ната. Huje право да су само службеппцп и пепзио- 
нери саобраКајиих устаиова поставл>епн као гра- 
})ани у неки нзузетии последњи ред гра^аиа ове 
земље, тим више игго ме1)у њима имаду мпоги 
који су читав живот радпли у интересу државе и 

њених саобраћајних устапова na mije гграво да су 
овим iiapcl)eii,c.M онакп поиижепп. 

Поипо у пашој земљи ne влада изнимно' ста- 
ii>e и пошто није оправдано да се чини неправда 
г.и-жбеппцпма n пензионерима државних саобра- 
ј.ајиих хгтаиопа, тв сам l'.af cioHo/ian умолигм Го- 
СПОДИНВ Мппистре да ми изволпте усмено у На- 
родној скупштини одговорити: 

1.) Постоји ли какаи oii|)ai!,ianii разлог да се 
свим железппчкпм служоеницима, пензионерима и 
њиховим породицама ограимчи.и) сшоодцо крета- 
ње у грапицама name лржавс? 

2.) Има ли начина да се води опидепцпја o пу- 
■ ^'■uiA- службспика n iiiaiaiioncpa држаппих сао- 
браћајних устаимиа na оппип- уцеткџ, ио комс се 
купују ре^кијске карте, којп чппп састаипи дсо 
њихових легитимација з^ iion-ianilieiiv вржн»у.? 

3.) Kamne ли pacniic Пов. бр. 401/19.'-!1 ставпти 
нзван снаге n службенике n пепзпоиере државппх 
саоорај.ајппх усганов^ пзједпачити са осталим 
грађанима ове земл.с, јср дапас и поундап и не- 
поуздан јиожс без пкакоиих опјава да путује no 
целој државп njieMa вољи како n куда xoiie. 

И?.волите, Господппе Мппистрс, прпмптн уве- 
l)eii>e o мом особптом поштовању. 

9. јупа   1933 годппе 
Београд. 

Др. Мнлап Метнкош, с. р. 
иародии ш послаппк 

ИНТЕРПЕЛАЦИЛА 
народног прсланика r. Милоша Драговића на Господина Претседипиа Мипнстарског сапета no пред- 

мету аванса од 4 мнлиона динара угљепику „Mapuja" у Церју Тужпом (Крај Вараждпна). 

C обзиром na гррње чињенице модим Вас, Гп- 
сподине Оретседниче Мттгтарског савета, да ми 
пзволпте   усменб   у   Пародпој   скулштини    одго- 

Господппе Претседппче, 

Министарство саобраћаја дало je 1931 г. угље- 
miK-v „Mapnja" у 1Дерју Тужном (крај Вараждина) 
аванс у изпосу ол i милиона дпп. Taj аванс je дат 
под тим услрвима да he та сума бити нјјплаћена 
лиферрвањем угљена државним саобраћајним ус- 
тановама. Кад je тај аванс дат рнда тај угл.еппк 
није био у стању да пзлпферује mi једап јсдтш 
вагоп угл.а na месец дана. 

Taj VIVM'HMIV ne вредп данас втпе од 20.00П 
динара a mije пише вредсо im опда када му je дат 
тај  авапс. 

У г. 1932 трчао je n тражпо пачип, како да се 
осигура држави то потраживање од угљеника, г. 
Живан Станковић бивши прмоћник гепералпог ди- 
ректорл државних жслезппца. On je nainao само 
ту сапкцпју да се то државно потраживање ocn- 
гура na тај начин што je ставио прибелешку на 
тај  угичтк. 

Ово je идеално савртено! Потраживање од 4 
милиона динара обезбе1)епо прнбслетком na угље- 
ппк-  Koju i!pe;j,ii једва 20.000 динара. 

Пошто je радом г. Министра cao6pafiaja и ibe- 
гових сарадника пастала штета од 4 милиона ди- 
нара за државну касу, потребно je да се утврди 

' i за давање овога аванса na угл>ент<, којн 
није вредео im онда mi данас пет пара динарских 
за државу н да се кривци казне a држава обезбе- 
ди за сву штету од 4 милиона динара и камату од 
дана издатог аванса. 

вррити: 
1) Je ли Вам познато да je г. Г.^ииистар сао- 

6paiiaja дао 1931 г. угл^ппку „Марцја" у Церју 
Тужном (крај Варажлппа) аранса рд 4 милпопа дп- 
нара под условпма да та сума буде наплаћена лп- 
(јјеровап.ем упљспа лржавппм caoupaliajmiM уста- 
новама? 

2) Je лн Вам по.чпато ла тај ммичтк mije ни 
до лапа дапатп.ега кроз иите од две годтк: 
даиа, лиферовао mn-n једап иагоп vivhena држаВИ? 

3) ,1е лп Пам ппзпато да тај угл.еппк ни 
oiria Ви лm даппс пије В1)едсо HR пет napa ди- 
пајккпх за држапу? 

4) Како прапдач' гЈоступак тадаттег n дапат- 
п.ег Министра с 5р ' 'ja што je дао 4 мплиопа 
динара иа Г)с:'.прелпи угљеник n комс je требало 
да полигпе тс великс nape n шта je с и.пма учпп.е- 
iio v ово доба тетке економскс кризе, a na штету 
саме државе? 

5) Каните ли обезбедптп државп суму од 4 ми- 
лиона динара тпме што ћете ставити забрану Mn- 
нистру саобраћаја г. Лазару Радивојевићу и me- 
говим саучесницима при томе послу, како на не- 
покретну имовину, тако на покретну na и плате, a 
уколико je ко сада у пензији и na љегове пензиј- 
ске припадлсжпостп? 

6) Лесте ли волзни издејствоватн peineme Ми- 
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нистарског савета да се нзабере анкета нз Народ- 
пе скуиштиие и Сената да прегледа и истражи све 
послове ове врсте у Мппистарству Саобраћаја. 

За ову интерпелацију тражим хитност и пр- 
веиство испред свих осталих. 

Изволитс п  у овој  прилици примити, Госпо- 

дипе Претседпичс Мпнистарског савета, уверење o 
мо.ме особитом nounonaihv. 

9   јуна  1933 годнпс 
Псоград. 

Милош П. Драгови!!, с. р. 
народни посланик 

ИНТЕРПЕЛАЦИЈА 
народног иосланика др, Ииколе КешсљеснКа, na  г.    Миннстра    соцмјалпе    полптике 

здравља o неподношењу Закопа o шшалиднма Ha родној скупштини. 

Госполмне Министре, 

Миједно питање у нашој држави од уједињења 
HHje било толико зансмарено као mnan'.e патних 
иивалида. 

Цела je ствар са законима o ннвлли.-шма iimii 
уакој као да сс желн да ппвалиди изумру гла um, 
J'i.'imi н боси, осакаКени ne само (^изпчки иогс ii 
морално оваковнм начшкш поступап.а. 

Лзуди који су дали своје здравл.е, своју кип u 
сне што су могли дати на олтар отаџбиие, остллп cv 
^аиемарени, a законн који су се на ч.их одко^или 
1Н'1|алц су се све гори од горега. 

Иико   после   yjefliiii.eii.a  нијс  смео   да   будо 

и    народног 

осигураи upe инвалпда. Нажалост осигурали су сс 
сви забуппипи, дезертсри и спекулаити, само сс mije 
11об[)инуло за инвалиде. 

Тражим да г. Мшшстар иајхитније поднесе Иа- 
родној скутитнни Закои o иивалилима, који би за- 
довољпо иравслне захтеве ичвалила према пред- 
логу Инвалидскзд Уцружеша. 

Тражпм да госполии Мииистар ОДГОВОРИ усмс- 
no v 1 lapo/moj скутптпии na ову иитерпелпцију 

Тражик хитиост за ову иптерпелацију. 
9 јуна 1933 годние 

у Београду. 
Др. Никола Кешељепић, с. р. 

ппродни iiociainiK. 

ИИТЕРПЕЛАЦИЈА 
народног послампка Стажи1.а Лоснпа, иа господипа  Прстседннка    Мипнстарског 

бив. пародиог посланика Ивана Краљића из Копр ивнице. 
савета   o   хапшењу 

Господнпе Претсједииче, 

Дана 24 априла 1933 године састали смо се у За- 
гребу мц народни посланици Лугословенског народ- 
ног клуба др. Никола Кешељивић, Светислав Хођера 
i| .točim Стажић са бнв. народним послаником Ива- 
и"м краљићем из Копривинце. Истому смо предали 
"a проучаваи.с програм и статуте Југословенске иа- 
Родне странке. To све су пратили органи полиције и 
'КаидармсриЈе, који су иас дапаче и легитимткпи 
и TOM приликом je један жандарм на иаше протесте 
"ЗЈавно, да то све оии раде no палогу Владе 

TOM згодом када се Краљић Иван враћао возом 
за Копривницу, скинули cv га жапдармп са воза v 
^Рижеицима, обавнлп na њему лични прстрес и оду- 
праике ПРОГраМ " СТаТуте   •'У^мовепске иарг.диг 

Ме1јутим na 18 маја 1933 годпне Ивап Kpa.hul. 
je дошао у БЈеловар, да сакупл.а потпмсе присташа 
за Лугословепску пародну странку, no полиција га 
. е ухапснла и спровела у затвор среском пачелству 
лада je у томе стигла — o томе хапшсп.у — Ш1;ест 
> ^еоград Југословепском пародном клубу били 
смо чзаслапи v Бјеловар. да извндпмп ствар, Милош 
;lpaiomill и Ст     llh Jocmi)    којн смо 6p?iiM возом 

ЧДМах дошлп у Бјеловар срсском иачелству Пптачи 
СМ() среског пачелппка зашто je Иван Краљић ухап- 
"^н, a on пам рече, да додуше mije пишта крпв али 
-1'1 Je ухапшен зато, јср je посјетпо др, Лебовића 
IIV(-,, .,1аж,,л" смо Л? '^Рал.пћа Ивапа, као педужног 
пустц na слободу. Срескп поглавар рече, да неможо 

Саопштили смо среском поглавару, да ћемо се при- 
тужнтн господппу Министру унутрашм^пх послова 
ради тога поступка и затражплн смо телефоиску 
везу са Беогрпдом, али срески поглавар je сам за- 
тражио везу телефопску са Загребом и након пеког 
времена саопттио пам, да КралЈића пушта иа сло- 
боду. Тако je Крал.-ић Ивап два дана одлежао na 
правди Бога у затвору. 

Радн тога свега молим Вас, Господппе Претсед- 
пиче Мппнстарског сапста, да ми изволпте усмсио 
у Народпој скуппгпшп одговорпти: 

1.) je ли Вам позпато, да je Краљић Ивап, бив. 
иар. посланик био аретиран од жандармерије у Kpn- 
жевцима 24 априла 1933 г. да су му тада одузети 
програм,   статути Лугословеиске пародпе странке? 

2.) je лп Вам позпато, да je Краљић Ивап на 18 
маја 1933 у Бјеловару ухапшеи, када je дошао, да 
прикупља иотппсе присташа Југословенске пародпе 
странке и да je до интервенције пародпих послани- 
ка Југосчовепског клуба одсједио два дапа затвора 
на правди Бога? 

3.) шта каиите одредити да управне власти ne 
спрсчавају рад na скупљању присташа Југослрвен- 
ске народне странке, када je рад na организацији 
ове странке одобрен no закопу. 

Изволите прпмити Господипе Претсједппче уве- 
рење o мом особптом поттовапЈу. 

Бсоград, 9  јуиа 1933 годпне. 
Јосмп Стажић, с   р. 
народни пбсланик. 
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КРАЉЕВИМА ЈУГОСЛАВИЈА 
Миипстарстио пофоориареде 

K. M. lip. 11H 
10. јуиа 1933 год. 

Всоград. 

П1>ЕТСЕДНИШТВУ ПАРОДНЕ СКУПШТИНЕ 
Београд 

Част ми je у прилогу дост^вити предлог Зако- 
на o изменама и допуиама закона o ликвидацији 
аграрне реформе на великим поседима од li) јуна 
1931 годинс са његрвим изменааЈа и допунама од 
5 децембра 193] грдиие, као и Указ Његовог Ве- 
ли'ча'нства Краља  од  10 јуна   1933 године  који.м 

сам оЕлашћен, да моту предлрг рврг закрна под- 
иети Народнрј скутптиии na решаваше, за који 
молим хипшсг. 

Мшвнстар иољоирииреде, 
Др. Јђуиомир ToMaumli, с. р. 

МИ 

АЈШКСАМДАР  1 

lio MH/focTu Божјој  и иол.и иародпој 

Краљ Југославије 

I la предлаг Haiiier Мииисгра прљбпривреде и  ао саслушању  Нашег Мшшстароког савета, 
a   na основу чл. 63 Устава Краљевине Југославије рстили смо и ретавамо: 

Овлашћује се наш Министар пољопривреде   да   може  поднети Народном Претставништву 
Kil^a'i.fi'iiMe Југославије на решавање ггредлрг Закрна o измеиама и доауиама Закона o лмквидаЈ^ији 
ai рарне рефррме на великим поседкма од 1!) јуна 19у1 годиие са њсговим изменама и допуиама од 
5 децембра 1931 године. 

Паш  Мипистар   полаодрлвреде   нека   naiipnni (лигј Указ. 

10 јуна 1933 год. 
Всоград. 

Министар пољриричреде, 
Л.р. Љубомир ToMaumli, с. ]>. 

АЛЕКСАНДАР с. р. 

3 A K O M 
/ o 

ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 
3AK(M-IA O ЛИКИИДАЦП.т ДГРАРМВ РЕФОРМЕ HA  ВЕЛИКИМ  ПОСЕДИМА  ОД   19 ЛУПА   1931 

ГОДИНЕ СА ИЗМЕНАМД И ДОПУНАМА TOPA l'.AK'OHA ОД 5 ДЕЦЕМ13РА 1931 РОДИПЕ. 

§ 1 

У § 8 ДРДају сс иови craiiomi. који гласе: 
„(5) Земљишта, која су земл.орадпици кугшли 

од нсликог поседника или су сгекли доселошћу 
(ч.пкаппјом) нли замеиили са сиојпм земл.иппсм 
upe 27 (j)c6pyai)a 1919 годпме те ona трајио песмс- 
тано иоседују и на дан ступан.а na снагу рвола За- 
копа, a промеие власности пису пронедеме у зем- 
.i.iiinmi.M књигама, нису објскт arpapuc реформе. 
f Ipo.Mciie права иласпости у аемфишшш К11>игама 
уредиће саме странке no односним законским прос 
писима. 

(0) Земл.пште, које Je нелики поседник добио 
у замеиу од земл.орадпика, састаипи je део великог 
прседа. AKO таквр земллииге не буде остаил.еио ве- 
ликом поседнику као максимум, експроприоаће се 
и у земл.ишиим књигама бестеретно отписати са 
имеиа зсмллиппо-књижиога власппка и уппсати na 
име и у власност аграрних субјеката.    Оштета за 

опако вкспрбврнсано землаппте ПОЛОЖИће се у сми- 
слу § 45 ouora Закопа код падлежпог суда." 

§2 

У 
„(6) 

10 мен.а се тачка (i м гласи: 
Земл.пшта грађевинских зома у градови- 

ма, Kopi.Ma je raj ННЗИВ службепо мризиат до дана 
кад овај Закоп ступи na спагу, у колико пнсу no 
досадаИ)Им закоиима уиогребл.епа за сврхе arpap- 
ne |)е(|)()рме као n све градске шуме. Грађевинске 
зоие за поједиме градопе утврДИће Мипнстар по- 
.ч.опрпиреле у сиоразуму са MHIIHCTI)()M грађевина 
и Правилником; 

Тачке 7 и  10 стапл.ају се ваи спаге, a тачке cS 
и 9 добивају иове бројеве 7 и 8. 

§3 
Параграф 12 мења се и гласи: 
„(1) Kao обрадиво земљиште експроприсаће 
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ce и оио шумско земЛ)Иште иа релатиином шум- 
ском тлу, које je до дана ступања na снагу овога 
Закона одвојено у сврхе аграрне реформе. 

(2) Према потреби, a у споразуму са Мини- 
стром шума u рудника, експроприсаће ce и ono 
земљиште na релативном шумском тлу, које ce на 
дан ступања na сиагу овога закона иалазн преко 5 
година под пољопрнвредном културом. 

(3) ЗемЛ)Ишта и зграде, у колико ce по § 14 
овога Закона ие оставе великом поседнику у тири 
максимум, и које ce могу употребити за јавне, др- 
жавне и рпштинске сврхс, a палазе ce у склопу екс- 
npoiipiicanor земљншта, могу ce експрОприсати у 
корнст субјеката из § 25 овога Закоиа. 

(4) Господарске зграде експЈ^оприсаће ce у ко- 
лико буду одговарале господарским потребама аг- 
рариих субјеката и у колико нису потребне власии- 
ку за вођеше господарства на делу поседа који му 
je остављен". 

§3а 

„Политичким општинама припада максимум 
од 100 катастарских јутара орапице, у колнко те 
површние нису већ одвојене. 

Општипски пашњаци, у колико ce у катастру 
воде као такви, a ne могу ce претворити у боЛ)у 
културу, не могу ce више узимати у сврхе аграрис 
реформе". 

§ 4 

Параграф 16 мсња ce ir гласи: 
„(1) Само ;!а ona угледиа гајилшпта стоке, за 

сргеле, за семеиарске стаиице и за нарочито орга- 
низована узорна господарства, за које ce стручио 
утврди, да je у народном господарском интересу 
потребпо да ce одрже, може ce оставпти великом 
поседу и преко максимума потребна површина зем- 
л.е као супермаксимум. Власник оваквог поседа 
дужан je Миннстарству пољопривреде ставити на 
располагање своје продукте путем првокупа". 

(2) AKO велики иоседник у току од 10 година 
од даиа ступања на снагу овога Закоиа не би у 
потпуној мери одржавао установе и обавезе из 
става 1, ради којнх му je супермаксимум остављеи, 
употребпЈЈе ce земљиште супермаксимума за сврхе 
аграрпе ре(1)орие no овом Закону. 

(3) Ča поврппша које су рсјгављене великом 
поседнику као супермаксимум брисаће ce забележ- 
ба забрапе отуЏшања и omepeliiiBaii.a no пстеку 
рока од 10 година. 

(4) Код супермакспмума пспод 300 катастрал- 
нпх j\'i;ipa, може ce забележба забрапе отуђпвања 
n оптерећивања брисати, ако велики поседпнк за 
површину апермаксимума уступн за сврхе аграрне 
реформе површину шумског нли другог за аграрне 
сврхе способног    земл^ишта    одговарајуКе    вред- 
HOCT1I. 

(5) Великим поседницима оставиће ce као су- 
Г1срмакс11м\м по отт параграфу првенствено сва 
обрадива зели^ишта са подземном дренажом која 
преостане преко ужег и iimper максимума, затнм 
остала обрадива земл.ппиа иа подручју водипх за- 
друга у колпко одговарају сврси супермаксимума, 
али ce ca оваквог зеиљишта нма брисати ставЛ)епа 
;<awc (сжба забраие оту^ивања и оптерећпвања". 

§5 
Код § 19 испушта ce прва речешша, a na то ме- 

сто долази: 

„(1) Сва земљиштћ велпкпх поседа која су no 
прописима досадап.пх закопа додељена аграрним 
субјектима из § 18 овога Закона, експроприсаће 
ce у њихову корист. Ако који од тпх субјеката ne 
примн доделЈену земљу, ona he ce доделитп и екс- 
проприсати првенствено у корнст једпог од naj- 
ближих аграрних субјеката и § 18 овога Закона. 
AKO nn ти субјектп земл>у ne приме, може ce ona 
дати за повеКање компетепције n заокругљавање 
пбседа и преко 10 јутара. 

Нови путевп, трговп и улпце у повпм пасељима 
cKcnpunpncalic ce као јавпо добро у корпст пад- 
лежпе управне општине, која nx je дужпа upe- 
узетп. 

(2) Остале површппе земље, које no овом За- 
копу остапу расположпве за сврхе arpapne рефор- 
ме поделпће ce n експропрпсатп no овпм наче- 
лпма". 

§5а 

Неподел^па подводпа и поплавама изложепа 
земљпшта као и земљпшта слабог квалитета (ne- 
сковпта n слатппаста) могу ce доделитп аграрппм 
субјектима и преко површине одређене тач. б. § 
19 овога Закопа. 

§ 6 

У параграфу 21 после речп   „дрбровољцима" 
додаје ce: 

„За онс добрбвољце којп су већ добнлп зем- 
љу, a na дап експропријације ne буду имали до- 
бровољачка уверења no Закопу o добровол>цпма 
од 31 авгусга 1928 годппе са измепама n допупа.ма 
од 18 септембра 1930 годнпе или ce na додел.епу 
земл.у ппсу населили, a дужпп су паселити ce no 
паведепом закопу, земл.а he ce експропрпсатп и у 
земл)ишним књигама уппсачп na пме n у власпост 
колоппзацпопог фопда Мппистарства поЛ)Опрпвре- 
де. Ha пме и власност добровољаца уписаће ce кад 
добпју исправна уверења, односно кад ce на земљу 
населе. Порез и остале јавпе дажбппе за ову зем- 
л>у плаћају надељени аграрни субјекти. 

§7 

У § 24 na крају става 2 пспушта ce ,,II 7". Нова 
алипеја става 3 у § 3 Закопа од 5 децембра 1931 
године ставља ce вап снаге, a додају ce повп ста- 
вовн којп гласе: 

,,(8) Ha црквеним великим поседима у Драв- 
ској бановини чпје шуме премашају 1000 хектара, 
пмају ce икспроприсати шуме и шумско земљиште 
no одредбама става 1, 2, 3, 4 n (i овог параграфа 
у року од 6 месеци пакоп ступаи.а na спагу овога 
Закопа o пзмепама n допупама". 

„(9) У осталпм срезовпма, паведеппм у § 2 
овога Закопа, може Мпппстар пољопрпвреде под 
условп.ма пз става 2 a у споразуму са Мпппстром 
шума и рудпика na велпкпм поседима, оспм опих 
из става 3 § 11, експропрпсатп пајвише до 25% од 
опих шумских земл.пшта која na поједппом поседу 
укуппо премашају 1000 катастарских јутара, na 
корпст: 

а) скупипе пасељеппка где ce нова пасења до- 
бровол,аца и осталих колоппста ne могу na други 
пачип осигуратп попашом и огревннм дрветом, a 
шуме ce палазе у управној onnnnnn, у којој je na- 
сеље нлн у суседпој; 

б) поједпппх облпжп.пх села, којима су те niv- 
ме потребпе за њихов развптак n папредак. 
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(10) Овлашћује се Miimiciap пол.оиринЈЈеде да 
у сноразуму са Мипистром шума и рудника доиссс 
Пјравилник o упрани иа свима деловима експропри- 
саних шума, вр^еНи рачуна o томе, да сс очува 
трајно шумско господарстио п цслииа господар- 
ских јединица . 

§S 
У § 27 после речи „обрадива" додају се речи: 

„мјш од аграриих интересената напуштена", a на 
крају као нова алинеја: „Услови под којима he се 
ово земљиште експроприсати, одредиИе сс I Ipa- 
вилником". 

§«а 

!1арагра(р 23 став 3 Mciba се и гласи: 
„(3) Цена се одређује na тај иачип, да се стари 

чисти катастарски приход земљишта друге класе 
катастарског бонитета, нзражен у крупама, помно- 
жи са количником 140, a за земљишта која пЛаћају 
воднп допринос са количникрм 120. Тако добиве- 
на сума je динарска цепа за I разред аграрне 
процене. 

§ HG 

У § 29 испушта се број 160 a место тога став- 
љ>п сс: „НО односно 120". 

§9 

Параграф 30 ставља се ван снаге, a §§ 31 и 32 
добивају нове бројеве „30" и 31", 

§ 10 

Параграф 33 мења сс п као § „32" гласи: 
„(1) За земљишта у градовима, којнма je тај 

назив службено призпат до дана кад овај Закон 
ступи na снагу, платпће се впша оштета, и то у гра- 
довима до 100.000 становника до lOO'/f, a у градо- 
иима преко  100.000 стаиониика до 200'/о". 

„(2) У случајевима где су у питању важни ип- 
тересн града na чпјем су подручју одузета и поде- 
Лзена градска земљишта или земљишта других ве- 
ликих прседника, na град или велики поседпик 
ставе аграрним властима на располагање одгова- 
рајуКу повртину csoje слободне земл^е изван 
градског 1шдруч'а, i\io>Ke Mniuiciap џрљопривреде 
дозволити премештање ненасељенцх аграрпих суб- 
јеката na та земл.ишта, a тако ослобођена земља 
у граду предаће се градској општини или великом 
поседнику na слободно располагање. Ha оваква 
земљишта велпких поссдиика имаде npauo прво- 
купа градска спштина". 

„(3) Опсег ових подручја код поЈединих гра- 
дова као n повишење оштете, утврдиће Министар 
поЛ)Опривреде Правилником". 

§ !1 . - Параграфи 3-1  и 35 добијају нове бројеве „§ 
33  и § 34". У тексту § 36 који добија нови број 
,,35" мењају се §§ 32 и 33 у „31 п 32", a § 37 којп 
добппа нови број „36" мења се и гласи: 

„(1) Аграрни субјекти, који су no досадаи.им 
законима дибили земљу иогу се уз одобрење Ми- 
нистра полЈОпривреде са власппком поседа сло- 
бодно споразумети o висипи цеие и иачину пла- 
ћања за добивену земљу. 

„(2) Овакве споразуме могу наведене страпке 

склапати у форми купо-продајних уговора, којо 
одобрава Министар пољопривреде. У том случају 
ие илаћа се iii)iiiioc за колонизациони фонд no § 
44 Закона, neh продавац има у raj фонд платити 
у готовом 6% од уговореие цене". 

„(3) AKO лнквмдацпју великог поседа neii иро- 
вађа задружна организација аграрних интересена- 
та, или који Савез земљррадничких задруга, до- 
принос за колонизациони фонд neiie се уопште 
плаћаги". 

„(4) Овакјви се сиоразумн могу склапати само 
пре иего шго je донета бдлука o експропријацији 
у корнст утвр1)еннх аграрпих субјеката". 

„(5) За ове уговоре ne плаћа се преносна так- 
са im државна ни самруправна''. 

§  12 

11араграфи 38 и 39 добивају нове бројене „37 
и 38" a § 40 мења се и као § „39" гласп: 

„Оштета за земљиште експроприсано у кррисг 
аграрних субјеката нз §§ 19 до 27 плаћа се власни- 
цима државом гарантованим 4% обвезннца.ма '. 

§ 13 

Параграф 41 мења се и као § „40" гласп: 
,,()ве 4',, обвезнице за исплату рштете бившим 

нласппцпма no овом Закопу амортпзују се у року 
од 30 година". 

§ 14 

Параграф 42 меп.а се као § „41" гласп: 
„Arpapnn субјекти из §§ 19, 20, 22 до 27 овога 

Закона дужни су платитп земл.у експропрпсапу у 
п^ихову корист у року од 30 година са 5'/о годнш- 
њег интереса. 

До коначне    исплате na експроприсанпм    ne- 
кретнинама ставиће се хипотека". 

§  15 

Параграф 43 Mciba се n као § „42" гласи: 
„Овлаш^ује се Мппистар (|)И11апсија да у спо- 

разуму са Мипистром пољопривреде a уз саглас- 
пост Мипистарског савета изда Уредбу, којом ћо 
се прописати: тип n назив ових обнезпица, њихон 
укупан изпос, пачип исплате, служба no емн-пжа- 
ппм обвезницама и све рстале одредбе које се од- 
noce na пзвршење фппапспјског дела овога Закона. 

Исто тако овом he се Уредбом проппсатп бли- 
же одредбе o начину плаћања аграрних субјеката 
за експроприсану земл.у v њихову корист као и 
плаћање државе за земљу додељену добровољ- 
цима". 

§ 16 

После § 42 упоси се пон § „43" који гласп: 
За експррприсану земл.у у корист аграрпих 

субјеката из § 21 рвога Закопа оштету плаћа др- 
жаиа, пзузев за one површине које се скспропрн- 
iuy у њихову корпст прекр компетепцпје предви- 
ђене у чл. 3 Закопа o добровол.ц11ма од 31 августа 
1928 године, са изменама и допунама од 18 септем- 
бра 1930 године". 

§ 17 
11араграфп 44, 45 и 46 стављају се вап спаге. 
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\ ■V § 47 KOJU добива нови број „44" стављају 
cc ваи cnare стаи 3 и 5 a став 4 мења cc i: као nou 
став „3" гласи: 

„3) У lični фонд плаћају п аграрни интересен- 
ni 4^0 од утврђене оштете у готоиом понцу ■■ 'jo 
2"/о у року од 30 дана рачунајући од дана пријеш 
експроирмјацпоие одлуке. Лко у томе року тај до- 
припос рд 2% ne буде ynjialieii сматраће се да je 
;и papini пптересент одустао од земље. Другп део 
доприиоса од 2(/о има! се уплатити у року од 2 
године,. 

Начип уплате 4'/,' дбпринбса утврдиће се tlpa- 
вилником o колонизацибном фбнду . 

Став (i постаје став „4". 

§  19 

У тексту § 48 којн добииа иоии број „45" мсња 
се § 47 у „44", a § 49 меи.а со и као иопи § „46" 
гласп: 

„Ha сваком всликом поседу имају cc no nap- 
целама, културп и понртпиама утпрдиги пскрстпи- 
не из § 10 овога закоиа. Где je то учнњепо по до- 
ca.iamiiiiiM законима nclic cc поступак понављати, 
iseli прсма потреби само надопунити". 

§ 20 

i laparpai|iii 50 п 51 добивају нове бројеве „47" 
и „48", a у § 52 који добива нови број „49" мсњају 
се ставови 1 и (> и гласе: 

„(1) У сврху утврђивања некретнина из § 46 
овога аакона адредиће Банска уирава no патреби 
расправу уз учссгомаи.с потрсбпих стручних лица. 

(2) У сваком случају Банска управа доноси 
првостспспу одлуку са тачном ознаком свих пс- 
кре+нИна које се ()ставл>ају великом иоседу и то no 
земљишно-књижним и катастарским ознакама и 
културама, нмајујш у виду craibe у природи". 

Ставови 11  и  12 ставл>ају cc иаи сиаге. 

§ 21 

Параграф 53 мен>а cc и као нови § „50" гласн: 
,,(1) Ревизија субјската у чију cc корист no § 

19 oiioia закопа експропрпте зсмл.а, исма cc иро- 
ва1)ати. 

(2) Лко компсија за лпкиидацију аграрне рс- 
(|)орме прилпком урсдоиаи.а устаиовн, да je аграр- 
иу .»см.ч.у добило неко лице којс псма својства 
аграрпог субјекта, земља he му се одузетп". 

§ 22 

Параграф 54 добива нрви број „51". 
У тексту § 55 који добипа iiomi број „52" мења 

cc у ставу 1 § 78 у § „73". У ставу 2 испуштају cc 
речп „сваком поједипом аграрпом субјекту", a na 
то место долазм „аграрним субјектима колсктивно 
no управним опигтиама". У тсксту § 56 који до- 
бива iiomi број „53" мсп.ају cc §§ 55 н 54 у „52" и 
„51". Параграфи 57 и 58 ставличју се вап снаге. 

§ 23 

У тексту § 59 који добива иови број „54" мс- 
и.ају се §§ 36, 38, 39 и 61 у §§ „35, 37, 38'II 56". Ila- 

раграф 60 мења cc и kao иовп § „55" гласи: 
„(1) Процену зграда из § 12 и 33 овога закона 

обавља комисија за ликвидацију аграрне реформе 
уз суделонаи.с два грађевинска вештака којс hc 
одредити падлежна управна власт no тражењу ко- 
миспје. 

(2) Комисија lic одржати расправу па лицу 
места, na коју iic позиати власника некретнина и 
прстставнике заинтересованих аграрних субјската. 

(3) Послс проведенс расправе дбноси комисија 
првостепену одлуку b утврђивању накнаде (оште- 
тс), иа коју cc ne иаила^ујс iipniioc из § 44 овог 
закоиа". 

§ 24 

У тексту § 61 који добива иотг брбј i,56" ме- 
и.ају cc §§ 56, 31, (iO'n 47 у §§ „53, 30, 55 и 44" a 
такрђе мења се и став 2 и гласи; 

„(2) Код физичких лица брши cc сксиропрпја- 
ција na име оиога лпца, коме je аграрна земља до- 
дељена a акр je то лице умрло   —   на име и.сго- 
иих паследиика. 

У ставу li послс рсчи „субјекту" испуштају се 
речи: „Привилегованој аграрној баицп у случају 
§ 43", 

§ 25 

У тексту § 62 који добпва нови број „57" мсња 
се § 48 у § „45". Параграф 63 добива нови број 
„58" a § 64 меп.а cc u као повн § „59" гласи: 

„Накои npano.MoliiiocTii експрбпријационе РД- 
луке п кад аграрни субјекти уплате 2'/( допримоса 
нз § 44 став 3 овога закона, /locTaBiilic комисија за 
ликвидацију аграрне реформе један отправак од- 
луке надлежном земљишно-књижном суду ради 
проведбе у земљишним књигама." 

§ 26 

У § 65 Koju добива iiomi број ,,(i0" мсн.а се 
iipmi стан и гласи: 

„(1) Кад одлука o у*гврђивању објеката поста- 
ис правнбснажна', брпшс cc rib службепој дужно- 
cm a na захтев Баиске управс забраиа отуђјивања 
п oiiTcpeliiinan.a ca хемл.тпта, којс je остапЛ)С11о 
исликом поссдиику, a кад одлука 0 скспроприја- 
цији иостаис пратич-иажна и ca скспроприсапог 
.чсмл.пипа. 

Параграф 5 закбна од 5 децембра 1931 године 
сгавл.а се вап сиаге. 

§ 27 

Параграф 66 дббива иови број ,,61", a § 67 до- 
бпва iK/ini број „()2". 

§ 28 

Параграф 68 меи.а cc и као iiomi § „63" гласи: 
,(1) За пово осиовапе црквеие onimimc и ри- 

мокатоличке жупе no колоиијама можс cc у њихо- 
ву корист, a за градилиппа цркава, иарохијскпх и 
жупних домбва', за парохијске и жупне вртове и sa 
rpo6,fba скспроприсатп пбвршине до (i к. ј. укуппо. 
За niKOTc u шкблске вјзтове може cc експроприсати 
површина до (i кат. јутара земље у корист падлсж- 
ие управке општине, к"оја je дужна ту земљу прс- 
узети. 

(2) „lIlTiiliciuiiui" мапастпра Лепавнна у срезу 
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KonimumiMKOM и кмстопм мпиастира lOMiipja у cpc- 
зу oiулинском који \ла1иају маиастирску земл.у уз 
одређено пбдавање као " ужннаоци вагњ^ва у 
JXajuy п Белом Брду срез осечки na поссду Сриско 
Патријартије проглашују сс aipapmiM iimciieccEi- 
тима, и земља коју држе, cia-iipoiipiicalic сс у њп 
хову корист no одредбама инога закона." 

§29 

Параграф 69 добива нови брбј 1,64" џ § 7U 

меп.-а се и као нови § ,,*)n'' гласи: 
„AKO се утврди да аграрпи субјект (меспп ип- 

тересентј добррвољац, крлониста иди отапт) ужи- 
ва liiime од једпе компетенције аграрног зсмл.и- 
шта, одузс11е му се сва земл.а ОСИМ one која му no 
закону припада.'-' 

§ 30 

У § 71 који добива iiomi број „66" у ставу ' 
мссто (,1931fi долази н1933У, a стаи 2 мем.а сс н 
гласи: 

„(2) Уредбо.м, која lic сс доисти no § 42 овога 
закопа (>/ipe;uilie се када почпп.у тећи    апуптетп. 

У j 70 који добпва повп број „71" ставл.а се 
ван снаге тлчка 3, a на то место до шзп шша тачка: 

3) „Према потреби предујмуће се трошкови 
под 1  и 2 из колониз^ционог фонда. Ако велики 
поссдпик ii.in ai parni субјск ne платп прелујмл.с- 
не грошкиве у ррку од 30 дапа од iipii.\Ki>enor 
na.iora наплатиће се onu од великог поседника 
административним, a no потреби и судским извр 
шењем, a за аграрног субјекта сматраће се у том 
С 1учају, да je одустао ОД земл.е". 

§34 

11арагра(|) 77 доопна imun број „72", a у § 7S 
који добива noBii број ,%7:v испушта се реч „ам- 
булантних", a na крају 1 става речи „на терену", 
a додаје „no Уредб,и Мпппстарстна правде број 
25190 од 29 марта 1929 године". 

Став 2 мења се n гласи: 
„Став и подручје ради тих комисија регулп- 

саће Министар пољопривреде Правилником". 

§ :5:, 

Параграф 79 ставља се ван снаге. 

§ 31 

Параграф 72 укида се a место њега долази 
iiomi § „67" којп iviacn: 

„У случајевима, ако поједини власници своје 
землзиште које ne потлада под одр^дбе закјрна ) 
arpajnioj реформи, CBojeiio.i.no n уз одобреп.е вла- 
сти даду у сврхе aipapne реформе и прпме у за- 
мсиу зеиљиште великог поседа, eKcnponpncalie се 
no одредбама овога закопа у замепу дато земЛ)П- 
ште са имена досадањег земллпппо-књпжпог вла- 
сника na име и увласност аграрних субјеката. У 
замепу прпмл.епо земљиште експроприсаће се са 
Имена велпког поседппка na пме n у власпост ono- 
га лица које je у замепу за своју земл.у прпмпм 
земл.у пелпкога поседа. За оио земллппте, експро- 
iipiuano од великог ПОСеда n.ialia се оштета и iac- 
иик-у, a за земљиште дано у за.мепу пла1.ају аграр- 
im   субјекти." 

§ 32 
Параграф 73 мења се и као нови § „68" гласи: 
„(1) AKO се пеком великом поседнику има no 

§ Л овога закона допунити максимум, a нема мо- 
рућности да се то учини na п.еговој земл.п, може 
му се тај мањак датп у истој површини, пстог 
квалитета, одпоспо одговарајуће вредности и у 
његову корист експроприсати од другог располо- 
живог атрарног или евентуално државног земљи- 
ппа  no одредби из предњег параграфа". 

2) „Одлуку o замени из § <>7 и o надопуни из 
става 1 овог параграфа доноси Министар пол.о- 
привреде, a одлуку o експропријацији надлежна 
комисија за ликвидацију aipapne реформе na ве- 
ликим поседима". 

§ 33 

I [араграф 71 добива нови број „69" a у § 75 
који добива нови број „70" додаје се на крају 
реченица: „Ова се одрсдба односи na свс одлуке 
(решења) које се no прописима овога Закона до- 
носе". 

§ 36 

)ј  „74"  мења со У  §  S0 који добпва  nitmi  opoj 
став 3 " r.iacn: 

3) „Такојје се ставл.а ван cnare: Закрн ОД 20 
маја 1922 г. o пздавап.у под закуп полводтиа 
земл.пшта, те §§ 70 n 77 Закопа o продужешу иаж- 
uociii одредаба досадап1П,пх {|)iinanciijcK'nx закопа 
o буџетекп.м лиапаестппама од 31 јула 1929 годп- 
ne. Утврђивање подводности појединог земљииЈта 
ne.ii'MiK поседа врпш no потребп стручна компсп- 
ja Мппистарсгва пољопривреде", 

§ 37 

I lapai раф Si  Meiha ее n као iiomi § ,,7Г)" r;iaCii: 
!) „Код свих земљишно • књижних преноса 

земље са imena досадањих власника na име аграр- 
них субјеката, забележиће се у земљишним књига- 
ма право првокупа у корист Привилеговане аграр- 
ne банке. 

2) Привилегована аграрна банка може право 
првокупа пренети на земљорадничке задружне ор- 
ганизације и бановинске новчане установе, 

3) Право првокупа престаје после 10 година 
рачупајуКп од дапа експропријације, a тада he се 
и та забележба брисати no службеној цужносги 
или na захтев странке без таксе. 

4) Министар пољопривреде прописаће Правил- 
niiKo.M како lie се провестп одредбе ОВОГ napa 
графа". 

§ 38 

Параграф 82 који добива нови број „70" мења 
се n гласи: 

„Неисплаћене закупнине и оштету за орање, 
cejan.e и семе no Закону од 20 маја 1922 год. o 
издавању земљишта великих поседа у четворо- 
годишњи закуп те закупнину за зградс no Закону 
од 4 јула 1922 године исплатиће држава великим 
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поседиицима  у обвезницама   no   Уредби  из  § 42 
опога Закоиа". 

§ 39 
После § 76 уиоси се  нбви § „77" који гласи: 
1) „Cna потражипаип'! аграрних заједница и 

ii>iixoiiii\ Сапсза према аграрним интсрссентима 
дужиицима, имају се истовремено са провбђењем 
опог Закопа обезбедити у земљншпим кн>игама 
права залога у корист Савеза аграриих задруга 
(Заједница) na некретнинама уписаним у корист 
и na име појсдиних дужнпка, n то за добровољце 
на прном a за остале агра^не интересенте na дру- 
гом месту. 

2) „Kao потражппања из првог става сматрају 
се целокупиа дугова1ва аграрпих иптересепата ii>ii- 
ховим заједницима и Савезима за примљене позај- 
мице било у готовом иовцу било у грађевинском 
материјалу, у жпвом илп мртвом инвентару, за- 
једно са обрачунатим каматама. 

3) „Упис права залога за пбтраживања из 
ripc;j,ii>er става овог параграфа нмају судовп \лзвр'- 
шитн без наплате таксе једновремсио са преносом 
права власништва експррприсаних некретнина на 
име аграрних субјеката иа основу одлуке комн- 
сије за ликвидацију аграрне рефорЈле no § 56 ово- 
га Закона. 

4) „У ту сврху имају аграрне заједнице и њи- 
ховп Савези доставити надлежној комисији за 
ликвидајцију аграрне рсформе за 15 дана рачуна- 
jyiin од дана прпјема њеног извешћа 6 прчетку 
рала, сппскове сиојпх дужппка аграрппх субјека- 
та са тачнр означеним износом гштражпвања са 
каматама. 

5) „Спискове дужника аграрних заједница пма- 
ју оверптп њихови Савезп. 

(i) „У споровима одпоспо nocrojaiba n.ni вп- 
cinie потраживања одлучују падчежне судске вла- 
стп. 

7) „Arpapne задруге (заједпица) n њиховп Са- 
вези ослобо1)епп су свнх такса у судском поступку 
покрепутом ради спровођења уписа односно бри- 
сања својих потраживања и њихове паплате. 

§ 40 
После § 77 уносн се повп § „78" којн гласи: 

„()iuiainliy.ie се МИИИСТВр пол.опрпвреде да у 
складу са овпм Законом допесе: 

1) Правплппк за извршење овог Закопа; 
2) Правилппк o гра^евпим зопама у градови- 

ма (§ 32) у споразуму са Мипистром грађевина; 
3) I (ратЈлпик o техпички.м радовпма у cnopa- 

зуму са Мпиистром (јтпансија; 
4) Правилник o колонизационом (|)опду у cno- 

разуму са Миппстром финансија; 
5) Правилник o управп експроприсаних шума 

(§ 24) у споразуму са Миппстром шума и рудника; 
6) Правилнпк o начппу уплатс n руковању са 

уплаћеним износиМН закупнипе (§ 66) у споразуму 
са Мпппстро фнпапсија; 

7) Пр&ВИЛНИК o пзвршсп.у права првокуил 
(§ 75). 

Ставл,ај\' св ваи cnare: 
1) Правилник за извршење закопа o ликвпда- 

цији arpapne реформе na великим поседпма бр. 
45584/VI a од 18 јула 1931 године; 

2) Правилник o грађевинским зонама број 
4548(i/Vl a од 13 јула  1931 годппс; 

3) Правилпик o техничкпм радовпма за пзвр- 
шење Закона o ликвидацији arpapne реформе на 
велпким поседпма бр. 45488/V1 a од 15 јула 1931 
годппе И 

4) Правилиик за извршење финансијске стране 
закона o ликвидацији arpapne реформе na великим 
поседима бр. 45487/VI a од 15 Јула 1931  године. 

§ 41 

Iloc/ie § 78 упосп се HDBH § „79" који гласи: 
,;ОВЛВШћује се Мштстар пол.опрпвреде да 

може пздаги nonvibenn, целокуппп текст Закопа 
o лпквидацп.јп arjiapne реформе na велпкнм посе- 
дпма од 19 јупа 1931 г. са свпма Швговим пзме- 
пама n допупама". 

§ 42 

Овај Закоп ступа у жпвот кад га Крал. потпи- 
ine a обавезпу снагу добива кад се прогласи v 
„Службенпм повпнама". 
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Крал.епипа Југослаииja 
ЛЛИ1 IllCTAPCTHO 110ЛзОПР11ВРЕДЕ 

K. M. Бр. 117 
]() јуна 1933 год. 

Београд 

iii'KTci'/unuirm.v идродие скуиштИне 

Част мп je у прилогу достаиити предлог За- 
кона o изменама и допунама Закона 0 урбђењу 
аграриих одиоса у ранијим покрајинама Јужне 
Србије и Црне Fope од б децембра 1931 годј и 
Закона o наоељавању Јужних крајева од 11 јуна 
1931 године са његовим нзмеиама и допунама од 
5 децембра 193,1 године, као п Указ Његопог Всли- 

1) е o Г p a д 

чанства Крал.а од 10 јума 1833 годипс којнм сам 
овлашКеи, да могу предлог овог Закона поднети 
Народној скупштини ма решавање, за који молим 
хитност. 

Министар пољопривредс, 
Др. Љ. ToMiiuinh, с. p. 

ми 
A JI В K C A И Д A P    I 

По мнлостм Божјој п вољи народној 
Крал^ Југославије 

Ha предлог Нашег Министра пољоприврдде и ар саслушању Нашег Министарскбс савета, 
a  па основу чл. 63 Устава Кр^љевине Југославије решили смо n решавамо: 

Овлашћује се Mani Министар пољоприврједе да можс поднетн Народном Претставништву 
Краљевине Југбславије на решавање предлог Закопа o измсиама и допунама Закона o ypjefeeH»y 
аграрних одиоса у ранијим покрајинама Јужне Србије и Црне Грре од 5 децембра 1931 Г.одиџе 
п Закона o насел>авању Јужних крајева од 11 јуна 1931 грдине са његовим изменама и допуиама 
од 5 децсмбра 1931 годиие. 

Ham Министар пол.оприврсде пека  изврши овај Указ. 

10 јуиа 1933 годмпе 
Београд 

Министар пол.опривреде, 
Др. Лз. ToMiiinnli, ci i). 

АЛЕКСАИДАР. с. p. 

3 A K O H 
o 

ИЗМРИАМА И ДОПУМАМА 3AKOHA O УРЕЂЕЊУ АГРАРНИХ ОДНОСА У РАНИЈИМ ПОКРАЈИ- 
НЛМА ЈУЖНЕ СРБШЕ И ЦРНЕ ГОРЕ ОД 5 ДЕЦЕМБРА 1931 ГОДИНЕ И ЗАКОНА O ПАСЕЉА- 
ВАЊУ  ЈУЖНИХ KPA.IEBA ОД 11 ЛУНА 1931 ГОДИНЕ СА Н.ЕГОВМЛА МЗМЕНАМА И ДОПУИАМА 

ОД 5 ДЕЦЕМБРА  1931 ГОДПНЕ. 

I ДЕО 

Измене н допунс Закона o уре1)ењу аграрних од- 
иоса у paimJHM покрајнпама Луиа1е Србнје и Црне 

Горе од 5 дсцембра 1931 годипе. 

§ 1 
У § 1 иза тачке 3 става 1 додаје се нови став 

који   гласи: 
,,У крајевима, који су no Берлпмском уговору 

од 187.S огдпие присаједип.енн ранијој Крал.свипи 
ЦрпоЈ Гори, расправиће се само аграрни одпоси 
из тачке 1 § 2 Закоиа, у колико су засиовапи у тим 
крајевима још за прсме турске владавипе и до 
данас иису уређени нити je престало њихово тра- 
јање, a односн из тачке 2, 3, 4 и 5 § 2 Закона не 
могу се no начину засшшања, цил>у постапка n 
дужипп трајања сматрати као аграрпи одпосп, na 
се неће ни расправл.атп no одредбама овог за- 
кона." 

§2 
У § 4 став 1 мења се речепица иза речи „зем- 

љишта" и гласи: 

„Koje држе пепрекидпо no чпвчпјском прану 
n основу, a стално ra обрађују са својпм nopo- 
дицама   одпосно  задругама." 

§3 

1 [араграфи 5 и 6 ставл>ају се ван снагс, a § 7 
ДОбИЈа повм број 5, na се последп.и део речепице 
меп.а се n iviacn: „no прописима §§ 5 и 6 овог 
Закона." 

§ 4 

Параграф 8 добија нови бррј б и у ставу 1 у 
место завршних речи „од 5 хектара" долази рече- 
irnua „од one површине коју та породица обра- 
ђује.' 

§ 5 

Параграф 9 ставља се ваи сиаге, a у текспу § 
10 Koju добпја нови број 7 меи.а се „§ 8' у „§ 6" 
и после става 2 додаје нови став којп гласи: 
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„Арендаторима ce ne може од   обрађившог „в) која зом.ч.у под   ;iipai)iiiiM   одпосом    пс 
манастирског земллшгта оставити  већа  ионршина    o6iial)yjy личио са CBDJUM иородпцама.'' 
од 5 M ктара." 

§ 6 

Параараф 11 добија иовд --'»poj У, a § 12 меи.а 
ce и као noiui § 9 гласп: 

„Овај Закон односи ce само na земљшшта ваи 
rpahciiimcKoi' poena взрош^  n парошица." 

§ 7 

У тексту става 1 § 13 који добија нови број 
10 мсња сс ,,§ 8" у „§ G", a § 14 добпја noun 
бррј  П. 

§8 

Парашраф 15 мења си и као noun § 12 гласп: 
„ЗШЈШШта ПОД airp;;i)!iii:.M слиоЈпма која прс- 

текну послс иовршенот откупа iiio §§ 4, 6 и 10 оног 
Закона, употрсбпће ce no проппсу Закона o 
i!,u4',i.iiiiaii.\ Лужппх крајспа. ()д оног землЈПшта 
доделиће ее потреба« мпппмум вемЉе ?а обрНђН^ћ.- 
ii е у nonpniiniii o.ipeiienoj no § 11 Закона o насе- 
.i.nBaii>y Јужппх KjiajeBa оиим бпптпм господарп- 
ма, namiiM држагиваппма, којп ro затраже n пзјанс 
ла ho npiiNr.i oiiv згмл.у oopaljiinarn ca својпм IIO])O- 
дицама. Ако вишак преостале земље no изврше- 
no.M откупу буде маши сд одређен^ пасел.оппчк^ 
зомл.о онда lio ce цео вишак доделити као мини- 
мум бившем гоатодару. Ilpn одређивању OBOI- ми- 
пимума за оорађивање има ce у исти урачунати 
n земљиште, које јо бив. господару остављено 
као лична особина (параспур, беглук). 

Остала земллгаита која буду претекла no извр- 
mciiDM откуцу и одре1)11ваи.у предип^ешл- мпппму- 
ма бив. господарима доделиће ce no одредбама За- 
копа o насељавању првенствено месним аграрнии 
иптсресотима којп he бити дужпп да грпм i.on;! 
;:.\1л.пп1га псплате држави no проппспма овога 
Закома;'' 

9 

§ 1.3 

17  n   став   1 liapari>a(|i   20  добпја   повп   број 
мења ce и гласп: 

„Накнада бившјши власнидима за земљишта из 
§ 2 овог Закона одре!)ује ce na овај пачаи: Ката- 
-■ilia.'iiui чпстп прпход земл.итга no једном хекта 
j у Другје катас1'1)ално класе мпожп со са 3 и TO jo 
цеиа за ирву, другу, трећу и чо1грту катастралиу 
каасу n 'одговара пробј кЛасн аграрне процеие. 
Цена за пету, шесту, седму и ссму катастралиу 
класу одговара дрј^гој класи аграрио процоне a 
мања je за 30% од прве класе аграрпе процене. За 
катастралпн 4'И'Ст приход зе.мл.шпта узп.ма со оиај 
којн je утвр1)ен no једиом хскгару у лествицама 
какшралпог чистог прикода за орезове Србије и 
llpno Горо ktojd су oojai'.hoiie 25 маја 1929 године, 
a yTi'pl)0'iio од комиспје за упврђивање чистог при- 
хода од земл)ишта a на основу Закоиа o непо-сред- 
umi nopesfttMa од 8 фебруара 1928 годиие и Уредбе 
! делокругу и пачипу рада Компспјо за утврђива- 
њо чистог прихода од 9 маја 1928 године." 

14 
■   . 

У § 21 Kojii добија нови орој 18 у ставу 1 речи 
. 1931 ГОД." замоп.ујо со рочи.ма „ono годипе у Ko- 
joj je пресуда аграрног суда постала правпоспаж- 
ка" ii додаје: „a no одбитку оног времена за које 
су им чпичпјо и осталп рбрађгмвадн дали уобичајс- 
ни део годишњег гтрихода плп уговорепу годишжу 
закупнину." 

§ 15 

У тексту § 22 који добија нови број 19 мен>а 
сс („§ 1'))", у („§ 12)", a у § 23 којп добија нови 
број 20 завршне речи ,,.'i()O,ooo.O00 динара" заме- 
HA'je со  речима  „од 400,000.000.— /;Hiiai)a." 

У § 16 који добија noun број 13 у ставу 2 рочп: 
..п.; § 2" aa.Mon.viv СВ рочима „пз гачко 1  § 2". 

§  10 

У § 17 кпјп добнја број 11 |)очп: „no §§ 6, 8, 
9, 10, 13 n 11 оног Закоиа" замоп.ује со рочима „no 
S?§ 6, 7, Kl и |2 очог Закопа". 

1 

У §  18 којп добпја noun број   1,5 na крају у 
Mebro т&чке кггавља ce запета (,) и додаје нова ро- 
м i iiua ^као ц за земљншта која cv им ставл.епа као 
 pi 6ari MimiiMv.M за обрађивање". 

§ 16 

У § 24 којп добија noun број 21 у ставу 1 ме- 
сто речн „декурзивног iinrepeca почеп од 1 Јула 
1932 годппе, стаи;|.ај\' ce речи „пптереса који по- 
чпп.е тећи од 1 janvapa one године у којој je npo- 
суда аграрног суда постала правноснажна, a ис- 
плаћује со no нстеку сваке годппе", a у ставу 3, 
5 n (i моп.ају со: цифре „30" у „50", „5 маја" у 
,,1 повомбра", „o маја почои оа 1933" у „1 августа 
почов ga 1934", „5 маја' у „1-вп" и „1 јула" у „1 
повомбра". 

§   17 

У тексту § 25 којп добпја НОВИ број 22 мои.а 
ce у ставу 2, „§ 44" у „41". 

У § 19 KOJU добија нови број 19 у првој рсче- 
ници likera v местб наведених параграфа долазе 
§§ 4, 6; 7, 10, 12 n 14, a тачка в) моња ce n гласп: 

§  18 

У § 2(i Koju добмја noiui број 23 став 2 мења 
ce и гласи: 
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»Аморотизоване обвезнице исплаћиваће оде- 
љен>е државних дугрва и државног кредита Ми- 
иисгарствм финансија, a исплату купоиа npuiiilic, 
порел iiOMeiiVKii- ();ie.Ti>eiL>a, Jom и ene пореске 
упраие у земљи, Поштанска штедионицб и и.еие 
филијале са подручним поштама, као и новчанн 
заводи, које Министар фЈШансија буде нарочито 
овластио." 

§ 19 

I [араграф 27 добија нови број 24, a у тексту 
§ :is који добија нови број 25 изоставља се у ;n- 
гради реч „среских", док §§ 29 и 30 добијају нове 
бројевсЗ 26 и  27. 

§ 20 

У тексту § 3] који добија нови број 28 у ме- 
сто наведених параграфа у ставу ! долази §§ 'i, 
7 и 10, мењају се: „30" у „50", „1 јануара 19.iT у 
,.1 новембра 1934' и „§ 15" у „§ 12", a § 32 добија 
нови   број 29. 

§ 21 

.V стану 2 § 38 који добија пони Г)|1()ј 30 речи 
,,са 10% imrepeea" .чамеп.ују ее речима ,,еа 6% im- 
тереса", a §§ :Ц, 35, 36, 37, 38 и 39 добијају нове 
бројеве 31, 32, 33, 34, 35 и 30. 

§ 22 

У тексту § 40 који доПија попи број 37 мења- 
ју се „§§ 38 н 39" у „§§ 35 ii 30", a параграфи 41, 
42,  43, 44 добијају нове бројене 38, 39, 40 и 41. 

§ 23 

У § 45 којн добија нови број 42 v стапу 1 na 
крају иза речи „таксу" ставља се место тачке за- 
пета (,) na додаје „као ни таксу за уверење и све 
Hcnpaise, којима жслс да докажу enoje наводе и 
тражења засноваиа na закоиу." 

§ 24 

Параграфи 46 и 4 7 добијају ирве бројеве 43 
и 44, a у почетпом тексту § 4cŠ који добија нови 
број 45 мења се „§ 40" у"„§ 43" и у тач. б) меето 
прве реченице која се завршава са граничарима 
до.аазп реченица ,,атар, у коме се прпјак.^ено зе- 
иљиште  палази  и  ппиближма  поиЈИпипа." 

§ 25 

У почетном тексту 5 49 који добија нови број 
4в мења ес ,,§ 47" у „§ 44" и у ставу 2 у место 
речп „тачан опие под тач. б) прет.ходпог §-а" до- 
лазс   речн; „атар и приближну површчну", 

§ 20 

Став 1 § 50 KOJU добија нови opoj 47 мења će 
и  гласи: 

„Сва лица из §§ 43, 44 и 79 овог закона ду- 
жиа су V3 писмеиу прпјаиу. коју he поднети у 
емислу промиса §§ 45 и 40 и.-шееш сведоке и чи: 

њенице, које имају да утврде, и подиетп еве до- 
казе којима желе да сврје наводе и тражења до- 
кажу. Податке o порескг^ класи свих спорних зе- 
мљишта, уколико нису поднети уз писмеме прија- 
ве, iipnoamilie arpajiiin еудопп uo знапичпој Дуж- 
:/ости од иадлежни.х отптиискнх кли пореских 
B.iaeTH " 

§ 27 

Поеле § 47 упоси се пови § 48 којн гласи: 
„ЛицУ из §§ 43, 44 n 79 koja у оетавл.епом за- 

коиеком року иису поднела писмене пријавс про- 
писане §§ 45 и 40 овог закона, могу се накнадно 
пријавити са својим траж&њима непосредно над- 
лежном aipapnoM суду за време његовог рада у оп- 
mniiin у чи јсм се ата|1у налази епсрно земл.иште 
па Kf)je полажу ббрађив^чкб илм господарско пра- 
во или за време рада у об.-тжи.ој опппнии нстог 
среза, ако сс у ihoj mije нико до тада пријавио. 
Суд je дужан овс прпјаве узетн у поступак." 

§ 28 

У тексту § 51 који добија новм број 49 меи.ају 
ее у другом ставу „§§ 18 и 19 у „15 и 16", a § 52 
добија iioBii број 50. 

§ 29 

У § 53 који добија мовп број 51 додаје ее но- 
ви сгав који ijiaen: 

„Страие подаипке, који ее ne олалову позиву 
ла дођу na увм1)ај и рочитте (ст. 2 § 33) могу 
претставл>ати у спору .-'-acivnumui, које пм одре- 
дп суд." 

§ 30 

У текоту етаиа 3 § 31 којм добпја НОВ број 52 
мења ее „§ 47" у „§ 44", a §§ 55, 50, 57, 58, 59, 00, (il 
n 02 добпјају iione бројове 53» 51, 55, Бб, •r>7, 58, 59 
И 60; 

§ 31 

После § 00 уиосп се nomi § 01 којп глаеи: 
,,11|)есуда аграрнрг еуда, мздата у емпслу про- 

писа SS 60 и 02, iMaeiihe na прпјавл.епог етај^ешипу 
()бра1>11вачке ИЛИ еоеподареке породпце (задруге), 
кога je v npanv које му ее пресудом прпзнаје за- 
текло ()Г)11аролова1!>е претходннх одредаба за ii|)ii- 
првиу arpapne ре(ј)орме од 27 фебруара 1919 ГОДИ- 
ne. Aico тДКав erapeiaiina породпце пли задруге HR- 
je бпо жив у времепу подношења пријаве, na je 
пријаву поднео који други члан породице (задру- 
re) no праву које има no ррописима општсг гра- 
IjancKor закоиика или других закона, пресуда he 
гласптп na n.eia, o6v\ii;rmlie све прстставппке лозе 
умрлог етарошипе породпце плп залруге, који су 
прописима општег грађанског законика плп лругих 
закона паследипци умрлог старешине породице 
n.m задруге. 

Деоба оГ)ра1|1тачке иородпие n.in задруг.е ПО- 
еле ervnan.a na епагу пЈ^етходппх одредаба за при; 
прему arpapne реформе неће ее узиматп у об.чмр, 
Beli с"е свс посебне поднете пријаве имају сматрати 
као пријаве једне исте породице (задруге), na he 
се no њој донети само једна пресуда. Ha случај де- 
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обе члаиова породпце (задруге) после издате npe- 
суде o признатом обра^пвачком праву иажиће од- 
носии прописи општег rpatjaiiCKor закоиика или 
другнх закопа." 

§32 

TCKcrv § (il који добнја нови број 62 мења- 
ју се: „§ 47" у „§ 44", „§ 46" у „§ 43"', „§ 15" у 
„§ 12" и „§ 7" у ,,§ 5", a тачка 3 меља се и гласи: 

„3) које се земљиште и којој површини остав- 
ља по § 7 манастирима као потребан мииимум sa 
одржавање, a које се п у KOJOJ површини ()ставл>а 
бивтсм господару на слободно ужнваи.е као одре- 
l)e!in минимум или љегова личпа особипа (пара- 
спур, беглук)". 

§ 39 

llaj)ariia(j)ii 82 и 83 добнјају нове бројеве 80 и 
81, a у тексту § 84 који добија новп број 82 мења 
се „§ 63" у „§ 62". 

§ 40 

У тексту § 85 који добија нове број 83 мењају 
се „§ 30" у „§ 27" п ;,§ 73" у „§ 72', a §§ 86, 87, 88, 
89 и 90 добијају нове бројеве 84, 85, 86, 87 и 88. 

11 ДЕО 

Измене и допуне Закоиа o 11асел>ава11>у Јужних 
крајева од 11 јуна 1931 године са нзменама и допу- 
нама Закона o населЈавању Јужних крајева од 5 
децембра 1931 годинс. 

§33 

У тексту § 64 крји добија нови број 63 мења 
се ,,§ 47" у „§ 44", a §§ 65, 66, 67 н 68 добнјају нове 
бројеве 64, 65, 66 и 67. 

§ 34 

У тексту става 3 § 69 који добија нови број 
68 мења се „§ 64" у „§ 63", a §§ 70 ii 71 добијају 
нове бројеве 69 и 70. 

§ 35 

Параграф 72 који добија нови број 71 мен.а 
се и гласи: 

„ЗемлЈтпта која држава    бткупљује за 6'бра- 
1)Нваче no §§ 6, 7, 10 и 12 овог закона оптеретићс 
се хипотеком за рачуи државе као поверпоца no 
пропису § 73 закона и она и.ој служи као залога 
до коначне псплате дуга." 

§ 36 

Параграф 73 добпја пови број 72, a став 1 § 
74 који добија повп број 73 мсња се и гласи: 

/.Аграрни судовн илн виши аграрни суд доста- 
Biihe оверопи препис изђршне пресуде са скицом 
земл)ишта надлсжном грађанском суду с молбом, 
да се новим власницима према извршној пресуди 
изда баштннска тапија". 

После става 5 додаје се нови став који гласи: 
„Кад суд изда баштинску таппју новом соп- 

ствепику достави11С Миштстарству полЈОпривреде 
овернп препис тапнје с позипом на односну пре- 
суду arpaiii;or суда. Лко сс тапија нздаје иовом 
спостевинку са одобрспом хипотеком за рачуи др- 
жаве суд he уз доставу преписа тапије поднети из- 
вештај, да je у смислу одиосне пресуде аграрног 
суда одобрепу хипотску унео у пнтабулационе 
књигс". 

§ 37 

У тексту § 75 који добија новн број 74 меља- 
ју се ,,§§ 10 п 77" у ,,7 и 75", a параграф 76 ставл>а 
се ван сиаго. 

§ 38 У § 12 став 1 меша се и гласи: 
Параграфи 77, 78, 79 и 80 добијају нове броје- ,.По  додели  зсмлјС   аграриим    иптересентнма 

ве 75, 76, 77 и 78, a у тексту § 81 који добија нови Врховнн  повереник аграрне реформе може поро- 
број 79 у место паведених параграфа у завршцој дици доделитн до један хектар за подизање випо- 
реченици долазе „§§ 4, 6, 7, 10 и 12". града односио врћн>ака ч она je дужиа у року од 

§ 41 

У § 2 став 1 тач. 5 мен.а се u гласи: 
„5. Земљишта која се могу издвојитн за свр- 

хе аграрне реформе no прописима и под условима 
Закона o ликвидиацији аграрпе реформе иа вели- 
ликнм поседима и Закона o ypel)eH)y аграрннх од- 
носа у раннјим покрајинама Јужне Србије и Црне 
Горе". 

Став 2 ставља се ван снаге, a став 3 постаје 
став 2. 

§ 42 

У § 3 став 2 мења се н гласи: 
,,(2) Добровол.цима he се доделлшати земља 

по прописима Закона o добровол>ц1ша, a na члано- 
ве њнхових породица доделнће им се одговара- 
јући насељенички додатак земл^е no прописима §§ 
11 и 12, a под обавезама и условпма Закоиа, који 
важе и за остале населЈенике. 

Ово важи и за нассљене добровоЛ)Це земљо- 
радппкс, којп су раније добнлн земл>у у Јужпим 
крајевима, ako има расположиве земље за деобу"'. 

Додаје се нови став 4 који гласи: 
„(4) По овом Закону сматраће се као насеље- 

пици и они држављани Крал)евнне Југославије ко- 
ји су се no ослобођењу доселилн у Јужне крајеве 
п тамо купилп mit у будуће no одобрепл' Мнни- 
стра пол^опривреде купе земл^у за обрађивање и 
сталпо насељење, a под условима које nponnnie 
Министар пољопрпвреде". 

§ 43 

У § 10 на крају место тачке ставља се (,) и до- 
даје нова реченица ,,па и случају ако заиптересо- 
вани ne поднссу приметбе протпву рада и запис- 
ника комисије за огранин^вање". 

§ 44 
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4 годнне од дана пријема рвог земЉишта да нсто 
засадн п уредно обрађуја За подизаи.е ипнограда 
или воћњака додели^с се земљиште за то по- 
годно." 

У ставу 2 после речи „за виноград" додаје сс 
„односно воћњак". 

У ставу 5 после речи „винограда" додаје се 
„односно воћњака". 

§ 45 

У § 13 додајс сс нови став (5), који гласи: 
,,(5) Ak'o иема расположнве обрадиве земл>е, 

koja GII се могла доделпти у доиуну месннм arpap- 
miM иптересснтнма, даће им се no § 12 Закона по- 
r.;,iii() еемљиште за подизање винограда и пошум- 
jbasaibe, у колико га има у близини". 

§ 46 

У § 14 став 2 мепп! се и гласи: 
,,(2) Пол.опривредиик мора ппдићи угледпо 

добро у року n под условима, који he се одредн- 
ти у посебном решењу донетом на основу иачелног 
одобрења o додеЛ)Ивању земл.е. Ако исти у остав- 
љеном i)oi<y и под одређеним условима не подигне 
угледно добро землЈа he му се одузетн". 

§ 47 

,,У § 21 став 1 Meii>a се и гласм: 
,,(1) ДржавлЈани Крал>еви11е Југославије пред- 

1!и1)сни у ставу 4 § 3 могу се no одобрењу Miimi- 
стра iKVhoiipiiiincvie користпти повластпцом из 
тач. 1 и 3 став 1 § 10, a повластидом сходно ст. 2 
и 3 § 20 иа предлог Миппстра пољопривреде no 
одобоењу Мипистра финансија". 

.V ставу 2 на крају noc.ic речи „земљиште" 
ставлза се у место тачке запета и додају речи: „a 
има сс рачунати од 1 јануара календарске годппе 
no pc/iv после one у којој je поднета молба за 
ослобо1)ење од порезе. Ако до 1 јануара није до- 
нета одлука у погледу ослобо1)ења, пореске властп 
не могу вршити принудпу наплату пореза све док 
се не донесе одлука од стране Министра финан- 
сија". 

§ 48 

У ставу 6 5 29 реченице које долазе после речи 
,.V3 одобрење Врховног повереника аграрпе ре- 
форме" стављају се вап спаге. 

§ 49 

У § 37 у ставу 1 после речп „у Скопл.у" место 
р.апете ставл.а ro тачка (.). a ставља се ван снаге 
речеиица ..који he се основати no истим пачелима" 

Став 3 мења се и гласи: 
_ .,СЗ) Мипистар пољопривреде врпшће ппеко 

својих oprana падзор пад целокуппнм радом Саве- 
за аграрних задруга у Скопљу и свпх у њему за- 
члањених задруга, a у погледу бескаматппх позај- 
иица важс прописн Закопа v бескаматннм позајми- 
иама   ол 30 марта 1928 годппе Бр. 11600. 

За све послове предвиђене у § 38 Закона Ми- 
нистао пољокривреде издаваће napeljeiba и упут- 
ства Савезу. Спаку одлуку Савсза, која нпје у духу 

пздатпх иарфе«>а и упутстава, може Мпппстар no- 
Л)Опрнвреде зад|)жати од извршења. Лко се пркаже 
да Савез ие може изводити ове послове или да 
уопште за то nnje погодап може Мпнпстар пол.п- 
привреде one послове препетн na које друго прав- 
iio n.iii физинко лнце". 

Став 6 мења се и гласп: 
„(6) AKO се члаиовп задруге не сложе o месту 

где he бити седиште задруге, одредп!^ ra Мпнп- 
стар пољопривреде првепствепо у седишту Општи- 
ие, a затим у седпшту пасел^а илп у коме другом 
погодном месту". 

Додаје се повп став 8 који гласп: 
„(8) Сходпо ставу 2 овог параграфа Мпппстар 

иол.оирпвЈтеде помагаће само-пасел>еппке повчаиим 
средствима, бескаматппм иозајмицама и субвенци- 
јама преко њихових задруга. Мадзор над овмм за- 
другама које оу користиле повластпце става 2 овог 
§, Bpmiihe Врховни гтовереник аграрне реформе 
crapajvhn се да права и потраживања Министар- 
ства пољопривреде буду оснгурана". 

§50 

Параграф 51 укида се. 

§ 51 

У § 52 који добнја нови број 51 на крају у ме- 
сто тачке (.) ставља се запета (,) и додају речи; 
,,Сем у случајевима предвиђеним у ст. 3,6 п 8 § П". 

§ 52 

Параграфи 53, 54, 55, 56 добијају нове бројеве 
52, 53, 54 и 55, a § 57 ставља се ван снаге и § 58 до- 
бнја нов број 66. 

§ 53 

Параграф 59 са љеговим допунама нз §§ 1 и 2 
Закона o измени и допуни Закона o насељавању 
Јужних крајева од 5 децембра 1931 године меља 
се и као нови § 57 гласи: 

,,(1) Аграрне заједннце у Јужмим крајевима и 
и-ихов Савез у Скопл.у претварају се у „аграрне 
задруге" и „Савез аграрних задруга у Скопљу" и 
до краја 1933 године peopraHH30Bahe се no правн- 
лима проппсаним на осиову става 7 § 37 Закона 
o насељавању Јужних крајева. 

(2) Ако наступи немогућност га извршењепре- 
тварања аграрних заједница у аграрне задруге 
„путем промене правила iipuMemihe се иоступак 
оснивања новс аграрне задруге". 

§ 54 

и 59 
Параграфи 60 и 61 добијају нове бројеве 58 

§ 55 

После § 59 уноси се нови § 60 који гласп: 
„Лица која су у Јужним крајевима    поднгла 

куће или дyhaнe na трајпо иапуштепнм плацевима 
оних који су се иселили у другу државу, постају 
лласиици тнх плацева с тнм, да исте плате сопстве- 



160 XI.IX РЕДОВНИ САСТАНАК   - 1П ЈУНА  1933. 

иицима, ако се jane ca уредним испраиама, a no 
процепи петтака који he одреднтн надлежна on- 
im е упранна власт прног crenena. 

AKO се coiicmoimun rii.v ii.'ianeFia не малазе у 
иашој лржани, опла садаи>и дрјкдОЦИ п.чацева дуж- 
ни су обратити се надлежној опште управној ила- 
сти радм одређивања непггака H суму коју ти ве- 
пггаци o.ijiLVie, дужнп су у рбку од једне годннс 
дапа ;;c4i;)ii()iia!-ii код надлежне пореске управс, 
која Ке одмах депоновану суму послати Државпој 
Хииотскариој бапцп у Неограду у корист депо- 
зитног рачуна под насловом „МиниСТаретЕГО no.i.o- 
привреде Приходи од безвласппчких имања у 
ЈужНИМ к'1)ајевима". 

Ова пица чпи положс новац било лично соп- 
ствеиику било Пореској управи стичу право да се 
одмах убаштипс. 

Ово се ne односи na one плацеве n купв na 
гим плацсвпма које су аграрпе Biacrn orpannnu.ie 
38 аграрпе сврхе n доделпле аграрппм mnvpecen- 
тима." 

§ 56 
После § ()0 уноси се повп § 61 који гласи: 
„За сврхе аграрне реформе неће се узимати 

ona пмања која су од пре 1919 годипе бплаудржа- 
випп поједпппх лпца, a n дапас се налазе у ЊИХО; 
иом поседу, no под условом, ако таква лица пока- 
жу као основ државине исправе потврђене од над- 
ДОЖне властп". 

§ 57 

После § 61 упосп се нов § 62 који гласп: 
„Овлашћује се Mnnncrap пол^прпвреде да мо- 

жс пздатп попуп.еп целокупап текст: 1) Закопа o 
vpeljeihv aipapnii\ одпоса у рапнјпм покрајппама 
Јужпе Србпје n Црпе Горе од 5 децембра 1931 ro- 
дине и 2) Закг)па o пасел.авап.у Јужппх крајева од 

1 1 jvna 1931 годппе са свпма ШИХОВИМ пзмопама 
п допунама" 

§ 58 

После § 62 уноси се повп § 6,S који гласп: 
,.(^вај Закон ступа у живот кад ra Крал> пот- 

mmie a добпја обавезпу снагу дапом обпародова- 
п>а у „Службеимм Повипама". 


