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и   рудиика Папао Матнца, Мииистар проснете др. Радепко Стапкови!« и Министар за физичко пасии- 

т iHije народа др. Лавослав Ханжек. 

riOMETAFf У 10 ЧАСОВА 

C Л Д P >К Л .1: 

Upe дмскиог рсда: I • Чшиил' и упшјаи.с ваћиснИКВ 
L pc';i'>iiii()r оаста^ка; 

2 — Caomiimi.i' o.ii'iopcKor изпоипаја 0 ПрбДЛОРу ia- 
кона D конвенцвјћиа ивмсђ^ Крал>езин^ Југославије и Кра- 

i rumu   Нумунпјс; 
3 — Саопштен1е законскоН шн-дкип народних посла: 

ника Мнлаиа Петковића и другова o измеиама и допунама 
ЗИконв o беглучким земЉ'ама у BO'CRH и ХерцеЊвини; 

■I Сарпштење интерпслација народних посланика; 
др. I liiKd.n' Ннкића и другова na Министра унутрашших 
m'tvmi'.a o уоиству у Винковцима; Милинка Милутиновића 
на l [ретседника Министарског савета o редукцији женског 
(»CDM.'ia no државним иадлештвима; 

5 — Питање o повреди Пословиика (1ародног послр- 
ника .N.ioi nija Павлича иа Прстседника Иародпе скупштине 
и  рдгрвор претседавајућег. 

Говорпици: Потпретседник др. Авдо Хасанбсговић, 
A^ojsHje ГЈавлич, Милан ДоброволЈЗЦ. 

.■IUIIIII! ред: 1 - - Претрес И усиајаи.о ирод.киа за- 
KOHS o кииисицмјама нзиеђу Kpa.i.riiniic .Ivrociaiiiiic' li K'iia- 

■i .еџнне Румуније; 

2 — Претрес и усвајанае џред^ога закона " и.чмсмама 
и допупама Закона o зу0одм лекарица специјад^стима за 
бодести зуба и уста и o зубним техничарима са измснама 
и Д011.\иама  које   \v  Сенат  умииио. 

Говорннци: 1 itiii'c'TM iau Mn.iojc COKHII, Мпиисгар 6ei 
iiupi(|nM,a u заступник Мттсцк! инострДОих аорлова др. 
A.H'H'PI Крамер, Стеван Ћирић, Милан Мравље. 

(Наставак ^едницс послс подне) 
Пре дневног реда: 1 — Саопштење тражеша хитности 

за пред ior закона o уређењу аграрних од^ора у ранијим 
иокрајипа.ма Јужне Србије И ЦрНе Горе li \cnaiaii.c xmim- 
eni; 

2        Са( пчп.с  одборског  извештаја  o  законском 
прсд.ииу o уређењу аграрних односа у раниЈим покраји- 
нама Јужне Србијс и Црне Горс. 

Говорницн: Министар пољрпри^реде др. Љубомир 
Томашић. 

Диевпи ред: Претрес и усвајање прсдлога закона " 
преносу праиа власности имаша у Београду, у Крунској 
y.ii ци број 22, са Гимнастичког друштва »Душап Силни« 
iii Соколско друштво Београд    ■ Матица. 

Говорпици: Милаи ^равље, Министар за фнзичко 
iiai'imiaii.o иарода др, Лавослав Ханжек. 
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Потпрстссдиик др. Лпдо Xacaii6eroBHli; Отпа- 
рам LI редовпи састаиак Народне скупштине. Из- 
волпте чути записник L састанка. 

Секретар Милап Мравље прочнта записник 
прошлог састанка. 

Потпретседник др. Авдо Хасанбеговић: Има ли 
ко какву примедбу "a записник? (Нема) Примеда- 
ба нема, записник je примљен. Изволитс чути од- 
борске извештаје. 

Секретар Милаи Мравл>е чита: Одбор за про- 
\'4;IIKIII.C заклискпх предлога o међународним уго- 
ворима и споразумима подаоси СкупштИни на ре- 
mcii е свој извештај o предлогу закона o конвен- 
цијама и споразумима између Крал>ев11не Лугосла- 
вије и Краљевине Рхмупије. 

Потпретседник др. Авдо Хасанбеговић; Овај 
извештај je штампан, раздељен г.г. народним no- 
сланицима и ставл>ен на дневнн ред данашње сед- 
нице. Изволпте чутн законске предлогб ииродиич 
посланика. 

Секретар Милан Мравл.е чита: Г.г. Милан Пет- 
ковић и другови, народин посланицм, под,нос.е Скуп- 
штини  na  решење  предлог  закона  o  шмоигша  И| 
допунама Закона o беглучким земљама у Босни ич 
Херцеговини од 3 децембра 1328 године и траже 
да се огласи за хитан. 

Потпретседник др. Ардо Хасакбеговп!!: Овај 
he се законски предлог упутити одбору који nbe- 
треса законске иредлоге o аграрној реформи. Има 
реч г. Милан Петковић. 

Милан Петковић: Ja сам тражио хитност аа 
onaj предлог и тражио сам да се упути нарочитом 
одбору на проучавап.е. 

Потпретседник др. Авдо Хасанбеговић: Госпо- 
дип Мииистар je заузет важним пословима на дру- 
гој страпи и мс може да се изјасни o хитпости. зато 
ће се с њој решавзти na наредкој седници. Изво- 
лите чути интерпелацџје. 

Секретар Милан Л1равлЈе чита: Г.г, in. Никола 
IIiiKiili и другови, народни посланици, упућују ми- 
терпелацију на г, Министра унутр.чшњцх поски;! 
o убиству у Винковцима. које ie извршио винковач- 
ки градски начелник г. Паја Шумановац; г. Милин- 
ко Милутиновић, народни посланик, упућује ип- 
тсрпелацију на г. Претседника Министарског са- 
вета o редукцији женског особља no државним над- 
лештвима. (Внди прилог). 

Потиретссдиик др. Авдо Хппмбеговић: Про- 
читанс iiiirepiiriaiiiije viivruhc се иалчежпим г.г 
Минпстрнма. '  : '^! 

ГОСПОДИН иародпи ndr.'iiim;!: Ипн/тч vnvmo je 
ПЈЈетседиитгиу Мародие акупшти№ ДВв питап-а: 
због повреде Пословника на L редјавном састгЈнку 
Народне скупштИке TOKOM повЂра иарслиог посла- 
ника г. Добровољца, и зашто се интеопелације нс 
стављају na дчевии ред, kako je то Претседништво 
11ародне скупштпие обећало у октобру и новембру 
прошле године. 

Ha прво пнтање част ми je одговорити следећс: 
у стенографском записнику L редовног састанка 
стојн да je г. Доброволзац казао тачно следеће »У 
■:редњем веку, господо, било je тешко у неким др- 
жавама спроводитн те полицијске мере јер je — 
нека ми г. Павлич опростн — црква сматрала, да je 
то нскушење и казна Божја н да сви прописи и 
сретства за гашеп.е пожара', да je то борба противу 
божије воље и богохуљеН)е«. Овим речима г. До- 
бровољац mije апострофирао г. Павлича и тиме 
није Пословннк повређен. 

Што се тиче другог niiTa»>a, част мн je одгово- 
рити да he се иодпстс интерпелације ставити иа 

дневни ред кад г.г. министри известе да he на п.их 
одговорнти и кад то Скупитта одлучи. 

Има реч г. Павлич. 
Pavlić  Alojzij;  Stavil  sem  kratko  vprašanje  na 

Predsedništvo Narodne skupščine radi kršitve Poslov- 
nika med včerajšnjo sejo in zakaj gospodje    ministri 
ne odgovarjajo na postavljene interpelacije? Gospo- 
dje narodni poslanci!    Včeraj  smo bili priča,    da je 
govornik o gasilskem zakonu mene v svojem govoru 
brez razloeg   apostrofira] in napadel    nekvalificirano 
katoliške škole Jugoslavije in s tem žalil Hrvate in 
Slovence. Predsedavajoči ni gospoda govornika opo- 
zoril na red, čeprav je znano, da napadi v narodni 
skupščini ne podpirajo verske strpljivosti, ampak ši- 
rijo versko mržnjo in nestrpljivost. Ne samo, da je 
napad  nekvalificiran,   napad  je  obenem   neresničen. 
Katoliška    cerkev je že v zgodnjem    srednjem    veku 
ustanavljala bratovščine Sv. Florjana, vselej    in    po- 
vsod širila človekoljubno in požrtvovalno delo gasil- 
skih društev. Blagoslavljala je gasilske zastave, gasil- 
ske domove in easilsko orodje, duhovniki so povsod 
pokrovitelji in člani gasilskih društev. Kaj je govor- 

■•iik hotel doseči s tem napadom? Ali je hotel s tem 
"priporočiti gasilski zakon, ali je hotel širiti navdu- 

šenje za fasilska društva v južnih srbskih krajih na- 
ie države? Ali je iz lastne inicijative napadel kato- 
li-Uo duhovščino? Ne! Gotovo na pobudo framazon- 
ške lože iz Zagreba. (Prerekanje in smeh.) To pa radi 
tega, ker so v času svetega, leta katoliški škofje, Hr- 
vati in Slovenci romali v Rim. Zato ta napad! 

Preidem k dnurem vprašaniu. Po zakonu o poslov- 
nem  redu v Narodni skupščini  imamo  poslanci pra- 
vico  in  dolžnost,  da stavljamo  interpelacije  na go- 
snpde ministre in vprašanja predsedništvu narodne 
PKtipsMne. a gospodje ministri so dolžni na te inter- 
pelpcije odgovarjati- Znano  ie, da je tekom te Na- 
rodne skupščine bilo vloženih več sto  iterpelacij na 
('OSDOCIP ministre in to iz kluba ,IRSL). to je od vladne 
večine  in  pa  od noslancev ostalih klubov. Toda  na 
vse te interpelacije ministri molče, molči predsedni- 
štvo narodne  skupščine, jaz  pa  ne  morem  molčati. 
Zato sem  stavil  kratko vprašanje. Zakaj molče go- 
spodje ministri? Molče zato ker se boie priznati dela 
katera vrše državni organi.  (Drnpovič Miloš: Tako jeh 
Gospodje ministri in predsedništvo narodne skupštine 
je obliubilo, da bodo odgovorili, ko zberejo potrebni 
materii;il. Д1ј p niso moglš zbrati tekom enega leta? 
Ali mislijo, da s tem više držrvotvorno delo,    da po- 
magajo   zmagati   pravici,   poštenju   in   državni   avto- 
riteti? Jaz rečem, da s tem gazijo temelj šeslojanuar- 
ske Politike,    enakopravnosti,    svobode in pravično- 
sti, da ?azijo s tem ustavo od 3i septembra (Dras^ovi^ 
Miioš: Tako  je!), da ne spoštujejo zakonov vrhovni 
državni organi in zato smatran' za dt Ižnost, da vpra- 
šam med^eclništvo narodne skupščine, kai misli sto- 
riti, da se nekvaliiidrani napadi na katoliško duhov- 
ščino preprečilo,   da se s tem ne žali več Hrvatov in 
Slovencev ter da se stave    interpelaciie   čimprej    na 
dnevni red. odnosno da se isposluje pri Kraljevski vladi, 
da gospodje ministri čimprej na interpelacije    odgo- 
vorijo. 

Потпретселиик до. Апдо Хасапбеговић: Реч 
има наоодни послаиик г. Побровољзц. 

Мнлан Добровол.ап: Грсподо народни по- 
сланици, ja сам опет лошао ло спознаје да je исти- 
иита ona реч veritas odiuni faciit. Ja ce voimiTe чулим 
уваженом u доагом пашем доугу, CBeheiniKV г. Па- 
B'nmv, да ce je нашао уврекеи мојнм речима, iep 
сам ja казао, изнашају!«! повјест ватрогаства u no- 
вјсст ватрогасно-полицијских мера, које су повје- 
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CTir биле за врсме од римских царева na све дал^е, 
да je у средн.с.м веку бпло то тешко провађатм, 
јербо je то историјска чињеница, јер се сматрало, 
како зиамо, да je средњи век био прилично мрачан 
и да онај којп гаси ватру pa.ni противу Божје во- 
Лзе. To je истина. Истормјска je истина и то да се 
• I-V.III у средњем веку иису прали, јср je спештен- 
ство говорило да се човек не сме дотицати свога 
тела, jej) je то грех. Историјска je истина n то, да 
су ггапе, кад je дошло цепљење деце, говориле, да 
ће бити премало анђела на небу, јер hc деца оста- 
janr у животу. Ja знам добр.о повјест, макар да ни- 
i. ам ирпфесор. 

Г. Павличу имам само то да кажем, да ja нисам 
хтео никога да вређам, пего сам само износнп ис- 
торијску констатацију и пошто знам да je nam 
друг г. Павлич врло упаљив, то сам га ja лепо 
замсЈлио нека ми опрасти, али ja никако нисам 
вређао господу бискупе, јер сам и.чгес једну коп- 
статацију коју сам на спроводу Спинчића из сто- 
тине уста чуо. Толико сам имао да кажем. (Пљес- 
каи>е). 

Потпретссдипк др. Авдо Хасанбеговић: Го- 
сподб, прелазимо на дневни ред. Ha лпевном реду 
je: Прстрсс извештаја одбора за ггроучавање за- 
конског предлога o конвенцијама између Краљеви- 
не Југославије и Румуније] Реч има извесгилац г. 
Сокић. 

Известилац ЛТклојс Сокпћ: Гбсподо народни 
посланпцн, част ми je саопштати овај одбррски мз- 
вештај: 

»Одббр за проучавање законског предлога o 
м1еђународним угрвбрима и споразумима ппимио je 
на проучаваи>е Предлог Закоиа o Кон^ицијШа и 
спора:Ју.мимп измеНу Крал>евинс Југославије и Кра- 
л.еиипе Р\'муннје, и зпнричи) поверепи MV посао 
fra својој седници од 12 јуна о. г. усвојивши тск- 
стуелЈго закоиски прћдлбг у пачечу и појелиио- 
стима. 

Законски предлог салржи 19 c.'!e;teiiiix конвен- 
ција: o екстралиипји криипца и сулској помоНи у 
кривимиим мредмЈтима: o укидап.у дностјп-ког по- 
резипан)а и регхлиспн.у алмипистративие помоћи у 
nnraihUMa непосредних пореза; o трошковима око 
протеринаи.а; o нроцени података и врелнпстима 
којима упраилап' пупиларие и старател.ске kace; 
o регулисаи.у лугопам.а и потра>кивап.а закључе- 
ннх у пре1/апп1>им аустријскнм и угарским круиа- 
ма; o заштити, чувању и поновном полизању гра- 
ничиих камеиова и другпх знакова који служе за 
ограничавање граничне лииије; o социалним оси- 
гурап.има: n обаплаил' професија; no пптап.нма 
лр>камл>а!1СТ1',;' м лачичајиости лица KOia су пођо- 
дом разграничеша изгубила своје пјЉобИТНО лр- 
жак.I-IHCTHO; запиСНик o таксама за впзе и nabbme; 
г.-тптарпа-ветерипарска компепција o уређењу ма- 
(1.и:гскчх осповних школа у Ranarv; o регулисању 
nHTaiha алмипистратчипих јелпппца подеЛ)ених 
гранпцом; o пспзппним фондоВИМВ подел>енпх 
округа (жупанија); o депозитима; o вииималним 
желзезницама; Torontali Helvicrdsku Vasnt' R.T.; спо- 
разум o прпменп Копвепције која се одпоси на ре- 
жим пмап,а која леже у псмраиччиој зони од 5 ју- 
ла 1924 год.; споразум одпоспо тачке 5. ПрОТОКОла 
Јсвтић-Титулсску; конвенција a архивама које nii- 
тересује тсрпгорпје додегљене Краљбвини Лугосла- 
вијм и Крал^спппп Ру>гупчјп Тријановским угово- 
ром o ииру n Протоколом којим je утарђена ле(|)п- 
китивна гранична линија између Крал.евине Луго- 
славмје и Крал>епппе Румупнје потппсапнм 24 no- 
вембра 1923 год. у Београлу. 

Одбору je част предложити Наролпој скуп- 
штини да овај законски предлог изволи усвојити. 

За известиоца Одбор je одреј^о мене. 
Уз овај нзвештај част мп je дати Вам следеће 

објашњење између наше државе n Краљевине 
Румуннје постојала су до данас извесна питања ко- 
ја подјелпако интересујуј обе државе, али која 
досада нису била регулисана конвенц јама илв 
споразумима. Ta се питања могу сврстати у три 
групе. У прву групу спададу питања која треба ре- 
гу [исати између пријатељских земаља уопште, без 
обзира на то, да w су те земље су^едне и (и не. 
У ту групу долази питане 6 нздавању криваца и 
o судској noMohn no кривичним стварима, питање 
o трошковима протериваља, пит:ач>е o двоструком 
порезивању, питање d социјалном осигурању, пи- 
тање o обављаљу професија итл. У лругу гђупу 
спадају чптап.а која се појављују пскључиво кли 
поглаптч; кзМеђу суседних земаља; Kao што je пи- 
таље o одржавању грапмчпих зпакова, питли.е o 
узајамном сточпом промету (Ветбринарна конвен- 
inio, питање o мањинским школама, пптап.е o дво- 
власничким имањимВ итд. Tjieiia група обухвата 
питања која су Настала услћд разграничев&а пзвр- 
шенбг ira оспоиу Тјшапопског угОВОра o МИру ко- 
јим cv ujiu'cne терпторијо Лређашнзе Mai до- 
дсл.епе нашпј KpfiJbeb'HhH и Крал>спппн Румунији! 
na je разграничење извршено тако, да су пзпссне 
адмннистративне јединице n извесне опп№ине бпле 
пресечепе грапичпом лппчјом. Услед такпог раа- 
граничења појавила се потреба да се расправи пч- 
тап,с поделе свега онога што je арипадало тим, 
гранпчном лнппјом пресечеппм, адмшшстративним 
јелпппцама или pnuiTHHaiia и спега опога чпме су 
те јелмипце илп сшштине упранллле. Ту спада пи- 
тање o пуппларичм и отарателлЈОЈМ карама, пита- 
n>e o дуговашима и похр^Јаддааљима закл>учвним у 
аустро-мађарским кр.унама, питање o народности 
или завпчајпостм лица која су, услед разграниче- 
ч.а, изгубила своју првобитну народдост или зави- 
чајност, питање o пензионим фондовима, пмфање 
0 дспозптпма, пптап.с p пс.лгт прхииа и 'invror 
пчсапог материјала, итљ 

Да би се уловол>ило тој потреби, nama je др- 
жава закл.учила једап низ конвепцпја и сноразума 
којима се оасправљају многа питања која до сада 
joni ппсу била регулисапа већ постојећим и оза- 
крњеним споразумпма пзме1)\' обеју земал.а. 

RBO Koie су то конвенције n споразуми: 
1 — Копвспцпја o екстрадицији кјзиваца н o 

судској помоћи v кривичним предметима. -—У 
овој се копвепцијп предвиђају, какр они случ^је- 
ви v којима he се одобрмтп издавање кривиа, 
и они случајеви у којима се такво издава^.е иеће 
одобрити. Сопствени поданик никада се nei.e нз- 
давати, a v случају да питање o поданству извех- 
ног лица nnie joni распрппл.епо, ИВДавање се неће 
моћи нзпршити све док се то питап.е ne репш. 
Пре;1Ви1)епо je поступање ca лицима која се у onoj 
дру;ој држави пмају појавптп као сведоцп пли 
екопертч. Расправл.епо je ппташе o молбенчм пн- 
слчаш, као и питаље o тропгкотчша Изазватнм би- 
јт, спрово1,ен>ем ркривљеног лица] било извршива- 
иЈем молбеипх писама плп другим актима судскс 
г/РМРћи, Коивепцпја потппсапа 30 jam : 19^3 и 
пма ступити ча снагу мест дана no раФификопа- 
n>y. Остаће на снази још шест месеци после дана 
кадј] ie једна отрана откаже. 

2'—' Копвепцпја o укидању двострукаг ftirpe« 
зивања и o регулисању адмиппстративпе помоћиЈУ 
пптању пепосредппх попеза. — Ова je копвешшја 
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зг.кл>учена да бн се избегло двоструко порсзиг.ање 
обостраппх држављана. Побројаии су ncriocpe.i!i'i 
порези који иостоје у Крал.евиии југославији с 
идие стране и у Краљевини Румунији с друге 
стране. Конвенција сс примењује и на прирезе тих 
пореза. ДеталЈНо je предвиђено којн се објектц 
и приходи имају оиорсзати у једпој, a којч v 
лругој држави. Предвиђен je и поступак окр пак- 
иадс плаћеног пореза порсском обвезппку који би 
бпо рштећен двоструким пррези^ањем. Конвенција 
ступа иа снагу 1 јануара one годипе која дођс 
после љеног ратификовања. У случају отказа из- 
цршеног пре 1 јула кбје било годиие ona пр^стајг 
да важи 1 јануара наредне године, a IKO буде 
отказана послс 1 јула, она има да важи још за 
целу наредну годииу до краја истс. 

3 — Конвенција o трошковима око протерц,- 
ван>а. — Спака држава дужна je да прими цврга 
државл.апина иротераног са територијо one друге 
лржаве, као и свако друго лице које 5и са њепс 
територије критом претло преко заједничко ipa- 
иицр и са оне друге територије било »paheiio. 
Нрсдвиђен je начин регулисанЈа и ме^усобног об- 
ра.чунаван>а трошкова проузрркованих протерпвл- 
''>ем и С11рово1)СИ>ем. Копвепција je iiDTiincaiia -'O 
јчнуара 1933 и ступи^е иа спагу месец данз пр 
раТификован>у. У случају отказа ona iie важити 
ioni дие годппе. 

4 -- Конвенција o процени   података o вред- 
ностима којима управљају пупиларне n старатеЈЦ^ 
ске касе. -— Kace подел>епих жупапнја u oimrmni 
управљале су no кумултативном систену имови.- 
"ом малолетппка и лица под старател.ством. Са- 
мо такве вредпости биће ппдвргмутс процеии. 
Предвиђеи je рсж ОД три мессца, у коме he, no 
овршеној процслури око процене, обе државе заг 
кл.учитн једну коииеицију o коначиом расправл:>а- 
"'У питан.а која се одиосе na пупиларпе и стара- 
теллке касе. Копвепција je потписана 30 јануара 
1933 n cTvua na cimrv na сам дан измене ратифи- 
кације. 

КбнвенциЈа 8 регулисап.у дугова n потра- 
живања .чакл.учеипх у преНзшњим аустрпјскпм 
чли угарским крунама. Предвиђа се начин и 
стрпа рог\-лпсап,а таквих дуговап.а и потцажпва- 
"'П. Новчанице жигосане v смислу одредаба Уго- 
вора o мпру nehe се сматратп као npchainn.e aV- 
Ртријске н угарске нрвчанице. Ова се Копвеппп- 
ja "е примеп.ујс ni обавезе угашене џре n.enor 
схупања na снагу, као ни na споразуме закл.\-чо- 
не o плаћању у некоЈ другој валути. У члану 5 
побројана су дуговања na koja се ona копвспцп- 
ja не примењује. Конвенција ie потписапа 30 ја- 
"Vapa 1933 n ступа na cnarv 15 дана пб ратпфп- 
i<OBaii>y. 

6 — Конвенција o заштити, чуван>у и попов- 
HQM прдизању граппчпих каменова и других зпа- 
кова који служе за озпачапап.с грапичпе линије. 
— Овом Копвепцпјом предвиђен je пачпп како 
»Ma бпти обележепа заједппчка гранична линија; 
превнђедо je које he граничпс зпаке чуватп, одр- 
ЖввахИј (шраил.атп n попово поставл.атн једпа a 
KOje ona друга Држава. Ревизнја трасе граппчпе 
ЛИНИјс има се врпттп једпом свакнх пет годппа. 
^евизију he вршити мешовита комисија састии- 
љена од no једпог полнтпчког n једпог стручпог 
лелегата са сиаке стрвне. У сл\'чај\- злопамерпог 
o'HTohen.a грапичппх зпакова 'штету he cnocnni 
0,1а Страна чији je државл^аппп ту штету npo- 
УЗроковао;  Копвепцпја  je  потписана  30   јанувра 

1933 и ступа na снагу на сам дан размене рати- 
фикација. 

7 — Конвенција o соцпјалним рсигурањима. 
— Обе државе обвезују се да na држављане one 
друте страие применЈују исти поступак као и !,;i 
своје државл.апе у погледу права и обавеза no 
nocTOJehuM закопима o социјалпом рсигурању У 
случају болести, necpehnor случаја, опеспособ- 
л>ења, дтарости и смрти. Конвепција je потписана 
30 јануара 1933 n ступиће na снагу првог лапа ono- 
га месеца крји дође no размепн ратификације. 

8 — Копвепцпја o овавлљњу npoijiecnja. — 
Држављани  обеју земал>а могу се  слободно  на- 
гтапптч на TOinnoppjn one лруге Државе ради 
вршења својих проЉесија, ако се придржавају 
постојећих закона. Досел>епим радппцпма из ono 
друге земл.е обезбс!)ује се једпакост посту- 
nan.a ca дрмаНим радницима и једнакост у над- 
ницама. У случају да се у пзвеспим пределима 
или за изпеспе професије ne може nahn запосле- 
ња досел.епнцпма, заинтересована mima власт о- 
бавестиће o томе одмах, дипломатским путем, 
падлежпу власт one л\лтс Сгр.ик;. Рестрпктпнпе 
мере у погледу запослења имају се onoj другој 
Страни сарштити на месец дана upe њихрвог сту- 
пања na снагу. рбе Стране nacrahe да сведу на 
минимум евентуално riocrojehe општс таксе na 
странце. У овом погледу свака Страна задржава 
iip:ir!) да прпмепи na ДЈ-Јжавл.апе one друге Črpa- 
ne псти поступак којп се у овоЈ другрј Лржаип 
примеп.ује na државл.апс прве Државе. Копвеп- 
nnja je noTiincana 30 janvapa 1933 n ступа na cna- 
rv im дан размене ратификација. On he важити 
годипу дана и обнављаће сс прећутцо из године 
у грдину, сем у случају отказа. Отказ се мора no- 
тификовати na три мссеца пре истека свакога 
рока. 

9 — Конвенција no питап.у ддмкавл^анства и 
завичајности лица која су поводом разграппчеп.а 
изгубила својс приоГжтпо државл>апстпо. — Прел- 
iniha. се како h1' се одредптп државља.нство лица 
из oniiniina побројапих v члапу 1 n У члапу 2 Кои- 
венци.је. ррелвиђеЈЈ je и једаи рок рд шест месеч i v 
кпме лотпчпп стаипвпппп Morv с-птпратп ап icmo од 
оба држављанства. с тим да ђе своју UMOBHHV мо- 
iiH пренети у року од тест месепи без rnahan.i 
макакарг пореза или таксе na теоиторију земље 
ла Koiv je оптирала. Крнвенција je цртписана 30 
janvapa   1933. 

10 —7 Зцписник o уаксама за визе naconta. — 
Обс пелегације сагласиле су се да предложе сво- 
iiiM Влалама сппжење тих такса na пачпн као што 
in v зтпкммчс- изложено. Записник je потписан 
30  janvapa  1933. 

11 — Сапитаппа-ветерппарпа Коппепција из- 
Mehv Кр^звевине Лхгославпје и Кпал.евппс Руму- 
niiie. — Овом копвепппјом nerv.-imne се пормет са 
ЖИВОТИЊам^« жипотшкским деловпмп, ПРОИЗВО- 

дпма и сировишма жпвотињског порекла, као м 
ппедмета којп \iorv бити посиопи запазо и то, 
како промет из т^питопије јетпе Државе у теои.- 
топпју one др\те или преко теритрриде one друге 
са опре-1ел>еП'ОМ 31 пеку трећу земл.у. тзко и по- 
Mvnnninn промет. Ппедвићено je када he се. v слу- 
чају какве заоазе, и v којој иепи Mohn ограппчп- 
ти или &абр8нити гм промет. Предвићејн ie начин 
трапспортоваи.а n imonncano ie како се пмп по- 
ступатп у поглслу издавапЈа vnepciha n .Trivu-rv, 
увербњв n попекчу. кпо уоптте v погледу M !0 ; 

које имају циљ да сппече препотеп^е зара^е са 
једпс територије na ону другу.    За    пограпичпп 
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промет у ужем смислу предвиђе(1и су сви потреб- 
ни прописи који сс однСсе на попашу н на прево- 
1>ење из јсдпе пограничне зоне у другу животшБа 
одређених за рад, вучу и терет. Конвенцији je до- 
дат један Завршни протркол у ко.ме ćy изложене 
појединбсти нотребне за што аравилније и успеш- 
iiujc при^ењивање одредаба Конвенције. Конвен- 
иији je потписана 10 марта 19133 и ступиће na сна; 
гу на сам дан размене ратификација. Међутим, 
обе Владе споразумеће се у циљу ранијег, про- 
визориог њеног стављања na снагу. Евентуалан 
бтказ нма се учинити упапред за три месеца- 

12 — Konneimnja o уре^ењу мањинских o'c- 
ii(ji!nii.\ школа у Банату. - - Предвиђенр je да сс 
у свима мсстима југословенског Баната где će 
нађе најмање двадесеторо румунске деце у добу 
з.а нолажеше школе, као и у свима местима ру- 
мунског Баната гдс се nalje пајмањс двадесетрро 
српскбгхрваЈске деце у добу за прлажеше шко- 
ле, стврре мањинске рсновне школе са једним у- 
чите.ч.ем. Дал.е je предвјиђенр како lie се тп учи- 
тељи бирати и прстављати, каквс Uc сс рд ibiix 
тјражити квалификације и пспитп. Принадлежнр- 
сти тих учитсл>а биће paune ш^ппадлежпостпма 
учптеља држаиппх школа и мап>ипске школе Gn- 
lic у погледу npaiia и важкости сведрџаба израв- 
нате са државним школама. Свака мањинска шког 
ла имаће свој школски одбрр и свој српствени 
osi.ier. Сем таквих шкрла мрћи ће се стварати n 
забавишта, акр je обезбеђен бррј деце утврђен 
ouoM копнепцпјом. Крнвенција je пртписана 10 
марта 1933 и ступа na спагу no размепп ратифи- 
кација, 

13 — КЧ)пнепцпја o регулисању mnaiija адмн- 
нист()атиипих једппица псЈдел.епих г|)апицим. — 
— Ona копнепцпја примењује ее na пре^ашње ма- 

IjćijicKe жупаппје Торопталску, Темешку и Караш- 
Сснернпску. Копнеиција се примењујс na сиа ne- 
покретпа и аокретна добра обих адмипистратш)- 
пих једпппца, na права n ооавезе, на дуговања и 
потраживања, као и na фондрв^ који припадају 
IM.M једИницама и границом пресе^еним општина« 
ма, a којп су цамењени нскллмппо љпховим ипте- 
ресима] Конвенцијом je деталзпо предвиђе^б како 
he се извр^иити прдела те имовинеј тих права и 
обавеза и тпх фондрва. Кокренција je потписапа 
J O марта 1933 и стуциће na снагу na дап размепе 
ратифпкација. 

14 — Конвеција o пепзног.пм фондовима по- 
дељспих жупаппја. -- Конвенцијом се предвиђа; 
уколико he сиака Страпа Mieni na себе псплаћи- 
вање пензија и других.даиања која су 30 јупа 1919 
била na терету пензионих чппопппчких фондова 
жупамија Торопталске, Темешке n Kapatli-CeBe- 
рипске, као н пепзиопих фбНДОва бележпика и 
!.< |.;'ч:,к:Ж1П1ка истих жупапија. Предвиђен je na- 
чнп поделе тпх (|)опдова. Кописпцпја je norinicana 
10 марта 1933 n CTynniie na спагу na дап размеис 
ратпфпкација. 

15 — Konnenunja o депознтима. — Овом Kon- 
вемцијом преДвиђеко je како he се поступитп са 
свпма депознтима депопоиаппм upe 1 марта 1923 
нз територији једие или друге Стране ксд власти 
сиаке врсте, судских, адмпннстратинпчх, (j)niian- 
сијских n другпх. Прплнком предаје тих депрзи- 
a и неће ее na трансфер обпезппца n вредности 
iip:nieii ипати никакве рестриктивне мере, иити he 
се, за време од шест месеци рачунајући 6д Дана 
предаје депозита псти подпргавати макаквом пбј^езу 
или таксп. Конвепцпја je потпнсана 10 марта 1933 и 

ступа na спагу na дап размене ратификација. 
16 — Коивенција o вициналним железииц^ама 

„Tomnlali ilclyier(ieku Vasuti F^. T.". - - Предвиђа 
се подеЛа обвезница напред пмепоиапог Друштва, 
сразмерно дужини делова Железничке пруге пре- 
сечепе границом. Са именованим друштвом пове- 
iiihe се iiperoiiopn b пптап.пма отттете. Конвеп- 
ција je потписана 10 марта 1933 и ступиће na cna- 
iy no размени ратификација. 

17 — Споразум o примени Крнвенције o ре- 
жиму имања која леже у пограничној зони, од S 
јула l!i24. — Овим споразумом предвиђа се коли- 
ко и каквог земљишта he мрћи задржати сопстве- 
пицн таквих имап.а, као n то како he им сс пак- 
надити штета причињена евентуалном погреш- 
пом применом аграрних закона н прописа. Спо- 
разум je потппсап II марта 1033 n ступа на снагу 
одмах no размени ратификација. 

18 - С'|1()|)азу.м рдноснр тачке 5 Протокол i 
Јевтић-Титулеско. - Овим СпоразумРм решено 
je niiraihe o извесним рекламацијама које се од- 
носе na реституцију добара пређашњег XIV гра- 
пичарског пука, екснропрпсаппх сходно румун- 
ском аграрпом закону као n p рекламацијама Ko- 
je се ОднРсе na штете n реквизиције приликом 
привременр окуцације рујиунског Бапата. Решено 
je да се обостране рекламације узајамно пребпју, 
но с тим да се за папред помепута експроприсана 
,;(n'ipa даде отшета у експропријационој ренти. 
Овај Споразум потписан je 11 марта 1933 n ступа 
na спагу no размени ратификација. 

19 -- Конвенција o архивама које ппгересују 
теритррије додељепе Краљевини Југославији и 
Краљевини Румунији Трианонским уговором o 
r.inpv n Протоколом којим je утврђеиа дефппптин- 
на гранична линија између Краљевине Југрслави- 
је n Кфал.еиипс Румупије пртписаним 24 новембра 
1923 у Београду. — Отт Конвенцијом детаљно 
Je предвиђено како he сс разменити архиве и о- 
стали писапи материјал. У прилозима уз опу Kon- 
венцију побројане су архиве, акти, документИ) и 
остали nncann иатјеријал прјединих грана. Ilpn- 
лозн су ови: 1) O железпнцама; II) O прштама, те- 
леграфу и теле(|)опу; III) () саобраћајним путевима 
n речпим путевима; IV) O катастру; V) O хидро- 
графским,    хидротехпичким,   хидраулпчкпм,   no- 
љопривредним и иетеоролршким сервисима; VI) 
() нојппм архнвама; Vll () судским актима n VIII) 
() машчпим р^гистрима. 

Копиепција    je    потписапа    30 јапуара     1033. 
Она ступа na спагу nb п.епо.м ратификовању, a v 
сваком прчлогу озпачен je рок у коме се пма И3- 
вршити размсиа архпва и осталог писаног мате- 
рпјала. 

Господо варОД^И ПОСлаНИЦИ, Сам број Konnen- 
unja и њихова садржина којом се решавају гото- 
во сва адмпппстратпппо-судска и просветна питања 
између КралЈевпне Румуппје n Југославије јесу 
рсзулгати дугогодпшпЈег прпјател.стиа између 
Крал.еиппе Румуније и Лугослаппје, прИЈателЈСТва 
које je чврсто поставЛ)е11о na Пакту држапа Мале 
антанте. Из оваквог пријатељства могло je једино 
да сс дође до ополиког међународног iionepen.a 
какво се јасно огледа у оволиком броју закл.уче- 
них конвенција између дие пријатељске и савез- 
ничке Краљевине. 

Пактом  Мале  аптапте  од  фебруара  месеца   и 
констптупсањем Сталног савета Миппстара Ma i( 
антанте na  овогодишњој   конференцији  у  Прагу 
изпршена je дефипитнвпо унпфпкација сиољне no- 
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литпке пашмх '[Пију лрж.ша: Румуније, Чехосло- 
вачке и Југославије. Изв^шена je тиме унифика- 
ција С11ол>11е политике, унификација војне опреме, 
a сада, п.жаособ извршује се унификација адмп- 
нистративно-судских и аросветних питања, na Uc 
затим доћи конвенције o економско-финансиским 
иитап.пма, што све чини стварном и неделзпвом 
Малу антанту. 

Не могу пропустт,!  прилику, a да са овога 
чл1,1   ne  iicT;!iaieM   важан   и   нредаи  рад  штампе 
Мале антанте, која за цементирање савеза и при- 
јатељства држава Мале аптанте пма великих за-' 

iyra. Нема, господо, савеза и пријатељства међу 
државама, кога неће ттампа! Л штампа je та, која 
паљапа пријатељства и санезе сугерира у иародну 
душу. Нема ли тога, ипкакни савези na папиру ни- 

тог века. Само су omi савези дугог века, који 
су усађснп у дуиЈу народа. 

Из oiiora разлбга ,и  на базн овога, господо, 
ja предлажем Нарбднбј скупштини у име одбора, 
да се ова конвенција са пиијакм.ском и савезнич- 

Краљевииом   Румунијом   прими   у   целости. 
(1 [љескање). 

'Потпретседипк др. Авдо Хасанбегрвић: Реч 
rtMa заступник Министра нностраних послова г. др. 
\ 1берт Крамер. 

Заступник Мшшстра Мпостраних послова, Ми- 
i!!icT:ip без портфеља ;:р. Алберт Крамер: Господо 
народип посланици! Уочи рсоргаиизацпје Мале 

кад смо приступали раду око поновног 
уУвршНивања и пбјачавања не само наших поли- 
тичких мего и привредних веза, кад смо претво- 
рили МаЛу атаиту у јсдиу нбву стпарну мећу- 
пародпу јединицу, ми смо пмали ■ Крал.евипа 
Румункја ii Крал>евина Југославија — jom читав 
ииз отворених питан>аЈ која у току годииа, после 
закључења сиетског мира, jom инсмо успели да 
коначпо pcimiMo. Вило je природно, да су и Кра- 
љевина Румунија и nama Краљевина показале же- 
љу и вол>у, да, уочп тако великих задаћа, пред 
којима смо етајаш, што пре, mro брже n што пот- 
iiNiinje ликвидирају та питања. 

Ha састанку 20 н 21 децембра 1932 године 
ii.McliN' министара и^бстраних послова Краљевипе 
Рхмуније и Југославије, г. Титулеска п г. JenTniia, 
био je постигиут споразу.м, према коме су имала 
Гигги iicrvvmcaiia и ликиидирапа спа још нерешена 
питања, која шпересују ове две Крал>ев11не. 

ИзузевШИ   поједииа   пропизорна   pemeii.a   neo 
m  комплекс  питања  a;iMiiiiiicTi)aTiiBHe,  фипан- 
ke, iipni'.pe.iiie, cadopaliajne, соција.^пе, култуп- 

ne н иолптичке природе, која су после повлачења 
лцс у повој сптуацији имала битн регулпсапа, 

чекао je na дефиниТКВНО iiemeii.e. 
Ilo протоколу, Koju je потписан na ос.чову 

постигпутог споразума, оОухваћепа еу била та пи- 
inn.a у сслам тачака. 

Прва тачка тога споразума одпосп се na ono- 
разуме, конвенције n цротоколе који су били пз- 
ме!)у nac парафир^и већ у јулу 1929 године, али 
који су до сада остали нератификовани, јер су 
се меКугпм у поједнним пптањпма, која су реша- 
вали Tii споразумг., показала различита гумаченЈа 
n пеке ррсервације o којима смо моралп и мп n 
naum савезници воднти рачупа. Тпх споразума, 
конвенција и протокрла из 1929 годипе има mec- 
наест. Ми смо, господо, сада успели да све дифе- 
рспцпје ликвндирамо и да те споразуме, канвен- 
цпје n протоколе дефинитивно средимо. 

Друга тачка протокола из децембра лањске 
годппе однрси сс na спорна пптања измећу наше 

Краљевине и Краљевпне Румуније у пргледу агрлр- 
ne реформе. Тачка друга тога протокола гласн: 
„Џра министра инбстраних псхглова споразумели 
су се да румунски поданици, сопствеппци у гра- 
ничној зопп a Koju су експрописани na оспону jy- 
гославепског аграрног закона имају бптп обеште- 
lienn правичном ошгетом за добра којих су били 
.muienn, ако југословенска влада сматра да nnje 
могућ riOBpahaj у патурп. У случају да су југосло- 
венски подаппцп експроприсани у граничној зони 
no одредбама члана 3 алппеја друга конвенције из 
1924 годппе, ncni принцип биће примењен n за 
name у Румуппјп." 

У чему je овде постојао cnop? Према конвен- 
цпјп између Краљевине Румуније и Краљевине Ју- 
гбславије мз годинб 1924 тјребала су да буду изу- 
зета од аграрне рефорМе она имања у гјзаничној 
зони, која ne премашају 50 катастралних јутара 
односно под извесппм условпма 100 катастралиих 
ј\тира. Са румуиске страпе тумачпла се та одредба 
апсолутпо, т.ј. да ne може бит експропрпатча 
прп.меп.епа im у kbiiiž случају na поеед до 50 i.a- 
тастралппх јутара, да мора дакле и опомс којп 
потпада под аграр^у ре(|)орму бптп тај мпппмум 
оставлзен; док je ca наше črpane бнло тумачење 
да су изузети од arpapne реформе само Рни код 
којпх цскжупап посед ne прсмаша 50 иатастрал- 
ппх јутара. O гоме miraihv Дуже нремепа ппсмо 
моглп доКп до caiviaciiocni ДОК mije најаад ко- 
мпсија, која je na томе радила, успела да нађе 
једно компромпспо решење, no коме he једпа ме- 
товита компспја прегледати случајеве из 1924 го- 
;iiine и за свакп случај ако та компспја ne би могла 
донети једпу споразумну одлуку, оставља ie две- 
ма  пладама да  пптап>е  регулпшу. 

Tpeha тачка протокола оба мштсгра одпоси 
се на ветерппарску копвепцпју и транзнтну хон- 
вепцпју. Mn до сада са Румуппјом нисмо ii\i).'ui 
ветеринарске конвенције. За nac и за Румунпју 
mije то гттање, међутим, само сапптарпо питање 
иего у великој иери и екопомско пптање, — im 
тање копкурепцпје југослоиепске стоке н румуп- 
ске стоке na европскпм тржпттпма. Баш вбог тога 
питање ветеринарске конвенције задавало je м на- 
иа и Румупп.ма много брига и тешкоћа. Ипак na 
Крају смо успелп да се споразумемо. Ми с једне 
cipane nncMO моглп једпој прија^ељској n савез- 
ппчкој државп ne датп в&1еринарску копвенцпју, 
коју имамо n са суседном Мађпрскомј a ка другој 
страпн морали смо тражнтп пзвеспе гарапциЈе да 
ова ве.теринарска крнвенција нећс довести до тога, 
да се на страпп.м тржтптп.ма туку цепе југосло- 
венске и румунске стоке. Mn смо се ту међусобио 
рбавезали да се у будуће на страним тржиштима 
уздржимо од imerne копкурепцпје и међусобпог 
обарања цепа иа европскпм ппјацама. Ми се пада- 
мо, да he сада у оквмру прпвредпог аранжмана 
Мале антанте onaj npmmim, којп смо ми поста- 
вплп, бптп у пуној Me|)ii очувап. Ветерппарска кон- 
венција између name Краљевине n КрјВљевине Ру- 
муније СјГупила je na снагу 20 марта ове године 
ii до сада je показала добре резултате. 

Четврта тачка, господо, рднрси се na давио 
спорно питап.е добара такозваног четрнаестог 
српског граничарског пука. Влада југословенска и 
румупска спбразумеле су се да се у погледу рекла- 
иација наших због иметка трга четрнаестог гранИ" 
чарског пука и рекламација румунских у питању 
извесних реквизиција за време ликвидације војпо- 
га стања ликвидирају иа тај начин, да се оекла- 
мације   са једпе и са   друге   стране   за   новчану 
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накнаду пребију, a да се onaj део у коме сс по- 
каже иеки суфицит исплати. Ilperouopu у погледу 
рекламација ii3.\iel)y Крал>свмне Југославнје и Кра- 
љевине Румуније у иогледу лнки11Д11ра11>а имовиие 
бившег Српскбг 14 граничарског пука »ођени су 
одавпо али никако иисмо могли да се сложнмо. 
Bn знате у чсму je то питање. Приликом разграин- 
чења између наше државе и Краљевине Румуннје, 
Краљевини Румунији припала су добра од И.ООО 
катастарских јутара, која су била власчиштво 56 
општина, које су чиниле раније војпи округ бнв- 
uier 14 Српског граничарског пука. После разгра- 
ннчења од тпх .r)(i општина 34 су остале иа нашој 
територији, a Румунији je припало 22 са целнм 
иметкбм папред поменутих села. 

Hama Крал.ивина стајала je na становишту да 
се тражи подела тих 38.000 катастарских Јутара 
земл>е сјра^мернб броју општина. чланова зајсдни- 
цо дооара нскадашњег војнбг округа биишсг N 
Српског граппчарског пука. Према томе na 34 nn- 
штнпе, које су остале na nainoj територији, пмао 
би пасти ();iri'ii;ipaj\irii Деб то шуме ОД 2U.500 ка- 
тастарскпх јутара. За случај да румупска влада 
не бп прпстала na ову раздеобу, тражилп би onne- 
ту. C name črpane нредпост тога пмања, онога де- 
ла којп ('n припао нашим бпштииама, израчуната 
je била 1929 годипе na 500 мплпопа, na после од 
пеких стручњака чак n преко једне и no милијар- 
де дипа1)а. 

Румун-ска теза била je, да je rb велико пмаи.е 
потпаЛо под удар румупског аграрног закона, na 
Гш у крајп.ем случају могао бити у пптап.у само 
мттмум од 200 катастарскпх јутара, na које би 
те onuiTiine евснтуалпо имале право. Ha другбј 
страпи КралЈеннпа Румупнја подпела пам je сппсак 
потраживања својих рекламација, no коме сппску 
Je гу опет у пптап.у једпа замапша сума од 19 
милпопа дппара, 75 мплнопа леја, 350 мплпопа 
6ИВШИХ ауетрпјскнх круна, 73.000 тиајцарскпх 
франака и 59.000 америчк^ долара. 

После мпогпх пбГВђања ми смо се споразу- 
мели, господо, na свој пачип. IIpe;uml)eno je да- 
вање закопске пакпаде у аграрппм обвезппцама 
сходпо румунском аграрном закопу са првим ку- 
iionoM свима опшгинама бившег 14 Српског rpa- 
ничарског пука, које долазе у обзир, a за експро- 
присани део њихових шума. Отштета за експро- 
присану туму, која треба да буде дата нашпм 
оиштппама, према добпнепим подацпма пзноси 
око 15 милиона леја у обвезппцама n 7 мнлпопа 
леја у купопима. Румунска влада се je том при- 
лнком обавезала да he дати пакпаду 11редвп1)епу 
румунтким аакслтма л свим таитм подаиицима, 
чија су имаља експроприсана у Добруџи. 

Овом приликом je учпњепа n компепзација 
за катастарски (триангулациони) матерчјал Хрват- 
ске и Славоппје, који ће нам Румунија предати, a 
чија вредност износи oko 15 милиона динара. 

Врло компликовано питање било je пптање 
уређења међусобних црквених и школскпх одпоса, 
румупскпх у нашем, a југословенских у румунском 
13апату. У црквеном погледу створен je споразум, 
који Вама још mije предложен. 

У погледу школа мп смо овом приликом за- 
творили једно врло важно питање. Mu смо на 
Бледу 1927 г. посебном конвенцијом за румунско 
школство na пашој терпторијн дали изузетне прп- 
вилегије које ппсу никако могле бити доведене у 
оквир namer властитог тколског закоподавства и 
тако мн ннсмо могли да парафирану Бледску коп- 
вепцију ратифккујемо и спроведемо. Од onora што 

МИ дајемо као регко КОЈа држава у Европи, иатпм 
иањинама на [цколском пољу, не можемо правити 
далекосежпе изузетке. Кад ми иисмо ратпфикова- 
ли Бледски споразум, опда су 1929 г. поповпо во- 
l)eim nperoBopn изме1)у наше Краљевине н Краље- 
liime Рхмуппје, алн до сагласпости се nnje могло 
доћи n прегрвррн су били прекппутп. Сад пам je. 
господо, успело да се споразумемо. И у школском 
питаи.у успели смо да очуна.мо пупу важпост иа- 
uniM домаћим оппггим школским законнма, a да 
дамо концеспје које су биле потребне пзме^у два- 
ју пријатељских парода. 1 . известкт одббрски 
дао je Пама, господо, o томе неколпко подагака. 
Овом прплпком ево Вам иеколико података o иа- 
ujiiM школама у Румунији и p румупском ш^олству 
у нашој земл>и. Наших школа у румунско.м Баиагу 
има 44 са приближно 2300 учеинка. Te школе све 
су конфеоиоиалне и остаће конфеоионакше и у 
будуће. Код нас постојећи закон копфесшшалпе 
школе ие признаје, na СМО према томе румупске 
MaihimcKC тколе ми прпмилп као наше државпе 
основне школе. У нашем Банату има 78 одел.еп.а, 
na крјима ради 41 пасганипк name пародпости, 
који позиају руму^ски језик n око 40 наставника 
румуиске пародпости. Ученпка п.ма Приближно 
5.000. Румупске мањинске школе код иас су др- 
жавне. 

1 la крају, господо, протокол два мпппстра no- 
свећује своју пагжњу и питшбу иолпцпјске коатро- 
ле пловидбе na целом сектору Дунава изме^у ушћа 
1 lepe n Тпмпка обухват.ајући и неттачкп капал у 
Ђердапу, гакозванр Сниски капал. To je једно од 
пајитересаптпијих иитап.а, јер мп до потппса СПО- 
разума na томе делу још писмо били д.о сада 
успели да де(|)ипптпвно ликвпдпрамо питап>е name 
међусрбне граипце и због кпа се je n постађЛ»ала 
ono друго пптање заједннчке полнцијске коптроле. 
lio протоколу o разграннчењу између Крал.ен1111е 
Ру.муиије н Југославије рд 24 нсвембри 1923 год., 
граница na Дунаву нзмеђу name две државе ::де 
у главном матицом Дунава, то јест тамо куда je 
ншла н npe para, a no члану 4 Протокола o раз- 
граиичеп.у, oii.io je обележеио црвеним мастилом 
па карти, придруженој томе протоколу, како rpa- 
ница фактички иде. Ta граннца која нде матицом 
Дунава препушта читан такозвани Снпскп канал 
namoj територнјн. Међутим, румупска теза je бнла 
да граннца нзме!)у Румуннје и Југославпје иде 
среднпом самог Сннског канала, na према томе, 
се je н постављало питање заједпнчке нолицнјске 
контррле у томе каналу. Сада je nama теза, да нде 
граница између Крал.евние Румуније и Југославн- 
је матицрм Дуиава на, према томе, да читав Снн- 
гкм капал остаје у нашим рукама под нашим ис: 
кл.учнвнм суверенитетом, a доследно томе отпало 
je питање неког нарочитрг аранжмана у пргледу 
полицијске контррле у Сипском каналу. 

Господо, захвал>ују11П дубоком разујиевању 
које je показала Краљевска румунска влада за 
ликвидацију свих тих диферејнција И размнмоила- 
жења сполишх и унутрашњих ннтан.а, разумевању 
коме смо са нате стране одгрвррили адекватннм 
схватањем o важности и хптиостн ликвидације тих 
пнтања, мп смо мргли да заједнпчкн.м напорима 
и концесијама свршимо један замашан посао. 

Тако, те копвенцпје дефинитивно ликвидирају 
све iiocTojelve до сада jom nepemene проблеме из- 
међу Краљевине Југославије н Крал.евине Руму- 
imje, који прристичу из самог постанка наших no- 
вих великих држава, a на другој страни, господо, 
браћа Румунн n ми смемо рећи: да су ове конвен- 
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Ције један лсп доприиос ка изградњн солидие са- 
радње пуне иеђусабно.р поввреља   ие   ćaM6 између 
name две државе псго п у оквиру Мале антанте - - 
iianic заједппчке уздаиице. (Бурно одобранли.е и 
повнци: Жинела Мала антаита!) 

Уаућујући ОВОМ припичом iiaiiie срдачие жс/гг 
брачтком румуиским народу и и.сгоиој ввликој иа- 
ционалној државк, ми IICMO најленше иоказати своје 
искрено oceliaii,e, ако иредлоге, који croje пред иа- 
.ма, једндцушно прихиатп.мо. (livr-au аплауз и одо- 
Сцглпмис) 

Потпрепседник др. Авдо Хасаниеговнћ: Има 
рвч г. Стеван Ћирић; 

Стевап Tiiipiih: ГШћср,6 пародни послапици, 
ми стојимо ових даНа под дојмом нелпких дбгађаја 
у сиол.иој политици. Ви знате да се у Лондону сл na- 
pa оривредЦа кошререиција, од кбје читаво чо- 
вечанотво ммого очекује. Рад те »бнференције не 
пратимо само ми којн исспмп ОдРбНорн^т за до- 
laliaje, иего без претеривања може се pcliii: да ie 
коаференције прате сии; гс.тово цео свет je зауста- 
вно дах, јер од успеха тс конферсиције NHUMO liira 
зависи. Не дао Бог да ДОђе !ДО иеуспеч;:, jfep ii ono 
мало иадо mro je везшо Sa :у копфепспцију, када 
би се изпубило; морали Cm смо оЧВјавати. Кад има- 
мо такве догађаје пред собом, можла je мало те- 
шко говоритн o свакодиевним, тако да се нзрази.м, 
LiiBiiM дога1)ајима, К(И1пети[јама које регулиту ЖИ- 
вот у својој ггростоти, ОНВКаВ какав je. Ипак ми ие 
с.мсмо и) iipeiieoi)er;i\Tii. Ми ие смемо заборавитп 
да смо дуж!1И да свакоме даиу дамо евоју линију, 
и порсд DL-i IKII\ д(ла!)аја ми морамо бпти спремни 
да нашу ciioi.aimiv иопиику боДШИб и спакодиев- 
не догађаје и послове онако како Ш то ОД и.е оче- 
кујемо. МВЛО прс, unje ПроШЛО mi некОЛИКО даиа, 
ГОСПОДО ПОСЛВНИЦИ, како емо на свога Mmmcrpa 
споллшх послоиа и Крал.евску владу стапплп је;ии; 
nmaihe које нас je ene узиемијтло, пигате o Чет- 
ворисме пакту. Г Мииистру етмлтх послова по- 
шло je за руко.м да ;rae умири. А'ли два ttHtsita 
остала еу jom na паптм усиама, ira koja г. Mmm- 
стар mije могао одгоиоритп и иа која ни једал жи- 
ви човек ne може одговоритп, иакоја тачаи ( .iro- 
i'i.p мсжемо добити caiMO од живота и с.д, в|)емена. 
ЈеДЈК) je иптаи.с: зашто су велнке силе, н поред тс- 
ра што им Лрхчитво парола, Лермћнентним rio ib- 
жајем у Саиету ДруШтвб народа, даје ono ираво 
које им припала, зашто су се onu ипак одпојпли? 

- mnaibe иа које се ne усуђујем да одговорпм. II 
друго je питап.е: да ли Фрапцуека, ona земл>а која 
je водпла човечапетво na путу према пдеалпма, да 
,iii Miic.in да оставп taj пут, a t п>пме своје савез- 
imi<e, n;m ако то mije, да лп iie je Четворпп пакт i,' 
досалапп^ем crpeM'beib^' помало заустављатк? Mn 
ne можемо еедети скрштених руку, nero морамо чп- 
питн ono mro треба да чпппмо. И с тога гледишта, 
поштована госполо, и ове Конвеппмје, kbje пам се 
чппе Maie, сптне, безначајне; ипак добиј^ју исти 
зпачај, јер, господо, ja вам обраћам пажп.у na оне 
рсчи које je замеппк господппа Mmmerpa спољ- 
пих поелова мало upe спомепуо, one зпаче, ro- 
еподо, nojanaihe Мале аптапте, зпаче солидпу из- 
градн-у (•ne зграде у коју се сад мп cmi највишг 
уздамо. (livpno n.i.ecKaihe и узвпцп: Жпвела Ма- 
ла Јчктанта!) 1'ошодо, овај ваш узвик, којп je 
увек епоптап кадгод се говорп d Малој aniamn, 
даје MU повода да вам кажем то, да ja очскујем 
од ових конвенција ne само ono штр ее од ii>!ix v 
1{)Пховом оквпру очекује, o чсму je г. Мтшстар 
тако исцрппо говорпо, nero очекујем jom n не- 
што више. Када схиатпмо те конвепцпјс као један 

камен, kao једну цигљу у трј згради, one су пред- 
радп.а за пбтпуно јединство Мале антанте у .шгча 
питањима спол.аипве no.inrmce. (Бурно одобрава- 
и.е n узвпцп: Тако je!) Гоеподо, та Мала антаНта 
у том елучају, IIO|KVI великог зпачења за нас, до- 
6niie jom  једпо  пелпко значењб  и  33 светску no- 
литику u имаће опу привлачну снагу коју треба 
да пма један савез, кбји почива на оправданости 
n праведности циљева.    Грспрдо, ja немам права 
да говррим у име Кра.ч.евске владе.    Разумем за- 
што господа министри Јевтић n Крамер једнопи; 
raibe ппкад ne дрдирују. Ha њима почпва велика 
одговорност.  Алн  ja  који  овде  говорим  еамо у 
своје пме n, у најбрљем случају, у пме свих вас, 
ако иогодпм ваше мишљење, мислим да треба je- 
данпут поменути и фррмулисати ono mro се na- 
лази у атмосфери у овој Наррдној екупттшт, ка- 
ко ja TO осећам, да бисмо ми желелп, да нривлач- 
на епага Мале аптате    прпвуче    jom  једпу еилу 
чији су циљеви    готово    идентични еа циљевима 
Мале антанте. (Бурнр одрбравање), 11 у моменту 
када прстрји Четрорни II.IKT западпих држава KO- 
JU, поред свега    fPra    mro ее тповетгаиа да сс 
Kj)elie у духу Друштва  народа,  поред еиега тога 
што се наглашава д'а je мирољубивг природе, паг.к 
сврју осповпцу има  na спазп, na физнчкој спазп 
те четири државе, ja ематрам, гоеподо, да on no 
аналогији како je пре.ма Великој аптаптп створе- 
na Мала ama na,   оило вре.%)е   n    ipeoa lu on n Гшо 
on mciviai евррпске поштпке,    да    ce    насупрои 
MeiiioimoM  пакту,  који    паглашава сплу,    етвори 
џетвррни  пакт  којп  паглашава     праведпост  n  о- 
правданрст цнљева за којима еавезииие епле теже. 
(Бурнб  одобравап.е,  пл.еекап.е   п  \:iimiui:  /Кпвел.; 
Пол.ека!) 

Господо, мнло Mii je, mro сте ме разумели п 
mio впдпм да ono што еам peivao, ппеам рекао \ 
своје пме, nero je добило олјека и у евпма вама, 
и у срцима свих вас. И еа трга гиедишта, ако no- 
гледамо ове Конвепцпје, опда оне зиаче једап ве- 
лики допрппое, зпаче iioja4an>e one певидл.пве сн- 
ле коју обест у својој заслепљепости ne види, али 
коју сваки силник у одсудпом моменту борбе, 
кад пада одлука, опда кад je neli доцкап, мора 
да еагле IM. 

Господо послапици, са те тачке гледптта, 
КЗД зпамо да ог.е išOiiHeimnje ујеДнаЧУЈУ МаЛу an- 
тапту, да подпжх' i!.en\- прпвлачпу cnarv, да зпа- 
че јелпу пову rapaiauijv мира у теткпм в.ремепи- 
ма n пекутењима, да зпаче извор пове моралн i 
енаге, ja еам елободап замолнти nac ne еамо да 
ирпмнте ове коппепцпје nero да no лепом обич i- 
ју, кад je реч o Малој аптаптп у namoj Народној 
екупттипп, те кбмвенције примите акламацијом. 
(Опттс жпво бДобравање и пљесак). 

Потпретсбдник др. Авдо Хасанбегови!!: llo- 
што ce miKo од господе посланика nnje јавио 3đ 
реч, то liCMO npeliii na гласање. (Гласови: Прима 
ее акламацпјом! Прпма ce! Пљесак. - Сви парод- 
im послаппцп устају са својпх места кличући: А- 
кламацпјом! Акламацпјом!) ()бјавЛ)ујем да je овај 
законски предлог примљен акламацијрм  и да lie 
ce упутити Сенату na дал>и Ј^ад. 

Прелазимо na другу тачку дневног реда: Пре- 
трес извештаја одбора за npovnanaiije закоп- 
cKoi' предлога o пзмепама n допупама Закрна 
o зубним лекарима специјалистима за болести 
уста и зуба и o зубним техничарима са пзмепама 
и допуиама које je у опом закрну Сенат учипио. 
Има реч известилац r. др. Живан Лукић. (Гласови: 



( TEH >ГР ^ФСКЕ ВЕЛЕШКЕ 1! 

НиЈе овДе!)    Поштб нзвестклац није присугм т(< 
iie   HSBetiiTaj  прочитати    секјк-тпр   iiiipo.uic  ci.  i, 
штипе г. Мр;шл,е. 

Секрстар Л1ила11 Мраиље чнто и 1вештај од- 
бора KOJU гласи: 

I [арбднбј cK\'iinmiiiii, 
Одббр 88 uitov'ianaii.c ЗакоНСКОС liiiLVU'iora 6 

изменама и долупама Закона d лекаримн сисци- 
јалистима за бблести хтта и 0 зубниМ тохиичари- 
ма од 18 noiiCMopa 1930 годипс, који ju Ceu n 
вратио Најродној скхиигтии na дал.и рсшаиап.е v 
смислу члаиа 64 Устана Кр^љћвиН^ Ју1*бславије 
и § 66 Закопа o ПОСЛОВНОМ реду у Ccnaiv, састао 
со, дапас, -1 априла 1933 Године; И ПрОуЧио изме- 
iic којс je v оиоме законском Нредлогу учинио Се- 
иат, na je nam;'.!), да L\ ene учАнЛНС ИЗМене могу 
j својити. 

(Ддбору je чает иредлижигп НароДНОј CKVri- 
ШТИНИ да onaj цдкднски предЛог хеиојп еа свим i 
изменама и ^опукика које je Сенат учив^о. 

Одоор  je  одредио  BD   ихнеетиоца   г.  Др.   Жи; 

вана Лукића кародло/' псе.п.тка. 
4 априла |9tfa г,, чше 

Всоград1 
Ilperce/imiK ()дбора; 

Др. Ббгдан Бндовић, с. р. 
Секретар, 

Др. Д. Јевремовић, с. р- 
Ч,¥ано8и: 

Др. Св. Михајловн!!, с. n.,    др. Ђ. Остојић, с. р:; 

др. Жнван М. JlyKHh, с. р., др. Инкола Кешсљеви!!, 
Ci |)., др. Богумил BoiuHsaK, е. р.,   др. Фплип Лаза- 

ревнћ, с. р. 
По^Аретссдник др. Абдо ХасанбсгоБић: Прела- 

зимој госпбДо; иа осН&б^ § 66 Зак( на o гк словном 
pe;i\- llapo.Hie Li:\iiurmiie п,: гласање СУ"деНз'ем и 
устајап.ем nO (лјпм rtBi»iert&Ma И хопулака кчје je 
учинио Сеиат у i вом закоМ^ м i ре i iory. 

Geiiperap Милан Мрапл.е    прочпта §   I. 
Потпретсвднин др. Авдо XacaH6eroiii!h: Прима 

ли Народна скупштина прочитани § l? (ПрАШ) 
Она госпоДа koji су .<,-; нека HSa'pJie седети, a која 

ротив Hei ле уста^И: (Omi сел;'). (^б'! ;;лл'- 
јем да je §  !  npii.Mi en јбДнО! laćnb. 

— За omiM je Народнв скуНштнгна гласајући 
седењем и устајаЉбМ прнми i > једнбНл^снб од § i 
до § 17 предлог закопа o- Измснама и допунама 
Закона o лекарима cneUMjffflft'di боЛестм уста 
и зуба ii ( 3y€MHiM техппчари.ма, од 18 iiM4'M,':pi 
1930 у редакЦији kakb га je Се.;,.т КраЉевине Ју- 
гославије усвојио на сном 11 редовном састакку, 
одржаном   I<i  лецембра   1932  годиме. 

Пстпретосдник др. Авдо Хасанбеговп!!: li; 
томе je, п&сподо народДи ttobi&HHUftj б^ај Закон- 
еки предлог комачпо hpMM51>eri у Н§р6дноМ 11рет- 
ставншшву н са и.им lie ее noeiAiimii rio одред- 
бама Уетана. Ga оним смо заиршили другу тачку 
ДНевНОГ реда. Са вашИМ онлашКеп.ем, ja hv oin' 
седницу да прекинем, a мастаниКемо je у (i cam 
иосле   подие. 

Седимца je прекинуга у   11.30 часбва; 

llaeraiiak  еедипце 
Ирсгссдппк др, Коста Кумануди: Настављамо 

данашњу седницу. Изволите чути једап законски 
предлог. 

Секретар Милан Мравл.е: Г. Министар пољо- 
привреде тражи да ее предлог за^рна o уређе- 
iL.v аграриих односа у ранијим покрајинама Јуж- 
не Србије и Црпе Горе оглаеи за хнтан. (Ипди 
ррилог). 

Ирцссдиик др. Коста Кумануди: Реч нма г. 
Мипистар no.i.oiiiinnpe.'ie. 

Miinhcrap пољоприпрсдс др. Љубомир То- 
машић: ГоспрДо народни посканици, ono што 
сам задњи пут pekap за Аграрни закон који je 
прел Народном екутитппом за сепс()пе крајеве, то 
исто важи и за onaj Закоп који je пред Вама за 
Јужпе крајепе, ако ne join И у већбј мери. Ja ми- 
слим, да иема im једпог између ВЗС којп ne зна 
к!акво je стап.е тамо н саква je пелпка потреба да 
се то iiiiian.e ппо рре уј)ед11. Молим r:ic, ГОСПОДр 
иародпп послаппци, да прихватите ову хитност да 
можемо истбдббно, када се буде ono питање ре- 
иктало за ecnepne крајепе, решавати и за јужне. 

Пре.тСсд1111К др. Коста Кумануди: Прима ли 
Ihipouia скупштина предложену хитнбст? (При- 
ма). Објављујем да je Народна скупштина пјшмп- 
ла хитност. Изволите чути једап одборскп изве- 
LUT;IJ. 

Секретар Мнлап Мравље: Одбрр за проуна- 
iKin^e законског предлога o уређел>у афарпих од- 
носа у pannjiiM покрајппама Јужне Србпје и Црпе 
Горе, подноси Скупштири na решен>е сврј пзпе- 
штај. 

ИрстСсдиик др. Коста Кумаиуди: Onaj lie ее 
изс.ештај штампати   и   раздати   народним посла- 

у  1S,15 чаеопа — 

ницима n cianinii na дневни ред, каД то Скупштина 
одлучн. 

I Ipe лалимо да дпеипп ред! lir, реду je претрес 
извештаја одбора за проучавање законс;;ог пред- 

i o преносу права власништва имања у Бео- 
граду у Крунској улици бр. 22 еа Гимнастичког 
лрушгиа »Душан Сплнп« na Соколско друштво 
iieoi pa/i,   - ЛАатица. 

Kako ir. Bi сти ii ц г. др! Стјетг; н БоЉћ mije при- 
еутач, го мс.јп.м г. еекретара да прочита raj изве- 
iiitaj. 

Секретар Милан Л^равље:   прочита извештај. 
[и гласи: 

НАРОДНбЈ СКУПШТИНИ 
Скупштински одбор, коме je na сснову § 53 За- 

кона 6 пословном реду у Народној скупштини, a у 
вези оДлуке Народие скупштине донете na 4G ре- 
.■ifviKM еаетаику сл 27 марта 1§33 године, поверен 
на проучавање SOJKI :..K.I [гоеддог »O преносу права 
власности пмап.а у Београду у крунској улици бр. 
22 са Гимнастичкбг друштва »Душан Силни«, на со- 
колско друштво ['есград-Матпца, n 6 уквдању 
orpammei: i .■'• ijnne иЗ Указа 6д 3 марта 1S05 i i- 
дпне«; завршиб je enoj рад na седници Одбора одр- 
жапој 29 Mapi a 1933 године. 

ОДбОр je je;m;>i ласпо усвој (0 гек/туе/тг пред- 
ложени му ;;ак(;лекп предлог у начелу и прједино- 
стпма, те према томе Одбору je част предложити 
Наррдној скупштини, да onaj .чакоискп предлог из- 
воли усвбјити; 

За известиоца Одбор je одредио г, др. ( rje- 
nana Бачића. 

30 марта 1933 године 
Бсбград. 

Секретар, Прстседпик Одбора, 
Дј). Стјепан Бачић, с. р.       Др. Краљевић, с. |). 
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Чланрви: 
Коман Албин с. р., др. Вогдап Видови!! с. р,, др. 
ЈВудевпг Пивко с. р., Аитон Церер с. р., Никола 
Хрибар, с. р., Стјепан Шифтар с, ])., др. Милослав 
СтрЈадиновић с. р., др. Ауер Лјудсвит с. р., др, 
Гавро Сапто, с. р., Анте Abnli, с. р., Милнвоје Сте- 
iianoB с. i'., Душан Живојиновић с. р., Внктор 

Физпр с. р. 
ПћетСсдник др. Коста Кумануди: Има реч 

Мипистар за физичко васпитан.е народа r. др. 
Хапжек. 

Мипистар за физпчко расритање џарода др. Ла- 
вослав Хапжек: Господо НВРРДНИ посланици, Со- 
колско лруппво Београд — »Матица« гради дом, 
који je зампшл.ен као репрезентатични Д()М сокол- 
ciBa у нашој престоиици. У прибиррц>У средстава 
око изградње трга дома, Сркрлско друштво ми- 
шл.ења je да сврје имаи.е, које се иалазн у Крун- 
ској улнци бр. 22, реализује (5ило иролајпм било 
задужењем, да би добивеном сиотом могло завр- 
тити  изградњу свога дома. 

Ово имање било je иекада нласнипгпи) I'II.MII.I- 
стичкрг друштва »Душам Силпи«, a ово Гнми i- 
стичко друштвр сврјевремено je грдине 190S за- 
кл.учило да се претиори у Соколско др^ШТЈВО 
»Душап Силии«. После рата io je друштво прет- 
ворено у Соколско друштво Београд и копачно 
OBO je друштвр претвореио \ Соколско друштво 
Београд — Матица. 

Имање које je власништво Соколског дру- 
штва Бсоград - Матица jom \иек гласи на име 
Гимнастичког друштва »Душап Силни«. Сем тога 
када je Гимнастичко друштво добило то имање 
од државе, имање je било оптерећено клаузулом 
неотуђивости без дозволе Народне скупштиие. За- 
конским предлогом, ксји je предложеи вама на 
примање, констатује се у првом реду да je Сокол- 
ско друштво Београд — Матнца власник садаш- 
њег свог имања; a у другом рсду кида се клаузула 
неотуђив( :гл и дозвољава се Соколском друштву 
Београд - Матица да може продати то нмање, али 
уз увјет да повац добинеи том продајом може 
утрошити само у изградњу репрезентативнрг ео- 
колског дома у Београду. 

Пошто je ствар од велике важности ие само 
за Соколско друштво Београд — Матица, пего и 
за читаво соколство, јер iie соколство рвим дрмом 
добити и своје сталпо седиште за свој савез у 
тој згради, где he се моћи вршити и течајевн под- 
млатка за гимнастичку наобразбу, fo вас молнм 
да овај законски предлрг примите и да тиме Со- 
колском друштву Београд — Матица омогућите да 
може довршити onaj свој дом. (Пл.ескаи.е и узвн- 

Богдац   Др.,   Гајшек   Карло, 

ци: живео 
Претседник др. Коста Кумануди: Прштр се 

IIIIKO mije јавио за реч, приступићемр гласању у 
иачелу. Гласаће ее »за« и »против*. Молим грс- 
подина секретара да изврши пррзивку, a господу 
народне посланике да изврле гласати. 

Секретар Милан Мравље прозива г. г. народне 
иосланике да гласају и они су гласалн овако; 

Гласали су »за« Аврамовн!! Брапко, Ллекси!. 
Коста, Алиловић Шаћир, Антрнијевић Душан, Ау- 
ер Људевит Др., Бабамовић Јордан, БанЈац Љу- 
бомир, Бенкр Јосип, Беширови^ Димитрије Р., 
Богдаиови!! Исо, ђожић Милан, Борцсављевџ.ђ 
Страхиња, Бркић Степан, Брушија Радослав, Бу- 
гарски Драгутин, Буквии Александар, Буновић 
Мнлаи, Варда Севср, Видаковић Витомир. Видовић 

ГлавИ^ки   Божидар, 
Гоеподпеги!! Фр^№0| Грајић Перо,    Грђић Bacin., 
Грубановић Милан, Давидовић Внтомнр, Данило- 
BHII Жмвко, Деметровић Јурај| ДерВишић Ђулага, 
Димитријевић Хаџи-Тодор,    Добровић Милан С, 
Добровол>ац Милан Ј., Довезенски Јован С, Дра- 
говић Милош II.,   Дрмељ Алојзнј,   Ђокић Рнсто, 
Ђуриђ    Михаило,   Живанбвић   Милап,   Живанче- 
Huli    Михаило,    Живојиновић    Дутаи   Мј,    Захл- 
pnli Чедомир,   Земл>ић   Јакоб,   Ивандекић — Ив- 
KOBHII     Мнрко   Др,ј   Иванчевић   Душан,    Иса- 
Koinili    Милив(ЈЈе   Ђ.,   Јевти!)    Животнје,    Јевтцћ 
Милутип Р., .leiniili Радокап, Ј£ЛИП Милуггин, Ловаи 
Андрија, JonaiioBiiii Ђока, Ловаиовић .Iona,    Лови- 
чић Добросап,  Кадић   ХусеиН,    КаЈишски  Степаи, 
Клинц Антои, Kojnli Драгутин Др., Коман Албии, 
Kocrnli Милорад .1.   /lp.,   Крал.евн!)   Драган   Др., 
Крамер   Алберт   /lp.,   Крејчи   Антон,   Крстаиоинћ 
Ристо,   KpcTuli Владимир,   Кротић   Зарије,   Кујун- 
i.mli   Лндрија   К'.,   Kyjyin.mli   Бого^уб,   Кумануди 
Коста    др.     (претседава),     Kyinapiili    Апте    Др., 
i-,\ prohiili    Појко,     K'vpronuli    11]\к|)ија,     Лазаре- 
вић Теодосије К.,   Лисавац Младен Др.,  Лоичаре- 
mili  iluaii Др., Лопчар Инан, Лопчар Станко, Ма- 
кар   Дако,   Максимовић   Божидар,    Максимовић 
Стјепан, Марјанац Сп.мо, Маркић Фрањо,   Марко- 
iuili Псли.мир >К., Маркрдић Миленко Др.. Марко- 
Buh  Милорад П.,  Марковић  ПиксЈла,  Матица  Па^ 
вао,  Матић Ђока  II.,  МацекоииЈ!  Матмја,  Mainiih 
Марко, Mnjiih Милан Ђ., Милетић Вјекослав Др., 
МнлошевиК Гавро, Милутииови!! Мнлипко Р., Ми- 
лутиновип Мплорад Ђ., Михаиловић Илија 11., Ми- 
хајловић Светислав Др., Мохорић Иван, Мравље 
Милан, Најдорфер Мирко, Нинковић TJ)IIIIKO, Но^ 
ваковн!) Тоде Др.,   Остојић Ђуро Д11.,   1 [ахерник 
Фрашо, llepnli llmiKO Др., lleioiiap .Чоиро, Петра.к 
Никола, Пиштелић Славко A. Др., Погачннк Вик- 
тор, flonoBuli Душан, Поповић Јефтимије,   Попо- 
вић Коста Др., Поповић Милаи В., IIOIIOBMII Све- 
тислав Др., Прекоршек Ивап, Принцип Лово, Пусто- 
слемшек Расто, Пуцел- Иван .1., Радивојевић Лазар 
Jh., Pa;uiii Ивап, РадоњиК Милан, Радоњић Миљан, 
Pajnh Тоша Др., Рако Лапко Др., Рапе Стапе Др., 
Рорбахер Јулијан Др., Ружић  Виктор Др.,  Санто 
Гавро Д])., Секулић Милан Др.,   Селић   Лоца   М., 
Селмановић   Алија,   Симић   Мнлорад,   Смил>1анић 
Тоиа Др.,  COKHII Мплоје М.,  СоколовиК  Никола, 
Спахкћ    Владо,    Спиндлер    Вјекослав,     Сршкић 
Mii.ian   Др.,   CrajKoBiiIi   Никола,   Станишић Вла- 
димнр   Др.,    Станојевић    Милутин,    СтевановиК 
Милан,    Степанбв   Миливој,    Степанрвић   Мцлан 
Р.,    Crnjnli   Милап   Др.,    Тадић    Глигррије    Др., 
To.MiiIi     Лакоб,     Toimli    Тодор     Р.,     Торомано- 
вић Хасаи,   Трбић Василије,   Трифунрвић Љуби- 
ша, Ћуковић Мнлап, Урек Иван, ^рошевић Мирко 
П., фиданчевић Тома Др., ^»отириђ Арса, Хајдињак 
Антон, Ханжек Лавослав Др., Хасанбеговић Авдо 
Др., Хрибар Никола, Христић Бора, Церер Антон, 
Чорбић Браико, Шарковић Тихрмир, Шега Фердо, 
Шелмић Драгић М.', Шећеров Славкр /lp., Шифтар 
Стеван, Шнајдар Фрањо. 

Гласао je  »протав«  11авлич  Алојзиј. 
Отсутпн: Al)nli Лите, АксеитијениЈ! Алексан- 

дар, Анђелиновић Гргур Будислав Др., Антуно- 
вић Лосип, Аранђеловић Јован; Бал>ић Салих, Ба- 
pali Бранко Др, Батинић Лозо, Бачић Стјепан Др., 
Будишин Стеван, Вал>авец Стјепан, ВасиљевиН Сте- 
иап Др., Вел»чкови11 Миладпн, Всл.ковмН Велжо, 
Видаковић Витомир, Видић .lema Др., Вошњак Бо- 
гумил Др., Вујић Димитрије В., Вукићевић Богић 
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Др., Гавраичи!. Отои Др., Гаирилоки!! Ото, Грба 
Мм.лован /lp., Грбић Емилијан, Грубер Фрањо Др., 
Димитријевић Мита, Доди!) Александар Та.ка, До- 
шен Мнрко Др., Дрљача Бранко, Дубоковић Лу- 
рај, Ђорђевић Владимир, Елеговић Ипо Др., Жив- 
ковић Негосим Др., ЗељкбвиН Бошкр, Миаиише- 
вић Петар, Илић Срђа Милан Др., Исаковић Мито, 
Јанковић Велизар Др., Јевремовић Драгољуб Др;. 
Јеличић Бол<а Ц-, Јеремић Живојин, Јовановић 
Алексаидар, Кајмаковић Омер, Каламатијевић Ми- 
хјт.јло Р., Кандић Јовиша П., Катић Милош, Кеше- 
љевић Никола Др., Кнежевић /lonpo, Кнежевић 
Cijeno Др., Ковач Анте Jh., Кавачевић Драгутии 
Карло, Кожуљ Марко Др., Костић Драгутин Др.ј 
Крафт Стеван Др., Kpcrnh Милутин, Крстић Ми- 
хаило 13., KpcTnli Симо, Кузманрвић Лазар К., 
K\ii:;;iimii Јоаким, Лазаревић Миловаш М., Ла- 
заЈревић Тодор Др., Лазаревии Филии С. Др., 
Леушић Ђуро Др., JIyKiiii Жпван Др., Лулић 
Петар, Маланчец Владо /lp., Маринковиђ Во- 
јислав Д|)., Марјаи Ђуро, Марјаиац Симо, Ма- 
CTpobnli Amc '!>., Метикош Милаи Др., MILICTHII 
Владислав, ЛАи.ћкови!! Младеи 11., МисирлиЈ! .lo- 
ван Т., Mmponnli Јован Р., MnrpoBnh Л)уб()мнр 
М., Мозер Ханс Др., Мулалић Мустафа A., Недел.- 
Ковић Урот II., НикиН Никола Др., Пикић Фсдор 
Др., Никодијевић Дранђел Д., Николић Бранко Др„ 
I [уић Петар Др., Њамцул Рапко /lp., 11а.'1ечек Иван 
Др., riapauvliCKii Ћс)1)1)е, Парапос Шпирр Ф., Патр- 
ногић "Љуба, Перић Матеј Др., Перић Милнвоје 
Ђ.. IkpKo ДрагуЈИН В., HcTKOBuli Милан, Петри- 
чић Живко Др., Петровић Марко, Пешић Милу- 
тип, Пивко Л)улевит Др., IIOIIOBUII Димитрије On., 
Поповић Добривоје Гер. Др., norioBuh Милап Др., 
Праљак Недељко.Прека Никола, Прша Шиме Др., 
Радовић Саво Др., Савић Аранђел П., Савић Сава 
В., Савковић Илија, Capa-icunli Радеико, CnacoBnli 
Вукашин, Сгажи!) Јосип, CianHii Андра, Стевапо- 
вић Живбјин Aj)., Стефановић Игњат, Стојадино- 
вић Милосав Др., Стојкбвић Милан Д. Др., Сто- 
ши!) Стамсико, СтрезовиК К|)ста, ТеодоровиК Во- 
јислав, Teiunii Максим, Толић Игњат М. Др., То- 
'M;,], Јакоб, Толаловић Мнлаи, Трбојеви!. Уррш 
Др., Тркуља Стаико, Трпковић Ставра К., Ћирић 
Ђ(Јр1)С, fiiipiili Стеваи, Узунови!) Никола, Урукало 
Сергије, Физмр Внктор, Хођера Светислав В., 
Цемовић Филип, Ципушевић Методије, Чохаџић 
Хазим, Шиљеговић Владимир, Шуменковић Илија 
Др., Шурмин Ђуро Др. 

(После гласања) 
Прстссдппк др, Коста Кумануди: Изврлите 

чути резултат гласања. Гласало je свега 168 na- 
ролиих посланика, од који.ч су l(i7 гласали за, a 
Jc.ian иротпв. МјЈема томе оој;!ВЛ>ујем, да je овај 
предлог закона у начелу примл>вн< 

11релазимо na гласамЈе у поједипосгима. Гла- 
c;ilie се устајањем и седењем. Ko je за овај пред- 
лог, тај he еедетн, a ко je против, тај lie устати. 
Изволите чути г. извсстиоца. 

Секретар Милан Мравл.е прочита § 1. 
НретСсдиик др. Коста Кумануди: Гоеподо, ко 

Je зат.О да се овако прочитамп § 1 прими, иека 
изволн седети, a ко je против мека изволи устати. 
(Сви седе). Сва су господа седела, према томе об- 
јавлзујем да je § 1 примљен. 

- За овим je Народна скупштина, гласају^и 
седе1всм н устајањем, усвојила у поједнностима од 
§   1  до § 5 Предлог закона o преносу правџ влас- 
пиштва имања у Београду, у Крунској улнци број 

22, са Гимнастичког друштва »Душап Силни« na 
( i колско друштво Београд — Mamu :. 

Претседник др. Коста Кумануди: Пошто je 
Скупштина примила и у појединостима овај пред- 
лог закопа, то прелазимо на поименично гласање 
у целини. Изволите чути прозпвку. 

Сенретар Милан Мравље прозива посланике 
да гласају н они су гласали овако: 

Гласали су »за« Аврамовић Бранко, Алексић 
КОста, Алилбвић UJaliiip, Антонијевић Душап, Ау- 
ер Људевит Др., Бабамовић Јордан, Бањац Љу- 
бомир, Бенко Јосип; Бешировић Димитрије Р-, 
Богданови1"1 Исо, Божић Милан, Борисављевић 
Страмт.а, Бркић Стапан, Брутија Рад&слав, Бу- 
гареки Драгутин, Буквић Александар, Буновић 
Милан, Варда Север, Ви^аковић Витомир, Видовић 
Богдан /lp., Гајшек Карло, Главички Божидар, 
Господнетић Фраи.о, ГрајиК Перо, Грђић Васиљ, 
I рубапови!! Милан, Давидовић Витомир, Данило- 
Biiii Живко, Деметровић Јурај, Дервишић Ђулага, 
Димитријевић Хаџи-Тбдор, Добровић Милан С, 
Добровољац Милан .1., Довезенски Јован С, Дра- 
i-C'Hiih Ммлсш 11., Дрмељ Алојзиј, ЂокиК Р.ИСТО, 
Ђурић Михаило, Живановић Милан, Живанчевић 
Михаито, /Kiii'ojmtoi'iip Душаи М., Захарић Чедб- 
Min> ■■'■L'v.i.iili Јакоб, Ивамдекић—Ивкш.и:ћ Мирко 
/lp., Ишнчешћ Душан, Исаковић Миливоје Ђ., Jes- 
iiili Живстије, Јевтић Милугин Р., Јивтоћ РаАбва«, 
ЈелиН Милутин, Јован Андрија, ЈованоЕ-ић Ђока, 
Јоважсић Јова, Ловичић Добррсав, Кадић Хусеин, 
Каћански Стеван, Клинц Актон, Којић Драгугин 
,'lp., Крман Албин, Костић Милорад .1. Др., Краље- 
вић Драган Др., Крамер Алберт Др., Крејчи Антон, 
Крстановић Ристо, Крстић Владимир, Крстић За- 
рије, Кујунџић Андрија К., Кујунџић Богољуб К., 
Кумануди Коста Др. (претседава), Кунтарић Анте 
Др., Куртовић Војко, Куртовић Шукрија, Лазаре- 
вић Теодосије К., Лисавац Младеи Др., Лоичаре- 
вић Иван Др., Лончар I Inan, Лончар Станко, Ma- 
кар Дакб, Максимовић Божидар, Максимовић 
Стјепан, Марјанац Симо, Маркић Фрањо, Марко- 
вић Велимир Ж., Марковић Миленко Др., Марко- 
вић Милорад 11, Марковић Пнкола, Матица Па- 
вао, Матић Ђока Н., Мацековић Матија, Машић 
Марко, Мијић Милаи 'Б., Милетић Вјекослав Др., 
ЛДнлотеви!! Гавро, Мнлутнповић Милимко Р., Ми- 
лутиновпК Милорад Ti., Михаиловић Илнја П., Ми- 
хајловић Светислав Др., Мохорић Иван, Мравље 
Милан, Најдорфер Мирко, Нинковић Трипко, lio- 
ваковић Тоде Др., Остојић Ђуро Др., Пахерник 
Фрањо, riepnli Нинко Др., Петовар Ловро, Петрак 
Иикола. Пиштелић Славко A. Др., Погачник Вик- 
тор, Попосић Душан, Поповић Јефтимиде, Попо- 
BHII Коста Др., Поповић Миллп В., Поповић Cut- 
тислав /lp., Прекоршек Иван. Принцип Јовр, Пусто- 
слемшек Расто, Пуцел. Ивам Ј/, Радивојевић Лазар 
Љ., Радиђ Иван, Радоњић Милан, Радоњић Миљан, 
Рајић Toma /lp., Рако Лапко Др., Рапе Стаие Д]-)., 
Рорбахср Јулијан Др., РужиК Виктор Др., Санто 
Гавро Др„ 'Секули11 Милан Др., Селнћ Јоца М., 
Сел.маиови!. Алија, Симић Мнлорад, Смиљанић 
Тома Др., Сокић Милоје М., Сокрлрвић Никола, 
Спахић Владр, Сршкић Милан Др., Стајковић Ни- 
крла Станигцић Владимир Др.; СтаиојевиК Mii,i\- 
тин, Стеваиови!! ЛАнлап, Стеланрв Миливој, Сте- 
пановић Милаи Р., CTHJHII Милап Др., Тадић Гли- 
горије Др., To.Miiii Јакоб, Tomili Тодор Р., Торома- 
noBiili Хасаи, Тр0ић Василије, Трифуновић Љуби- 
ma, Ћуковић Милаи, Урек Иван, Урршевић Мирко 
П., Фиданчевић Тома Др., фојириН Арса, Хајдип.ак 
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Антон, Ханжек Лћвослав Др-, Хасанбеговић Авдо 
Др.. Хрибар Никола, Христић Бора, Церер Amon, 
Mopuiili Бранко, Шарковић Тихомир, Шега фердо. 
Шелмић Драгић М., Шећеррв Славко /lp., Шифтар 
Стеван, Шнајдар Фрањо. 

Гласао je »против«: Павлич Алојзиј. 
Отсутни: Ађић Ame, Аксентијеићв Алексан- 

дар. Анђелиновић Гргур Будислав Др., Антуно- 
mili Јосип, Аранђеловић Јован, Баљић Салих, lia- 
pah Бранко Др., Батинић Јозр, Бачић Стјепан /lp , 
Будишин Стеван, Ваљавец Стјепан, Васиљевић Сте- 
ван Др., беличковић Миладип, Вељковић IRM.- 
ко, Видић Јеша Др., Вишњак Богумил Др., 
Byjiiii Димитрије В., BVKHIICHIIII Бфгић Др., 
Гавранчи!) Отон Др., Гаврилрвић Ото, Грба 
Милован Др., Грбић Емилијан, Груоер Фраи.о Др., 
Димитријевић Мита, Додић Александар Taka, До> 
men Мирко Др., Дрл.ача Бранкр, ^Цубоковић .ly- 
рај, Ђорђевић Владимир, Елеговић Uno Др., Жив- 
ковић Негосим Др., Зељковић Бошко, I (ванише- 
luili Петар, Илић Срђа Милаи Др., Цсаковић Mino, 
Јанковић Велизар Др., Јевремовић Драгољуб Др., 
Јеличић Божа Ц., .Icpcuiih Живрјин, Јова^рвић 
Александар, Кајмаковић Омер, Каламатијевић Мн- 
хајло Р., Кандић Лоииша II., Катић Милош, Кешс- 
ЛЈевић Иикола Д1)., Киежевић Ловро, Кнежевић 
Cijeno Др., Ковач Аптс Л)., Ковачевић Драгутии 
Карло, Кожул) Марко Др.. Костић Драгутин Др., 
Крафт Стеван Др., Крстић Милутип, Крстић Мн- 
хаило U., Крстић CiiiMo, Кузмановић Лазар К.. 
Куи.атиК Јоаким, Лазаревић Милован М., Лаза- 
ревић Тодор Д])., Л1азаревић Фнлип С. Д1)., Леушић 
Ђуро Др., Лукић Живан Др., Лулић Петар, Малан- 
чец Владо Др., Маринковић Војислав Др., Марјан 
Ђуро, Мастровић Ame Ф., Метнкош Милан Др., 
Милети!! Вла1дислав, Милошевић Младен 11., Ми- 
сирлић Јован Т., Mmponnli Јован Р., Митровић 
Љубомир М., Мозер Ханс Др., Мулалић Мустафа 
A., Недељкбвић Уррш II., Никић Никола Др., llu- 
Kiiii Федор Др., Никодијевић Аранђел Д., Николић 
Бранко Др., llyiili Пега]) Др., 11)амцул Рапко Др., 
Палечек Ииаи Др., Парабућски Ђорђе, Паранос 
ДЈпиро Ф., Патрногић Љуба, Перић Матеј Др., Пе- 
рић Милииоје Ђ., Перко Драгутин И., Петкрвић 
Милан, Петричић Живкр Др., Петровић Марко, Ile- 

imili Милутим, IIiiBKo Људевит Др., Поповић Димн- 
грије On., Iloiiomili Добривоје Гер. Др., Поповип 
Милан Др., llpa.i.aic Недељко, Прека Никола, Прша 
ИЈиме Др., Радовић Саво Др., Савић Аранђел II., 
Савић Сава В., Савковић Илија, Сарачевић Раден- 
ко, Спасовић Вукашин, СтажЈф јосип, Станић Ан- 
дра, Стевановић Живојин Др., Стефановић Игњат, 
Стојадиновић Милослав Др.; Стојковић Милан Ђ., 
Др, Стошић Стаменко, Стрезовић К'рста, Теодоро; 

вић Војислав, Tciimli Максим, Тблић Игшат М. Др., 
Тонић Тодор Р., Топаловић Милап, Трбајевић У- 
poui /lp., Тркуља Стапко, Трпковић Ставра К., Ћи- 
puli Ђбрђе, Tuiimii Стснап, Узунрвић Никола, Уру- 
кало Сергије, Физир Виктор, Хођера Светислав В., 
Цемовић Филпи, Uiiiivmeiuili Методнје, Чохаџић 
Хазнм, Шиљеговић Владимир, Шуменковић Илија 
Лр., Шурмин Ђуро Др. 

(Прсле гласања) 

ПФПЈЈетссДННк др. Авдо Хасамбеговн!!: Изпо- 
.ште чути, господо, реаултат гласаи.а. Гласало je 
спега ](>!) иаро.ит.ч пос/ктика. ()д тога je гласало 
168 за, a једап npcrin:. (Пл.ескан.е u узпмци: /Ки- 
пео Соко!). 

Тимс je, гоСподб пародпи послапнцн, onaj :sa- 
коиски предлог коначпо примљен и биће упућен 
Сенату na дал>11 рад. 

()iiiiM смо нсцрпели дпепии ред дандшње сед- 
ннце. 

За n;iyliy седницх' предлажем Иам емедећи 
дНевни ред: 

1 — Претрес извештаја Одббра за проучава- 
п.е законског предлога o нзмеиама и допунама 
Закона o ликвидацији аграрне реформе на вели? 
ким поседима; и 

2 - - Претрес нзвсшгаја Одбрра за проучава' 
ње законског предлога o уређењу аграрних од- 
noca у ранијим покрајниама Јужпе Србије u Црне 
Горе. 

Прима ли Скупштина овај дпевпи ред? (При- 
ма!). Иду^у седницу заказујем за сутра у 9 часова 
са примљеним дневним редом. Данашн»у седницу 
закл.учујем. 

Седница je  закључена  у   18,45  часова. 

П P И Л O 3 и 

tосподину 
Претседнику Народне скупштипе 

lieorpa;; 

lla осиову § ()1 п ()2 Закопа o пословном реду 
у Народној скупштипи, часг ми je у прилогу под 
./. доставлти у дна примерка предлог „Закопа д 
нзмеиама и доиуиама Закоиа o беглучким земЉа- 
ма у Боски и Херцеговини од 3 XII 1928 годиие 
Бр. 38700 са измепама и допунама" с молбом, да 
се нстн преда једиом парочнтом одбиру na проу- 
чавање и коначну редакцију^ 

Овај закопскп ПреДлбг пошисао je дово.м.аи 
број послапика како то nix)nncyje § 81 Закопа o 
иословпом реду у Народној скупштнпи и молим 
да се истн огласи за хитан. 

Изволите,  Госиодиие   Прегседииче,    прИМИТИ 
уверење 0 мом одличиом  поиггоиапл'. 

9 јуна 1933 lo.'ume 
Бвоградј 

народпи посланик; 
Милаи rieTKOBnli, с. р. 

Влад. Б. ШиЛ)егови11, Cl p., Марко Maiiiiili, с. p., 
Добр. .loBii4nti, с. p., Др. Славко Ilmiravmli, с. p., 
Милаи CHMHII, с. p., Жии. A .lepe.Miili, c. p., Ф))ања 
Mapisiih, c. p., Теодосије Лазареви!), c. p.j Дутап- M. 
ЖивОЈИНОВИћ, cl p., Урот 11. Недел.ковп!!, c. p., II- 

ван Pa;uili, c. p., Жнвко Даиилопи!!, t. p. 

3AKOH 
o изменама и доиунама Закона o бегЛуЧким зем- 
л^ама у Воспи и Херцеговиии од 3 XII 1928 годнпе 

Бр. 38700 са нзменама и допунама. 
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§ 1 
У року од једне године дана, предвиђен v 

члаиу 11 Закрна o беглучким земљама у Босми п 
Херцеговини од 3 XII "1928 године бр. 38700 за 
Г10днршен>е споразумпих ii|)iijaija иродужује сс 
још за једму годииу даиа рачунаЈуни од даиа сту- 
панза na снагу овога закона. 

Ово продужење пажи н за сие оис споразум- 
не пријаве које су биле одбијене радн тога што 
нису биле поднешене олагбвременр. 

§ 2 
Члаи 23 Закопа o беглучким земл.ама у Бо- 

сни i! Херцеговини од 3 Xli 1928 годин?; бр. 38700 
мења се и гласи: 

Сви недокончапи спорови, o којима говори 
чл. 23 Закона o беглумкнм земљама од 3 XII 1928 
годиие бр. 38700, заметнути no беглучкој уредби 
од 12 у 1921 годипе, и.мају сс распрасити и до- 
вршити v складу са одредбама Закона o беглуч- 
ким зе^љама v Восии и Херцегрвини рд 3 XII 1928 
године Бр. 38700 уколико су захтеви стаил^мт до 
1   jaiivapa  1928 годипс. 

Исто тако имају се распрапити и довршити 
no одрсдПама помеиутог закоиа од 3 XII 1928 го- 
дине и оии спорови који су заметнути no одред- 
бама беглучкс уредбе од 12 V 1921 године, али 
су одбијени a limine или с мотивацијрм ла пр,- 
траживач није успео доказа^и, да ррк за станлЈа- 
пјс  захтева није пропустио својом кривицом. 

Pacupaii.'baibc no споровима предвиђеним у 
трећој алинеји овога параграфа има се пррвести 
м у случајсинма, где je одпоспа спориа зсм'|,а 
ареии.ла у друге руке до ступа^ва на снагу оиога 
закона. 

§ 3 
За cna она земљишта, која (су састаиип лео) 

претстављају саставни део извесиог бшипег кмет- 
CKOI' селишта, a нису као таква била упесена у 
зсмлЈИитнм ки.игама, и na којс imie био подме- 
сен захтсв no беглучкој уредби од 12 V 1921 годи- 
ne због тога, mro су та земљишта сматрана кмет> 
ским. можо се v року од једне године дана, рач\'- 
најући од дана ступања на снагу   овога   закона, 

ставити na захтев и тај се има расправити n решити 
no чл. 7 беглучке уредбе од 12 V 1921 године, од- 
носпо Закопа o беглучкпм земл.ама од 3 XII 1928 
године бр. 38700. 

§ 4 
Овај закоп ступа  na снагу са даном његовог 

обмародовања у »Службеним новинама« 
9 јупа 1933 голнпе 

Бсоград. 
Народпп посланик 

М1!лан Петковић, с. р. 

Симо Крстић, с. р., Иедел.ко ilpa.-i.^K, с. р., Перо 
I рајић, с. ј)., Јак. С. To.Muli, с. р., Жии, A. ЈерецЈИћ, 
с. р., Миладин Велнчкоии!!, с. р., М. И. Поцовић, 
с. р„ Вел. М,-.рконп1|, с. ji., Ристо TIOKUII, с. p.. Map: 
ко Машић, с. !>., Дутап ! Inainicimli, с. р., Јевтими- 
je Ilononnh, с. p., др. Тома C.'in.i.nmli, с. p., Ллек- 
сапдар Л. Буквић, с. р., Васиљ Г^рђић, с, р., liacvi- 
лије Трбић, с. р., Милрш (!. Драговп!,, с. р., Ду; 
man M. >Кивојц|10вп1|, с. р., Младеп ЛЈллошевић, 
с, р.. Милутин Ал. JeBTHhj с. р., ICocra АлексиК, с 
р., Витомир Hn.'ii.Ktjaiih, с. р., /Išnii. A. CTCHanoniili 
с. p., Милојшд CnMiili, C, p., Д. Beiunpoiinli, c. p., 
Пгп.ат Стефанрвић, c. p., Драгић ЦЈелмић, 
c. p., Душан Прповић, c. |)., Чед. 3a.\;i- 
рић, c. p., Дуишн Антонијевић, c. p. M. Петро- 
ни1'1, c. p,, M. Топаловић, c. p., B, Шиљеговиђ, 
c p., JOB. P. Кандић, c. p. Петар Лулић, c. p,, 
Л1пх. J. Kpcrnli, c. p., Тпх. Шаркрвић, c. p., До- 
бра Јоричић, c. p., др. Счанко ГДиштељић, c, p-. 
Аптоп Клинц, c. p., Фрзња ЛЈаркић, c. p., Максим 
Tomnli. c. p., ./hv6nnin Трифуновиђј c. p., Теодоси- 
je K. Лараревић, c. p., 11пж. Фргцћр Пкчерппк, c. 
p., M. II. Маркрвић, c. p., Милап A. ISOA'HII, C, p., 
Мплоиап Лазаревпћ, c. p., Плад. Мил^тпК, c. p., 
Миливој Степанов, c. p., Актон Церер, c. p., A. 
Дрмељ, c. p., др. Ђуро OcTojuli, c. p., Ђока Јрврно- 
в^ћ, c. p., Милан TivKoanli, c, p., Мпл. P. Степапо- 
mili, c. p., др. Стеван Васиљевић, c, p., 11. Марко- 
nili, c. p., T. Нинкрвић, c. p., Урош 11. Неде^крвић', 
c. p., Иван Радић, c. p., npom. Антуновић, c. p., 
Л>убомир Патрногић, c. p., P. Пустослемшек, c. 
p., потпис нечитак, потпис нечитак. 

ИНТЕРПЕЛАЦИЈА 

др. Ииколе Никића, народног послашша, na Mmm стра унутрашњих  послова  o убиству у   Винков- 
цима, које Je јучср извпшио випкова чки градски начелник др. Паја Шумапонац. 

Господппе  Mnnncipe, 

Мора да Вам je Beli по.ччато, да се у Винков- 
Цима јучер изјутра догодио страшан случај, који 
je питаво грађанство у праном смислу рсчп рс- 
полтирао. Tora дана, паиме око 8 часона пзјх^тра, 
прегазио je градски начелник др. Паја Шумано- 
вац, враћајући се аутом са једне пијанке из Иван- 
vonji, иппковачког омладппца, трговачког IIOMOII- 
пика Мплапа Вегнера, који je одмах после тога v 
винковачкој болници издахнуо. 

AVTOM je управљао сам др. Паја Шумановац, 
премда нема ни шоферског испита, mi шоферске 
искаанице, возећи непрописном брзипом. 

Грађани града Винковаца већ годинама трпе 
зулул^е оног градског пачелппка којп je vnnmra- 
ii;ii\'i)ii до сад ЊНХрву пмовппу, мочео да пх газп 

n убија. 
Тражећи, природно, да нам na ову иптерпела- 

КијУ сместа хитно \т Народној скупштини одгово- 
рите, пптамо Пас: 

1—да ли сте за умирење узбуђеног rpal,au- 
ci na вбљнН одмах бдредити да се г. Паја Шума- 
новац за ono кривично дело yxancrf?; 

2 — Како ere и дб сад мотли r. ПаЈу   Шум&ков- 
ца na паче/пшчкој столици у Вппкопцима држати, 
клд ere у ovnercKoj дебатп и у Фппапспјском (vi 
6opv самн п1)изпали, да je г.  Паја ШумаМобац у 
служби био некоректан? 

12 jvna   1933  године 
Београд. 

др. Никола Никић, с. р. 
народни посланик. 
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ИНТЕРПЕЛАЦИЈА 

народпог посланика Милипка P. Л,1илутинови11а, na Претседпнка Ммнистарског савета. 

Господину  Претседнику Народне  Скупштине 
Краљевине Југославије 

Београд 

Ha основу § 7! Закона 6 по'словн6м реду у 
Народној скупштини, част мн Je подпсти на г. 
Претседмнка Министарског савста следећу интер- 
иолацију: 

Господине I [ретседниче, 
По свима падлешт1!има поверених Вам Мг.пи- 

старстава преплавиле cv жеискс које су запосл^не 
као дисвипчарко или су поставЉене као днепии- 
чарке na су после разврстане] 

Ja као иародии посланик обнлазећи IIOIUMio- 
na Вам Министарства ради сиршавања послопа 
no тр^^кењу мојих Г1ријател>и, пиишао сам на масу 
женских које не гледају нити придају пажиосг 
uiTo сам ja као народии послапик дошао поради 
врћо ХИ1НИХ послоиа, да свршим иосао и да ми 
даду пртребна ооансттсп.а. Оие и ис рбазир^ћи 
се зашто сам ja дошао пудерншу се и кармнпишу, 
a када им ja кажем заштд сам дошао оне ми од- 
говарају, се.ч.аче, ие можете добити од нас оба- 
ncniTciha док ne одете код овог или onor ne ка- 
зујуЈш кога, a ne ПОмИчући се ca места na коме 
седе. Разгонарао народни послаппк са iiiHMa или 
обичан грађанин, за n>ii\ je то сиеједпо, one се 
и дал>е пудеришу и карминишу. 

Господипе Претседпиче, маса и маса наших 
rpaliana има којп cv снртили 2, 4, 5, 6, 7, 8 раз- 
реда гпмпазпје, малу и пелпку матуру, студпрал;! 
n т. д. na дапас пемају посла псмч) се без посла 
муче n просе парче хлеба, продају млеко n r. д. 

Господине Претседпиче, сутра и ако плапе 
рат изме1)у nac и пеке суседпе држапе, свп л.уди 
требаће нам да стану na браник name отаџбике, a 
one жепске, које су само паучиле na пудер n по- 

маду, нигде nehe бптп nerc he побећи у мишијр 
рупе. 

Господнпе претседппчс, станите na ћошку 
хотела .Лопдопа у 2 сата no подне када престаје 
канцеларијско преме, na ћсте видети да сеДамде1 

cei од сто женских излазе из појединих надле- 
штава. 

Господппе Претседппче, ja тражим да се све 
женске, које cv фИ^ичШ способпе, редуцирају, 
исто тако n one које су добј^ог нмовпог ctaiba 
a na њихрва места да сс поставе мушкарци, који 
he сутра, када плапе пушкај стати na браник на- 
me  oTai.ionne. 

Maca n маса жспских има које су запослепе 
na кажу: „мени je лако n овако ми се можо"", 
„лакше ми je да водим рачуна o себи, a ne и o 
мепи н o моме мужу"; потребпо je све женске, ка- 
ко сам папЈ^ед павео, редупирати na да се one у- 
даду, a њихови мужеви запосле; да one буду до- 
бре дбмапице, тако да сви вуци буду сити a 
овце na броју. Овде би се са једпим метком убило 
два зеца, зато што би се мпогп мла1)И л.уди, чоји 
би сутра требали да стапу na браппк отаџбипе, 
запослилп. Тиме би им се дало парче хлеба, ко- 
јега дапас пемају, a ca друге страпе Јтедуципане 
жепске удале бп се за такве људе и постале добре 
домаћице. 

Господппе Претседпиче, ja Bać молим да ми 
na првој седппцп Народне скупштппе усмено од- 
говорите, nna мислите no onoj ствари предузети? 

Примите,    Господине   Претседниче,    и   овом 
приликом v'Bepeihe мога особптог поштовања. 

12  i\iia 1933 годипе 
у Београду. 

Мнлинко Р. Милутиновић, 
пародпи послапик. 

Р- 

СЕИАТ КРАЉЕВИНЕ ЛУГОСЛАВМЈЕ 
Бр. 4351/932. 

Господипе Претседпиче, 

Част пам je доставптн Вам под ./. предлог 
закопа o пзмепама и допупама Закрна o лекарп- 
ма специалистима за болести уста и зуба м o 
зубним техпичарима, у редакцијн како га je Сепат 
усвојпо na споме XI редовпом састапку, одржа- 
ном  l(i децембра  1932 годипе. 

Овај се предлог враћа Народпој скупштппп 
на даље решавање у смислу члапа 64 Устава Кра- 
љевине .Ктославије и § 66 Закопа o пословпом 
реду у Сенату, пошто je Сепат Кра^евине Југо- 

славије извршио извесне пзмене и допупе псје- 
диних одредаба у овом закопском п|1едлогу, који 
му je Народна скупштина послала актом својим 
бр.  11()7() од  12 повембра  1932 године na рад. 

Изволите, Господипе ГЈретседниче, и овом 
приликом примити уверење o нашем особитом 
поштовању. 

Секретар, 
Др. Иво Гмајнер, с. р. 

Претседпик Cenara, 
Др. A. Павелић, с. р. 

ПРЕДЛОГ ЗАКОНА 
o 

Изменама и допунама Закона o лекарима спецнјалистнма за болестп уста н зуба н o зубним техип- 
чарима од 18 новембра 1930 годние, у редакцији како га je Сенат Краљевине   Југославије усвојио 
на своме XI редовмом састанку, одржапом  16 децембра 1932 годнне, 
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§ I- 
§ 1 мења се и гласп: 
Правр na специјалну зубно-лекарску праксу 

имају само доктори целокуписг лекарства— специ- 
јалисте за болести уста и зуба. 

Назнв специјалисти за болести уста и зуба сти- 
чу они доктори целокупног лекарстпа, који су се 
no отслуженој обавезној припрпв^ичкој служби na- 
рочнто за ову струку оспособили иа страним и до- 
маћим универзитетрким установама или на одел>ењу 
за стоматологиЈу државне болнице у Београду. Ова 
специјализација траје једау годииу и шест месеци; 
од тога времена шест месеци може се провести и на 
стоматолошким одељењима оних државних или ба- 
моиинских болиица и на оним зубно-лекарскнм ва- 
спитним установама, које одреди Министар соци- 
јалне политике и нарЈодлог здравља пр саслушању 
Главиог санигстског савета. Пр истску прописаног 
рока кандидат полаже испит пред Комисијом коју 
одредн Д1инистар социјалне политике и народног 
здравља. 

§ 2. 
§ 3 меи.а се n гласи: 
Специјалисте за болести уста и зуба, зубни 

лекари, дентисти и дентисти-те^ничари могу имати 
само једну приватну ординацију. Лекар специја- 
листа за болести уста и зуба не сме у својој орди- 
иацији запослити помоћнр особље ма за какав рад 
у устима пацијепата, осим доктора целокуппог лс- 
карства нлн зубних лекара са факултетско.м срре- 
мом. 

§2а. 
§ 4 мења се и гласи: 
Лскарима који иемају право зубмо-лекарске 

праксе забрањује се свака сарадња са дентистима, 
дептисти.ма-техпичармма и са зубним техничарима, 

§26 
§ (i меша сс и гласи: 
Отварање гЈриватних зубних клиника нли поли- 

к тиника дозвбљенУ je само докторима цслокупнпг 
лекарства специјалистима за болести уста и зуба, 
који су провели нашање 5 годипа иа универзитет- 
ским клиникама; стоматолошким одељењима др- 
жавних или бановинскнх болница нли су вршили 
специјалну зубно-лекарску приватну праксу најма- 
Пзе кроз 10 година. 

Правилник за приватне зубпе клинике или по- 
ликлипике прописаће Министар сбцијалне полн- 
тике и народног здравља. 

§ 3. 

§ 10 мења се и гласи: 
Ученици н ученнце зубне технике могу бити 

само она лица која су свршила 4 разреда средње 
или гра^анске школе или 8 разредне народне школе. 

Они проводе иа стручном раду 3 године н то: 
на државним клииикама, псликлиникама, столшто- 
лошким одељењима државних или бановинских 
болница и код лекара специјалиста за болести уста 
и зуба. После успешног свршеног стручног рада 
и положеног испита они постају зубно-техничарски 
аомоћници. 

Приликом ступања на учење дужап je свакн 
пријавити се надлежној првостепсној властн опште 
управе, a приликом иступања одјавити. Надлежна 
власт водиће евиденцију и контролу иад ученици- 
ма и ученнцама зубне технике, a тако исто коитро- 
лисаће и односе ИЗМеђу учсиика   и   ученица зубие 

технике и зубио-тсхничких    помоћника н и.ихових 
послодаваца. 

Жалбе на своје послодавце ученици-це и по- 
моћници-це упућиваће падлежној власти. 

Сведоџбе које послодавци буду нздавали уче- 
ницима-цама зубне технике и зубо-техничким no- 
моћницима морају се регистроватн и оверити кол 
надлежне управне власти. 

Ближе одредбе o иачлпу и рбиму стручног рада 
и наставе за ученике и ученице зубне технике и o 
испитима no свршеној настави и стручном раду про- 
писаће Министар социјалне политшсе и народног 
здравља. 

§4. 
§ 12 мења се и гласи: 
Доктори целокупне медецине, који су до 25 но- 

вембра 1930 грдине завршили или се трга дана за- 
текли na сг1ецијализиран>у за болести уста и зуба, 
добијају назив спсцијалисте за болести уста и зуба 
после једногодишње специјализације. 

§ 5 
§ 13 мења се и гласн: 
Доктори целокуппе медицине, који су до 25 ио- 

вембра и зубии хирурзи којн су добнли право 
праксе upe 25 новембра 1930 годние задржавају 
стечено право и назив зубни лекар. 

Лнца без факултетске спреме, која су rio рани- 
јим законима и уредбама добила правб зубно-ле- 
карске праксе и посебним решен.ем Министарства 
народног здравља назив »зубнн лекар«, задржавају 
стечена права. 

Назив »зубпи леклр« н право зубно-лекарске 
праксс имају и она лица, која су до краја 1922 го- 
дине свршила јавне више зубарске школе. 

§ с. 
§ 14 меч.а се и гласи: 
Лица, која су се на дан 25 новембра 1930 годи- 

не налазила на студијама у установама, v којима 
се стичу називи прменути у прврм ставу § 13, a има- 
ју положену матуру na нашим средњим школама. 
добиће no свршенрм школовању n no отслужепом 
једногодишњем стажу na државним зубним клини- 
кама ii.in стоматолошким болничким одел>ењима, 
право на зубпо-лекарску праксу и пазив зубни ле- 
кар. Друга половина оног јелногодипп^ег стажа 
може се провести и на државним школским поли- 
клиникам.а. 

Лица, која отпочну школовање na rope помену- 
тим установама после горњег рока неће впше доби- 
јати право na зубно-лекарску праксу нити na na- 
зив зубни лекар. 

§ 7 
5 17 мења се n гласи: 
Дентистима, којп су ДО 25 новембра 1930 годи- 

ne већ стекли право дентистичке праксе, признаје 
се и дал.е то право. Лица, која су до тога дапа до- 
била дентпстичку диплому, a још пису стекла право 
дентпстичке праксе, добиће то право ако се пријаве 
за испит и положе га у року од шест месеци после 
ступања na спагу овог Закопа пред одређепом ко- 
мисијом. 

Дептистп могу радити све зубно-техничке и 
дентистичке радове у устима, a забрап.ено им je ле- 
чеп.е болестп уста и деспп, употреба рептгеповнх 
n свпх других лекрвитих зрака, употреба опште 
наркозе n вршење свих крвавих операција ссм ва- 
(uMi.a зуба. 

Забрањује им се носити и истпцати   ма   који 
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лруги ИручпИ ir;!:)irii сем /к-итиста. Onu сс мбгу ре- 
•мрати само у границама које важе за зубн^ 

.ккпро. 
• Лентисти и дснтнсти-теммчпр!! у    Краљеви^и 

.i\-, .■.■■mi:-!!!; 4i;!!r ;ii !\iii'. i-'iiu.-TONmiMi-'ii стл'IOK, KO- 
ји je дббвезНо орг^нигЈбван у дентЛсТичкО-техничку 
ксмгру. Св[аки . . шота и Дентис¥а-текнкЧар, који 
врши ма и nui'p. i итпстичку   праксу,   као и 
сви з_\ч')1!11 лскари без (|::к\ гпч.-ке ćrtpĆMe и без ти- 
i\i:i л.л.с. (doćtor of dental .• ;ii ".ч'! \), d.thA: (dbctor 
mediciriae dfentitjtri) i eh. đ. (ehirur^ien dentisle) оба- 
везни су да ступе у ;u';i: iiriiisi;:;-ii-xim4KV КОМОру. 
Престанком чланства из било ког разлога у депгп 

iico-техничкој комориј губи се право иа аеатп- 
стичку праксу. Уредбу o оргснизаЦИји дентистичко- 
тс-хиичке ко.море еа ■■:■■■:■■ снагб^ прописаће 
Мипчстар сбцијалне политике и н&родног здравља. 

3akdri6M h'e di уредити сталешке с'рггнизаци.је 
n rrfmtta'iiHĆfci лекарским кблуорама оних -mu-i, која 
су изузета r. рч.иг; ставр^ из леитпетчо-техчич- 
ких комора, као и оних .nnui која добшају на IHB 
»•зубцјј лекзр« no трећем erafej ;: " овот^а зак« 

§ 8 
§ 18 меи.а fc'e и гласи: 
Право .чм'шстмчкс   rtpakce у границамз   § 17 

пиог закччк! ( a     i i . ■ i ;i  i exiiii4ap<   доби- 
јају: 

!) ауГлт техштари кбји ev до 1 октобра l!>'W 
i(; niiir eiricin u- (■;iu;;i\- У^НЈГбс ол 20 марта l^'1'' 
године. лист држ, закона бр. 55 посебну зубно-т^х- 
iiii4K\' Kd.jnee ijv; 

2) зубн^ техничари који су до 1 октббра 1930 
године на < :нму раикјих 3ak6H€kiix npi tinća ;u>- 
били дозволу ол надлежцих власти (обртницу, одо- 
брење, решење) за самосталан зубно-технички рад, 
n ак(  су до itia дату^а у етручи npbfieiJiH најмање 
9 годирш, ол којих 3 године као помоћ^ици зубних 
лекара pr/ielin у устима пацмјената; 

3) зубни техничари, кбји еу се до 1 бк^ббра 
1'') гбдине, били као по^оћници или самостал'.) i 
бавнлн зубном техником 1г> година, 6д кбјих су нај- 
мшће 10 п ■ ia вршили paji \- устима: У ћреме 6д 
15 година мо урачунавају će 3 године у^еничког 
рала; 

4) зубни техпичари који су ее до 1 октобра 
l'1! године 'ia.iiiMii 10 гплпиа §Уби6м техимком, a 
од тога су најмање 5 година вршили рад v устима, 
билп као помоћннци или самосталнсз и који у року 
од uiecT иесеци пбсле ступања на снагу овог sakdHa 
noiioike лсигиетпчки иепит. Меппт ее може еамо је- 
дампут ПОНОВИТИ у року ОД парелпих meer меееци. 
До положеног испита смеју сс бавити само зубно- 
техничким радом т.ј. радЈ м на схмову негатава ло- 
бивених ол зубних .leKapa H леишега. У fepeMfe од 
10 година не урачунавају   će 3 тличе   учсН^чког 
рада. 

Број година ее дбказује] 
За лпца из тачке 2 еамо уиереч.е.м зубнбг лека- 

ра кбд ксга CV вршила рад у уетпма пацијечата, na- 
датпм код месне управне власти кли код иотара и 
onepemm M.i uci iiv, Kai' и viiejieiheM \ч-еие управне 
власти да je именовани заиста ста«овао за n<WfeWytO 
иреме у гзначечг.м мвоту. .Пекари ev дужни ла ова 
увереи.а палајх'. 

AKO je у.мро вубни лекар, КОИ кога je зубни ТвХ- 
пичар pa'lim, ОНДа 1г,' MV ОППГГа управНб ii'a.-г ириог 
ereiiena ИЗДати уиере11>е. Све СУСТаЛО лока.чује Cfl 
уврењем сталешке организације и уверен>'ем месче 
(■iimie управне влвоти Првог степеиа, дја je за исме- 
нуто lijteMe у означеном месту заиста и живео, да- 

тумом концесије, обртнице или решењем, нли уве- 
рењем зубннх лекара, дептиета илп самоуправних 
зубннх техничара, код којих je радно, овереним од 
[•■рвостепеие упрзнче власти. 

Капгилатп из претходног и овога параграфа 
морају поднети још и доказе: 

а) ла ev ггоданици Крзљевине Југославије; 
б) ла су регу 1исаЈш војиу обаве 
и) да еу доброг иладаи-а; и 
г) да су телеснб и душевно здрапи, a нарочито 

ла ne ('к:,1\'ј\- im од какве хроничне заразне болести. 

§ 0 
§ 19 мења се n гласи: 
i-Icnnru прбписани v §§ 17 n 18 пблагаће će пред 

сталном KOMHaijoM, крју одреди МитЈстар социјал- 
не политике и народног здрар.ља. 

i-leninny ксмпепју еачпп.авају: претставник 
Mnimerapei'!;'. социјалне политике n народног 
' ipai'-i.a кас г^птеелипк, три лекара Впецијалисте 

. a б( leein уста n зуба, које му за ту сврху предлб- 
же лекарске коморе у Љу^ани, Загребу и Бе'о- 
граду као и чланови испнтивачи и деловођа. Пеппт- 
na сс комисија образује у Бебграду при Министар- 
егиу социјалне политике и народног злравл.а jie- 
men.cM Министра соцнјалне политпке n наррдног 
.■•лраил.а. 

§ 10 
§ 20 меп.а ее n гласи: 
Сви бстали у § 18 неспоменути зубни технича- 

ри, зубно-технички помоКннцн и ученици-це зуоне 
гехнике, који су се 25 новембр^ 1.930 голппс затекли 
na зуош-ie.xiiii4i;c;M раду миеу nvani ОДНОСНО стећи 
гтраво само na рад код лекара опецијалиста, зубних 
■feKapa, дентиста и дентиста-техничара, a на вођење 
самосталне зубно-техничке радибнице no довршењу 
деветогодишљег стручног рада. Право na отваран>е 
зубно-техничке радионице пзлаје ТЈеритрријално 
пад.к^кан бан. олпоепо Министар социјалне no.in- 
тике n napi дног здравља за територију Управе гра- 
:ia Београда, a везано je за место, за које je дозвола 
дага. 

Такве pam •ипце могу нрсити само назив зубио- 
техничка радионица. Оне ne емеју примати боле- 
снике, mi m имати своје чекарнице, зубнр-декарске 
i i [ице нити астали прибор^ који je потррбан за ма 
којп рад у устпма. One cvejv примати поруџбине 
само i л лица, која су no свом 11 iHy овлашћена л i 
раде зубно-лекарске пбслбве n морају водити кп>п- 
гу o примљеаим, извршеиим и издатим радовима 
са гачннм означењем пмепа поручиоца. 

§ П 
§ 21 меп.а ее n г laen: 
ЗубнИ технпча.рп пз § 1S м' гу свбје .чвап.е као 

лсптисге-тсхпччарм вршитИ тамо, где су га вршили 
25 H гвбмбра 1930 годидб. 
ЗубниМ гехппчарпма, к(;јп би ираво na денти- 

сшчко-техппчкх' irpaiu'v eieirm na РсНОВу тачке 4 § 
18 N4)i-\- 4(i'i4Tii месно право пракее еамо у местима, 
ГДС пема лекара eiiennja.-iiici a .'a бблести уста И зуба 
и зубппх лекара. Исто важн н за сва оетала у 'л

; 

ls споменута лица, која xolie заменити место рала, 
у којем су ее латеклп за време етупап.а na enarv 
onora закопа. 

§ 12 
§ 22 мењв се и глзсм: 
У поглелу npiiBaine орлппацпје вреле з'а зубне 

лекаре,   дентисте n дентисте-техничаре   аналогни 
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пролиси § 3. У поглсду запослења помсћиог oco6,i>a 
преде за зубис лскире прописн, који важе за лекаре 
специјалисте. Дентистима и дентистнма-техмнчарн- 
ма дозвољено je запс<:лнти у својој ординацији са- 
ио дентисте и дентисте-техничаре са лгесипм пра- 
во.м hpakce; јслиио у случају своје болести или рт- 
cycri<;i дентист^ ибже у својој срлилацији запосли- 
ти и деитпсту без мссног права праксе, али највише 
за време од тест месеци, тто мора од.мах прија- 
вити надлежној комори. За зубне лекај10, диитисте 
и дентисте-техничаре важе у погледу вршења зуо- 
но-техничких радова и у погледу запослења помоћ- 
ног особља прописи § 7 бДносно § 9 овога закона. 

Gftpfohn рад у смрху изучеи.а зубис тсхпике у 
смислу § 10 може се спровести u кодзубних лекара, 
дситиста, дептнста-тсхничаЈК!, те у самосталипм 
.-■уоио-тсхиичким ралисотцама. 

§  13 
§ 23 мси.а се и гласп: 
Лекари fiiLMuija.nK'ni за болести уста и зуба, 

зубни лекари, делтисти и зубни техничари страни 
држапл.ами, a југословенске iiapo/uiociи имају иста 
права no овом заксиу каб и јул словенски држав- 
љани, када буду примили југословеиско држављан- 
ствб. a тако нсто имају иста Права и iiaimi лржан- 
.: nun, који су радили у ii.i сграиству до 18 новембра 
1930 iTunik'. 

Може се призиатм рад и страним држављани- 
ма, прбведен v Крал.;евини Југославији, који су до 
is Иовембра 1930 годиле примили југбсловенско 
,,1ржаил>а11СТ1И). 

Страни државлани, ксје je овај закон затекао 
иа зубно-лекарском и зубно-техничарском раду у 
Краљевини Лугославијп имаће иста ирана ito овом 
šakom, као ii југословеЈГски држављани када буду 
прммл^мш у југословенско држављанство. 

Зубми техмичари, страни Држављани, који су 
се иа дан 18 иовемпра ИПО године затекли у Краље- 
вини Југославији са правом na зубно-техричку 
rii)aKcv, залржаиају та прана, у коликб респективна 
држава, чијн су pm држављани, признаје и нашим 
/■ржаим.аиима мсга права. 

§ M 
§ 24 мсч.а со И r.iacii: 
За дела, која повре^ jiponuce из §§ 3, 4, 9, 17, 

20, 21 и 22 овсиа зак(;;1а у котко иису кажи.ииа 
DO рдредбама крив^чног зацонта, .icKapn специја- 
листи за болести ycia u зуба, зубни лекари, доктрри 
зубие хирургије, зубие медицине и зубни хирурзи, 
дентисти, дентисти-техничари и зубни техпичарп 
кажњаваће се ковчанОм казном од 2.000 до 5.0000 
динара; у случају првог понрата ОД 4.000 до 10.000 
динара; у случају другос поирата од Н.00П до 20.000 
динара п забраном вршења самрсталног 1'ада за 
уиек. У счучајсинма кажњавања ради повреде прр- 

пнса §§ 3, 20, 21 и 22 могу се одузети и све справе 
и инструменти, који су потрерни специјално за вр- 
шење зубнсг лекарства, a у корист школске поли- 
клнннке, коју Se no изреченој казни одреднти Мм- 
кмстар социјалие политике и народног здравл^а. 

Казме предвиђене овим законрм изркчу за лег 
карс који су чланови лекарских комрра, надлежне 
Лекарбке коморе, a за остала лица upnociciienc вла- 
сти опште управе. 

Новчане казне иду у саиптстски фоид крд Лр- 
жавне хипотекарне банке. 

Новчане казпе koje ии на крји начин ис могу 
да буду извршене, промениће се у к^зну затвора 
прсма прописнма, који наже за поступак пред 
првостепеним властима опште управе. 

За жалбе против пресуда наже постојећи оп- 
iirrii прописи. 

§ 16 
§ 2Г) меп.а се и гласп: 
Од дана ступап.а иа спагу овог закопа у року 

од дна месеца дужип су сни коидсчлкта])!! м само- 
стални зубни техничари пријавитн се надлежној 
уиравној власти са полатима и доказима свог ра- 
нијсг рада и доказима када су отпочели зубпо-тох- 
НИЧКИ рдд. One иодатке спррвешће банске упраие 
Министарству социјалне политике и народног 
здравља. Ko се у одређ@ном рремену без оправдања 
ne прпјавп и ne подиесе доказе, гупи прано да то 
накнадно учини. 

Сва ona лица, која на рсноџу ових измеиа и до- 
пуна стичу прано иа дентистичку праксу и назив 
деитиста-техинчар пли иа шпагање денгистичког 
испмта дужпа су у року од лиа мессца no ступап.у 
на снагу овога закона o пзменама и доиунама при- 
јавити се надлежпој краљевској баиској управд ол- 
iiocno Мнмистарсгву социјалпе политике и народ- 
ног здравфа за територију Управе града BeoriKi- 
да, у колико се до сада пису neh пријавила. 

§ 10 
§ 20 Meiba се и гласи: 
Овлашћује се Миниртар социјалне ис-ттпке и 

иародног здранља да може издати попуи.емо, цело- 
купно издање закона 6 лекарима специјалпстима 
и т. д. од IS 11оиемГ)|)а HJ'M) године. Такође се овла- 
inlivje ла v року од лна меесца no ступаи.у на сиагу 
овога закона пропише Правилник o извршењу 
истог. 

§  17 
Овај закон civila у жпвот кад га Краљ потпи- 

ше, a обавезпу cimi у   добија   кад се обнародује у 
Службеним новинама. 

Секретар, 
/lp. Иван Гмајнер, с. р. 

Претседник Сената, 
Др. A. ПавелнЈ!, с. р. 

господмпу 

iipi-ncii/u(икУ iIAPO/UIE CK'.VIIIIITIIME 

Част ми je доставнтн Вам законскн пред in,- 
o измемама и допупама Закона o уређењу аграр- 
них односа у ранијим пркрајинама Јужне Србије 
и Црие ^оре од бдецембра   193)   године како га 

je Одбор na својим седницама усвојио, да га нз- 
волите    доставити  и саопштшм  Народној скуп- 
iiM'inm. 

3 јула 1933  у. 
Београд. 

Претседник Одбора 
/lp. Славко Шећеров, с. р. 
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НЛРОДНОЛ  СКУПШТИИИ 
КРАЉЕВИНЕ ЛУГОСЛАВИЈЕ 

Б е o г p a д 

Одбор за проучавање законског предлога o 
нзмеиама и допупама Закона 0 уређењу аграрних 
одпоса у paimjiiM покрајинама Јужне Србије и 
Црпе Горе од 5 децембра 1931 годинс, na својим 
седницама свестрано je прручио упућени му за- 
icoiicKii предлог, na Je у току свога рада учинио 
извесне измене и допуне у предЛогу Краљевске 
владе, те му je част дрставити Народној скупшти- 
пи текст оиог законског пред.киа какр га je Од- 
бор na ciU'jn.M седницам^ vcuojno. 

ТЕКСТ ЗЛК()11СК'()Г ПРЕДЛОГА 

Изменама и допунама Закопа o уре1)ењу afpap- 
них одпоса >■ paimjiiM покрајппама Лужпе Србпје 
n Црне Горе од 5 децембра  1931  годипе, 

и 
Закопа 0 иасел>аиа11)у Лужних крајеиа од 11 јума 
1931 год. са његовим измеиама и допунама од 5 
децембра  1931  годипе, како je усиојеп у Одбору. 

I Део 
Измене и допуне Закона 6 ypet)eii.y аграриих 

односа у ранијим покрајинама Лужие Србије н 
Црме Горе од 5 децембра  1931  годмпе. 

§ 1 
У § 1 у тач. 3 стаиа 1 Мзс/стављаЈу се речи 

»ренте и", a иза тачке 3 додаје се попи craii који 
гласи: 

,,У крајепнма, ко]и су no Берлинском уговору 
од 1878 годипе iipncaje.'uiiiienii ранијој ^нежевини 
Црној Гори, pacnpamilic се само arpapnn одпоси 
из тачке 1 § 2 Зпкопа, у колико су засновани у 
тнм крајевима joni за преме турске иладанине и 
ДО даиас imcv ypei)eiiii нити je престало и.ихонп 
трајап.с, a односи из тачке 2, 3, 4 и 5 § 2 Закона 
ne могу се rio начину заснивања, цил.у постанка 
м Дужиии трајап-а сматратп као arpapnn одчоси 
na се nelie ии рзспрзвљатн по одредбама овог За- 
кона". 

§ 1-а 
У тексту тач. 1) § 2 изостављају се у 2 реду 

речн „у времену од најмам.е 10 година v назад, 
рачуиајхјт од" м место H>IIX се ставл.а реч „до", 
a изоставл.ају се алииеје noj 2 тач. 1) н 2) § 2 
свога Закоиа, 

§2 
У § 4 став 1 мења се речепица иза рсчи „зе.м- 

љишта" и гласн: 
„Koje држе непрекидно no чивчијском праву 

и основу, a сталпо га обрађују са својим породи- 
цама односно задругама". 

§3 
Параграфи Б  И 6 стављају се ван cnare, a  § 

7 добија нови број 5, na се последњи део рече- 
нице меља и гласи: „no пропнспма §§ 4 и 6 бвог 
Закона". 

§4 
Параграф 8 добпја  nonn број 6  n  v ставу   ! 

У место завршних речи „од 5 хектара" долази ре- 

чеппца „од one површнне коју та породнца обра- 
byje". 

§5 
Параграф 9 ставља се ван снаге, a у тексту 

§ 10 који добија пови број 7 мења се „§ 8 у „§ 0" 
н после става 2 додаје нови став који гласп: 

„Арепдаторпма се ne може од рбрађивЈшрг 
мапастпрског земљишта оставитп Beha површипа 
од б хектара". 

§(' 
llapaipacl) 11 доопја пови б|)ој 8, a 12 мења сс 

n као нрви § 9 ■'•'iacn' 
„Овај Закон одпосп се само na земл.ншта вап 

грађевинског peona варотп n вароптца". 

§ 7 
У тексту става 1 §  13 који дооија повп 6poj 

10 мења се „§ 8" у „§ 6", a 14 добија новп број 11. 

S 8 
Параграф 15 мења се и као нови § 12 гласи: 
„Земл.пшта под аграрним односима која npe- 

текпу после извршеног откупа no §§ 4, 6 n 10 овога 
Закона, употребиће се no прописима Закопа o na- 
сељавању Јужних Крајева. Од овог земљишта до- 
делп^с се потоебан минимум зсмлјС за обра1)Ивап>е 
у првршини одређеној no § 11 Закона o насеља,? 
вап>у Јужних крајева оним бившим грспрдарима, 
nainn.M државл.аппма, којп to затраже и пзјавс да 
he прп.мл.епу земл.у рбраћивати са својнм породи- 
цама. AKO вишак преостале земл.е no пзвршепом 
рткупу буде мањн од одре1)епе насељеничке зем- 
ЛјС, онда he се цео вишак делити кар мтшмум бив- 
тем господару. Ilpn одређивању рврг мшшмума 
за рбрађивање има се у исти \рачупатп n земл.н- 
ште, којз je бпв. господару бстављено као личн i 
особина (napaenvp, беглук). 

Остала земљишта која буду претекла no из- 
HpinenoM откупу n одређивању предв^ђенрг мп- 
нимума бив". господарима доделпј.е се no одред- 
бама Закона o насељавању првспствепо месним 
аграрним пптересептима, који he бити дужни да 
прнмл>ена земљишта исплате држави no прописи- 
ма o!io:- Закопа". 

§9 
У насловном тексту изшд § 1G изрсгављају се 

рсчн „n 1)е«та", a у § 16 којп добпја новп бррј 13 
у ставу 1 изоставлЈају се wa лдза места речи „n пра- 
во na ренту" и у насловпом тексту и у тексту става 
1 n 2 § 16 после речп „за земљиште" додаје се 
„господарско право". 

§ 10 
У § 17 којп добпја нови број 14 изостављају 

се речи „n неисплаћену ренту , a речи: „no 5§ 6, S, 
9, 10, 13 n 15 OBOI- Закопа"   замењују се   речима 
„no §§ 6 7, 10 и 12 овог Закоиа". 

§ И 
У § 18 којн добпја нови број 15 изоставЛ)ају 

се речп „nn' n „нп репта", a na крају у место тачке 
ставља се запета (,) и додаје нова реченица „као 
и за земл>ншта која су им остављена као потре- 
баи миппмум за обраКппаи.е", 

§  12 
У § 19 који добпја пови број  16 у првој ре- 

чепицп текста у место наведепих параграфа до- 
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лазе §§ 4, 6, 7,  10,  12 и  14, a тачка в) мења се и 
гласи: 

п) која земљу под аграрним односом не об- 
рађују личпо са својим породицама". 

§ 13 
добкја нони "I"',! 17  и  став   1 Параграф  20 

мења се и гласи: 
„Бивпшм госипдарима па зсмлиипта под од- 

носима из § 2 oaora Закома држава he дати пак- 
наду у готовом иовцу која изиоси: 

1 — За гва зсмл.тпга I, IT. Ili u IV кага- 
стралие класе иредпост чистог- катастралиог при- 
хода II катзстралне к-iace; и 

2 -- 3ia сва зсмл.итта осталих катастрилнич 
класа исплатиће накнаду мању за 307' 0Д вредности 
IIкатастралне класе. За кагастра.иш чист приходзе- 
млЈшта узи.ма се оиај, који je утир1)ен no једном 
хектару у лестиицама катастралмог- чисшг прихо- 
да за срезове Србије и Црие Горе, које су објав- 
љене 25 маја 1929 године, a утврђене од комисије 
за утврђивање чистог прихода од земл.тпта, a na 
осиову Закопа o непосредним пирезима од 8 (|)е- 
бруара 1928 године и Уредбе o делокругу и иа- 
чппу рада комисије за утвр1)инање чистог прнхо- 
да од 9 маја 1928 годипе". 

§   H 
Параграф 21 који добпја нови број 18 мења се 

и гласи: 
,,1 — Ha npecvbene суме no претходпом па- 

рагра(|)у за вредпост одузетог землЈшита плаћа др- 
жава интресентима ренту 3% почев са 1919 годи- 
ном na до дана допошења пресуде; 

2 — Ова досу1)епа сума за ренту no овом na- 
раграфу уноси се у пресуду посебпо у оноликој 
суми у колико до сада пије нсплаИепо од črpane 
Лшипстарстна пољопривреде; 

3 — До сада исплаћена репта бив. господа- 
рима nche се обрачупаватн приликом одреЏшања 
накнаде no овом Закону". 

§  15 
Параграф 22 који добија №рви број 19 мења 

се и гласи: 
„За све земл.нштс под аграрппм односом из 

§ 2 овог Закона плаћа држава пакпаду бпв. го- 
сподарима". 

§ 16 
Параграф 23 који добија повн број 20 мења се 

се и гласи: 
„1 — За сва земљишта пр § 2 овога Закона 

држава ће бившим господарима исплатпти пакна- 
ду у изпосу од 100,000.000 динара у готовом пов- 
uy. У oriy суму ne улази рента; 

2 — При државној Хипотекарпој банци уста- 
новлЈава се фонд за ликвидацнју аграрпих одно- 
са из § 2 овог Закона у изнрсу од 100,000.000 ди- 
napa. 

§  17 
Параграс!) 24 који добија нови број 21 ме.ња се 

се и гласп: 
„Министар финансија дужан je за исплату 

пакпаде 6ИВШИМ господарпма у току идуће три 
буџетске годипе, a од почетка 1934/35 буџетске ro- 
дине, да осигура сразмерно потребне пзносе за ис- 
плату правоснажних прссуда аграрпих судова и 
да их упоси у фонд за ликвидацију аграрпих од- 

noca при /1,р/кавпој хппотекарпој иапцп no прег- 
ходном парагра(|)у". 

§   18 
Параграф 25 који добпја пови број 22 .меп,а 

се и гласи: 
„Сни пздатцп, којп су у нези са пзвршењсм 

овога Закона, као награде (дневнице) лицима из 
§ ■!,,) овога Закопа n свп материја.ши пздатци no- 
требпи за (|)ynKniioinicaN.e с\доиа прс.иш^ени овим 
Закопо.м и nenciuiaiiena реита, као и други издат- 
ци, падају na терет кредпта којп ее пмају осооепо 
.'.v i.u'To.M  предиидетн". 

§   19 
Параграфи 26, 27 28 n 2\) укидају се, a § 30 

који добија нови број 2^ мења се и гласи: 
„Државна хипотекцЈШ^ банка je дужна из фон- 

да за лнквндацпју аграрппх одпоса пз § 2 овога 
Закопа врппгш псплшс пакпада сваком господару 
чим подпесе правосиажпу пресуду аграрног суда 
најдаље у року од 3 месеца no издатом палогу 
Мпппстарства пол.опршјреде. 

Државна хипотекарна банка мбже упућиватл 
no изјављеној жељи пптересепата пакпаде n че- 
ко.м преко Поштанске штеднопице". 

§ 20 
После § 23 упоси се повп § 24 који гласи: 
„Бивши господари примаће и далзе ренту (хак) 

закл.учпо са опом годппом у KOJOJ за одпоспо зе- 
мљ.иште приме право^аажку иресуд)' иадлежиог а- 
грарпог суда, na he за ту cnpw Министар пољо- 
привреде осигурати у бумету потребпе кредите. 
За земЛ)11шта no којима пресуде аграрних судова 
постапу правпоспажпо у буџетској 1933/34 години 
рента се исплаћује TOKOM псте буџетске године". 

§21 
После § 24 уносп се нсви § 25 којн гласп: 
„Исплата 1гакппдо бив. пссподарима no пјзесу- 

дама аграрних судОва вршиће се оним редом којим 
судске пресуде буду посталс правноснажнб, однос- 
НО no реду прпјана за исплату". 

§ 22 
У § 31  којп доаија нови број 2(i став 1  мења 

И гчаси: 
»Обрађивачн земм.ишта na којима nocrojn го- 

скподарско право, којима je пресудом досуђеио 
земл>нште уз државии откуп no §§ 6, 7 И 10 овога 
Закоиа дужни су откупл.елго земл>ипгге отплатити 
дрЈкавп no nemi, која буде пресудом утврђена, у 
10 једпаких годишн.их рата без тгтереса од кпјнх 
првџ пада 1 јануара иза one годипе у којој je пре- 
суда аграрног суда постала праиоснажиа. Исто ва- 
жи и за пнтересенте који добпјају земљшите у 
смислу § 12 овога Закона.« 

§23 
V тексту § 32 који добија нови број 27 речи: 

»коју држава буде исплатила« замењују се речпма 
»коју je држава исплатила«. 

§24 
naiparpiKJ) 33 којм доопја нови број 28 мен>а се 

n гласн: 
»Лица из тачке 2, 3, 4 и 5 § 2 Закона дужиа су 

diii lare дуга редопно полагатм сваке годиие над- 
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лежннм пореским управама, које he примљене суме 
књижитн као редован приход отплате дуга. 

Ko задоцни са отплатом једне рате дужаи je 
платнти за протекло време отплату са 6% интереса. 
AKO будс и по другн пут задоцнио са отплатом 
пореска управа жшлатиће дужне суме отплата п 
иитсрсса адмппистратнвиим, a no потреби ii суд- 
скил! 'HSBpmeibeM.« 

После става 2 додаје се нови став S који гласп: 
»Министарство пољспривреде доставиће Ми- 

иистарству (|)И11ансија за одел.ење државних ду- 
гова u држанног кредита све иотребне податкс no 
правоснажннм пресудама аграрних судова, у ко- 
колико се односе 'на обраћиваче из тач. 2, 3, 4 u 5 
§ 2, a ради ;на:плате наин^де, коју држава за њих 
плаћа бив. госиодарима.« 

§25 
Параграф 34 добнја нови број 29, a у § 35 који 

добија нови број 30 изоставл^ају се речн »ренту n«. 

§26 
Параграфи 36 и 37 добијају нове бројеве 31 

и 32, a у другој алинеји § 38 којн добија, IIOBII број 
33 изоставлзау се речи »илн према потррби активни 
и пензионисаии чиновници аграрие ре(1)орме«; док 
§ 39 добија нови број 34, a у тексту § 40 који до- 
бија нови број 35 мењају се »§§ 38 и 39« у ,,§§ 
33 n 34". 

§ 27 
Паратрафи 41, 42, 43 и 44 добиају иове бро- 

јеве 36, 37, 38 н 39 a у § 45 којн добија нови број 
40 у ставу 1 na крају иза речи „таксу" стпвл)а сс 
место запсга (,) na додаје »као mi таксу за увере- 
ње и све исправе, којима желе да докажу своје na- 
воде n тражсмш заонована na закону«. 

§ 28 
Параграф 46 добпја пови број 41, a у § 47 којп 

добија пови број 42 изостављају се na крају става 
2 |)счи „ii ренту". 

§ 29 
У почешам тексту § 48 којп добпја nomi број 

43 мења се „§ 46" у ,,§ 41" n у тач. б) у место rrpee 
речеппце која сс завртава са граипчарпма долазп 
реченица „arap, у коме се пријављено зеиллшгге 
■ [.■'.ла.чп и прпплижпа nonpninna". 

§ 30 
У почетком тексту § 49 који доби.ја новп број 

44 мења се „§ 47" у „§ 42" и у ставу 2 место речи 
.,тачап onnc под тач. б) претходног §-а" долазг 
рсчп „araji и приблтигу површину", a после речи 
,,за које годпне у гогову примили" ставЛ)а се тач- 
ка n запета (;) na пзо.ст2вл>ају све речи до следећс 
тачке и запете. 

§31 
Стап 1 § 50 који добпја noini број 45 мења се 

И Јласп: 
„Сва лнца из §§41, 42 n 75 овога Закона дуж- 

на су уз пптаепу прнјаву, коју he поднети у смислу 
п.поппса §§ 43 и 44 навестп чињенице, које имају 
да утврде, и поднети ове доказе н iiaBecra сведоке 
којпма л<еле да своје иаводе и тражење докажу. 
Податке o преској класп свпх спорних зе,мл>1Г1!гга, 
у колпко nncv подпетн уз ппсменс п|)пјаве, при- 

бави!)е аграрнн судовп no звапичпој  лужностп од 
надлежних општппских или пореских властн". 

§32 
После § 45 уноси се nomi § 46 којп гласп: 
„Лица пз §§41, 42 n 75 која у оставн.епом 

закопском року нпсу подпела ппсмепе прпјаие про- 
niicane у §§ 43 и 44 овога Закопа, могу се пакпадно 
npnjaniiTH ca својпм тражењпма пепосредпо над- 
лежпом аграрном суду за време iberonor рада у 
општини у чијем се атару налазп cnopno земЛ)Пип'е 
на које полажу обра1)11вачко или господарско npa- 
во или за време рада у облпжњој oimniinn истрг 
среза ако се у њој ппјс ппко до тада npnjauno. 
Суд je дужаи ове прпјаве узетп у поступак". 

§ 33 
У тексту § 51 који добија поз:; број 47 ме- 

њају се у 2 ставу „§§" 18 п 19" у ,,§§ 15 п 16'. a 
§ 52 добпја ifOBii број 48. 

§34 
У § 53 који добија «ови број 49 додаје се 

пови став Koju гласп: 
„Страпе подапикс, којп се одазову позиву да 

дођу na ушђај n рочиште могу претстпв.м.агп у 
спору заступппци које им одреди иадлежни суд." 

§ 35 
У тексту става 3 § 54 који добија новп број 50 

MCii>a се ,,§ 47" у ,,§ 42", a у ставу 1 § 55, који до- 
бнја 'HOBH број 51 изоставлуа се реч ,,обе", n §§ 56, 
57, 58, 59, 60,'61 и 62 добпјају нове бројеве: 52, 
53, 54, 55, 56, 57 n 58. 

§ 36 
Послс § 58 упоси се нови § 59 којп гласп: 
„Пресуда arpaipHor суда, издата у смислу про- 

писа § 57 н 58, гласпће. Ha прпјавл^спог crapcininiv 
обра1)11вачке плп господарске породпде (задруте), 
кога je v праву, којо му се пресудом прпзпаје за- 
текло обпародовапЈе Претходпих одредаба за при- 
прему аграрпе рефораде! од 27 фебруара 1919 mau- 
ne. AKO такав старешппа породпце или задруге пијс 
бпо жив v времечу подношења пријаве, na jo прп- 
јаву тшлнсо којп дугп члап порочпцс (зодруге) no 
праву које има no прописима општег грађанског 
ззкопа, пресуда he глаотти на њепа, обухваттЛе све 
претставнпке лозе умрлог старешпне nopo/iime плп 
задруге, који су no пррписима општег грађаноког 
закоппка плп другпх закона наследппцп умрлрг 
CTapeliniiHc породпце плн задруге. 

Деоба обрађивачке породиде или залруге no- 
слс CTynaii>a na сиагу Претходних олредаба за при- 
прему атрарпе реформе nche се узи;мати у обзир, 
peli се све посебво полнете пријаве имају сматратп 
као прпјзве јелше исте п.родпце (задруге), ria lic 
се no n.oj допетп само јелпа пресуда. Ha случај 
деобе чланова породнце Сзадруге) после пздате 
пресуле o прнзпатом обрајуивачком прпву важиће 
олпоспи npoimcn опттег rpahancicor закоиика или 
лругпх закоиа." 

§37 
У TOKCTV s РЗ који лобија иови бпој 60 Meibaiv 

се »S 47« v >->S'42. »§ 46« у »§ 41«, »§ 15« у ,.§ 12" n 
.,§ 7" у „§ 5". 

Тачка 3 мења сс n гласп: 
»3 — Koje се земллппте n у којој се површИ; 
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пп остаил-а no § 7 маиастирима као потреоан ми- 
нимум за одржавање, a крје сс н у којој површнни 
схтавља бившсм господару na слободно уттање 
као одређени мишгмум или његова лична осооииа 
(iKip.icnvp, беглук).« 

У тач. 4 изосгарљају се речи ,,п колпко na име 
ренте", a у тач. 5 речи „и ренте". 

§38 
у тексту § 64 којн добпја nouii број 61 мења će 

>>§ 47" у ,,§ 42" a у ставу 2 § 65 који добнја нови 
бфој 62 изостављају се речп „no иахођењу суда"; 
док §§ 66, 67 и 68 добпјају иове бројеве 63, 64 и 65. 

§ 39 
У тексту стаил 3 § 69 којп дибпја noi'.n број 66 

моња се „§ 64" у „§ 61", a §§ 70 и 71 добнјају noue 
&ројеве 6/ n 68. 

§40 
који  добпја nonii upoj 69 Meiija 

ctj 

Ilapari)j(|i 
и гласп; 

„ЗемлЈшта која држаиа откупл^ује за обра1)П- 
ваче no §§ 6, 7, 10 n 12 овога Закоиа оптсретнНе сс 
ио службшој дужпости хипотском за рачуп држа- 
ne као повериоца no пропису § 71 Закона и оиа joj 
служи као залога до копачпс исплате дуга." 

§41 
У § 73 којп добија нопн број 70 у стану 1 речп 

,,у обвезппцама" замсњују ое речима .,у готоном", 
»обвезнице« са »пакпада« и у претпоследњсм реду 
1 crai';i. из()сгаил..ају се. речи »у обвез)П1цал1а«, a у 
1'-;ч1.'тпом реду сгава 2 речн »обвезпице« замсњују 
cxi ta »суме«. 

У ставу 1 § 74 којп добпја пови број 71 став 
vieiba се и гласп: 

»Аграрни судовп плп вишп аграрни суд доста- 
виће аверени прспис пзврпше пресуде ca скнцом 
земљишта надлежном грађанско^ суду с молбом, 
да се iK.BiiM власкпцима ирЈма impuiHOJ пресудп 
изда баштинска таппја.« 

После става 5 додаје се повп став којн гласп; 
„Кад суд пзда баштинску тапију новом соп- 

ствеиику доставиће Министарству пол.опрнвреде 
оверепп npennc тапије с позпвом на односну npe- 
суду аграрног суда. Ако се rannja издаје иовом 
сопствсиику ca одобренбм хппотеком за рачуп др- 
жаве, суд he уз доставу преписа тапије подпети 
извештај, да je у смислу одпоспе пресуде аграр- 
пог суда одобрепу хипотеку унео у интабулацпопе 
K'ii>iire". 

§ 43 
У тексту § 75 који добија попп број 72 мењаЈ}, 

се „§§ 10 и 77" у „§§ 7 и 78" a § 76 ставља се Ван 
снаге. 

§ 44 
ШарвРрафи 77 н 78 добпјају пове бројеве 73 и 

74, a у § 79 којп добпја nomi број 75 изоставлЈа.ју 
се речи „репту n". 

80 
§ 45 

којп добпја пови број  76 мења 
се 

11араграф 
n iviacn: 

„Бивши господаримогузапријем досу1)епе пак- 
наде издати n другим лицима пуномоћија, али he 

ona важитп само онда, ако су пздата и потврђена 
после позпва, којп je упућеи бпв. господару ради 
прпјема пакпаде no овом Закопу. 

Аграрни судовп су овлаппени, да na захтеи 
странке (одпоспо њсппх паследпнка), ревидирају 
све уговоре и пз њих проистекле правне послове 
као и све правпе послове бпло у kojoj (|)C)i)Mii пз- 
вршепе до ступапЈа na спагу овога Закона. 

AKO суд утврдп, да je страпка Тим правиим 
пословима пеправилпо onneticna, има no службепој 
дужпости ове уговоре, као н све правне послове 
попиштнти. 

Досуђепа пакпада no овом Закопу ne подлеже 
забранп n пропису." 

§ 46 
У   тексту   §   81   који   добија   повп   број   77   у 

иесто паведеппх параграфа у завршној реченици 
долазе „§§ 4, 6, 7, 10 n 12", a §§ 82 n 83 добпјају 
пове бројеве 78 и 79. 

§ 47 
Параграф 84 укнда се. 

§ 48 
Параграф 84 који добија nonn број 80 мења 

се n гласи: 
„Вншн arpapnn суд и arpapnn судовп he све 

своје извршне пресуде доставптн у оверенбм npfe- 
nncv .Мпппстарству пољопривреде ради издавања 
палога Мпппстарству (јјипапспја за псплату досу- 
hene пакпадпе бив. господарпма и радп задужењб 
обрађпвача пз тач. 2, 3, 4 н 5 овога Закопа." 

§ 49 
Параграфи 86 и 87 добпјају пове бројеве 81 

и 82, a у тексту § 88 којп добпја повн број 83 
изостављају се речи: „ренте n", запета (,) после 
речн „пакпаде" и речн „na сву службу no обвезни* 
цама"; док §§ 89 и 90 добијају пове бројеве 84 
n 85. 

§ 49a 
Сума од 100 мплпопа дппара предвиђена за 

псплату пакпаде бнвшнм господарпма има се у цс- 
лом пзпосу псплатптп. У случају, да после испла- 
та свих правоснажних пресуда извесна сума пре- 
текне, има се иста сразмерно исплатити бишиим 
власницима према пзпосу досу1)еппх сума. 

II ДЕО 
Измепе n допупе Закопа o насељаваЊу Јужппх 

крајева од 11  јуна 1931 године ca измепама n до- 
пунама Закопа o пасел.авању Лужппх крајева од 
5 децембра   1931   годппе. 

§ 50 
У § 2 став 1 тач. 5 мења се n гласп: 
„5"— Зем.-ипшта која се могу пздвојитп 3fl 

сврхе aipapne реформе no пррписи^а и под усло- 
вима Закопа o лпквпдацпјп arpapile реформе na 
великим поседпма n Закопа o ypel)en-y аграрнИМ 
одпоса у painijnM покрајппама Лужпе CpOnje л 
I!.l)iie Горе". 

Став 2 ставл.а се вап cnare, 
став 2. 

a став 3 постаје 

§ 51 
У § 3 став 2 мења се n гласи: 
JŽ — Добровољцима he се додељиватп земља 
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no upoiiiiciiM.i Здцрна p доирово.Ђцима, a na чла- 
lioiic. и.ихоиих ииродица, ако су земљорадницн 
доделиће им се одглдеар.ајуј^и иасе.Ђеннчки дода- 
так зсмлјС ио проппсима §§ 11 п 12, a иод бба- 
иезама и услоиима Закоиа, који важе и за остале 
iiacL'.'hciiiiKe. 

Овр нажи и за насељене доброволЈце земљо- 
раднике, којп су раније добили земл^у у Јужним 
краЈ1.ч!има, ако има [)ас11о.1ож11ве земље за дсобу", 

Додајс се нови став 4 који гласи: 
„4 - - По овом Закопу сматраће се као иасс- 

љеници и оим држављани Краљевине Југославпје 
који су се no ослоии!)еи>у доселпли у Јужне кра- 
јеве u тамо купили или у будуће no одобрењу Ми- 
нистра пољопрпвреде купе земЛ)у за обра1)11вање 
или подпзање угледппх добара, a под условпма 
које nponniiie Мпппстар пол.опрпирсде". 

§ 52 
У §  10 na крају место тачке ставлЈа се  (,)  n 

додаје нова реченица: „Па и у случају ако заин- 
тересовани ne поднесу примедбе протнву рада n 
заииспика комисије за ограппчавање". 

§ 53 
У §  12 став  1   мења  се n  гласп: 
;>По доделн земл.е аграрним пптересентима 

Ирхс ипи lioiiepc.iniK аграрпе реформе може nopo- 
дпци лиделптп др (2) два хектара за подпзање 
Biiii.,)'i'.a;ia одпоспо BohibaKa n ona je дужна у року 
од ■! грдине од дана прпјема овог земљишта да 
нлр засади и урсдпо обрађује. За подпзање вино- 
гра.м или Boliii.aka доделиће се земЛ)11ште за то 
П01 одно , 

У ставу 2 после речп „за виноград" додаје се 
„одпсспо ио1:њак". 

У ставу 5 после рсчп „вппограда" додаје се 
„с дпсспо воћњака". 

§ 54 
У S 13 додаје новп став 5 који гласи: 
„5 - - Лко пема расположнве обрадпве земље 

ћоја бп сс могла доделити у допупу месппм аграр- 
iniM пптересептима, даће чм се no § 12 Закопа 
uorr.ino ;:омЛ|Пи1те за подизање вппограда n no- 
шумљавање, у коликр га пма у блпзппп". 

§ 55 
S'  § 14 став 2 меп.а се n гласп: 
„2 - - Пољопривредник мора поднћн угледпо 

дибро у року n под условима којн he се одредити 
у посебном решењу допетом na основу начслног 
одобрења o додел>пвапЈу земље. Ако псти у остав- 
л>епом року n под одре1)еппм условпма ne подпгне 
угледпп добрр земља  he  му  се одузетп". 

§ 56 
У § 21 став 1 меп.а се и гласи: 
„1 — Државл.апп Крал,евпне Југославпје 

npe;niiil)eiin у ставу 4 § 3 могу се no одобрењу 
Мпппстра пол.опрмвреле корпстптп повластпцом 
ii3 тачке 1, 2 и 3 став 1 § 19, a повластпцом, схо- 
дно ставу 2 и 3 § 20 na предлог Мпппстра пол.о- 
прпвреде no одобрењу Mnnncrpa фипапспја". 

У ставу 2 na крају после речп „земљнште" 
ставл>а се уместо тачке, n додају речп: „a има 
се рачунати од 1 јапуара календарске годппе no 
реду после one у којој je подпета молба за осло- 
бођење од пореза. Ако до 1 јануара nnje донета 
одлука у погледу рслобоћења. пореске власти не 
могу вршити прппудпу паплату пореза све док се 

ne   донесе   одлука  од  страпе   Мпппстра   (l)iman- 
cnja". 

§ 57 
I јараграф 28 мења се n гласи: 
„1 — lio истеку 10 година од дапа предаје 

земље arpapno.M иптересепту, падлежпо arpapno 
повереппштво he no служоспој дужности noMohy 
службепог апарата илп увп^аја na лпцу мсста 
утврдптп, да ли je запптересовапп пспуппо све у- 
C.IOBC предвп1)спс у овом Закону за ртицање права 
сопствепостп na додеЛ)епо земљиште. O томе l'1-' 
Arpapno повереппштво подпетп предлог Врховном 
повереппку arpapne реформе, no коме he on до- 
нетп penien>e n доставитп га падлежпом Аграрпом 
повереништву. Ако се тпм решењем аграрном ин- 
тересепту прпзпа право сопствепостп, падлежпо he 
Arpapno повереништвб na оспову тога peiiieH>'a из- 
вадптп му таппју, одпоспо уписаће ra као сопстве- 
ника у земл>ишним  књигама, без  паилатс таксе. 

Уме11е се пов став као 2 и гласп: 
„2 — За one arpapne пптересепте којп желе 

да се убаштине после пстека 8 годипе од дапа до- 
деле земл.е, обавиће се исти поступак као и у 
ставу 1 овог параграфа само ne no службепој 
дулспостп Beh no тражењу запптересовапог. 

Став 2 постаје став 3 a став 3 постајс "тав 4. 

§ 58 
У ставу 6 § 29 речеппце које долазе после ре- 

on ,,уз одобреп^е В1)ховног повереника arpapne ре- 
форме" ставлзају се ван cnare. 

§ 59 
У § 37 у ставу 1 после речп „у Скопл>у" место 

запетс ставља се тачка, a ставља се вап cnare ре- 
чспица „којп he се осповатп no истим пачелпма". 

Стаи 3 мсп.а се и гласи: 
„3 — Министар пол.опрпвреде вршиће преко 

својпх oprana падзор пад целокупппм радом Са- 
всза аграрннх задруга у Скопл.у n свпх у њему 
зачлањених задруга, a у погледу бескаматних rio- 
зајмица! важс nponncn Закона o бескаматним no- 
зајмицама од 30 марта 1928 годппе бр. 11.600 a 
стручпп преглед бар једаппут годишње. 

За све послове прсдвпђепе у § 38 Закрна \\и- 
nncrap пољопривреде издаваће паређеп.а и упут- 
ства Савезу. Сиаку одлуку Савеза која nnje. у ду- 
ху пздатпх napel)en.a n упутстава, може Мпписгар 
пол.опрпвреде задржатп од извршења. Ако се no- 
каже да Сапез ne можс изводнти ове послове нли 
да уопште за то mije погодан може Министар rib- 
лопрпвреде ове послове препетп na које друго 
правпо  или  фпзпчко лпце". 

Став 6  Meiba  се  n  гласп: 
„6 — AKO се члаповп задруге не сложе o ме- 

сту где he бптп седпппе задруге, одреди11е га Mn- 
ппстар пољопривреде првепствспо у седишту on- 
штине, a затим у седпшту насеља или у коме дру- 
i ом погодпом месту". 

Додаје се повп став 8 којп гласн: 
,,8 — Сходпо ставу 2 овог параграфа Mn- 

кистар пољопривреде помагаће само насељснике 
из става 4 § 3 повчаппм сретствпма, бескамагпим 
позајмпцама n субвепцпјама преко ibnx()Biix за- 
друга. Надзор над овпм задругама које су корЛ- 
стиле повластпце става 2 овог паЈ^аграфа, Bpnnihe 
Врховни повереник arpapne реформе старајући се 
да права и потраживања Мпппстарства пољопри- 
вреде буду оспгурапа." 

§ 51 укида се. 
60 
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BI na крају 
и додају ре- 
у ставу 3,' u 

§ fil 
У   §   52   који   добнја   поии   број 

уместо тачке (.) ставља се запета (,) 
чи: „Сем у случајенима предвиђеним 
и 8 § 11". 

§ 02 
Параграфи 53, 54, 55, 5G добијају нове бројеве 

52, 53, 54 и 55, a § 57 ставл.а се ван снаге и § 58 
добија нов број 56. 

§ 63 
Параграф  59  са  његовим  допунама  из  §§   1 

и 2 Закона o измеии и допуин Закона o насељава- 
њу  Лужних   крајева  од  5  децембра   1931   године 
меи.а се п као новн § 57 гласи: 

„1 — Лграрие ваједМИЦе у Јужпим крајеви- 
ма и шихов Савез у Скољђу иретварају се у „а- 
грарне задругс" и Оавез аграрпих задруга у Ско- 
пљу" и до краја 1933 године реорМНИЗОваћб се 
no правилима прописаним на основу става 7 § 37 
Закона o насељавању Јужних крајсва. 

2 — AKO наступн немогу^иост за извршење 
претварања аграрних заједница у аграрне задруге 
путем промене правила прииениће се поступак о- 
снивања иове аграрне задруге". 

■ 

§ 64 
Параграфи 60 и 61 добијају нове бројеве 58 

и 59. 

§ 65 
После § 59 уиоси се иови § 60 који гласи: 
„Лица, која су у Лужним крајевима подигла 

куће или дућаие na трајпо напуштеппм плацевима 
оинх који су се исслили у другу државу. постају 
власнпци тих плацева с тнм, да исте плате соп- 
ствеиицима, ако се јане уредпим исправамај a по 
пЈ^оцепи вештака које he одрсдмти надлежиа оп- 
шта управна власт првог степсиа. 

AKO се сопственицн гнх плацева ne палазс у 
нашој држави, онда садаши држаоци плацева ду- 
жпи су обратмти сс падлежпој општс управнрј 
власти радн утврђивања услона из прсдп.ег става 
и одређивање вештака и суму коју ти вештацн од- 
реде, дужни су у року од једне године дана де- 
поновати код надлежне пореске управе^ која lic 
одмах дспопоисту суму послати Државпој Хипо- 
текарној банци у Београду у корист депозитиог 
рачуна под насловом „Мипистарство пољопрнвре- 

КРАЉЕВИНА ЈУГОСЛАВИЈА 

МИНИСТАРСТВО  ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА 
НАРОДА 

ОПШТЕ ОДЕЉЕЊР 
О. Бр. 411 

дс. — Приходи од безвласничких имања у Јужним 
крајсвима". 

Ова лица чим положе новац било лично соп- 
ственику било Пореској управи стичу право да се 
одмах убаштине. 

Ово се ne односи na one плацеве п куће на 
тим плацевима које су аграрне власти ограничиле 
за аграрне сврхе и доделиле аграриим интересен- 
тима". 

§ 66 
После § 60 упоси се новн § 61 који гласи: 
За сврхе аграрне реформе nehe се узимати 

ona имања која су npe 1919 год. била у државнии 
појединих лица, a и дамас су у њиховом поседу, 
no прд условом, ако таква лица докажу оспов др- 
жавине исправом потврђеном од падлежпе власти 
пли уверењем наДлежнрг општинског суда n рд- 
бора. 

§ 67 
После § 61 уноси сс пов § 62 који гласп: 
„СЈвлашћује се Мипистар пољопривреде да 

може издати попуњен целокупап текст: 1 Закопа 
o уре})ењу аграрних рднрса у ранијим покрајина- 
ма Јужне рбије и Црне Горе од 5 децембра 1931 
годипе са свима њиховим пзмепама и допупама'. 

§ 68 
После § 62 уиосп се § 63 KOJU гласи: 
Овај закбн ступа у живот кад га Крал. пот- 

иишс a добнја обавсзпу снагу даном обиародова- 
iba у „Службеинм новинама". 

За известиоца Одбрр je одредио др. ЈВудевнта 
Ауера, народног прсланика. 

Достављајући овај законски текст Одбору je 
част умолмти i Iapo;uiy скупштину, да ra нзволи у 
целости усвојити. 
13 јуна,  1933 године 

Београд. 
Претседник Одбо1)а 

Др. Славко UJeliepoB, с. р. 
Секретар 

Др. Људевнт Ауер 
Чланови: ВасцлиЈе TpOnli, с. р.; др. Мнлаи Сти- 

јнћ, с. р.; Хусенн КадиИ, с. р.; Тпхомир 111аркоин1>, 
с. p,; Boj. Н. ТодоровиИ, с. p.; ИЈукрија Куртовић, 
с. p.; Страхнња Вор11савл>еви11, ć. p.; Иикола Соко- 
Л0ВИП, с. p'.; Доора Ловнчић, с. p.; др. Тоша Pajnli, 
с. р.; Аидрнја К. Кујунџнћ с. р.; др. Светислав Л1и- 
хајлови!) с. р.;   Внтомир   М.   ВидаковиН с. р.;  др. 
Вјекослав Л1илетн11, с. р.; др. Ћока Marnii, с. р. 

24  фебруара 1933 год. 
Београд. 

ГОСПОДИНЕ ПРЕТСЕДМИЧЕ, 

Ha основу овлашћси.а датог ми Указом Њ. В. Краља од 23 фебруара 1933 г., част ми je у при- 
логу доставити Вам »Пројект Закона o преносу права власности имања у Београду у Крунској улици 
број 22 са Гимнастичког друштва »Душаи Силни«, na Соколко друштво Београд-Матица, и o укндап.у 
ограничења својине из Указа од 3 марта 1905 године«, с молбом да га изволитс послатн Закоиодавном 
одбору Мародне скупштмне на решење. 
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Изволитс, госиодпие Претседппче, примитии онпм   ири.шком   yncpeibe   o   мом   особитом im- 
iiii()i!;iii.y. 

Мииистар 
физичког васпитања народа 

Др.  Хамжек,  е.   р. 

МИ 

АЛЕКСАНДЛР 1 

(hi милости Божијој и нолл! иародиој 
Крал. Југославије 

Ha предлог Нашсг Министра физичког иаспитаи.а иарода и no саслушаи.у llamer Миннстар- 
ског савета,   a na осиоиу чл. 63 Устава Краљевине Југославије решили смо и peiOfi^MOi 

Овлашћује сс Ilaui Мипистар (l)ii3H4Ki)r васпитаи.а народа да мс^же пиллсти 1-1ародном прет- 
ставништву Краљевине Југославије на решанањс иредлог Закона o прсиссу npaiui H.KICHCCTM имања 
у Београду у Крунској улнци број 22, са Гимнастичког друштиа »Душап Силнн«, односно Београдског 
соколског друштва »Душап Силии«, na Соколско друЈут^р Београд — Матица, и o укидању ограии- 
чења CBojime пз Указа од 3 марта 1905 roдllll(.,. 

Наш Министар физичког васпитшБа iiai)u;ui нека изврши onaj .\'каз. 

23  фебруара 1933 године 
Београд. 

Мииистар 
физичког васпитања иарода 
Др. Лавослав Хаижек, с. р. 

АЛЕКСАНДАР, с. р. 

IIPO.IEKAT  ЗАКОНА 
o 

преносу  права   власиости   имања  у  Веограду  у КрунскоЈ улици број 22 са Гимпастичког друштва 
»Душап Сплпн«, одпосно Београдског соколског друштва »Дуишм Силни«,   na   Соиолско   друштво 

Београд - Матица, и o унидању ограиичења својнне нз Указа од 3 марта 1905 године. 

§ 1 
Соколско друштво Београд-— Матпца признаје 

сс као правни иаследпнк бившег Гпмнастичког дру- 
штва »Душап Cn.iiui« из Београда,   односно   Бео- 
градског соколског друштва »Душаи Силни«. 

§ 2 
Одобрава се Соколском друштву Бсоград — 

Матица у Београду, да може бтуђиЈи или задужити 
CBoie ммап.е riocrojehe у Крукској улнци бр. 22 no 
■lamijn тек. бр. 965, A. — K. O. бр, 296—910 од 22 
(|)ебруара 1911 г. 

§ 3 
Добијепи 11(;вац од отуђења Или задужења ово- 

ra имања мора се уиети у фопд за подпзап.е Сокол- 

ског дима и летњег вежбалншта Соколског друиииа 
Београд — Машца, na имшђу постојећем у Дели- 
градској улици бр. 29 n сме се упртребити јединр 
и само за ту сврху. 

§ 4 
ОвлашКује се Мпимстар 

парода да врши  надзрр  u 
овога закопа. 

(ризмчког 
правилном 

васиитап.а 
извршењу 

§ б 
Овај закон добија обавезну спагу na дан обла- 

родоваша у Службеиим новинама, кога лаиа преста/ 
je важити огршшчеше својине, одређено Указом од 
3 марта 1905 године. (Српске Новинс, б|)ој 57 од 11 
марта 1905 год.). 


