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ПОЧЕТАК У 10,30 ЧАСОВА. 

C A Д P Ж A J : порезу на пословни иромет и Закона o порсзу na нежење' 
на лица и аореском oc.ioooljeibv лица са денеторо н umne 

lipe диспног рсда: 1 — Читан.с н успајаљс записника деце;  придлога закоџа  o  изиенаиа  и допунама закона <> 
Vll рсдониог састаика; таксама; 

2 — Саопштење извештаја Ссиата o yci)ajaiby предлога 5 — Саопштење o подношењу Народној скупипшш на 
Закоиа o привреиеном тргоиииском и каипензационои eno- одобрење! Уредбе Министарског савета o извођењу јавних 
разуму из.\1с1)у Краљевине Југослаиије и Републике Грчке; радова и Уредбе Министарског Вдвета <> заштити земљо: 

3 — Саопштење нзисштаја Глаинс   контроле   o   став- радиика; 
л.а11.у виза са резервои; 0 —  Саопштење   ннтерпелација   народвш!   послвникај 

4 — Саопштеше o подпошешу закоиских предлога од F^ucre Ђокића na Министра шума и рудника o раду управс 
Стране Министра финансија: предлога државних расхода жсл.сза|)с у Зсппцп n усиајање првбнства, др. Милана Мј- 
и прихода са предлогом финансијског закона за буџстску тикоша na Мнппстра саобраћаја o ревизији бесплатиих ка- 
1934/35 годину; прсдлога закопа o изиенама н допунама рата ва железницама и бродовима; др. Ивана Лрцчаревића 
члана 29, 34, 40, 43, 5G и 1GG Царппског закона; прсдлога и другопа na Мппистра трговине и ИНдуетрије o откупу 
закоиа o измспама n допупама у Закопу o исплати ратнс ки.иге »Наши запатп, тргомпна, ипдустрнја н пол.опривре- 
штсте, у Урсдбн од 7% инвестиЦионог зајма од 500,000.000.— да«, од Мплппоја Савнћа n непримање првенства. 
дивара, у Правилнику o фивансијској ликвидацији аграрних 7— Изпоштај Миписгра Унутрашњих прслова o од- 
одпоса у Боспи н Херцсгошшп и у Закону o финансијској говорима na посланичке интерпелациј«. 
ликвидацији отштета за беглучке земље у Босни и Херце- Говорници:  Ристо Ђокнћ, Мппистар шума и  рУдника 
говини; предлога закопа o изменаиа и допунама у Закоиу Папао Матица, др, Иван Лончаревић, Министар тргрвине И 
<) државној трошарипп; предлога закона за изиене н до- нпдустрпјс др, Илија Шумевковић. 
пуне Закопа o непосредним порсзпма, Закопа o скуппом Дпевпи ред: ПретреС н усвајање у начелу, поједино' 
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стима и коначно извештаја ОдОора за проучавање закон- 
ског прсдлога o допупском споразуму уз Споразум o кли- 
рингу између Краљевине Југославије и Швајцарске кон- 
федерације. 

Говорннци: Известилац Стеван Ћири|1, Министар (1)и- 
нансија др. Милорад Ђорђевић, Милутин Стано|ев'ић. 

Прстрсс извештаја Одбора за проучаваи.е законског 
предлога o сузбијању полних брлести. 

Говорници: известилац др. Ђур.о Остојић, известилац 
мап.ине ЕЗитомир Видаковић, Министар социјалне политике 
н иародпог здравлЈа Иван Пуцељ, 

Претссдипк др. Коста Куманудп: Отварам VIII 
редовнн састанак Народне скуиштиие. Из&олите 
саслушати записник претходне седнице. 

Секретар Анте Ковач прочита записиик VII ре- 
довног састаика. „ 

Претссдиик др. Коста Кумануди: Има лн ка- 
ква примедба на записинк. (Нема). Примедаба нема, 
записник je примљен. 

Изволнте чути извештај Cenara. 
Секретар Анте Ковач (саопштава): Сенат Кра- 

љевине Југославије, пзвеппава Иародну скупшти- 
ну да je на свом 43 редовном саспшку, одржаном 
19 октобра 1933 годиие, усвојно у целнни и без и- 
каквих измена упућени му од стране Народпе скуп- 
штине предлог закона o привременом трговннском 
и компеизацноном споразуму између Краљевине 
Југорлавије и Републике Грчке, 

Претссдипк др. Коста Куманудп: Ово саоп- 
штеи>е прима се иа знање. Изволите чути један из- 
вештај Главне контролс. 

Секретар Аите Ковач (саопштава): Главна кон- 
трола извештава Народну скупштииу, да je ставила 
внзу са резервом na издатке ио решењу Министар- 
ског савета бр. 0513 од 11 јула 1933 године. 

Претседнпк др. Коста Кумапудн: Овај изве- 
штај Главне коптроле упутиће се Финансијском од- 
бору. 

Изволпте чути закоиске предлоге. 
Секретар Анте Ковач (саопштава); Г. Мнин- 

стар финансија подносн Скупштини на решење 
предлог буџета државних расхода и прихода са 
предлогом Фннансијског закона за буџетску 1934/35 
годину. 

Претседипк др. Коста Кумапуди: Onaj пред- 
лог буџета државних расхода и прихода са преД- 
логом Фииапсијског закоиа упутиће се Финансиј- 
ском одбору. 

Изволите чутн дал>с закопске предлоге. 
Секретар Анте Ковач (саопштава): Г. Мнпи- 

стар финансија подносн Скупштини na решен.е: 
Предлог закона o измемама и допуиама члана 

29, 34, 40, 43, 56 н 166 Царинског закона. (Види 
прилог); 

Предлог закона o измепама и допунама у За- 
кону o исплати ратне uirere, у Уредби од 7% ин- 
пестнционог зајма од 500.000.000 дииара, у Правил- 
иику o (|)Ннансиј'Ској ликвндацији аграрипх односа 
у Босни и Херцеговини и у Закону o финансијској 
ликвидацији отштета за беглучке земл^е у Боспи и 
Хсрцеговнии.  (Види  прнлог); 

Предлог закоиа o нзмеиама и допунама у За- 
кону o државној трошарини. (Види гтрилог); , 

Предлог закоиа за нзмене и допуне Закона o 
непосредним порезима, Закона o скугшом порезу 
на пословнн промет и Закона o порезу иа нежење- 

на лица и пореском ослобо1)ењу лица са деветоро 
и више деце. (Види прилог); 

Предлог закона o нзмеиама и допунама Зако- 
на o таксама. (Види прнлог). 

Претседпик др, Коста Куманудн: Ови закон- 
скн предлозн упутиће се Финансијском одбору. 

Изволите чутн две уредбе Минисгарског са- 
вета. 

Секретар Анте Ковач (саопштава): Г. Прет- 
седник Миинстарског савета на основу члана 6 За- 
коиа o заштити земљорадника, подноси Скупштини 
на одобреи.е Уредбу Миннстарског савета o изво- 
ђењу јавних радова. (Види прилог); 

Г. Претсединк Министарског савета, na осиову 
млана 6 Закона o заштитн зсмл>орад1[ика, подпоси 
Скупштини на одобрење Уредбу Миннстарског са- 
вета o заштити земл»орадника. (Внди прилог). 

Претседник др. Коста Кумануди: 'Ли проуча- 
Baii>e ових уредаба нзабраће се нарочитн одбор, 
кад то Народна скупштииа одреди. 

Изволите чути интерпелације. 
Секретар Анте Ковач (саопштава): Г.г. Риста 

Ђокнћ и друг упућују интерпелацију на г. Мннп- 
стра шума и рудника o раду Управе жељезаре у 
Зеници и тражи да joj се призна првенство. 

Прстссдипк др. Коста Кумануди: Има реч r. 
Риста Ђокић, да образложи првенство интерпе- 
лацнје. 

Риста Ђокић: Господо народни послапнци, го- 
сподарење у Министарству шума и рудника у па- 
шој земл>и за задњих 10 година внше нзгледа, као 
да смо ми то Министарсгво и све иаше шуме и ру- 
де дали под кирију г. Министру шума и рудника и 
иеколицннн његових чиновника. Две годнне даиа 
нижу сс интерпелације, нижу се питања o господа- 
реи.у и уиропашЈшвању народног дибра у то.м Mu- 
нистарству, a ннкада na то одговора нема. (Мплош 
jlparuiuih: Нс.ма Министра шума n рудника! Сабо- 
тира Скупштнпу! Ваљда je подлсо оставку!) -- Го- 
сподо, иоред интерпелација које су овде Bol)eiie 
n поред тога што су no стотииу n неколико посла- 
нмка тражили одгонор за такво господарење од 
стране Мппистарства шума и рудника, ми никада 
ne само што писмо добили одговора, него се и да- 
л.е нижу афере »i дал>е се ките крађе и лал^е се 
кити крађама то Мннистарство. 

Господо, upe годииу дана имали смо једпу no- 
литичку аферу, ради једпога предузећа у коме je 
држава сувласпица са 67 постотака, то je предузе- 
he Индусгрија жељеза у Зеници. TOKOM расправе 
ове афере комстатовало се и устаиовило се да je 
пекн лиферант и закупац и препродавац тога npe- 
дузећа, у којем држава има 2/3 улога, за једпу no- 
словпу годппу nn Binne ни мање пего 81 хил>аду 
кила жељеза украо и препродао од тога предузећа. 

Прстссдппк др. Коста Кумапуди: Господипе 
Ђокнћу, говорите o првепству a ne o иптерпела- 
цији! 

Риста Тзокић (наставља): Господо, на страну 
то, mro je до сада бнло, али сада je на помолу је- 
дна нова афера. Талијап, неки Салвари, узео je под 
закуп једну пецару креча, кречапу у Јелен-долу 
код Чачка, a како je дошло до тога, упитаћу Mn- 
нистарство. Ta кречана била je својнпа Миппстар- 
ства саобраћаја, n сада je on ту кречану направио, 
да пече цинк-магнезит, који je потребан државпој 
жељезари у Зепици и пачпппо je за1<л>учач< за велику 
количину  лиферације.   Пошто   Талијан   Салвари, 
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свакако, нема пара и прометнрг капитала, потра- 
жио -je од Управног одбора државне индустријс^е 
жел>езаре у Зеиици, у коме предузећу стоји нај- 
веКн чиновнкк рударски Малеичић, чувени no 
гласу... 

Претседник др. Коста Кумапудп: Г. Ђокићу, 
говорнте o првенству интерпблације! 

Риста Ђокић (наставља): Он je затражио 
2,000.000 дииара крсдита уиаиред, a TO зиачн iipo- 
метни капитал; Да не би до тога дошло, имамо да 
спасемо 2,000.000 дииара, ja на то упозоравам Го- 
сподина Министра, и молнм да ми одговори: Шта 
je до сада учинио и je лн дао сагласност, да та 
2,000.000 динара иропадну, као што су многе nape 
пропале и je ли воЛ)ан, да нама н НародноЈ скуп- 
штнии no томе питању одгоиори. Ред je једанпут 
да и то Министарство претресемо na да ne буде то 
као- нека мешина да не зпамо шта се у н^ој ради. 
Радн тога ja тражим првенсгоо n апелујем иа Вас, 
господо народни послаппцп, je;) се господа Miinn- 
стри no некоме обичају толпко «отимају« од хпт- 
ностн интерпелација да ja више не могу апеловати 
na њихова срца, него na Вас, да изгласате хитност 
ове интерпелације. 

Претседник др. Коста Кумамуди: Има реч Mn- 
нистар шума n рудппка г. Матпца да се изјасни o 
тражепом првепству. 

Министар шума u руднпкп Павао Матпца: Го- 
сподо, ja препуштам Мародној скупштини да изво- 
ли решити да ли прима првенство ове интерпела- 
ције или ne. 

Прстссдипк др. Коста Кумаиуди: Прима ли На- 
родпа скупппипа тражено првенство? (Прима — 
ne прима!) Ko je за првеиство седеће, a ко je про- 
тив устаће. (Већппа седп.) Г1|1ема томе првенство 
sa ову пптерпелацију je примљено.. 

Изволпте чутн дал>е интсрпелаЦије, 
Сскрстар Ame Ковач (саопштава): Г. др. Mn- 

лан Метикош, пародни послаиик, упућује иптерпе- 
лацију na г. Министра саобраћаја o ревнзијп бес- 
платннх карата na жељезницама и бродовима. (Ви- 
дн прплог); 

Г. др. Иван Лончаревић и другови,- народии 
посланици, упућују интерпелацију na Министра 
трговппе и индустрије o откупу књиге »Машп за- 
нати, трговина, ипдустрија и полуопрпвреда« од 
Миливоја Савића и тражи да joj се призпа пр- 
вепство. (Впдп прплог). 

Претседник др. Коста Кумануди: Има реч i. 
др. Иван Лончаревић да образложи првепство сво- 
је интерпелације. 

Др. Иван Лончаревић: 1'ос110до, били смо све- 
доци да je дапа 14 о. м. г. др. Стјепаи Сркуљ, Mn- 
нпстар грађевина, у име Краљевске Владе изјавио 
да ne може примитп тражено првепство за моју mi- 
терпелацију o књизи г. Савића Мплпвоја под na- 
слоном »Mama трговина, ппдустрија, занати и no- 
л>опривреда« и изјавио je да то првепство ne може 
да прпми из разлога што му je Миппстар трговппе 
И индустрпје г. др. Илпја Шумепковпћ caonnrnio 
да ову i<ii)Hry Мпнистарство трговине није откупп- 
ло нитп je издало. 

И ако сам ja, господо, Beli онда могао проте- 
ствовати, сада када сам у сгенографоким белешка- 
ма прочитао изјаву г, др. Сркуља, господо, морам 
да протествујсм да Крал.евска Влада, која no пра- 
вилу пи нашта овде у Скупштини ne одговара, да 

оида када случајно петто и одговори, неистину од- 
говорп. Нама, господо, мо>1(е бити сасвпм свеједно, 
да ли ће хрватски историчар г. др. Стјепан Сркуљ 
веррвати г. Мппистру трговине и нндустрије или" 
ne ... 

Претседиик др. Коста Кумапудн: Опомињем 
Вас, господипе пародпп послаппче, да се држите 
пскл.учпво образложења првенства. {Др. Иваи 
Jloininpcnirlr. Ja то n чиним. Ja образлажем.) — 
Није то образложење! Нису овде у питап.у хрват- 
ски историчари, него хитност интерпелације. 

Др. Иван ЈЈоичаревиИ (наставља): Иама, го- 
сподо, може бити свеједпо да ли хрватски исторп- 
чар Стјепан Сркуљ верује Миппстру трговпне и nn- 
дустрије или ne. Исто тако нама може бптп све- 
једпо да лп on ca довољно псторпјског критицизма 
прима овакву изјаву Минпстра трговине или ne. 
Али пама, господо, ne може бити" свеједпо И mije 
свеједно да Крал,евска влада која, да кажем понова, 
no правилу не одговара ни пашта овде у Скупшти- 
mi, n oHA'd када пешто случајно одговори на уста 
joni једног исгоричара неистину одтовори. 

Господо, никоме ваљда у Југославији ппсу бо- 
ље познати библиографски и издавачки одпосн, као 
што су noanam г. Геци Копу, претседппку Савеза 
кп.пжара и познатом београдскрм издавачу. И, го- 
сподо, тај Геца Kon рекао je неки дап пеккм бп- 
блиофилима који су тражили да купе ову »знаме- 
питу« књигу г. Миливоја Савића да on ту кп.пгу 
нема на продају, али им je додао Да omi ту књиг> 
могу купити у Мппистарству трговппе no цепп о;\ 
100.— динара no комаду. Па када се, господо, ува- 
жи да je r. Министар грађевина др, Сркуљ у име 
Кралзевске владе индиректно прнзнао све ono што 
сам ja навео и да je изјавио да г. Министар трго- 
вппе mije ту књигу откупио mnii je финансијски 
noMorao иего je само решио да известан број књи- 
га купи када буду отштампане, што je у ствари je- 
дно псто, оЈгда, господо, ja мислим да je и те како 
хнтпо да се o овој књизп која je свакако морала 
проћи кроз све цепзуре као и остале књиге, јер мп 
ne можемо претпоставптц да се само хрватске кн.п- 
ге морају цепзурисатп a српске ne na да бп могле 
проћи са бваквим садржајем, онда je, кажем, и те 
како хитно да се o овој књизи> чује реч Краљевске 
владе у Народној скупштипп. Ha кад, господо, још 
зпамо да je ову дотацију и финансијску помоћ дао 
г. др. Илија Шуменковић, који je позпатп Лугосло- 
иеп, ja вас пнтам како би тек ту ствар решио r. 
Жика Лазић или други који министар, какву бп on 
књигу помогао и пустио да nanije? {Мплош Дра- 
rOBiih: Uha бп тек радио г. Матица, Граја), 

Претседник др. Коста Кумапуди: Опомињем 
господина Драговића да не прекида гонорипка, a 
сосподина др. Лончаревића упозоравам да се задр- 
жи пскл.учпио na образложењу првенства своје nn- 
терпелације. 

Др. Иван Лопчаревић (пастанл.а): Још пешто, 
господо, прошлога пута кад сам o овој ствари ro- 
ворио, мепе je др. Стојадиновић апострофирао 
»где вам je кп.ига«? Kmnre ппсам пмао али сам je 
сада допео n na тој књизи стоји у заглављу Овако: 
»Издап.е потпомогнуто од сгране Министарства 
трговине и индустрије«. (Показује књигу парод- 
ним посланицима), 

Господо, ja мислим да je након свега овога и 
те како хнтпо и те како првенствено и прешно да 
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r. Министар тргопиие прими хитност моје интер- 
пелације и да Пред прапом југослопенском јавно- 
сти ову своју чудиу работу чим npe ca иадлежнога 
места оправда, ако само kkako може. 

• Госггодо, ова интерпелација и и.ена хитност 
je у еминентном државном интересу, и ja при томе 
и остајем. 

Лретседник др. Коста Кумануди: Има реч г. 
Министар трговине и индустрије. 

Мпппстар гргоипис n индустрије др. Илија Шу- 
менковић; Господо народни посланнци, допустите 
ми да учиним нехолико констатација. Прва: од 
1923 године па до даиас изишло je једаиаест књи- 
га r. Мнливоја Савића o иашој привреди. Сви ми- 
нистри без разлике којн су се no случају свога 
наименовања у томе моменту налазили на положа- 
ју Мииистра трговипе и иидустрнје доиосили су 
решења o књизи г. Миливоја Савића. Ja сам, го- 
сподо, увереп да je мотив њнхове одлуке био само 
н увек привредни карактер ове књиге и да никада 
ни једап од њих иије иомислио да својим потпи- 
сом покрива ма какве политичке или личие конси- 
дерације пишчеве. 

Господо, друга констатација. Сва решења за 
десет кп.ига до ове једапаесте, за коју са.м ja до- 
иео решење, сва та решења су гласила да се Ktbiira 
г. Миливоја Савића изда као издање Мпиистарства 
трговние и индустрије. (Чује се: Ko je доносио та 
решења.) Сви мшшстри без разлике и кад кажем 
без разлике, мислим без разлнке на њихов поли- 
тнчкн илн други карактер, — ши су, дакле, госпо- 
до мниистри доносили pemeiiie да та књига буде 
издан.е Министарства трговине и иидустрнје. (Гра- 
ја). Ja сам овога иута прекинуо са том праксом и 
иисам донео решење да се та књига изда у изда- 
ii>y Министарсгаа трговине и пндустрије већ само 
да се, кад буде оштампана и издана, откупи изве- 
сан број примерака те Kibine. To je оно што сам 
био саопштио у прнватиом разговору г. Мииистру 
грађевина, у разговору који je вођеи у министар- 
ској соби у присуству Biiuse лица, н врло je могуће 
да г. Мшшстар Сркул> пије могао тачно да прснесе 
све те нијаисе у Скупштини. Г. Мпиистар Сркуљ 
међутим мнслио je да изјави ono исто што ja из- 
јављујал, да подвуче разлику измећу ранијих ре- 
шења o томе да се књига изда у издању Министар- 
ства трговине и иидустрије и овог решења које 
гласи да се само откупн нзвесан број примерака. 
(Приговорн са левице. — Др. Никола Никић: Ko je 
доиео решеи>е за ову књигу.). 

Ja сам за једанаесту мњиту. (Др. Никола HU- 
KU h: Колико je откупнло Мииистарство?) 

Прстссдпик др, Коста Кума1јуди: Г. Никићу 
не упадајте у реч! {Др. Himojia Никић: Ko je пот- 
писао решење?) Г. Никићу, рпомињем Вас на ред. 

Миппстар тргопипс n индустрије др. Илија Шу- 
мснковић (наставл>а): Moje решење гласи, да се 
11-та км,ma, која je издана као лично издањс г. 
Миливоја Савића a ne као издање Министарства 
тргбвине n иидустрије, помогне на тај качин што 
iie се за 25.000 динара откуинти 500 примерака те 
Kibure. 

Ja ^могу да пзјапим у своје и у име Краљевске 
владс да ми најкатегоричније осу1)ујемо сваку ne- 
упутност упућену иа адресу ма кога дела namer 
народа. (Одобраваље), Додајем na крају да je ова 
je/uiiraecia Kii>iira г. Савића, o којој    je    реч,    за- 

брањена; 
После ових нзјава ja налазим, господо посла- 

НИЦИ, да иема разлога прнстуинтн xirmoj дискуси- 
ји one интерпелацнје н због тога изјављујем да 
ову хитност ne прнмам. (ОдобраВаље). 

Претседник др. Коста Кумануди: 11рима ли 
Скупштнна тражеиу хитиост? (Не прима! — При- 
ма!) Ko je против иека устане? (Behnna устаје). 

Скупштина mije прилшла хитност. {Др. Нико- 
ла HiiKiih м др. Иваи Лоичаревић приговарају). 

Изволите чуги нзвеиггаје r. r. мшннсиара. 
Секретар Анте Ковач (саопштава): Г. Almm- 

стар унутрашњих иослова извештава да ће на ин- 
терпелацију народних посланика г, г, др. Ивана 
Лончаревића и другова o резултатима општинских 
избора у општини Маче, срез Златар, одговоритп 
кад прикуии потребне податке; 

Г. Министар унутрашњих послова извештаава 
да he иа интерпелацију народног посланика г. Јо- 
ваиа Мисирлића o раду иоједиипх часпика Општи- 
ne београдске одговорпти кад прикупи потребис 
податке. 

Иротссдиик др. Коста Кумануди: Овн нзве- 
штаји прнмају се к знању. 

Сад, госиодо, прелазимо па дисвии рсд. Ha 
дпсвиом je рсду претрес извештаја Одбора за npo- 
учавање законског предлога o допунском споразу- 
му уз Споразум o клириигу пзме^у Краљевине Ју- 
гославије и Швајцарске Конфедерације. Има реч 
известплац г. Ћирић. 

Изисстплац Стеван ЋириК прочита извештај 
Одбора, који гласн: 

„11АРОДНОЈ СКУПШТИНИ, 
Одбор за мроучавање законскнх предлога o 

међународним ушворима и споразумима ири.мио 
je na проучавап.е Предлог закоиа o допупском 
споразуму уз споразум o клирингу од 27 апрнла 
1932 године као n уз додатак од 2 новембра 1932 
годипе, закљученом и потписаном у Београду 29 
августа 1933 године између Крал>евине Југославије 
и Швајцарске Конфедерације, завршио je поверени 
му посао на својој седппцп од 15 новембра 1933 
године, усвојнвши текстуалпо законски предлог у 
начелу и појединостима, те према томе Одбору 
je част предложити Народној скупштини да овај 
законски предлог изволи усвојити. 

За известиоца Одбор je одредио г. Стевана 
Ћирића, пародпог посланика. 

15 новембра 1933 годнне 
Београд. 

Претседппк, 
Секретар, Стеван Ћирић, с. р, 

Др. Богдан ВндовнЈ!, с. р. 

Члаиови: Игњат Б. СтесрановиЈ! с. р., Салих Баљић 
с. р., Никола Прека с. р., др. Блада Станишић с. р.. 
Милоје М. COKHII с. ()., др. Вјекослав Милетић с. р. 

Изпестплац Стеван Бирић (иастаил^а): Госпо- 
до иародии послаинци, можда овако стручни пред- 
метн као nivo су трговачке конвеиције o клирии- 
гу «е могу да узрујају другове као шнтерггела- 
ције, алн ja бнх вас молио у интересу one служ- 
бе коју ви вршите иароду, да поклошите и ово- 
ме предмету бар упола напету пажи.у коју сте 
изволели   поклонити   предметима   o којима смо 
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мало час распраплЈали. Ако je слободно, госпо- 
до народни послаиици, једним цитатом из пе- 
оиичкога дела карактернсати тако прозанчну 
ствар као што je клиринг, ja бих његово Оправ- 
дање карактерисао цитатом нз Његошевог „Гор- 
ског вијеица", у комс се кажс како „Мове ну- 
жде pai)y нове оиле". Заиста, посподо, од како je 
избнла 1929 године прнврсдна криза у Амсрици и 
од како се њена реперкусија oceha у Европи, на- 
стао je знатан поремећај свих привреднцх прилика 
да je гребало тражити нове методе, нове путеве, 
иове начине, нове експеднексе да се та привредна 
криза колико толико ублажи. И пре две године 
сгворено je у том погледу једио ново opyi)e, један 
нови ишструменат којн се зове клирипг. Даиас го- 
сподо и клиринг je иостао веК стара ствар. To ви- 
днте Belv no томе што сте nn безброј законских 
предлога o клирингу добили да o њима решавате. 
Даиас се већ отншло много далЈе. Te ствари се ре- 
шавају уредбама сличним какве су данас na н шн- 
ре и веће, решава се господо na револуциопарап 
начин, методама које je Рузвелт увео у Северпс Л- 
меричке Државе. Господо народни послаиици, иако 
осећам да још увек трепери овде у сали ono узбу- 
l)Cii.e које je изазвала малочас једна интерпела- 
ција, ппак no својој дужпости приморап сам, без 
обзира na то, да вам растумачим у чему се састојп 
ова копвепција o којој се гово|)и. Upe две ГОДИНе 
осетпла се господо потреба кад поједние државе 
већ ппсу моглп да алиментирају своју увозпу тр- 
говипу девизама, да сгаве својим увозиицима ПО- 
једине девизе na расположење, да се nal)e једап 
начин којим бп се и>пак колико толико омогућила 
спољпа трговиНа насупрот оних веома строгпх де- 
вИзних прописа који се могу иазвати готово деви- 
зннм ратом. И ошда je Аус^нја дошла пату мисао 
да спољпу трговипу регулише na један начин тако 
да народпп новац једпе државе ne мора прелазпти 
њепу граппцу, него да негшсредпо, уз помоћ На- 
родпе банке дотичне државе, пређе из uena онога 
који купује у џеп онога који продаје д1)угој др- 
жавп. To je пека врста [тречишћавања, то je иеко 
пребијање, каб.што нме гласи, код Народппх ба- 
нака тих држава. Постао je једап рачун, једап 
фонд у којп су купцн уплаћивали све да путем 
фопда непосредно продавац добије онолпко ico- 
лико вреди п.сгова роба коју je другој држави 
продао. Дакле као што вндпте једиа карактеристи- 
ка клиринга има ту добру страпу што ублажује 
девизни par и колико толпко омогуЈшва спољпу 
трговину која у ово доба кризе показује тепдспцп- 
ју знатпогопадања. Али, господо, клирннг има још 
једпу тамиу страпу која допекле отежава СПОЉНу 
трговипу. A та тамиа страна je у томе да помоћу 
кл11|)И1гга државе које имају пасивпи бнлапс труДе 
се да тај пасивпи билапс уравпотеже. И мпоги тео- 
ретичари шта више сматрају да je прави клиринг 
тек онда, да се само опда може o иравом кЛирин- 
гу говориги, ако има n ту другу сврху да издеј- 
ствује равпотежу бплапса 11з.ме1)у две државе. Го- 
сподо, кад ствари тако стоје, јасно je да je у ипте- 
ресу one државе која има паснвап биланс, да скла- 
na клиринг, јер помоћу њега она може пасивпосг 
свога биланса умањити или чак и изједначити. Ако 
ствар посматрамо са општег гледпшта видећемо да 
нмамо право кад тврднмо да je то једна тампа črpa- 
na клиринга уопште, пошто on умап^ава промст из- 

иеђу две државе, јер je мпого лакше изЈедначити 
трговипскп бплапс na једпој пижој тачки пего лп 
na једној нишој тачки: много je лакше да једна др- 
жава која купује за 300 милнона a продаје за 200 
милиопа, мпого je лакше да увезе за 200 милиона 
него што би прнморала опу другу државу да ona 
iroBiicn свој увоз na 300 мнлиоиа. Једап паш друг, 
oiiBinn  Миииистар  трговипе    г. Мохорич,    увидео 
je тамае črpane клирипга и дао je једпу врло здра- 
ву сугестију. И joui више nerc сугестнју, он je дао 
једпу концепцију na који  се начин  може избећи 
то да клиринг служи једнно као инструмепат пла- 
liaiba KOJU iie омогућити и  повеИавати промет нз- 
међу две државе. Ова се концепција састоји у плу- 
латерарном или мултилатерариом  клирингу.   Јер, 
господо, поред свпх оних леппх члаиака које смо 
имали  прилике да читамо и лепнх предлога које 
имамо прилике да чујемо како треба да се трудн- 
i\io да активпосг пашег тр1Х)Випског бнлапса пре.ма 
појединим државама појачамо, односно да пасив- 
пост према другим државама    уклопимо,    сви    ти 
предлозн, логнчпо узевши дају се и оправдати и 
са логичпе стране ne може им се npniin близу, али 
са практнчког гледишта ти предлозн остају једап 
иедостижпн идеал. Зашто? Сасвим    природио.    И 
паши су партнери исто тако паметпи као и ми да 
штите свој интерес, да ^Ioвeliaвajy   свој    активни 
трговипски билапс и умањују пасивност свога бн- 
лапса. И коликогод се ми будемо трудили   да   то 
чиннмо, исто тако iie се трудпти и они. Зато na тзј 
иачип ne може се мпого очекивати да he се Tp'ro- 
випскн билапс поправпти, a na супрот na onaj na- 
ЧИН који г. Мохорич предлаже, кад би се комбшго- 
вало са пзвеспим контигентнрањем, то бн се могло 
урадитн,  јер  иемојте  заборавитп,  појсдипп  трго- 
вински бплапсн пнсу случајнн, nero onu одговарају 
животу, привредном жнвоту, географском положа- 
ју и привредној структури појединих држава. Мо- 
же се pehu да су onu функције   стварног   живота. 
AKO мн видимо да je трговински биланс једпе др- 
жаве активан на супрот друтој a трговннскн би- 
ланс те државе актнван na сунрот треКој, то je no- 
следица геогра^фског положаја и привредне струк- 
туре тнх држава. A ово што вндимо   да се   хоће 
просто бнлапси да се произвол>но пзједначе, све то 
није природпо, то значи чнннтн паснље над прн- 
вредном структуром н географским положајем по- 
једипнх држава. Узмнтс, господо, ако држава    A 
нма активап бнлаис према државн Б a држава Б 
има активан билапс пЈ^ема држави Ц, a ова опет 
активан билавс према државц A, опда je сасвим ја- 
cno да je потребно    начннитн    јсдап    вншестрапи 
клиринг, јер ако се иачипн само обострани клиринг 
између ноједнпнх држава, онда трговински    npo' 
мет изме1)у тих држава неће ићи оним путем, ко- 
јим га ynyliyjy сам жнвот и прнвредне потребе тих 
држава. Зато ja мислим да би добро било да r. Мо- 
хорич своју коицепцију паставн да  ii3rpai)yje, да 
нам предлоЖИ јед1гу комбннацпју илч> сал! јавише 
пута са овога места предлагао,    да    се    нрплнком 
склапап.а вишестрапнх клнрннга повећају и конти- 
генти, јер je то могуће поШто he ona држава Koja 
he имати наснвитет према пама бити ouiTehena ак- 
тивношћу према трећој државп, тако да бн клп- 
рииг нзгубно особипу да умаљује промет међу др- 
жавама и да би и са те стране, са које je пегатн- 
вап, постао позитивап, na бн почео промет између 
појединих држава да се noBehaBa. Колико je то тач- 
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но можете видети и no томе, госиодо, што има 
случајева да између поједнних држава постоје нај- 
бољп трговииски односи, чак и онда кад ме1)у њима 
не постоје добри политички односи. Видн се да 
привредни живот има своје законе и моје je дубо- 
ко уверење да би један вишестрани клиринг на 
основу тих закона који су иеминовни, могао по- 
моћи да пређемо ову мртву тачку, na да спољна 
трговипа, која je до сада била у опадању, најзад 
почне да се повећава на корист свих држава који- 
ма je пошло за руком да нађу такав споразум. 

Господо народни посланици, ако погледате 
овај допупски споразум који трепутно пред ва.ма 
лежи и o ком имам част да вам рсферишем, вп ћете 
видети да je то доиунскц споразум уз једну допу- 
ну једноаг споразума. Ha први поглед Gn се могло 
помислити да према томе оии споразуми који су 
до сада начињени иису добри н да се ту има вечи- 
то нешто крпарити и поправљати; међутим ствар 
не стоји тако. Сам појам клиринга, господо, сам 
11>егов смисао захтева чешКе промене, јер узмите на 
иример ако je у клирингу утвр1)е11 законски пари- 
тет новца, na се закопска подлога промени na јед- 
ној страни, онда се мења и вредност повца, те je и 
промепа клиринга очигледно потребна. Узмите на 
n[)iiMep ако би једна држава помоћу клирннга хте- 
ла да пасивност свога биланса умањи a није то по- 
стигла, ona ће одмах тражити промепу. И због To- 
ra такав се уговор склапа за врло кратко време. 
Такни су уговори врло кратког даха. 

Ha пр. овај клиринг склрпљен je na 4 месеца. 
Видите na пр. овај клиринг са Швајцарском раз- 
ликује се од других тиме, што се писмо усудили 
да у ii.era унесемо законски паритет повца, јер се 
то показало код клиринга с Аустријом као непрак- 
тичио. Поред тога како пашн трговински послови 
са Швајцарском пису мпогострукн, то овога пута 
у уговор nnje уведеп" приватни клирипг, пего je о- 
творена могућност да ако се послови прошире да 
се и on допушта. Разлика између овога иредлога 
који je као што видите већ треће издање клирин- 
га са Швајцарском, jcji прво je било 27 априла 
1932 године; друго je од 2 новембра 1932 годнне, 
(a овај законски предлог уговора потиче од 29 
августа ове годипе), пнје велика али постојн. To 
je, као што видите, треће проширено н допуњено 
издан.е, a разликује се од претходних у овоме: no 
пређашњим уговорнма сав onaj новац који су швај- 
царски увозници уплаћивали у Народну банку, 
100% je стављен на расположење швајцарским 
извозницима. Овога пута швајцарски извозници 
добивају 80% уплаћеног фонда илн збирног рачу- 
на, a 20% ставља се на расположење нашој Народ- 
noj банци. Поред осталог из овога клиринга види 
се, да je учињепа дистинкцИја one робе која je чи- 
сто шлајцарског порекла и извози се из Швајцар- 
ске, као и one која je била у Швајцарској у npe- 
ради. Сем тога onaj клиринг je протегпут и na опу 
државу која je ca Швајцарском у царппској упији 
a то je кнежевина Лихтенштајн. 

Овај уговор Beli je иа спазп, јер смо мн како се 
сећате допели закон o овлашћењу o неопходном 
примењивању међународних трговинских уговора 
и у чл. 1 — дали смо право Владн да ти уговорп 
могу ступити na снагу одмах чим се склопе. Пре- 
ма томе, господо, nama je дужпост сада да дамо 

само своју сагласпост, a то можемо учппити тп.м 
upe што се on показује од користи. 

Дозволите ми, ГОСПОДО, мало статнстнке. VI- 
стнна и ако je статистика досадпа и нерадо се 
слуша, ипак ja hy да вам нзнесем мало статнстнч- 
кнх нодатака из којих ћете сс уверити o ефика- 
спостн овога клириншког уговора. Ако узмемо 
1926 годину као пормалну онда je наш нзвоз у 
Швајцарску те годнпе износио 300.000.000 одпосно 
тачио 296.000.000. Што смо се дал.е удал.авалн од 
те нормале, наш je нзвоз падао све више нз годнпе 
у годину тако да je 1932 годиие nao na 66 милн- 
ona динара. Чак кад узмете у обзнр да je и осталн 
caii nam извоз као и извоз из других земаља nao, 
ипак се мора констатовати да je ои внше nao него 
нрема другим државама јер 1932 године on се сма- 
њио са 60% и износи 40',' од укупног нзвоза из 
1926 године, када je износио 7,8 милијарди док je 
лане укупно износио 3 мнлнјарде. 

A кад узмете да je наш извоз према Швајцар- 
ској нзносио године 1926 три стотине мнлнона ди- 
napa, a годнне 1932 само 66 мнлноиа дннара, то 
значи да je тај наш нзвоз према Швајцарској n 
према години 1926 износио свега 22,3% од опога 
пзвоза у 1932. Дакле зиачи да je паш нзвоз према 
Швајцарској у многоме и несразмерно nao, nero 
mro je уопште nao. Beli само због тога потребпо je 
да се нетто учини да би се no могућности те ства- 
ри репарирале. И заиста, кад погледамо прво полу- 
годнште, видећете да смо у Швајцарску нзвезлн 50 
мнлноиа динара, тто ако се настави значн да he 
за читаву годину дана бити извоз 100 милиона ди- 
napa, a то значн да je nam промет нрема Швајцар- 
ској Beli прешао ону мртву тачку и да се on сада 
диже. Док je тај промет прошле године износио 
66 мнлнона динара, вероватно да he on ове годнне 
изнети n пуних 100 "милиона динара. 

Према томе, господо, овај клиринг у сво.ме 
првом и другом издању ноказао се као ефикасан. 
И када се сада долазн са трећим поправљеним нз- 
дањем љеговнм, опда ja мислим да немате разлога 
да га ne примите н стога ja као референт овога 
законског предлога молим Иародпу> скупштину да 
тако н учнни n да овом предложеном законскрм 
предлогу нзволн датн своју сагласност. (Аплауз и 
узвици: Жпвео!) 

Претседник др. Коста Куманудн: Нма реч Мн- 
нистар финансија г. др. Ђорђевић. 

Министар финансија др. Мнлорад Ђорђевић: 
Госнодо народни нослаиици; ваш известилац у- 
г.ажеип г. Ћирић гц>иказао вам je у више детаља 
смисао и суштипу клириитких сиоразума уопште 
као нов инструменат у међународној трповини'; 
приказао вам je специјално смисао и суштину о- 
вог клириншког сноразума, који je сада нред вама, 
у виду допут-ке моивенције са Швајцарсмом. 

Господнн известнлац je својом речју и нзла- 
гап.ем у многоме упростио и олактао моју уло- 
гу као ресорног миннстра no томе питању. Било 
би с тога излитио да понављам ono што сте већ 
чулн, na се с тога ca .enoje стране ограничавам са- 
мо на то да додам још и то да je -ова последња 
допупска конвенција са Швајцарсмом закључеиа 
после отказа првобитне конвепцнје закључепе у 
месецу мају прошле године са наше стране, a бпла 
je отказана пскЛ)учиво у нашу корист да би се 20% 
од укушшх патнх потражнвата према  Швајцар- 
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ској резервисало за плаћање чисто финшсијских 
обавеза које je iiauia држава односно nama Народ- 
на банка према Швајцарсжој имала. 

Према томе, господо, са своје стране ja бих 
имао само да се придружим молби г. известиоца 
да ову допупску конвенцију, која je закључена, ка- 
ко рекох, мосле отказа са наше стране и која са- 
држи измене у нашу корист, да ту конвенцију из- 
волите прихватити. (Пљескање и узвици: Живео!) 

Прстседипк др. Коста Куманудн: Реч има па- 
родни посланик г. Милутин CTanojeanli. 

Мнлутнн CTaiiojeBuli: Приликом решавања о- 
liora споразума потребно je pehu коју реч o иа- 
шим трговинским односима са Швајцарском Ре- 
публиком. За 9 месеци ове године ми смо изве- 
злиу Швајцарску за динара 88,490.000.— a увезлн 
нз Швајцарске за 51,263.000 динара. Извезли смо 
живиие за 14,200.000 динара, jaja за 15 милиона, 
дрва за 20 милиона. Швајцарска je добар иогро- 
шач, треба годишње око 60.000 вагона пшенице и 
20.000 вагона кукуруза, поред других производа. 
Да би се прјачале трговинске везе са Швајцарском 
створен je овде у Београду Комитет југословенско- 
швајцарс-ки, атаконсто постојн у Цириху Комитет 
швајцарско-југословенски. У априлу о. г. ja сам 
био у Цириху са још извесиом господом нз иашег 
комитета. Билн смо лепо примл.епи и нас ради 
била je сазвана велика коиференција иа којој су v 
дебати учествовали њихови велики извозници и у- 
возници. Копстатоваио je обострано да наше тр- 
грвинске везе нису довољне. Како je нами било 
стало до тога да поред осталога добијемо и кон- 
тингенат бар од 2.000 вагона кукуруза, то нам je 
одмах и o6eliaiio ca напоменом да ће иам рдобри- 
ти joui 2.000 вагона кукуруза. Кукуруз je требало 
да извезе name Привилеговано 30^>, name земљо- 
радничке организације -К)',, a остатак да извезу 
„Аграрија" и Лео Готлиб. Доцпије je измењено, те 
Привилеговано н Земљорадничке задруге пнсу ни- 
шта извезле, него само „Аграрпја" и Гртлиб. Цена 
кукурузу пре.ма тадањем курсу била je 100 кгр. 
франко Букс 8.75 швајц. франака. Од тога треба- 
ло je да се плати путем клиринпа 8 шв. фр. a за о- 
статак од 0,75 шв. фран. даће се куоони за које се 
могу купити бмкови у Швајцарској. Докле смо ми 
водили преговоре у Цириху и Берну, паш почасни 
конзул у ЦиЈшху, г, Шварц, већ je био у Београду 
и створио компанију за извоз тога кукуруза, pa- 
зуме се да од тога и он извуче за себе кој\- пару. 
To би можда и остала тајиа за ширу јавност да 
upe иеколико дана г. Шварц није повео спор код 
новосадског суда противу својих ортака „Аграри- 
je" и Готлиба и тражио свој део од дин. 482.837. 
Што je у-тај посао ушла „Аграрија" и Готлиб, то 
je њихова ствар, алп да тим послом руководи je- 
дап nam 1<оизз'л, који je једновремено био i: саврт- 
iniK наших надлежних за решавање тога питања, 
то се никако ne слаже. II да би иронија била jom 
већа, други nam конзул г. Микић, док je ca нами 
ревпоспо сарађивао да се до посла д()1)е, дотле je 
његрв старији колега г. Шва1)ц у велико правио 

■компаније у Београду, да из тога посла извуче што 
већу добит за себе и своје ОЈггаке. 

Како рок овоме споразуму и:тче крајем ове 
годние, TO сам митл.еп.а да сс може примити. (/KU- 
BO одобраваи.е.) 

Потпрстсодипк др. Авдо ХасапбеговнК: Пошто 
се нико више mije јавпо за реч претрес je завршен. 
Прелазимо на гласање у нкчелу. Гласаће се на уо- 
бичајени начин »за« и »протнв«. Изволите чутп 
прозивку. 

Секретар Апте Ковач прозива послаппке да 
гласају и онн су гласали овако: 

Гласали су „за": Аврамовић Бранко, Ађић An- 
те, Аксентијевић Александар, Алексић Коста, Али- 
ловић Lllaluip, АнђелиновНћ Гргур Будислав др., 
Антуновић .locm:, Аранђеловић Јован, Ауер ЈБу- 
девит др., Бабамовић Лордап, Баљић Салих, Бањац 
Љубомир, Батинић Лозо, Бачић Стјепан др., Бенко 
Jocini, Богдановнћ Исо, Божић Милан, Бркић Стје- 
nan, Бугарскн Драгутин, Будпшип Стевап, ВаЉавец 
Стјепан, Варда Север, Величковић Миладин, Вн- 
даковп!) Вптомпр, БпдовпЈ! Богдап др., Вошњак 
Богумил др., Гавранчић Отон др.Ј Главички Бо- 
жндар, Господнетић Фрањо, Грба Милован др., 
Грбић Емилијан, Грубановић Мплап, Давидовић 
Витомир, Даниловић Живко, Деметровић Јурај, 
Дервишић 'by,iara, Димитријевић Л\пта, Доброви!) 
Мплап С, Добровољац Mn.'ian J., Додић Алексан- 
дар Така, Драговкћ Милош П., Ђокић Ристо, Еле- 
roBiili I IBO др., Живановић Милан, Аиванчевић 
Л\11хаплс), Живковић Изпдор М., Живрјиновић Ду- 
man M., Зељковић Бошко, Земљић Јакоб, Иванде- 
кић-Ивковић Мпрко др., UnaniimeBiili Иетар, 11вап- 
4euiili Душан, Илић Срђа МилЈан др., Исаковић Ми- 
ливоје Ђ., Исаковић Мито, Јевремовић Драгољуб 
др., Jearnli Животије, Јевтић Милутин Ал., Јевтић 
Михаило I'., .le.iiiii Милутин, Јеличић Божа Ц., Је- 
ремић Живојин, Јбван Андрија!, ЈованоВић Ђока, 
Јовичић Добросав, Кадић Хусеин, Каћански Сте- 
ван, Кешел>евић Никола др., Клппц Антоп, Ковач 
Анте ЈБ., KOCTUII Милорад Ј. др., Крал>евић Драган 
др., Крејчи Аптон, Крстић Владимир, Крстић Mn- 
хаило В., KpcTiili Симо, Куманудп Коста др., Кур- 
товић Шукрија, Лазаревић Миловаи М., Лазаревић 
Тодој) др., Дазаревић Теодосије IC, Лазаревић Фи- 
лип С. др., Лисавац Младеп др., Лончаревић Иван 
др., Лончар Станко, Лулић Петар, Марјанац Симо. 
Маркић Фрањо, Марковић Велимир Ж., Матица 
Павао, Manili Ђока 11., Милетић Вјекослав др., 
Милошевић Младен 11., Милутчнбвић Милинкб Р., 
Михаиловић Илпја 11, Мравл.е Милан, Мулалић 
Мустафа A., Никић Ннкола др., Никић Федор др., 
IIiiKo.Tiih Бранко др., Новаковић Тоде Ј. др., Нуић 
Петар др., Остојић Ђуро др., Палечек Ивап др., 
Паранос Шпиро Ф., Перић Миливоје Ђ., Перић 
Нинко др., Петовар Ловро, Погачник Виктор, По- 
повић Добривоје Гер. др., Поповић Душан, Попо- 
mili Јефтимије, Поповић Коста др., Поповић Ми- 
лаи др., rioimmili Светислав др., Праљак Недељко, 
Пуцељ Иван Ј., Радић Иван, Радовић Саво др.; Pa- 
доњић Миљан, Рајић Toma др., Рако Јвнко др., 
Савић Сава !'>., Савковић Илија, Сапто Гавро др., 
Секулић Милан др., Селмановић Алија, Сокић Mn- 
лоје, Соколовић Никола, Спасовић Вукашин, Спа- 
xiili Бладо, Спиндлер Вјекбслав, Сршкић Милаи 
др., Станић Апдра, Станојевић Милути«, Ста- 
нојевић Драгомир М., етефашов^ Игњат, Сти- 
jnl. Милан др., Стојадиновић Милослан др., Та- 
дић Глигорије др.. Temni, Макспм, Томић 
Лаков, Tomih Тодор Р., Топаловић Милаи, 
Тркуља Станко, Ћирић Стеван, Урек Иван, Уру- 
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кало Ceprnje, Фиданчевић Тома др., Физир Внктор, 
Хајдињак Антон, Хашкек Лавослав др., Хасанбе- 
говић Авдо др. (претседава), Хрнбар Иикола, Це- 
MOBnli Филип, Ценкић Јурај др., Церер Антон, 
LLIera Фердо, Шелмић Драгић Н., lileliepoB Славко 
цр., Ши(|)тар Стеван, Шнајдар Фраи>о, Шуменко- 
Biili Илнја др. 

Отсутни: AHToimjeiuili Душан, Барић Бранко 
др., BeiunpoBnh Димитрије, Борисављевић Страхи- 
ња, Буквић Александар, Буновић Милан, Васиље- 
вић Стеван др., Вељковн!! Вељко, Вујић Димитри- 
је, Вукмћевнћ Богић др., Гавриловић Ото, Гајшек 
Карло, I'pajnii Перо, Грђић ВаснлЈ, Грубер Фрањо 
др., Димитријевић Хаџи Тодор, Довезеиски Јоваи, 
Дошеи Мирко др., Дрљача Бранко, Дрмељ Алој- 
знј, Дубоковић Јурај, 'I.ioi)l)eBiili Владимир, Ђурић 
Мнханло, Живковић Негосим др., Захарић Чсдо- 
мпр, Јанковић Велизар др., Јевтнћ Радован, Јова- 
noBiih Александар, Јовановић Јова, Кајмаковић 
Омер, Каламатијевић Михаило Р., Катић Мнлош, 
Кнежевић Ловро, Кнежевић Стјепо др., Ковачевић 
Драгутин Карло, Кожул Марко др., Којић Драгу- 
тин др., Коман Албин, Костић Драгутин др., Кра- 
мср Алберт др., Крафт Стеваи др., KpcTaiioBiili Ри- 
сто, Крстић Захарије, Крстић Милутии, Кујунџић 
Аидрија К., Кујупџић Богол^уб К., Кунтарић Апте 
др., Куњашић Јоаким, Куртовн!! Војко, ЛеушиК 
Ђуро др., Лукић Живан др., Макар Дако, Макси- 
MoBiih Божндар, Максимовић Стјепан, Маланчец 
Владо др., Маринковић Војислав др., Марјан Ђу- 
ро, Марковић Мпленко др., Марковпћ Мнлорад, 
Марковић Иикола,, MajcrpoBiili Апте Ф., Л1ацско- 
BHII Матија, Mamnli Марко, Метнкош Милаи др., 
Mnjiili Милан, Милетић Владислав, Милошсвнћ 
Гавро, Милутииовић Милорад Тз., Мисирлић Јо- 
ваи Т., Митровнћ Јован Р., Мптровић ЈВубомпр 
М., Михаиловић Светислав др., Мозер Ханс др., 
Мохорич Иваи, Неделушвић Урош II., Нико- 
дијевн!! Аран1;ел Д., HiiHKOBiili Тршпко, Љамцул 
Ранко др., Павлич Алојзпј, Парабућски Ђорђе, 
Пахеринк ФрамЈО, Патрногић Љуба, flcpiiii Матеј 
др., Перко Драгутии В., Петковић Милан, Петрак 
Никола, Петричић Живко др., Петрови!! Марко, 
lleujnli Милутии, Пнвко Људевит др., Пиштелић 
Славко A. др., Поиовпћ Димитрије On., Поповић 
Мнлан В., Прека Ннкола, Прекоршек Иван, Прип- 
ЦИП Јово, Прша Шиме др., Пустослемшек Расто, 
Радивојеви!! Лазар Љ., Радоњић Милан, Рапе Gra- 
ne др., Рорбахер Јулијаи др., Ружић Виктор др., 
CaBHli А1)а111)ел, Сарачевић Раденко, Селић Јоца 
М., Симић Мнлорад, СмиљашЉ Тома др., Стажић 
Јоснп, Стајковић Иикола, Стаагишић Владпмир 
др., Стевановић Живојин, Стеванрвић Мнлап, 
Степанов Милнвоје, Степаионц]. Мнлан, Стој- 
KOBnh Милап Ђ. др., CTOILIHII Стаменко, Стре- 
30BHii Крста, Теодоровић Војислав, Толић Иг- 
њат др., Торомановић Хасан, Трбић Василије, 
Трбојсви!! Урош др., Трифуновић Љубиша, 
Трпковић Ставра К., Ћирић Ђорђе, Ћуковић Ми- 
лан, Узуновић Пикола, Урошевић Мирко П., Фотн- 
рић Арса, Хођера'СветислаВ В., Христић Бора, Ци- 
пушевић Мстодијс, Чорбић Бранко, Чохаџић Ха- 
знм, LUapKOBnii Тнхомир, Шпљеговић Владимир, 
Шурмпп  Ђуро  др. 

(После гласања) 
Потпрстседипк др, Авдо Хасанбегови!!: Госпо- 

до, изволите чути резултат гласања. Гласало je у 

свему 161 народнн посланик и сви су гласали „за". 
Прсма томе je овај законски предлог примљен у 
начелу. 

Прелазимо на претрес у појединостима. Мо- 
лнм r. известиоца да прочита § 1. 

Известилац Стеван Ћирић прочита § 1 пред- 
лога закона o допуиском споразуму уз споразум 
o клнрингу нзме1)у Крадовине Југославије и Швај- 
царске КоикЈједерацијс no предлогу Одбора. 

Потпрстседипк др, Авдо Хасанбегови!!: Пошто 
се пико није јавно за реч прелазимо на гласање. 
Гласаће се седењем и устајањем na уобнчајспи 
начин. 

Прима ли Народна скупштпна прочитанн § 1? 
(Прпма.) Објављујем да je прочитанн § 1 прнмљеи. 
Изволите чути § 2. 

Известилац Стеваи Ћирић прочита § 2. 
Потпретседпш; др. Авдо Хасанбегови!!: П[)нма 

ли Народиа скупштина прочитапи § 2? (Прима.) 
Објављујем да je прочитани § 2 примљен. 

Пошто je Народна скупштина примила и у 
иоједииостима овај предлог закона, прелазимо на 
поименично гласање у целини. Молнм r. сскрстара 
да нзврши прозивку. 

Секретар Аите Ковач прозива посланике да 
гласају п omi су гласали овако: 

Гласали су „за": Аврамови!] Брапко, Ађић An- 
te, AKcenTHJeBnh Александар, Алексић Коста, Али- 
лови!! Шаћир, Анђелинбвић Гргур Вудислав др., 
Аптуновнћ Јосип, Аранђеловић Јован, Ауер Љу- 
девит др., Бабамовић Јордан, Баљић Салнх, Бањац 
Љубомир, Батинић Лозо, Бачић Стјепан др., Бенко 
Јосии, Богдановић Исо, Божић Милан, Бркић Стје- 
пап, Бугарски Драгутин, Будишпн Стеваи, Ваљавец 
Стјепан, Варда Север, Величковић Миладин, Ви- 
даковић Витомир, Видовп!) Вогдаи др., Вошњак 
Богумил др., Гавранчић Отон др., Главички Бо- 
жидар, ГосподнетнК ФpaIbo, Грба Милован др.( 
Грбић Емилијан, Грубановић Мплан, Давндови!! 
Вптомир, Даниловић Живко, ДеметровпИ Јурај, 
Дервишић Ђулага, Димптријевић Мпта, Доброви!! 
Милан С, Добронол>ац Мплан Ј., Доди!* Алсксан- 
дар Така, Драговић Милош П., TioKiili Ристо, Еле- 
говић Иво др., Живановић Милан, Живанчевић 
Мпхаило, Живковић Изидор М., Жнвојппови!! Ду- 
man M., Зељковић Бошко, Земљић Лакоб, Иваиде- 
кић-Ивковић Мирко др., Иванишевнћ Петар, Иван- 
чевић Душаџ, Илић Срђа Милан др., Исаковић Ми- 
ливоје Ђ., HcaKOBnii Мцто, Јевремовић Драгољуб 
др., Јевтић Животије, Левтић Милутнп Ал., Јевтп!) 
Мпхаило Р., Јелић Мнлутин, Јеличнћ Божа Ц., Ле- 
ремић Живојин, Јован Андрија, Јовановић Ђока, 
Јовичић Добросав, Кадић Хусеин, Каћански Сте- 
ваи, Кешељевић Никола др., Клннц Антои, Ковач 
Аите Љ., Костић Милорад Ј. др., Краљевић Драгач 
др., Крејчи Аитои, Крстић Владимир, Крстнћ Ми- 
ханло В., Крстић Симо, Куманудн Коста др., Кур- 
TOBnh Шукрија, Лазаревић Милован М., Лазаренп!! 
Тодор др., Лазаревић Теодосије К., Лазаревп!! Фп- 
лип С. др., Лисавац Младен др., Лончареви!) Ивап 
др., Лоичар Стапко, Лулн!! Петар, Марјапац Симо, 
Маркић Фрањо, МарковиИ Велимир Ж., Матнца 
Павао, Manili Ђока Н., Мнлети!! Вјскослав др., 
Милошевић Младеп П., Милутиновн!! Милннко Р., 
Михаиловић Илија П., Мравл.е Мплан, Мулалић 
Мустафа A., Никић Микола др., Ннкић Фсдор др., 
Николић Бранко др., Новакрвиђ Тоде Ј. др., Нуић 
Петар др., Остојић Ђуро др., Палечек Иван др., 
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Парлиос Ulnupo Ф., Flepiili Миливоје Ђ.) Перић 
Нинко др., Петовар Лопро, Погачннк Виктор, По- 
noBiiIi Добрипоје Гср. др., rionoBnii Душан, Попо- 
Biih Јефтимије, IlonoBnii Коста лр-, Поповић Ми- 
лан др., Поповић Светислав др., Праљак НедеЛ)Ко, 
Пуцељ Иван Ј., Ради!) Иван, Радови!! Саво др., Ра- 
доњи11 Миљан, Pajnii Toma др., Рако Јанко др., 
Савић Сава В., СавковиН Илија, Санто Гавро др., 
Секулић Милаи др., Селмаиовн!! Алија, COKIIII Ми- 
лоје, СоколовиК Никола, Спасовић Вукашин, Спо- 
хић Владо, Спиидлер Вјекослав, CpiiiKiiii Мнлап 
др., Станић Андра, Станојевић Драгомнр М., 
Станојевић Милутии, Стефановић Иги.ат, Сти- 
јић Милаи Др., Стојадиновић Милослав др., 
Тадић Глигорије др., Teiimli Максим, TOMIIII 
Јаков, Тонић Тодор Р., Топаловић Мил.ш, Тр- 
кул.а Станко, Ћнрић Стеваи, Урек Иваш, Урукало 
Сергнје, Фидашчевић ToiMa др., Фнзир Виктор, 
Хајдињак Аитон, Ханжск Лавослав др., Хасапбс- 
говић Авдо др. (претседава), Хрибар Ммкола, Це- 
MOBiih Филип, Ценкић Јурај др., Церер Антон, 
Шега Фердо, Шелмић Драгић Н., Шећеров Славко 
др., Шифтар Стеван, Шиајдар Фраи.о, Шуменко- 
вић Илија др. 

Отсутни: AiiTOHHjCBHii Душаи, Барић Бранко 
др., BeiimpoBiiii Димитрије, Ворисавл.еви!! Страхи- 
ња, ByKBnli Александар, Буновић Милаи, Васиље- 
Biiii Стеван др., Вел>ковнћ Вел>ко, Вујић Димитри- 
је, Вукићевић Богић' др., Гавриловнћ Ото, Гајшек 
Карло, Грајић Псро, Прђић Васил>, Грубср Фрањо, 
др., Димитријевнћ Хаџи Тодор, Довезенски јован, 
Дошеи Мнрко др., Дрл.ача Враико, Дрмел. Алој- 
зиј, Дубоковић Јурај, Ђорђевић Владимир, Ђурић 
Михаило, Живковић Негосим др., Захарић Чедо- 
мир, Јанковић Велмзар др., Јевтнћ Радоваи, Лова- 
HOBiih Александар, JoBaiiOBuh Јова, Кајмаковић 
Омер, Каламатијеви!] Михаило P., Kanih Ммлош, 
Кнежевић Ловро, Кнежеви!) Стјепо др., Ковачевић 
Драгутнн Карло, Кожул Марко др., Којић Драгу- 
тин др., Комаи Албии, Костић Драгутип др., Кра- 
мер Алберт др., Крафт Стевап др., Крстановић Ри- 
сто, KpcTiiii Захарије, Крстић Милутин, Кујунџић 
Андрија К., Кујунџић Богол>уб К., Куптарнћ Апте 
др., Kynjaiiiiili Јоаким, Куртовић Војко, Леушић 
Ђуро др., Лукић Жнван др., Макар Дако, Макси- 
мовић Божидар, Максимовић Стјепаи, Маланчец 
Владо др., Маринковић Војислав др., Марјаи Ђу- 
ро, МарковиИ Милеико др., MapKOBiiii Милорад, 
Марковић Микола,, Мајстррвић Апте Ф., Мацеко- 
BHII Manija, Mauinli Марко, Метикош Милаи др., 
Mnjnh Мплан, Мнлстпћ Владислав, Мплошеви!! 
Гавро, Милутиновић Милорад Ђ., Мисирлић Јо- 
ваи Т., MiiTpoBnh Јоваи Р., MnrpoBnh Љубомир 
М., Михаиловић Свепклав д|>., Мозер Хат др., 
Мохорнч Иваи, Неделжовић Урош II., 11ико- 
дијевић Аранђел Д., Нинкооић Трипко, Њам- 
цул Раико др., Павлич Алојзпј, Парабућски Ђорђе, 
Пахерник Фрањо, Патрногић Л>уба, Перић Marej 
Др., Перко Драгутин В., Петковић Милан, Пстрак 
Никола, Петричић Живко др., Петровић Марко, 
riciimli Милутин, Пивко Лјудсвнт др., Пиштелић 
Славко A. др., rionoBiiii Димнтрије Он., IlonoBnii 
Милан В., Прека Нпкола, Прекоршек Иван, rii)iiH- 
Цип Јово, Прта Шиме др., Пустослемшек Расто, 
Радмвојевић Лазар Лх, Радоњић Милан, Рапе Ста- 
не др., Рорбахер Јулијап др., Ружић Впктор др., 
CaBnli  Apaiii)«i,  Сарачсви!!  Раденко,  Селић  Лоца 

М., CnMiih Мнлорад, Смил.аиић Тома др., Стажи! 
Јоспп, Стајковић Никола, Станишић Владимир др , 
Стевановић Живојин, Стевановић Милаи, Степа- 
1гов Мнливојс, CTenanonnii Милаи, Стојковнћ Ми- 
лан Ђ. др., Стоииић Стаменко, Стр^зовн!) Крста, 
ТеодоровнН Војислав, Толић Игњат др., Торома- 
новић Хасан, Трбић Васнлије, Трбојевић Урош 
др., Tpii(|)yn()BHh Л^убиша, TpnKiOBnii Ставра К., 
ТшриК Ђорђе, Ћуковић Милан, Узуновић Никола, 
Урошевгић Мнрко П., Фотирић Арса, Хо-ђера Све- 
гислав В., Христић Бора, Ципушевн!! Методије 
ЧорГ>ић Бранко, Чохаџнћ Хазим, Шарковић Тнхо- 
мнр, Шидоговић Владнмир, Шурмин Ђуро др. 

(Послс гласања) 
Потпрстседипк др. Авдо Хасакбеговић: Госпо- 

до, извол1ите чути резултат гласаи>а. Гласало je у 
свему 161 народних послаинка и сви су гласали 
„за". Ппсма томе je закоискн предлог o Допуп- 
ском споразуму уз Споразум o клирннгу између 
Краљевине Југославије и Швајцарске Конфедера« 
mije усвојеи и коначно и na основу чл. 64 Устава 
6iitie упуИен Сенату na даљн рад. 

Прелазимо na другу тачку дневног реда: Пре- 
трес извештаја Одбора за проучава11>е зако[гског 
предлога o сузбијашу полних болесги. Има реч 
известилац Одбора г. др. Ђуро Остојић. 

Известилац др. Ђуро Остојић прочИта изве- 
ттај Одбора за проучавање закоиског пројекта 
o сузбијању полних болести којн гласн: (Впди 
састанак VI, од 15 новембра 1933 г.) 

Изпсстплац др. Ђуро Остојић прочита закои- 
ски предлог o еузбијам.у полних болести како ;га 
je Одбор усвојпо, који гласи: (Види прплог). 

Господо народпн посланици, ja hy бнти сло- 
бодан да се укратко осврнем на једно од нај- 
тежнх o6(Wbeiba, које овај закон третира и од 
којег настрји да очува nam народ. To je енде- 
мични луес код нас, јер he се свакако друге колеге 
из одбора осврпутн и на друге болести, које тан- 
гира овај закои. 

Ендемични cii(l)iuiiic постојн код нас у три 
важиа центра: прво подручје je бивша Босна и 
Херцеговппа, затим Нови Пазар и Источна Србија. 
Видемични сифилис je турског порекла и нема ни- 
шта заједничко са западно-европским. Зараза je 
уследила пре 250 годнна. Доказн: проширеиост уз 
друмове у крајевима, где су боравиле турске вој- 
ске и коначно клипичке особние овог снфнлнса, 
које су разлнчие од западпо-европског. 

Проширеност у Босни и Херцеговини и стати- 
стика изгледају OBDKO. 

Територијално се групишу епидемкчни центри 
од Санџака преко Средње Босие према северо-за- 
паду у Крајину, где су држаии велнки контингентн 
турске војске (јер нема природне граннце као што 
je Сава). У Херцеговини су центри уздуж црногор- 
ске граиице. 

Почиње с вишеградскмм срезом, фочанским 
(доста јако заражени), онда рогатичкн (ту има и 
лепре), сарајевски, власенички, сребреннчки, звор- 
нички,. кладањски н тузлански. Јаки су центри 
Фојиица, Внсоко, Зеиица, Рама, Травннк, Јајце, 
Котор Bapom, Мркоп.ић град, Петровац, Бнхаћ, 
Цазни (особито). По статнстицм 1933 на дермато- 
веперолошком    конгресу у Загребу изиоси    број 
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бболелих рсгнстрираних ендемичних луетичара v 
Боснн и Херцеговини преко 180.000. У Херцегови- 
mi су центри ендемије: Гацко, Билеће^ Требиње, 
део Henecnii.a, Кои.иц и нетто Столац и Мостар. 

Карактер овог сифилиса изгледа овако. 
Преко 00% су хередитарни случајевн уско Be- 

sanu ca фамилијбм, прсма томе можемо nam еи- 
демични сифилис с правом назвати фамилијарним 
сифилисом. Аквироване форме истичу се екстра- 
гениталним стицањем заразе (у првом реду уста!) 
тако да су ппиц. склерозе врло ријетке, док гени- 
талне склерозе спадају у рнјеткост. У колико није 
овај сифилис хередитаран, стиче се дакле екстра- 
генитално, mro je особпиа овог сифилиса. 

Клиничке појаве су следеће, 
До иедавна су терцијарне појаве (гумс) на 

кожи, слузницама и скелету сачин>авале највећи 
број оболења са познатпм деформацијама. Kao 
mro се и може очекивати код тог наследпог си- 
филиса те су појаве врло разграњене, али за раз- 
лику од спорадичног европског сифилиса нема 
оболен>а очпју и слуха. Клинички се манифестују 
остале форме меправплним редом појсдииог ста- 
дија, тако да су опћи осипи мање изражени него 
код спораднчног. MCIIVTUM у задње време дошло 
се до сазнап.а, да je број манифестних форми си- 
đmnnza куд и камо мчч>и од латентиих тако да око 
56% свих оболења сачињавају латептпа оболења. 
To се има свести na то, да се nam сифилис, који je 
био катекоохен, маиифестап и флоридни, полако 
претвара у латентни, аманифестациони. Што ва- 
жи jom као једна необпчна одлика, то je помањ-. 
кање оболења централног нервног система (табе- 
са н парализе). Разлог je тај, што je nam снфнлнс 
млад и mro imie био под упливом специфичних 
терапеутских фактора, (mije у народу употребља- 
вана жива, пего хапови apcena!). MeiiVTHM у зад- 
н>е време почии.у сс и код ендеиичног сифилиса 
појавл.иватн зпаци пернфериог живчаног оболе- 
iha, a то je доказ, да iie се времспом и паш кожни 
сифилис претворити у иервни и да he постепено 
добити сва обелсжја сифилиса западио-европског, 
са анатним бррјем табеса и парализе. 

Развој нервпог сифилиса енррмно поспешује 
иедовол>но вођена терапија, п парочито недовР^љ- 
на терапија са специфичним арсенобенсолрм (сал- 
варзаном) и бисмутом, те живом. Немци зову то 
недовол.но и слабо лечење ..Анбехандлунгом". Да 
nam сифилис губн своја добра дермптропна обе- 
лежја, доказом су jom учестала латентна серопо- 
зитивна обрлења, са јаким гллнсбол.амз и неурал- 
гичпим појавама. Спомепути треба још као особи- 
iiv врло малн број висцералног сифилиса, особмто 
месаортитнда н оболења јетара.    . 

Према искуству за лече11>с сшјјилпса потребпл 
je тако звана комбинована и пптермитеитиа тера- 
пија. 1) Лечење cn салварзаном који дмректно убн- 
ја спирохете, и истодобно са металпим спрјевима 
}Ј{иве или бисмута (комбиновано), који спрјеви 
делују индиректно иа спирохете путем реакције 
иатолошког ткива. Huje исправмо лечеп.с самим 
салварзаиом, јер тако лечеље дслујс само на узроч- 
иика, «оји се може да адаптира на тај лек, и јер ле- 
чсм.с чистим салварзаиом не уклања ни издалека na- 
толошке промеие ткива. Зато je лечење сифилиса чи- 
стим салварзаном једносграно, иетемсл.ито и опас- 

no, тим више што се салварзан ие сме давати у краг- 
ким интервалима, (2—3 даиа) uero у 5—6 дневиим 
размацима, a то je за конституцирнално рболење 
премало. Правнло je, које je поставл>ено на темеЛЈу 
i.nilier стеченог искуства кроз 20 година, да се 
лечи комбиновано и то 2 инјекције живе или би- 
смута и једиа инјекција неосалварзана no 0,6 гр. 
за мушке или 0,45 гр. за жене, недел.ио. Једно ле- 
чење оболелог мора укључити 3—\—5 гр салвар- 
запа И  10—12 иијекција бисмута нлн живе. 

2) Иитермитеитпо лечен.е: за потпуно излече- 
II>C није довол^ш једпо лечење иего пеколпко II>IIX 
и то у размацима no један и no до три месеца, 
према стадију оболења. 

Неодржавање овог правила врло je oriacno. 
AKO се започето лечење иеправнлно проводи, тј. 
ne дају недел.но трп инјекције, односно размаци 
пз.меНу појединих инјекција развуку, то прети 
опасност да iic се сппрохете приучити na ово не- 
довол>ио лечеп>е, постаће ресистентне na арсено- 
беизол. Последмца: нзостаИе кожие појаве, a раз- 
imiie се цеитрално нервна или висцерална оболс- 
iba. Сви табпчари и паралитичари имају у апам- 
иеси иедоволЈПо iipoBoi)Cii>e специфичне терапнје. 
Исто je ако сс проведе једно лечење, које уклони 
болссне појаве na се прекине са даљнм лечењем 
то je т.зв. „Анбехандлунг". 

Ендемична акцијо изгледа овако. 
Ендемична акција започета je 1927 год. У Са- 

рајеву петто већ 1923. Акцнју су водили Хигнјен- 
LIOI завод v Сарајеву, Дом народног здравља у 
Травнику, Тузли и Мостару. Потпомагале су вепс- 
ричне амбуланте у Сарајеву, Мостару, Тузли, Гра- 
чаницИј Зворнику и Маглају. Потпомагали су je и 
срески лскари, алн акција с њнхове страие mije 
била довољна, IHTO je разумл.пво, с обзнром па 
очггерећеност истих. Куд и камо боље искусгво сте- 
чено je ca сталинм лекарнма, који су врпшли ис- 
клЈучиво антилуетмчно лечење на селу. 

За прегледе крви биле су серолошке станИце 
у CapajcBv (Хиг. завод), Мостару, Травпику и Ту- 
зли, касипје и у Biixaiiy. 

У ери егзактцих серолошких метода и добрих 
сретстава за лечење, борба би могла битп сасвим 
успешна: 1) лечењем доврљним бррјем антилуе" 
тичних кура, свих болесно пррнађених, 2) елими- 
иисањем сваког врела инфекције, 3) проиалажс- 
и ем НОВИХ оболења. Рад у већиин крајева бпо je 
неисправан', јер се mije одржавар принцип темељ- 
иог лечења. У теорији je начин рада једноставан, 
али у пракси комплицирпп. 

Лечење се проводило na следећи иачин: у ста- 
новити даи iiomao je медел.ио, једаи-пут, лекар 
аутом у једио подручје, где cv се na цсстп саку- 
пили оболели или сумнЈИви, узимао крв и лечио 
инјекцијама салварзана. O какврј систематској 
организацији mije бито im говора. Одабрана су 
неколика места, где су се састајали људи"из о- 
ближњих села, a mije се проводпла систематска 
акција баш no селима, премда се дапас знаду те- 
риторијална подручја заражених села. Акцпја око 
пропплажеп.а бнла je слаба, a ne мање и статисти- 
ка оболелих. Луетичари са манифестним појава- 
ма, добивали су педелЈПо, једпом, Дозу салварза- 
на, a каткад n у две недеље једаппут, без бнзмута 
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и живе, обично док нису ишчезле манифестације. 
С) лечењу латентних луетичара ne треба пи гово- 
рити. Главна je грешка била недовољно лечење, 
које he, како смо сиоменули, имати неописивих 
последица за дaл>^bи развој и карактвр овог спфп- 
лиса. Готово би било бол>е препустити овај си- 
филис своме развоју пего га лечити на овај начин. 

Постоје тешкоће у ендемичкој акцији a то су: 
1) помањкање пЛана који би се проводио систе- 
матски, под надзором стручњака; 2) помаи.кање 
материјалних средстава. Дотације за акцију су 
премалене, a да би се могао провести овај план и 
то: дотације за неосалварзан и бизмут, дал>е за 
потребан број сталних лекара, који he искључиво 
сузбијати сифилис и за персонал, превоз аутбм и 
т. д.; 3) помањкање тачне евиденције зараженихи 
4) отпор иарода (иајтежи je проблем борба сасифи- 
лнстичарима, a ne борба ca сифилиоом), потреба за- 
кона o сузбијању сифилиса, јер се отпор може скр- 
uiiiTH једнио законским санкцијама. Закон o су- 
збијању ендемичког сифилиса од 31-111-1931 као и 
пређашње наребде иису водиле рачуна o прнлика- 
ма у народу (разноликост терена, раширеност еп- 
демије, отпор протнв лечеи.а), него ни o прили- 
кама власти (немогућност прегледа и лечења бра- 
хијалном силом, немогућност кажњавања у маса- 
ма). Стога ако нема довољно материјалних сред- 
става за дужи пиз годипа (10—15 година), бол.е 
je акцију за сузбијап.е проводити v посебно иза- 
браним центрима, a остале центре оставити, пего 
ли проводнти IIIH[)OKO засновану, a неуспешиу ак- 
цнју. Потрсбиа су стручна лица и посебни лекари, 
који iie ту акцију проводити. Потребне су покрет- 
ие амбуланте, прегледи no селима и no кућним 
бројевима, уписивањ1е личних података. Безу- 
словио je потребно посећивање двапут недел>ноу 
терапеутске сврхе (две бизмутове и једна пеосал- 
варзанска инјекција), Тачна евиденција сваког по- 
јединбг случаја. 

Још да проговорим неколико речи o прости- 
туцији, која je тако1)е врло важан елеменат у са- 
ставу овога закона. Садашњи систем реглемента- 
цмје je небдржив, те се има заменити закопом 
протнв uiHpeiba венеЈтчппх болести, који iie обу- 
хватнти не само жену, пего и мушкарца. Садањн 
реглементациони систем ис смањује ширење ве- 
перичних болести. Он je у опреци с моралом, a И 
критериј при оцењивању проститутке je једпо- 
страп н случајап. Сама реглементација нма толико 
елемената, које je немогуће уклонити, јер леже у 
самој институцији, без обзира на разне системе 
реглементације. Стога даје у најмању руку једна< 
ко као и реглементација исту корист закон протнп 
ширења венеричних болестп, јер тај закон укл>у- 
чује и мушкарца, без ког ne може бнти говора o 
сузбијању проституције и o сузбијању венеричних 
болестн. Присташе аболиције истичу етичке и со- 
цијалие рефррме, али полажу тежиште na казпе- 
ин закон, a то je мањкаво. lln један од правних 
система, регулација, индиферентизам, репресивни 
систем, ne доноси резултата. Простптуцпја'je no- 
рок n то друштвени. Законске мере имају секун- 
дарну улогу у борби против проституције. Треба 
пррменити досадашње схватање o проституцији, 
Да закон буде од вредности. Више вреде превен- 
тпвпе ме|)е, a од ових још внше душевпс реформе, 

које обухватају брак, породицу, реформу поло- 
жаја жене, и сексуалпо образовање. Проблем npo- 
ституције могу решити уз one профилактичне ме- 
ре још и припципи реформпих аболициониста. 

Начин спровођења и ивдивидуалистички и 
стручан уз узакоњење одредаба које спречавају 
проституцију, a npn свем}' треба респектоватп би- 
олошке, сексуалне n психолошке услове, 

Овај je закон, господо, праведан и према му- 
шкарцима и on тражи да се поведе велнка акција 
против полних болестн које су постале исто тако 
велнко социјално n национално зло као IIITO je 
туберкулоза и рак, Због тога, господо, mro je г. 
Министар социјалне прлитике и народпог здравл>а 
решавање овога пррб^ема схватио веома озбиљно 
и i)enino га овако, ми му можемо због тога што 
je овакав пројекат подпео Народној скупштини 
да будемо захвални и да ra примимо како je пред- 
лржен, стога молим r.r. народне посланике да о- 
вај законски предлог приме како га je одбор пред- 
ложио. (Жнво одобравање и пљескање). 

Потпрстссдпик др. Авдо Xacaii6eroBnli: Има 
рен i'. Витомир Видаковић да да дзоје одвојеио мп- 
шљење, 

Известилац Maihiine Витомир Видаковић: Го- 
сподо, једпо од јакнх срестава за сузбпјап.е ne- 
морала n физичког чувања нашега парода, јесте no- 
треба дрношења закопа o сузбијап.у полпих бо- 
лести и проституције. Mu прописујемо законе npo- 
тив горосече, строге казие протпв опога ко украде 
најситнију стиар, a пемамо закон против оппх, KO- 
jn убпјају породицу, који шире блуд и полне за- 
разе, као да je веће зло украстп сптпу ствар него 
родитељима морално убити дете, na га оставити 
презрепа и заражепа. 

Полпа честитост први je услов праве моралпо- 
сти, јер моралпа честиЈрст јесте део праве морал- 
ности. 

Морал данашњег друштва пар je веома ниско. 
Све се мора учинити да се прогрни аморалпост, Ko- 
ja задаје велике бриге ваепитачима и прпјатељи- 
ма народним. 

Полпе болестп у разним облицима јесу рпасни 
бпч који бпје no расним спрсобностима нашега 
друштва. One су далеко опасније од свих других 
болести, na и заразппх, јер су друге болестп Maibc 
— внше впдљпве и мање опасне. Безброј невинил 
страдају од овпх опасних болести. Чптавп крајеви 
n породице 6ecnoMoliHo n резигнирано стоје пре- 
плавл>ени овом немани. Сви су се народи у Европи 
постарали, да свима санитарним' срествима me у 
чице, да се one болестп што успешније сузбиј\ 
Ту се ne жале материјална средства да се успех 
постигне. Ha n мп морамр то учинити ne жалећи 
средстава n жртава. 

To; господо, захтева nam друштвени иорад и 
хигијена плше pače. 

Предтом хигијеном падају многн обзири. Ilpn 
ступа се n закопскпм мерама, превентивнИм n палп- 
јативним средствима. Дегенерисан и морално pa- 
зореп народ mije достојан части n уважења. II ne- 
сме се дозволити, да nam народ прсбогат са телес- 
ним и моралним својствима буде начет нн једним 
пороком, којим поратпо доба обплује. Наша Држа- 
ва и наше друштво мора све жртвовати, да се от- 
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клонн, ума11>н a и ирогони исман полиих болсстн, 
које се све внше шире н развијају. 

У том циљу мора се закоиским путем, оштрнм 
мерама све учинити, да се ова болест систематски 
одклања и сузбија. Наша породпца, као темељ 
друштва, има сс одржати у високој моралној чисто- 
ти и њој загарантовати безбе1гост од ове разорне 
болести. Од чистоте и узвишености породице зави- 
си снага и моћ нашег иарода. Ona je његов темељ 
и заштита свих расних особина. 

Овај пројекат закоиа o сузбија11.у полиих бо- 
лестн npe;uiiilja све мсре, које треба у овоме цпл>у 
учинити. 

Одборска већина за преглед и последн.у ре- 
дакцију овога закоигког пројекта, примила je све 
прелложене одредбе, као што су Народиој скуп- 
штипи исте и упућене. 

Му, има једна ствар са којом сс одборска ма- 
њина није могла сложити. У § 9 овога законског 
пројекта речено je да предбрачна увереН)а, која 
мушка лица имају подносити духовпим властима 
пред закл>уче11>е брака, морају подлежати такси, 
коју државни и самоуправни лекари, моји уверења 
буду издавалн, имају права ншла^иватн за своју 
иаграду од мушкнх лица, која иису сиромашпог 
стања. 

Одборска мањина стала je на то гледиште, да 
се ова уверења нздају од страие помеиутих лека- 
pa no службеиој дужности бесплатно. Господо, ка- 
да држава, односио наше друштво, у интересу рас- 
не хнгнјеие прописујс једиу општу обавезу, ради 
ПОДИЗања и напредоваиЈа целиие друштва, држава 
je дужна да логично тој општој обавези ие ставл>а 
никакве спецнјалне жртве поједпицима. 

Ово, господо, иарочнто у гаггању копстатова- 
ња: да ли je мушко лице способио за закл>учен>е 
брака у односу иа полне болести. 

Част ми je скренути пажњу на друге опште о- 
бавезе прописане опецијалним закоиима. Тако, за- 
коном o осповиој иастави предвиђена je оишта о- 
бавеза, да сиако дете мора iipolm бесплатио кроз 
основпу наставу. И да ли се ту за лекарски преглед 
паплаћује иека награда, као и да ли би ona бнла 
умесна и na своме месту? — Не, господо! 

Законом o општој војној обавези предвиђепо 
je да сваки пуполетап грађанин има испунити војну 
обавезу. И ту се вршп обавезан лекарскп преглед, 
бесплатан, сасвим логичио. Да ли би имало смисла 
и логике да онај, ко je способан или иесиособап 
за војску, плаћа извесиу таксу? —■ Такође ne! 

Ове и миоге друге обавезе, које држава про- 
ппсује, опште су иотребе и опште добро. Па И у 
питању закључења брака н констатовања да ли je 
иеко лице способно или неспособно за брак, нема 
логичког смисла да за то појсдиици подпосе спе- 
цијалне трибуте. ♦ 

Сем тога, закони прогоне дивл>е бракове као 
штетне no наталптет, no соцпјалпп ред и морал. 
Опи 5n се још већма умножили, када би остала ова 
одредба, како предлаже одборска већина, да се за 
CTyiiaii>e у брак има платити, поред осталога, још 
и нарочнта такса лекару, napehena овим специјал- 
ним законо.м. 

Напослетку наш парод подиосп стицајем npn- 
лика, које су вап наше моћи, све веће и Beiie ма- 
теријалне жртве. Он не може внше да прими повпх 

жртава oinepeiiciha. Зато му се ne може ни ова 
жртва ставити, јер у томе мора бити граница. 

Предлажем с тога и молим да се из§ 9 овога 
закопског пројекта, како га je одборска већппа 
примила, изостани одредба да се ма каква награ- 
да плаћа лекарима за предбрачна уверења«. 

Овај члаи имао би да гласп овако: 
»§ 9 — Мушко лице које ступа у брак мора за 

вепчање подпстп падлежној властн лекарско уве- 
рење пз кога he се вндети да ne болује ни од једпе 
да плаћа лекарима за предбрачна уверења. 

Издавања ових предбрачних уверења врши се 
бесплатно од стране државних и самоуправних ле- 
кара. Лажпо пздато уверепЈе казниће се no посто- 
jcliiiM закопским прописима. 

Жепско лнце које зпа да je заражепо или npe- 
ма околностима то иоже да предпостави, na ипак 
закл>учи брак, казниће се no § 256 Крпвичпог за- 
коппка. 

Ако верски претставник или претставпик гра- 
1)анске власти не буде добио оваква увереп.а од 
лпца која желе да ступе у брак, na пх ппак вепча, 
казнпИс се no одредбама § 399 став 1 Кривпчпог 
закоппка«. 

Молпм Народпу скупштнпу, у име Одборске 
мањппе, да onaj члап изволи овако примити, a ca 
редакцијом осталпх члапова овога закопског npo- 
јекта   Одборска се мањипа у потпупостц слаже. 

He буде ли се прихватио овај и овакав пред- 
лог § 9 овога Закопа, како je предложила одборска 
Maihima, онда he парод бити оптерећен поред пет 
милиона таксе за уверења још и са 12 мплнона дина- 
ра за лекаркже награде, jeip се просечпо закључи 
200.000 бракова. C тога je и соцпјалпа правда и on- 
шти пптерес да се овај парагра<|) прими. (Одобра- 
вање). 

Потпрстседиик др. Авдо Хасанбегови!!: Реч 
има г. Министар сбцијалне политцке n пародпог 
здравл>а г. Иван Пуцељ. 

Мпипстар соцпјалис полптике и иародиог здрп- 
вља Иван ПуцеЛ): 11осле светскога para готово све 
европске државе су прихватиле енергично борбу 
против полних болестп, било да су своје дотадашс 
законске мере употпуппле или измениле, било да 
су увеле сасвим пово, модерно закоподавство за 
cy36iijaii>e овог друштвеног зла. Како се ова борба 
ne може ефпкаспо спровести без енершчпог сузби- 
jaiba простптуцпје, то су све културпе државе на- 
прегле своје спаге, да и пптање простптуције што 
потпуппје реше. Неке су, као Cjeiunbene Америчкс 
Државе, усвојиле принцип потпупе забрапе прости- 
туције, док су друге покушале да тај проблем реше 
системом аболиције, или системом здравствепог 
етатизма. Ранији спстем регулиса1ва проституцпје 
— реглемептацпја — постепепо сс папушта, јер се 
показало да се њимс сврха ne постпзава 

Дапска je већ 1906 забранила професиопалпу 
простптуцпју, a Иорвешка je 1888 забранила држа- 
ii>e јавппх кућа. 

Hajnounjn закон у Чехословачкој укида јавне 
куће-као и све полицнјске и адмннкстративпе мерс 
које су важпле у погледу регулисап.а проституције. 

Немачкп закоп од 1927 год. предвђа у питању 
субзнјап.а ПОЛНИХ болести n простптуције т. SB. 
здравствепп етатпзам. ri}x>Bol)eibe закопа у рукама 
je санитетских власти. 
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У Француској, земљи у ко.јој се снстем регле- 
ментације проституције до данас одржао, у иајио- 
вије иремс су чин.еши покуша.ји са аболицијом у 
пеким провинцијалним варошима и то са добрим 
резултатима. 

Напори С1ш\ тих држава иду затим, да смање 
број обололмх и да их рациопалинм и благоиреме- 
ним лечењем што пре учине безопасмим no око- 
лину. 

Реч je o болестнма, чије се последице и разор- 
по дејстио ис показују само иа здрављу поједииаца 
него као што je то случај са сифилисом, остављају 
дубоке трагопе и na здрављу потомства, услед че 
га имају иарочнти распо — хигијенски зпачај. 

Ilaiiia држаиа, која je у свим правцима зашти- 
те пародног здраи,'1>а радила по научно признатим 
и опробамим методама, покушала je да савлада n 
ово зло оснивајући парочите установе за бесплатне 
прегледе и лечење полпо оболелих. Велики број до 
сада лечемнх и пзлечепнх показује, да смо били на 
иравом  путу. 

Onaj закоп, којп имам част предЛОЖИТИ 11a- 
родној скупштини у стнари je кодификација свнх 
досадањих naiiopa и мера санитетских власти, које 
пмају за цил. спречавање и сузбијање полних боле- 
сти. У њему je вођено рачуна o савременој науци 
и o постигнутим рсзултатима других држава као н 
прилнкама у иашој средини. 

У овомс закопу су пашлп примену следећи 
принципи: обавеза лечења,; сваки оболели мора под 
иретњом каз;не одмах да се лечи. Могу1шост ле- 
чења даје се сваком у сиим државним и самоуправ- 
iiiiM сапитетским устамовама као и код среских и оп- 
итшскпх лекара. Лмца која немају сретства зале- 
чење биће лечеиа бесплатио у за то одређешим у- 
становама. Меуј^едио долажеп.е или изостанак од 
лечења кажњава се. Ординирајући лекар водиће 
o овоме рачуна и у случају потребе пријавнти na- 
цијента надлежној санитетској власти. Разуме се 
само no себн, да je вођење списка оболелпх као И 
пријава строго дискретна. Наррчита важност no- 
лаже се као и при другим заразним болестима na 
изналажење извора заразе a у циљу предузимања 
профилактичних мера. Ако je потребно, оболели се 
због песавсспостп п иехата може прппудпо смести. 
гп у бдлницу радп лсчења. Cfpore казне предви- 
Ijene су за лица која заразе другог из пехата илп 
аамерпо. У закоиу je псто тако oopahena пажња 
профилоктичпим мерама. Жене и девојке без посла, 
које су у опаспости да nocpnv, биће смештене у на- 
рочпте установе, док им сс ne нађе залослење. Ма- 
лолетпи, оба пола, ако су морално хч-рожоии, биће 
смештепи у друге породпце илн у посебпе устапо- 
пс, a роди'гелл1ма се одузима очнпска власт. 

Полпо обапештење заузима нарочито место у 
оиом закону. Водећи рачуна <> приликама у нашој 
cpe.uinii, омладппа he почев ОД'15 lo.uma од струч- 
пих лица бити обавештаиапа na погодан наЧИН D 
зпачеП)у полпих болести и њиховкм последицама 
no  пародпо здравл.е.  (Аплауз). 

Спозпаја да проституција npeicran.i.a једаи 
од главпнх узрока ширењу II(J,'HIIIX болести, no- 
такла mac je да решење тога тешког проблома до- 
песемо у оквпру овога закопа. To je тим потреб- 
nnje niTo проституцпја nuje само пзвор болести 
него ie ona морална срамота и етичко ругло за ци- 
вилизовани иарод. He може се даље грпетп да из- 

весна лица иедостојпим и срамним продавањем 
свога тела зарађују сретства за сопствепп опста- 
пак n тпме омогућавају да пх други експлоатишу. 
Паш Кривични закон даје пам могућности да про- 
ституцију директно и ивдиректно сузбијамо, a 
овим закомом je проституција као n држање јав- 
них кућа стрикшо забрањена. Органу, коме се nO- 
верава спровођење овога закопа, т.ј. Мипнстарству 
социјалне политике и кародног здравл>а, закоп 
ставља у дужност да брижл>иво испитује све уз- 
роке простптуције н ширења веиеричних болестп, 
re да предузима најенергичније мере за њихово 
сузбијап.е, мере које lie се и правплппком пропи- 
сатн. 

Доследан здравственој политици мојих прег- 
ходника у Министарству, који су се у овоме До- 
му вазда изјашњавали у питању проституције за 
аболицију, ja сам у предложеном закону потпуно 
провео тај систем у /надп и очекивању да hy na- 
iiliii *\л одобрење и разумевање нашег сељачког 
парода, који у сиојој душп oceha одвратност пре- 
ма проституцији и свим њезиним социјалним ona- 
сностима. (Одобравање). 

Мислим, да liCMo ca овим својпм поступком 
предњачити рсталим државама na Балкану, да се 
у својој борбп протпв тог друштвеног зла што 
npe определе за iicrn метод рада. 

Kao чисто pacno — хигијшска мера у Закону 
je предвиђена здравствека контрола мушкараца 
upe ступања у брак. Ta je мера парочито важна, 
кад се уочп, колико je бракова разорено и колико 
деце хередитарно оптерсћене. Водећи рачуна o 
културном степену нашег света, и o обичајима и 
начину живота у извесним крајевима »ame земље, 
та  je  мера  допета   у  предложеној  форМИ. 

Увереп, да OBiaj закоп пма својпх педостата- 
ка, али с обзиром na шове прилпке, и време у KO- 
је.м живимо, сматрам да одговара наигим захт«,'- 
вима. 

Како смо, господо, npe неколико дана допели 
закон који има за задатак да физички одгаји и 
васпита наш парод, мислим да je потребно сада 
да допесемо закоп који има са моралпе стране да 
га noMorne и да na одржп na onoj чистој висиии 
иа којој се n дапас одржава name село. (Бурно 
одобравање и аплауз), 

Из тнх разлога молим^ да п1)имите Закон како 
je предложеи и пајлепша вам хвала na томе. (Одо- 
бравање и аплауз). 

Потпретселппк др. Авдо Хасанбеговић: Са ва- 
miiM пристанком ja hy да закључим данашшу сед- 
ницу и предлажем вам за наредну седницу следе- 
hn дневни ред: 

1 — Продужење претреса извештаја Одбора 
за проучавање законског пројеката o сузбијашу 
полних болести; и 

2 — Избор одбора за проучавање уредаба 
Министарског саввта које су данас поднесене Ha- 
родној скупштини и пред Народном скупштином 
саопштепе. 

Прима ли Народна скупштина onaj дневни 
ред?  (Прпма). 

Идућу седницу заказујем за сутра, у 10 сати 
npe подне, са примљеним дневним редом, a да- 
нашњу седницу закључујем. 

Седница je закључена у  12,30 часова. 
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ПРИЛОЗИ 
ИНТЕРПЕЛАЦИЈА 

Ристе Ђокића и другова, народнпх посланика, наМинистра шума и рудника o раду Управе жељезар'.1 

, у Зеници. 

ГОСПОДИМЕ  МИНИСТРЕ, 

Иаша јавност, иарочито ближа околина Capa- 
jena, ii сада живи у једној атмосфери iiienoBe|)cii>:i 
спрам управе индустрије жељеза у Зеници, у KO- 
JOJ je држава сувласпик са 2/3 акција. 

Biiiie Вам познато, Госиодине Министре, да 
je Окружни суд у Сарајеву приликом једног no- 
лмтичког процеса установпо да je само један П0- 
средник шеки Салко Војводић у једној пословној 
годипи покрао 81.000 кгр. израђеног жељеза. 

Ни противу Салка BoJBOAiiiia, пи иротиву ње- 
говнх ортака у иидустрији жељеза Вама подре1;е- 
ио Мннистарство није предузело ннкакве кораке 
за заштиту државиих добара, a сада се понсво no- 
јавл.ује једна милиоиска афера, коју изводи нај- 
већи чиновник Вама подређенога Министарства, 
no злу гллсу добро познати г. инжињер Никола 
Беланчић. 

Ради се o следећем; 
Сарајевска дирекција државних жел.езпнца 

имала je у Јелендолу код Чачка велику neii за па- 
Л>ење креча. Како je та пећ за rauieti>e креча до- 
шла у закуп једнога Талијша који се зове Салва- 
рр,    бићс говора    na другом мјесту,    али симпа- 

као потрошач    за сву количину 
појавнла    имдустрнја  жел>еза  у 

тичио je да    се 
ципк магнезита 
Зеници. 

Најчудније долази да поменути Салваро од 
индустрије жељеза у Зеници потражује a инжн- 
њер Беланчић у својству претседника Управног 
одбора препоручује да се Салвару позаЈми 
2,000.000 динара за оправак neim v Јелендолу, ■— 
што заправо значи иозајмица прољетног капи- 
тала. 

Поводом овога ja Вас питам Господине Ми- 
иистре: 

1 — Да ли Ви за овај случај примате моралну 
одговориост o раду Вама подређених oprana; 

2 — Да ли сте воллш у интересу државе да 
спречнте ове  штетпе  подухвате; 

У смислу Заксмна o пословпом 1)еду у Народ- 
noj скупштини тражим хитан усмепп одговор no 
паведепом  предмету. 

17 повембра 1933 године 
у Београду. 

Народни посланици- 

Ристо Ђокић, с. р. 
Мнлан Божнћ, с. р. 

ИНТЕРПЕЛАЦИЈА 

др. Мплапа Метикоша, иародпог посланика, на Мннистра caoopaliaja o ревизији бесплатних карата 
на железницама и бродовима 

ГОСПОДИНЕ МИНИСТРЕ, 

Опажа се, да приходп државпх железница 
на путничком саобраКају сталпо опадају, na су 
радп тога путнпчке Tapii(|)e морале бити повишепе, 
што пије оправдагш. У другим државама, у Пол>- 
ској, Чехословачкој na чак n у Мађарској путпи- 
чке тарпфе, a и теретие, спижеие су, ради тешке 
привредпе крпзе, јер се тамо разумпо кскоришћу- 
je саобраћај као сретство промета. Код nac смо и- 
малп na стотане бесплатпих возова за партијске 
зборове ЈРСД страпке, na штету државних желез- 
пица, a осим тога имамо у промету тако много 
бесплатних карата за прсвоз na железницама и 
бродовмма, као ни једна друга држава na свету. У 
једном путпичком возу, покуса ради, утврђено je, 
да се у npuoj класи возило 99% пугаика са бесплат- 
пом картом, a у другој класи истога воза 76% са 
бесплатиом картом n у трећој класи истог воза би- 
ло je 34% путника са бесплатпом картом. Према 
томе ne треба се чудити дефпциту наших желез- 
ппца n бродова, док се овако радп. Потребно би 
било да се ово пптап.е узме озбпљпо у расматра- 
ње, да се ревидпрају сви досадаљп правилници no 
овој стварп и да се ревидира сва лоша пракоа око 

издавања бесплатних карата за превоз путнпка. 
Има случајева, да се one карте, које су добпла по- 
једппа лпца, предају лпцима ma искорпшћење во- 
зарине, уз малу оштету, то опажају n кондуктери 
na железпнцама a ne смеју да легитимирају дотн- 
чна лица, јер бссплатпа карта гласп na доноспот, 
без легитимације. Потрсбпо би било пригодом са- 
става буџета, да свако Мшистарство одпоспо cna- 
ко падлештво упесе у свој буџет као расход за 
паплату опог броја железничких карата, којн ће 
паушалпо платпти Мипистарству саобраћаја a исто 
тако да се то учппп и у буџету Народпе скупшти 
ne н Cenara, тако, да за све бесплатне карте буду 
осигурани приходи државпим железпицама у 6v- 
џету Мипистарства саобраћаја' исказапи као при- 
ходп a у разпнм Министарствима да буду истак- 
нути као расходп за осигурање паплате за одре- 
ђени број бесплатппх карата које je дотично Мн- 
ипстарство од Мипистарства саобраћаја трсбало да 
npiiMii. Тиме бп бнла омогућена и контрола пад 
злоупотребама које се сада па велико вршс са бес- 
платним картама, јер ће свако падлештпо моратн 
воднтп тачпу евпдепцпју ради својих бесплатних 
карата које прпми. 

Пошто бп се на тај пачнп осигуралн приходп 
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државних железница, то сам слободаи да Вас умп- 
лим, Господине Мииистре, да ми нзволнте усмено 
у Народпој скупштини одговориги: 

1 — Je ли Вам познато колико има укупно 
бесплатних карата за превоз пушика na желез- 
мицама и бродовима Краљевине Југославије, јер 
raj број нзноси сигурно далеко преко педесет хи- 
љада? 

2 — Шта каните учинити да се обави ревизија 
свих издашнх бесплатних карата за превоз na же- 
лезиицама и бродовима уз измену правилника o 
издавању бесплатних карата и уз измену праксе, 
која се уобичајила na штету прихода државних 
железннца и б|)одова? 

3 — Каните ли тражити да се no свим буџе- 
•niNia  осигурају накнаде за све бесплаше  карте, 

које се издају поједииим надлештвнма и поједин- 
цима? 

4 — Кашгге ли привести казни свс one, који 
су пропустом у служби омогу11Илп издавање тако 
огромног броја бесплатннх превозних карата док 
се штеди ma издавању бесплатних карата за превоз 
кућама својим беспослених радника, који су у бе- 
ди и очају? 

Изволите, Господине Министре, примити у- 
верење o мом одличпом поштовању. 

17 новембра 1933 године 
у Београду. 

Др. Милан Метикош, с. р. 
народпи посланик 

ИИТЕРПЕЛАЦИЈЛ 

др. Иваиа ЛончаревнКа н другова, народпих послашша, на Министра трговнне и индустрпје o откупу 
књиге СавиЈш М. Миливоја „Hama ИНдустрија, трговина, заиати и пол>011ривреда''. 

ГОСПОДИНЕ МИ11ИСТРЕ, 

Дана 14 XI о. г. нзјавио je Мииистар грађе- 
вина г. др. Стјепан Сркуљ иа моје тражење хит- 
иости и првенства за ннтерпелацију o XI књизн 12 
свесци Савића М. Миливоја под насловом: „Наша 
индустрија, трговина, занати и пољопривреда" — 
да тражено првенство не може прнмнти с разло- 
га, што сте му приопћили, да југословенско Мипи- 
старство трговине и индустрије ову i<ibnry чије као 
своје нздаи>с нздало, како je досад радило, већ да 
je само решнло, да откупи известан број, кад књн- 
ra буде штаљшана. 

Како je та књига са свим својим бљутавим 
нападима на хрватске народне и вјерске светиње 
слободпо Beli отштампана, тражимо да на.м у Ihi- 

родпој скупштини na ову интерпелацију хитно и 
првспствено одговорнте: 

Колико сте примерака 12 свеске XI књнге „Ha- 
ma индустрнја, трговшга, запати и пољопривреда" 
Савића М. Милнвоја na терет државпог буџета от- 
к\ пили, кад београдски књижар r. Геца Коп купце 
ове фамозне књиге шаље у Ваше Министарство 
na иазар? 

За ову интерпелацију тражимо хитност и пр- 
BCllCTBO. 

Београд, 18-Х1 1933. 

Народни посланици: 
Др. Иван Лончаревић с. р.,   др. Никола Никнћ с. р. 
др. Фрањо Грубер с. р.,    Ловро Кнежевић с. р;, 

Стјепаи Вал.авец с. р. 

МИ11ИСТАРСТВО  ФИНАНСИЈА 
KPAJbEBHHE ЛУГОСЛАВИЛЕ 

Оделзење царина 
Бр. 31923 

IV 
17 иовембра 1933 г. 

у Београду. 

ГОСПОДИНУ 

Др. КОСТИ КУМАНУДИ 
Претседмнку Народне скупштине 

БЕОГРАД. 

ГОСПОДИНЕ ПРЕТСЕДНИЧЕ, 

Ha основу члаиа 63 Устава и овлашћења датог 
ми Указом IberoBor Велнчапства Крал.а од 17 ио- 
вембра 1933 годние, част ми je у прилогу под ./• 
доставнтн Вам предлог закона o измеиама и до- 
пунама члака 29, 34, 40, 43, 56 и 166 Царипског за- 
коиа, с молбом да na поднесете Народној скуп- 
штини na pemen.e ii одобрење, a потом изволнте 
дал>е поступита. 

Примите, Господине Претседниче, уверење мог 
одличиог поштовања. 

Министар (|)iniaiiciija, 
Др. Мнлорад Tjopheeuh с. р. 
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ми 
АЛЕКСАНДАР  I 

lio мплостп Божјој и no.'uu народној 
КраЛ) Југославије 

Ha предлог Нашег Миннстра финанснја, a <ia осиону чл. 63 Устапа п no саслушању Мпиистар- 
ског савета, решили смо и решавамо: 

Овлашћује се Ham Минмстар (|)nnaiiciija, даможе подпетп Народном претстапииштпу предлог 
закоиа o пзмеиама и допупама чл. 29, 84, 40, 43, бб и 166 Царинскрг закона, од 2Л јапуара 1899 го- 
цине. 

17 новембра 1933 године АЛЕКСАНДАР, с. р. 
у Београду. 

Министар фимансија, 
Др. Милорад TaopheBHh, с. р. 

ПРЕДЛОГ ЗАКОНА 

o изменама н допукама члана 29, 34, 40, 43, 56 и 1G6 Царинског закона, од 23 јануара 1899 годнно, 
a нзмењен и допуњен 23 фебруара 1904 године. 

§  1 

Члапу 29 додаје сс нов, други став којн гласи; 
„Царињење робе се састоји нз подиошсиЈа 

декларације, прорачуна, дажбина прегледа робе и 
\'11лате дажбипа." 

Члапу 34 додаје сс нои, други, став, који гласи: 
„Подношење исправа no извршеном цариње- 

њу није допуштено, нити се na основу њих може 
захтевати tipepahaij плаћених дажбина изузев 
случајева предвиђених посебним законом". 

Члану 40 додаје се <ia крају напомена која 
гласи: 

„Helie се сматрати да Je преглед робе преки- 
дан када се роба ради утврђивања каквоће шал>с 
na стручно испитиван.е." 

Члану 43 додаје се na 1<|)ај\- напомена која 
гласи: 

„Записник састављен no добивеном извешта- 
ју o пзвршепом стручном  пспптпнппа'  робе, сма- 

траће се као записник којп je саставл>еп одмах no 
извршеном прегледу робе." 

Члан 56 мења се n гласп: 
„Погрешно и неумешо naiuialiene дажбине, 

које се na цориварницаиа наплаћују, враћају се 
иа захтев сопствепика робе у року од шест Mece- 
nu, од дапа када су иаплаћене." 

Став првп члана 166 мења се и гласи: 
„Ko у декл^рацији ne прпјавп какву робу, или 

iipnjami ШЊу колпчппу, другу каквоћу пли мап.у 
вредиост, која бп повлачпла пла^ање мањих даж- 
бина, na се прегледом извршешш no чл. 40 и 41 
овога Закона то открије, казниће се паплатом ne- 
тогубпх дажбина на такву робу (царине, трошарм- 
«е, скулног пореза, споредпе таксе n др.) поред «а- 
плате редовппх дажбипа. 

§ 2 
Onaj Закон ступа na снагу na дан обнародова- 

ња у „Службеним новинама". 

МИНИСТАРСТВС) ФИНАНСИЛА 
КРАЛјЕВИНЕ ЛУГОСЛАВИЈЕ 

Одел>ен>е државних дугова и државног кредита 
Вр. 34.3(i9 

Vi 
17 повембра   1933 године 

у Београду. 

ГОСПОДИНУ 
11РЕТСЕД1II1КУ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ 

H е o i" p a д 

ПОСПОДИНЕ ПРЕТСЕДНИЧЕ, 
Ha оспову чл. 63 Устава n овлашћен>а датог 

мн Указом Његовог Величанства Краља од 17 но> 

вембра 1933, част ми je у прилогу под ./. доставити 
Вам предлог закопа o изменама и допунама у За- 
кону o исплати ратне штете, v Уредби o 7% ипве- 
стиционом зајму од 500.000.000.— динара, у Пра- 
вилпику o финшсијској ликвндацији аграрних од- 
noca у Bocnn и Херцегбвитш у Закоиу o (|)Hiiaii- 
сијској ликвидацији оштета за беглучке земЛ)е у 
Bocnn n Херцеговини, с молбом да na подпесете 
11а1Н)дпој скупштини на решење и одобрење, и no- 
том изволите даље прстуцити. 

Примите,   Господипе   Претседниче,   уверење 
мога одличног попгговања. 

Mnnncrap финајнсија, 
Др. Мил. Ђорђевић, с. р, 
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МИ 
АЛЕКСАНДАР  I 

lio милости Божјој ii DO.i,и народној 
Кралз Југославије 

Ha прсдлог нашег Министра финансија!, no саслушању Нашег Министарског савета-, a иа ошо- 
иу члана 63 Устава, решили смо и решанамо: 

ОвлашИује се Ham Министар финаноија да Народном претставништву   поднесе на   решење и 
одобрење: 

Предлог закоиа o пзменама и дотпама у Закону o исплати ратне штете, у Уредби o 7% пн- 
иестицнопом зајму од 500,000.000.— димара, у Правилнику o финансијској ликвидацији аграрнчх 
одпоса у Босни и Херцеговиии и у Закопу o финансијској ликвидацији оштета за беглучке SCM.I.C 
у Босни п Херцсгонппи. 

Ham Мнппстар финансија нека изврши овај Указ. 

17 новембра 1933 год. 
у Београду. 

Министар финаисија, 
Др. Мил. Ђорђевић! с. р. 

АЛЕКСАНДАР, с. р. 

ПРЕДЛОГ ЗАКОНА 

o измеиама и допунама у Зако^у o псплатп раткс штете, у Уредби o 7% инвестиционом зајму од 
500,000.000.— димара, у Правплимку o финансијској ликвидацији агрЗрних односа у Boc:iii м Хер- 
цеговинп м у Зако >у o финансијској ликвидацији  оштета за беглучке земл>г у Босни и Херцеговини, 

Члан I 
Члап 3 Закона o исплати ратне штете мења сс 

и гласи: 
Обвезнице ове 2^ процентне државне рентс 

амортизују се за 50 година, родунајући од 1 јануа- 
pa 1924, према амортизационом плапу који ће Мн- 
пнстар финансија накнадно утврдити и унети у 
текст пових обвезпица, кад ове буду пуштене у on- 
тицај. 

Амортизација се врши путем откупа обвезпч- 
ца иа берзн, све док курс истих буде нижн од њн- 
хове иомииалие вредностп, нли путем извлачења, 
кад курс обвезница достигне ii.ui пређе њихову 
номиналну вредност. 

У случају амортизације путем откупа обвезни- 
na na берзм, откуп he бити пршен све до потпуног 
искоришћења одобреног буџетског кредита за a- 
нортиаацију дуга у дбтичној години. Откупљени 
вишкови преко износа предвиђених у амортизаци- 
оном, плану служнИе na cicpahiiBaihc рока трајања 
амортизације дуга. 

У псту сврху служМКе и сви износи обвезппца 
којима буде плаћена набављена роба ш рачуи ре- 
парација од стране приватних лица и устаиова, као 
м којнма буле ii.iaiiena Kvii.beua роба из ратног 
плена. 

У случају амортизације путем. извлачења, ова 
последиЈа биће вршена у Одељењу државних ду- 
гова и државног кредита 15 Јануара сваке годиие 
или првог парсдног радМОГ дап;1, ако 15 јануара б\ - 
де празничпи даи. Бројеви пзвучсиих обвезница 
oniic објављени преко „Службепих новина". Инте- 
рес no амортизованим обвезницама путем извла- 
чења престаје reliii од 1 фебруара one године у KO- 
JOJ Je одпоспо извлачење нзвршено. 

Члап 2 
Hpiiii став члапа 4 Закона o исплати ратне ште- 

те мења се и гласи: 

Интерес који noće one обвезнице плаћаће се no 
поднетим купонима шестомесечно и уназад, сваког 
i фебруара и 1 августа. Ншзплаћени интерес за- 
старева за годину дана. Амортизовапе обвезнице 
путем извлачења плаћаће се почев од 1 марта сва- 
ке године у номиналном изпосу. Неподигпуте суме 
за паплату извучених амортизОваних обвезница 
застаревају за пет година. Приликом подношења 
na нсплату, амортизоване обвезнице морају шоситн 
све KMione који доспевају na наплату после I фе- 
бруара one годише у којој Je одчшсно извлачење 
за амортизацију извршено. У противном случају, 
вредност спих недостајућих купона биће бдбиве- 
не од вредности саме обвезнице. 

Члан 3 
Нрви и други став члана 5 Закона o исплатн 

рапме штете мења ге n гласи: 
()бвезнице издате no овом Закону играју na 

згодитке. Згоднтака има сваке године (i92, распо- 
дељених у четпри вучења, која се врше na дан 1 
марта, 1 јуна, 1 септембра и 1 децембра, односно 
првог наредног радног лапа ако ови дани буду 
празнични, у Одељењу државних дугова и држав- 
ног кредпта. У сваком од ових вучења пма no 17.5 
згодитака, од којих су један од 200.000. — дшшра, 
два од no 100.000.— динара, пет од no 50.000.— 
динара, петнаест од no 20.000.— динара, педесет од 
no л.000.— динара n сто од no 3.000.— дивара. 

Извучепи згодитци почињу се исплаћивати no 
истеку месец дана од дана односног извлачења. 
Приликом подношења иа исплату, обвезнице које 
су извукле згодитке морају носити све купоне ко- 
Ји доспевају na наплату после дана њиховог извла- 
чења. У противном случају, вредност свих ових 
купона onlie одбивена од вредности згодитка који 
Je обвезница извукла. 

Обвезница која Je извукла згодитак сматра се 
самим тим  као амортизована. 
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Члаи 4. 

Члан 3 Уредбе o 7% инвестиционом зајму од 
500,000.000.— динара мења се и гласи: 

Интерес сс плаћа no истеку сваких шест мс- 
сеци. Амортизација се ri|iiiin путем откупа обвезии- 
ца на берзи, све док курс истих буде нижн од њи- 
ховс номиналне вредности, или путем нзвлачења, 
кад курс обвсзпица достнгнс или npehe њихову 
номи^алну врсдмост. 

У случају амортизације путем откупа обвезии- 
ца на берзн, откуп Ие битн вршен све до потпуног 
HCKopiimliCii.a одобреиог буџетског креднта за а- 
мортнзацију дуга у дотичној години. OTKymbeiin 
вишкови иреко износа предвиђених у амортизаци- 
оном плану служиће на скраћивање рока трајања 
амортизације дуга. 

У случају амортизације путем извлaчelba, ова 
последња биће вршепа у Одел>е11>у државпнх ду- 
гова и државног кредита 15 јула сваке године или 
првог наредног радног дана, ако 15 јула буде праз- 
ничан дан. Бројевн извучених обвезница биће об- 
јавл>ени преко „Службених новина". Амортнзоване 
обвезннце путем извлачења исплаћују се почев од 
15 септембра сваке годнне, од кога даиа престаје 
тећи и иптерес по њима. 

Члаи 5 

Члан 5 Правилника доиетог na основу члана 24 
Уредбе o финансијској ликвидацијн аграртих од- 
поса у Боспп и Херцеговипи Mciba се и гласи: 

Амортизација обвезница В1)ши сс no аморти- 
зацноиом плану оштампаном na свакој обвезници, 
и то путем откупа «а берзи, све док куро обвезпица 
буде нижи од љнхове помнпалие вредмости, или 
путем извлачења, кад курс обвезница достигне или 
npel)e ii>iixoBy номиналну вредпост. 

У случају амортизацнје путем откупа обвез- 
ишца и-л берзн, откуп iie бнтн вршеп све до потпу- 
ног искоришћења одобреног буџетског кредита за 
амортизацију дуга у дотичној години. Откупљени 
вишкови преко износа предвиђених у амортиза- 
ционом плану служиће на скраћивање рока траја- 
и.a амортизације дуга. 

У случају амортизације путем извлачсња, ona 
последња 6niie вршена у Одел>ењу државних ду- 
гова и државног кредита, 2 јануара сваке године 
нли првог наредног радног дана, ако 2 јануара бу- 
де празинчал дап. Бројеви нзвучеиих обвезпица 
биће објављени преко „Службених шовипа". Амор- 
тнзовапе обвезмице путем извлаче1ва исплаћују се 
почев од 1 маја сваке године, од кога дана пре- 
стаје тећн и интерес no њима. Амортизоване обвез- 
иице путем извлачења морају имати све недоспе- 
ле купопе, ипачс he се вредпост купопа који ис 
достају одбитн iipn нсплати обвезпице. 

Члан 6 

Амортизација обвезиица врши се према амор- 
тизационим плаповима, утвр1)еним. за сваку емнси- 
ју посебице. Обвезнице прве емисије, у номинал- 
noM нзиосу од 150,000.000.— динара, носе серије од 
1—6000. Обвезннце друге емнсије, у номшшлпом 
изиосу од 200,000.000.— дниара, посе серије од 
6001—14000. Обвезпнце rpehe емисије, у поминал- 
noM нзносу од 150,000,000.— динара, иосе серије 
од 14001—20.000. 

Амортизацнја се врши путем откупа обвезии- 
ца na берзи, све док курс истнх буде ннжи од њи- 
хове номнналне вредиости, илн путем извлачељл 
кад курс обвезница достигне илн пређе ibnxoBy по- 
миналну вредност. 

У случају амортнзацнје путем откупа обвезпи- 
ца на берзи откуи iie бити вршеи све до потпумог 
iicKopinulieiba одобреног буметског кредита за а- 
мортизацију дуга у дотичиој годннн. Огкупл.еии 
вишковн преко износа предвиђених у амортиза- 
цпо41им плановима служиће na скраћивање рока 
трајан.а  амортизације  дуга. 

У случају амортизације путем нзвлачења, ова 
последња биће вршена у Оде.Ђењу државпих дуго- 
ва и државног кредита, 2 иовембра сваке годипс 
или првог иаредног радног дапа, ако 2 новембра 
буде празничан дан. 

Амортизоване обвезпице путем нзвлачења ис- 
плаћиваће се no номиналној вредпости почев од J 
јамуара наредне године по обављеном нзвлачењу, 
када престаје TCIIH и интерес no њима. Амортизо- 
вапе обвезнице путем извлачења мора.ју поситп све 
недоспеле купоие, нначе he се вредпост купона KO- 
JU  недостају одбити при исплати обвезпице. 

Прелазна наређења. 

Члан 7 

Први шестомесечни купон са новог купонског 
табака 2^%  државпе лутријске ренте    за ратпу 
штету 6iiiie пуштеи у исплату 1 августа 1934. 

Члан 8 

Амортизација обвезпнца 2У'% државпе лутриј- 
скс репте за ратиу штету 6nlie извршсиа, у току 
буџетске 1933/34 годиие, путем откупа на берзи, све 
до потпуиог искоришћења одобреког кредита у 
ту свЈ^ху у буџету за  1933/34 годпиу. 

Члан 9 

Одобрени кредит у буџету за 1933/34 годину за 
амортизацнју 7$ ипвестициоиог за.јма од дишра 
500,000.000.—•, повећаће се, у смислу одредаба овог 
закона, до износа предвиђеног амортнзационим 
планом. Ово повећање извршиће се на терет бу- 
џетских резервннх кредита. 

Члан 8 Закопа o фишнснјској ликвидацији 
оштета за беглучкс земл.е, досу1)еинх no Закоиу o 
беглучким землЈама у Босни n Херцеговини, меп.а 
се и гласи: 

Члан 10 

Овај Закон ступа у живот чим га Краљ потпи- 
ше и у „Службеним новинама" буде обиародовам. 
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МИНИСТАРСТВО   ФИ11AI1СИЈА 
Краљевине Југославије 

Одељење пореза 
Бр. 99943 

III 
14-Х1-1933 год. 
у Београду. 

ГОСПОДИНУ 

ПРЕТСЕДНИКУ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ 
Б е o г p a д 

ГОСПОДИНЕ ПРЕТСЕДИИЧЕ, 
Ha ошову § 51 Закоиа o пословпом реду у На- 

родној скупштини и овлашћења датог ми Указом 
Његовог Величаиства Крал>а бр. 98.592 од 7 новем- 
бра 1933 године, част ми je у прилогу под ./■ доста- 
вити Вам предлог закона o изменама и допуиама 
у Закону o државпој трошарини с молбом, да га 
подмесете Народној скупштнпи na решење. 

Примнте, Господине Претседаиче, и овом upn- 
лнком VBepeibc o мом особитом поштовању. — 

Мшшстар  финансија 
Др. Мил. ЂорђевиЈ!, с. р. 

MM 
АЛЕКСАНДАР  I 

По милостн Божјој и вол,и народној 
Крал> Југослави.је 

Ha предлог Нашег Мнннстра фннансија, a по саслушању Нашег Министарског савета, a на 
основу члана 63 Устава решили смо и решавамо: 

Овлашћује се Наш Министар финаноија даможе поднети Народном претставништву на ре 
шење „Предлог закона o изменама и допуМма Закона o државној трошарини". 

Ham  Министар  финансија нека изврши овај Указ. 

7 новембра 1933 год. 
у Београду. 

Мииистар финансија, 
Др. Мил. Ђорђевнћ, с. р. 

АЛЕКСАНДАР, с. р. 

ПРЕДЛОГ ЗАКОНА 
o 

нзмснама н допунама Закона o државној 
трошарнни. 

§ 1 
трошарипм У тач. 2 чл. 72 Закоиа o државној 

место: „400" ставити „800". 

§2 
У тач. 12 истога члаиа изостаинти речи: „Из- 

рађену од дрвета". 

§3 
После тачке 13 додати ишве тачке 13a и 136 

које гласе: 
„13a Плинско уље: 
Ha плннско уљс и све оне дестилате сирове 

naijiTe који имају особине плинског уља, ма под 
којим  се  именом  појавили,  од  100 кгр. 

Напомена. Ова трошариш се плаћа без обзи- 
ра за коју сс сврху троши плнпско уље. 

Трошарина се има шаплатити прн увозу нз и- 
ностранства, a код домаКих рафиперија гтре uv- 
штања у промет. 

„136 Ул.л и масти за подмазивање: 
Ha сва уља и масти за подмазнвање, без обзи- 

ра од чега се производе, од 100 кгр.     200.— дии. 
Напомена. Трошарина се има платити при уво- 

зу из инострамства, a код домаИих рафинерија njie 
пуштања у промет. Коломаст ис подлежн држав- 
ii()j трошарини. 

§4 
После тач.  14 истога члапа додатн нове тачкс 

које гласе: 

„15 Даскс, летве, штафлс u планке: 
Даске, летве, штафле и планке н остале њима 

сличне израђевине од дрвета, ма под којим нази- 
вима, сем букових, церових и врбових од 
1  м3 20.— дии 
букове, церове и врбове од 1 м:!    .     .      10.— дин. 

16 Паркет свих врста од 1 м'-'     .       5.— дин. 
17 Гредс, диреци и праговп: 
Греде, диреци и прагови и остали дрвени гра- 

1)евиискк материјал ове врсте, ма под којим име- 
ном, сем букових, церових н врбових од 
1 м8 15.— днн 

7.50 дин. букови, церовн и врбови од 1 м3    . 
/8 Облa грађа: 
Обла грађа сем букове, цсрове и врбове 

ОД IM
3 10.— ДИН. 

букова, церова и врбова од 1 Ms     .     .       5,— днн 
Напомена уз тач. 15, 16, 17 и 18. 
1 — Kao обла грађа која подлежи плаћању др- 

жаине трошариме, сматра се ona грађа, отсечена 
од четинастих дрвета, која na дебл.ем крају има 
lutuie од 10 см. дебљине у пречнику не рачунајући 
кору, a код осталих врста лрвета она, која на де- 
бљем крају има више од 12 см. дебљине у пречни- 
ку ие рачунајући кору. 

2 — Наплате државне трошарнне на даске, ле- 
тве, штафле, планке, паркет, греде, даске, као и на 
облу грађу вршиће се у стругарама (пилаиама) пре 
пуштања у промет и потрошн.у. У том цифу стрз'- 
гаре he водити прописане i<ii)iire no обрасцу, koju 
буде пропнсан. 
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3 — Држагзиа T|)otuapi::ia na праговс иаилаћи- 
ваће се приликом испоруке државним или привах- 
ним железницама. 

4 — Предмети из тач. 15, 16, 17 и 18 овога чла- 
на израђени иаи стругара (пилана) подлежу такођс 
п ialuiii>\- лржавне трошарине и то онда, када се 
стављају у промет и потрбшњу. 

5 —■ Дрва за гориво н.е подлежу плаћању др- 
жавне трошарине. 

0 — Ha дан ступања иа снагу овог Закрна и,;- 
вршиће m попис залиха дрвене грађе код струга- 
ра и^основати књига евидонције производње и 
продаје како буде прописано. 

19 Греде п стубови гвоздени и чсличпп од 
100 кгр 10.—дин. 

Напомепа. Произвођачи гвоздених и челич- 
нпх стубова у земл.и oiilio дужни водити књигу 
производње и продајс како буде проиисаио. 

20 Обичис цигле, цреп п ћераииде: 

ОД  1.000 ком 10.— дип. 
Остале врсте цигала, ксрамичие  плочпце сва- 

кс врсте и делови neliii од сваког комада 0.50 дин. 

§ 5 
Кад овај Закон ступи на си.иу пописаће се за- 

лихе трошаринских предмета из тач. 2, 13a), 136), 
15, 16, 17, 18, 19 и 20 члана 72 Закома o државној 
трошарини код продаваца na ситно и na вслико и 
наплатити разлика односпо ново-заведсна троша- 
рина. Количине no 55 krp. кафе и до о0 кгр. оста- 
лнх предмета, до 5 м3 дрвета одкосно до 500 ко- 
мада цигала и т. д. nche сс пописивати, нити тро- 
шарина наплатити. 

§ (i 
Овај Закон ступа na снагу кад ra  Краљ пог- 

iiniue, a обавезиу силу добија кад сс обнародује у 
„Службеним новинама", 

MUHI ICTAPCTBO   ФИ11A11СИЈА 
Краљевине Југославије 

Одељење пореза 
Бр. 99944 

111 
14-XI-1933 год. 
у Београду. 

ГОСПОДИНУ 

11РЕТСЕДНИКУ  I [АРОД1IE  СКУЈI11IT111 Ili 

13 e o г p a д 

ГОСПОДИНЕ ПРЕТСЕДНИЧЕ, 

Ha основу § 51 Закрна o гтословном реду у 
Народној скупштини и овлашћења датог ми Ука- 
зом Његовог Величапства Крал>а Нр. 98.594 од 7 
новембра 1933 године, част ми je у прилогу под 
. /. доставити Вам предлог закона за измене и до- 
пуне Закона o непосредним порезима, Закона o 
скупном порезу na пословни промет и Закона o 
порезу на нежењеиа лица и пореском ослобо1)е11.у 
лица са деветоро и више деце с молбом, да ra под- 
н!есете Народној скупштини na решење. 

Примите, Господине Протседппче, n ово.м при- 
ликом уверење o мом особитрм попЈтовап.у. 

Министар   финансија' 
Др. Мил. Ћорђевпћ, с. р. 

МИ 
АЛЕКСАНДАР I 

lio MU.ionn Божјој u вољи народној 
Kpa.i. Југославиде 

Ha предлог Нашег Министра финансија, a no саслушању Нашег" Министарског савета, a na 
основу члана 63 Устава решили смо и решавамо: 

Овлашћује се Ham Министар финансија да може поднети Народном лретставнпштву на реше- 
ihc ^Предлрг закона за измене и допуне Закана o непосредним порезима, Закона o скупном аорезу 
на послоени промет и Закона o порезу на нежењена лица и пореском ослобођењу лица са-деветоро 
n  Biime деце". 

Наш Миппстар финансија пека изврши овај Ука?.. 
АЈШКСАНДАР, с.  р. 

7 псвсмора 1933 годимс. 
у Београду. 

Министар финаисија, 
Др. Мнл. T)Opl)eBiili, с. р. 
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ПРЕДЛОГ ЗАКОНА 
за 

пзмене и допуне Закона o непосредним порезима, Закона o скупмом порезу na пословни промет и 
З^коиа o порезу на нежењена лица и пореском ослобођењу лнца са деветоро и више деце. 

§ 1 
Четврти став члана 3 Закона o непосредати 

порезима мења се и гласи: „Привремено ослобо- 
ijCim порез п порез који се разрезује no пнжој 
стопн, радн пореског олакшања, има се разрезати 
и ушети у целокупно задужење дотичпог ггореског 
обвезника, na се тај део порсза с позивом на од- 
носно ослобођење једновремено расходује поре- 
ском обвезнику". 

§ 2 
Други став тач. 15 у члану 32 мења се и гласи: 

„Исто тако ие ослобођавају се зграде, ко.је се mi- 
лазе у местима; у којима je седиште среза, среске 
испоставе, суда, пореске управе и у местима која 
су сада обухваћена, или he доцније битн обухва- 
hoiia Уредбом донетом на основу § 1 Грађевин- 
ског закона, као и у местима (селима) прско 5.000 
становника". 

i 

§ 3 
Тачка 2 и 3 члана 36 Закона o непосредним 

порезима мења се и гласи: 
„2 — у осталим градовима (варошима), бања- 

ма и летовалиштииа затим, у мсстима са седиштем 
бнло среза, среске испоставе, суда или пореске 
управе и у местима предпи1)спим Уредбом донетом 
иа осиову § 1 Грађевинског закона 25%; 

„3 — у осталим местпма 30%". 

§4 

Последња реченица у ставу (i чл. 37 II За- 
кона 0 иепосредмим порезима мења се и гласи: 
„ако се молба за порсско олакшање поднесе после 
овога рока, рачунаће се олакшап.с од дана поднетс 
молбе, a за време за које je молба касмије подне- 
сепа, губи се ираво на олакшање и порез се раз- 
резује у пуном износу". 

Први став тачке III члана 37 Закона o пепо- 
средиим порезима мења се н гласи: ,,3а зграде у 
местима (селима) са седиштем среза, среске испо- 
ставе, суда нлн пореске управе и у местима обу- 
хваћеним Уредбом донетом no § l Грађевшнског 
закона ако немају вмше од 2.000 стаиовиика, за- 
ТИМ за зграде вап варбшких, бањских и летова- 
ЛИШНИХ реопа, и осталим селима (местима) преко 
5.000 становника, које шису ослобо^еие пореза no 
чл. 32 и ne издају се иод кирију, a којс служе 
искључиво за становање земљорадника и ситних 
занатлија, Ј^азрезиваНе се кућарина основна и до- 
пунска, према! броју просторија за сташовање и 
бруто киријн утврђеној у овој таблици": 

Ha крају члана 37 Закона o непосредним no- 
резима додаје се нов став који гласи: „Порескп 
основица ие може ни у ком случају бити нижа од 
one no тач.  III овога Закона." 

§ 5 

11осле четвртог става члана 48 Закопа o ие- 
посредним порезима додаје се нов став: „У местн- 
ма за чије подручје постоји више порескнх упраиа, 

iiehe се вршити мов разрез пореза зоог преноса се- 
дишта радње у току пореског периода са терито- 
])ије  једне   пореске  упраие  па  терпторију друге." 

§ 6 

Последњн став члапа 52 Закана o непосред- 
ним иорезнма мења се и гласи: „Независно од чи- 
стог прихода, плаћају овај порез пре почетка за- 
нимања обвезмицн друге групе тач. 3 чл. 42, као 
и путујући агенти и трговачки путници поменути 
у другој групи la члана1 42, затим обвезпнци тре- 
he групе члаиа 42 Закона o'пепосредпнм порезима. 
Продавци лозова Државпе класне лутрије, агенти 
осигуравајућих друштава и ситне занатлије у ме- 
стима, за које важе одредбе тач. III чл. 37 Закона 
o шепосредннм порезима (тач. 26 чл. 42) плаћају 
порез у сталном изиосу no чл. 59 Закома o иепо- 
средннм порезима." 

§ 7 

У члану 53 Закона o непосредшш порезнма 
додаје се: „Пореска основица за сва индустријска 
предузећа и за трговачке радње на велико, a за 
остала предузећа ако су no законима обвезава во- 
дити трговачке кшиге утврдиће се no билансу за 
чију проверу важс одредбе прописане за обвезни- 
ке друштвеног пореза (чл. 81). 

Пореска осповица не може ни v ком случају 
бити маи.а од: двоструког до троструког износа 
кирије за стаи, ако ова mije всћа од 6.000.— дии. 
годишње; 

троструког до четвороструког износа кирије 
за стаи, ai^o je ова већа од 6.000.— дниара, a ие 
прелази  12.000.— дин. годипп^е; 

троструког до шестоструког изпоса кнрнје за 
стан, ако je ова већа од 12.000.— дии. a не прела- 
зн 24.000.— дин. годншње; 

четвороструког до осмоструког изпоса кирије 
за стаи, ако je ова Beha од 24.000.— дии. годиш- 
n>e. ГТовећаном изнбсу кирије за стаи, како je пг- 
пред VTnpijeiio додаје се према месту и положају 
радње, 25% до 100% кирије за локал радп.е. Мини- 
малпе ставке прорачунате према кирнји за стан и 
локал, увећају се за"25—100% ако порески обвез- 
ник држи аутомобил за личну употребу a за 10% 
за сваку гувернанту и приватног учитеља, као и 
за сваког члана кхНне послуге; ако их има више 
од једног, 

Утврђена кирија за стан, Јшањује се са 10% 
за свако малолетно a незбринуто дете, али тако, 
да одбитак не може бити Beiui од 40%. Потреоа 
већих просторија због врсте радње (на пр. код 
гвоЖђарских радња), даје право na сразмерно сма- 
n.en.e, a обратне чињенице на фазмерно повећање 
пореске основице, у колико na њу утиче кирија за 
локал. Под киријом се разуме накнада, која je у 
прошлој години no оцени за разрез кућарине утвр- 
i)ena за стап или локал, одноаш вредност стапа 
или локала (у сопствепој зградп) обвезпнка (свих 
ортака) течевине. Ако се радња води у зградп, 
која  ne   подлежп  кућарини,  прорачукаће  се  ми- 
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нималне ставке парификацијом или оцсиом вред- 
шости локала. 

Минималне ставке израчунаће се no овим од- 
редбама у оном случају, ако je зграда, односио 
стан у иоседу жепе или другог члана породицс 
Ko докаже да одржава ауто, плаћа послугу н стан 
нз другог Beli опорезаног прпхода, y3elie му се то 
у обзнр код прорачуна пореске основнце". 

§ 8 
У чл. 59 Закона o непосредним порезпма дс- 

даје се иов став: „Ситне запатлије (тач. 26 чл. 42) 
у местима, за које иаже одрсдбс тач. III чл. 37 
Закона o непосредним порезима плаћају у имс по- 
реза динара 120.— a за1 сваког помоћника no 60.— 
дииара годишње, a обвезиици треће групе чл. 42 
плаћају годнши.е динара tSO.— ai за сваког помоК- 
ника 40.— динара у мсстима до 10.000 становника; 

v мсстнма од 10.000 до 20.000 повећава се no- 
рез за 25%; 

у мести.ма од 20.000 до 50.000 повећава се no- 
рез за 50%; 

у местима преко 50.000 пове^ава се порез за 
75%; 

Аутотакси плаћају 50% више од горн»их сума. 
Ови се порези имају плаћати o роковима пред- 

виђеним у ставу 1 чл. 148 Закоиа o непосредним 
порезима. 

Kao основица за разрез самоуправних приреза 
код ових пореских обвсзшика служиће 80% годи- 
шњег порсза". 

§ 9 
У члану 64 Закона o непосредпим  порезима 

додаје се: „Ако се разрезује no пореском распо- 
реду. Ово важи и за one случајеве који cv no pa- 
ппјпм проппспма добили ослобо1)ење." 

i 

§ 10 
После тач. 8 чл. 76 Закоиа o непосредним по- 

резима додаје се нов став: „Потрошачке задруге 
из тач. 7 и 8 ако раде са нечлаповима нема.ју пра- 
во на ослобођсње и свако отступањс од прописа v 
тим тачкама, повлачи трајан губптак ослобођења 
пореза." 

§ П 
У члану 81 Закопа o непосредним порсзнма 

додаје се: „Ако се посумња да предузећа, зависиа 
од предузећа у иностранству v ценама нли ma који 
други начпи, изузимају од опорезивања стварпе 
пр1гходе,,могу пореске власти предузнматн испрак- 
ке у завршним рачунима тако, да куповме илн про- 
дајие uoiie смање одноано повећају. У случају да 
се ни на овај начии ne може пореска основица 
утврдити сразмерно предузећима са нстим сред- 
ствнма и радом, може се разрез пореза извршнти 
yiiopeI)eibeM ca другим предузећима, или другим 
образложеним исправкаиа у билансу и рачуну до- 
битка и губнтка. 

Ha исти начин може се утврдити пореска осно- 

2% од започетих пли пуних     .    .    . .    10.000. 
4%   „ паредних      .    10.000. 
6%   „ .    10.000. 
8%   „ .    10.000. 

10%   „ .    10.000. 
12%   „ .    10.000. 
14%   „ .    10.000.- 

вица и за ona предузећа, код којпх je Beluma ак- 
ција у рукама сродника или у рукама ограппчепог 
броја акцпопара." 

§  12 
Тачка 1 члана 82 Закскна o непосредним поре- 

знма мења се и гласи: „Непосредни порез плаће« 
no овом облику и самоуиравип прирези до износа 
овога пореза. Остали меиосредин порезн и само- 
управми прирези _\riiocc се у пореску осповицу v 
пуиом износу." 

После тачке 11 у исто.м чламу додају се сле- 
деће нове тачке: 

„12.) Провизије, одобреи.а и томе слич^ш иак- 
наде иа зајмове, посрсдовања, фппапсирање, за- 
ступства и »рава нскоришћаваша разпнх патената 
и слично, која се одобравају повериоцима у ино- 
странству, картелисаним друштвима и Холдтк- 
друштвима без обзира да ли уговор постоји или 
ne. Камате на пиострана дуговања било које врстс. 

Ha ове износе, који подлсжу рентовном порезу 
no ч,1. 7] Закона o иепосреднпм порезима iiehe се 
исти наллаћивати; 

13.) Губитци иа берзанским спекулацнјама у 
иностранству у колико нису у везн са осиовним 
послом предузећа и у колико нису дрказани." 

§ 13 
У тач. 6 члапа 83 Закоиа o мепосредним поре- 

знма додаје сс: ,,И ако су ти губитци уисти под 
посебном ставком рачуна добитка и губитка"; 

Тач. 7. чл. 83 Закона o непосредним порезима 
мења се и гласи: „суме које су у билаису отписапе 
и уиете у посебне, a ne опште 1)езе|Л!пе фондове 
намењене за покриће умањења вредности зграда 
које ие подлежу кућарини, затим, стројева, алата 
или другог пословпог уређаја господарскнх, за- 
натских, фабричких, саобраћајних и рударских 
предузећа. Свако друго резервисање или непо- 
сј^дпо умањење вредности имовине испод набав- 
не односно производне цепе, има се упетн у порс- 
ску основицу. Ммнистар финансија одређиваће 
годишње према привредним прилнкама и врстама 
предузећа са колико се процената може у билансе 
унети вредност робе испод набавне односно про- 
нзводне цепе." 

У тач. 8. чл. 83 Закоиа o пепосредним поре- 
зима додаје се: „Пензиони фонд мора бити само- 
сталан и мора имати своју одвојену управу, он ne 
може бити сопствепост предузећа." 

§ 14 
У чл. 85 Закопа o непосредним порезнма до- 

даје се: „Трршкови прегледа Kibura падају na тс- 
рет предузсКа ако се утврде неправилности ки.и- 
жења на штету државне касе." 

§ 15 
IIl>uiix осам ставова тач. 2. чл. 86 Закона o ие- 

посредним порсзнма мењају се и гласе: 
„2 —■ допуиски порез који гласи: 

— дни.  пореске ооиовнце 
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и na сваку суму прско 70.000.— динара 10%. 
Али основни порсз са допуиским не сме изио- 

сити мањс од -l"< т. ј. 2.— динара од 1.000.— ди- 
napa бруто промета; a код осигуравајућих дру- 
штапа не сме битн мањи од -'A" т. ј. 2.— динара од 
1.000.— динара годишњнх бруто премпја (подра- 
зумеиајујш n реосигурање премије) no одбитку 
сторнираних послова и бонуса. 

У случају привременог разреза no чл. 80 За- 
кота разрезаНе се пореза -/"" од уложспог капи- 
тала, односно од чисте имонине ако нема уложе- 
ног капитала. 

Ha дивиденде које исплаћују акциопарска 
друштва n вишкове које задруге испла^ују no за- 
дружним уделима плаћа се 10%. Ова.ј порез дужна 
су друштва и задруге задржати и државној каси 
предати пајкасније у року од 15 дана no исплати.'" 

§ 16 

Последњи став члапа 95 Закона o непосредним 
порсзима мења се и гласн: „Порез na приход кујцпе 
послуге нзпоси годишње динара 50.— за свако 
лице, 

За доказ o плаћеном порезу служи пореска 
карта, која сс мора набавити за свако лице нај- 
доцпнје до 15 јаиуара сваке годппс, одпосно у po- 
ку од 8 дана no ступању у службу. Пореска карта 
нажи за годину дана за једно лице без обзира на 
особу, време упослења и висину прнхода. Посло- 
давац којп у опште, или na врсме, не imoann rio- 
реску карту платиће na имс казпе петороструку 
вредност пореске карте. Карта гласи na име по- 
слодавца n он je мора пабавити a плаћени порез 
може од службеника накнадити." 

§ 17 

У члапу 108 Закона o пепосрсдпим порезима 
послс тачке 4. додаје се: „Овде се подразумевају 
и све стручпе коморс (занатске, трговачке, ипду- 
стријске, апотекарскс, адвокатско и т. д.), na и 
Урсди за осигурање радкика; и 

5.) Сва приватна транспортна предузећа ма ко- 
јс врсте". 

§ 18 

Члан 127 Закона o непосредним порезика ме- 
n.a сс и гласи: „Особвно и мимо изложепог no- 
ступка пореска власт утћрђује пореске осповице и 
разрезује порез: 

1.) кад je предмст пролазпе прпроде; 
2.) кад у тсжу пореске годипе пастапе nopc- 

ска  обвеза; 
3.) друштвима обавезпим na јавпо полагање 

рачуна; 
4.) предузећима, радњама, и самосталним за- 

нимањима (течевина) која се разрезује no бплапсу 
Разрез пореза у овнм случајевима врши прво- 

степена пореска власт у облику особених решења, 
које саопштава писмепо пореском обвезнику. 

Протнв висипе пореске основице и овако раз- 
резапог порсза има место жалби вишој пореској 
власти у року од Ш дапа од дана caoiiiuTen>a ре- 
шења. 

Жалба се предаје написмеио или na заппспик 
код власти која je допела решеп.е, a предата жал- 

ба ne задржава наплату пореза, изузимајући слу- 
чај пз члапа 152. 

Решења o разрезима ги) тач. 3 и 4 овога napa- 
графа подлежу пакнадпом прегледу n одобрењу 
Финансијске дирекције. Ако се прегледом утврди, 
да je порез разрезап у MaiueM изпосу, него што би 
no Закопу требало, исправнИе сс разрез решењем. 
Протнв овога решења може се порескп обвезник 
жалптп Управпом суду у року од 30 дапа од дапа 
доставе решења. 

Оде.ч.еп.е пореза пма право прегледа изврше- 
IIII\ и цепзурпсаппх разреза од страпе Фипансиј- 
ске дирекције n ставл>ања прнмедби које су оба- 
везпе за Финапсијску дпрекцпју. 

Финаксијска дирекција no примедбама Оде- 
.i.en.a пореза допосп pemeibc и саопиггава га об- 
везкику. 

Кад се у neii извршеном разрезу пореза, било 
које врсте, утврде рачу.пске грешке или грешке у 
технпчком саставу пореске осповице, ncnpannhe 
nx пореска власт особешш решењем. Исправке 
грешака овакве природе у корпст пореског обвез- 
ника могу сс пзвршити само no молбп попеског 
обвезпика. За доношење оваквих peuieiba падле- 
жна je власт која je пзвршпла разрез пореза. 

За порез, којн се наплаћује посредним путем 
код порескнх обвезпика (чл. 71 n 99), дужпост rio- 
реске власти састоји се у примању n књижењу fia- 
плаћених сума и контроли прпмепс одпоспнх од- 
редаба." 

§ 19 

Ha крају чл. 134 Закона o пепосредппм no- 
резпма додаје се: „Државпп заступпик npn Ре- 
кламациопом одбору може изнети пред Одбор n 
такве предмете, против којих се пије жалио ни 
порески обвезпик mi државни застугпшк при no- 
реском одбору. ()III мо)1{е да затражи повећање 
пореске осповнце и преко предлога државног за- 
ступпика npn пореском одбору. Разлози радн ко- 
јнх се порески предмет нзпосп пред Рекламацпош! 
одбор нли тражи повеКање прсдлога, морају се 
паписмспо саопштпти пореском обвезпику и о- 
ставитн му рок од 14 дапа како би могао одбору 
доставити своје протпв разлогс". 

§ 20     ' 

Ha крају чл. 136 Закопа o пепосредппм nope- 
зима додаје се: „Уколико шнје у Закону шта дру- 
го предвиђено жалбени рок из овога члапа важи 
и у CBiiM осталим случајевпма. 

§ 21 

У члану 142 Закона o пепосредпнм порезима 
после другог става додаје се: „Одредбе овога чла- 
na важе за сва кривична дела почињена пред no- 
реским властима, пореским и рекламационим од- 
борима. 

Предузећа пз члана 42 Закона која су дужна 
да воде грговачке књиге, na их na захтев власти ne 
покажу, казниће се са 1.000—10.000 динара, a 
разрез пореза извршиће пореске управе слобод- 
noM оценом. Ова Ке се одредба примбњивати и у 
случају да предузећа Закопом обвезпа ne воде тр- 
говачке књиге". 
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§22 
Ha крају чл. 146. Закона o мепосредним поре- 

зима додаје се: „Муж и жена јемче узајамно једно 
за друго за разрезани им порез. У случају продаје 
радње или предузећа, купац јемчи за порез који 
терети ту ради^у". 

§ 23 
У члаиу 150 Закона o пепосредним гшрезима 

додаје се: „Ниједна власт која врши преносе или 
потврде o преносу непокретне нмовние или какиог 
»рапа које се порезом оптерећује, неће one пре- 
носе одобраватн ни пбтврђивати док продавац ne 
докаже да je nopeš платио. Ни једна исплата из 
државне касе, одиосно из касе самоуправних тела, 
ne може се извршити без уверења o плаћеном по- 
резу". 

§ 24 
Ha крају параграфа 11 Закона o порезу na не- 

жешена лица и пореском ослобо1)епЈу лица са деве- 
торо и внше деце додаје се; „Ово важн и за она 
лица која су no ранијим законским одредбама ос- 
лобо1)ена плаћања пореза н прнреза no овом ос- 
нову". 

J 

§ 25 
Тач. 2 § 3 Закона o скупном порезу на пословни 

промет мења се и гласи: „Порескп обвезник који 
поводом какве набавке мора да платн скуппи no- 
рез, дужан je другој уговорепој странцн у рачуну 
посебпо унети скупни и луксузни порез поред це- 
ne за пабавке и услуге. Ko овако ne поступи сма- 
траће се да за одноаии нромет није платио порез. 
Купац којн прнми робу без рачуна, нли без урачу- 
патог пореза, платиће за односну робу скупни no- 
рез na пословни промет као да je са.м произвео". 

§ 26 
Друга реченица тач. 3 § 4 Закона o скупном 

порезу на пословпп промет   мења се и гласи:    ,,У 
обадва случаја ваља додати према одредби чл 6. 

Закона o 11(Ј})езу na пословпи промет увозну цари- 
пу n остале државпе дажбипе у колико нису са- 
држане у рачуну, одпоапо декларираној вредпости 
Транспортни трошковп додају се у onoj своти, ко- 
лико пзпосе од места пспоруке до места становања 
испоручиоца". 

§ 27 
Параграф 8 Закона o скупном порезу na no- 

словпн промет мења се и гласи: „као пореска осно- 
вица скупног гшреза за пореске обвезнике поме- 
путе у § 6 n 7 сматра се све што се у току једпе 
календарске године односно пословпе годнпе ста- 
mi у п|)омет". 

§ 28 
Тачка 26 § 9. Закопа o скупном порезу na no- 

словни промет мења се и гласи: б) чпјп прошло- 
годишњп целокупни промет (вредност услуга) ne 
премашају 300.000.— дпп. Но, ако су оваква пре- 
дузећа подложпа друштвеном порезу илн ако се 
сматрају иидустријским одпоспо ако cv no Закопу 
дужпа водити трговачке књиге, порезиваће се no 
TiiM књпгама без обзира na oncer промета и без 
обзира na то да ли подлежу општем илн скуппом 
порезу na пословпн промет. Ha нсти начпп опорезп- 
ваће се и интелектуални радници обвезници дру- 
ге групе члана 42 Закона o пепосредппм порезима 
којп cv дужни ма no коме пропису да воде књиге 
n забелешке." 

§ 29 
Одредбе овог Закона примењиваће се и раз- 

рез пореза no њима вршити од 1 јануара 1934 ro- 
дине. Одредбе § 1, § 4 став први, те §§ 5, 9, 14, 20, 
21, 22, 23, 24, 26 n 27 иаже од дапа када су ступи- 
.iii na снагу закопп којима су односне одредбе 
оживотворене. 

§ 30 
Овај Закоп ступа на снагу кад га Краљ пот- 

nnuie n буде објављеп у Службепим повпнама. - 

МИНИСТАРСТВС)   ФИНАНСИЈA 
1<рал>евипе Југославијс 

Одел,ење пореза 
Бр. 99942 

III 
14-XI-1933 год. 
у Београду. 

Госпрдину 

НРЕТСЕДНИКУ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ 

ГОСПОДИНЕ ПРЕТСЕДНИЧЕ, 
Ha основу § 51 Закона o пословном реду у На- 

родпој скутптипи n овлашћења датог ми Указом 
Његово!- Велпчашства Краља бр. 98.593 од 7 no- 
вембра 1933 годппс, част мп je у прилогу под ./. 
ПОСЛати Вам предлог закопа o измепама и допупа- 
ма Закопа o таксама с молбом, да ra подпесете 
Народној скупштини na решење. 

Примите, Господине Претседниче, и овом при- 
ликом уверење o мом особитом поштовању. 

Министар   финансија 
Др. Мил. Ђорђевић, с. р. 

ми 
АЛЕКСАНДАР 

По милости Божјој и вољи пародној 
КралЈ Југославије 

Ha предлог Нашег Миппстра фпиапспја a   no саслушању Нашег Министарског савета, a <ia 
оспову члана 63 Устава решили смо n решавамо: 

Овлашћује се Наш Mnnncrap финансија   да може поднети Народпом претставништву na рс- 
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шење  „Предлог  закона  o  изменама  и  доиунама  Закона 0 таксама". 
Ham   Министар   финамсија   нека   изврши   овај Указ. 

7 иовембра 1933 год. 
у Београду. 

Министар фииапсија, 
Др. Мил. Tsop^eBnh, с. р. 

АЛЕКСАНДАР, с. р. 

ПРЕДЛОГ ЗАКОНА 
o 

11змеи?ма  и допунама Закона o такс^ма 

§ 1 
1 la крају тач. fi чл. 5 Закона o таксама као 

uoB став додати: 
„Страици lie се MOIUI користити овим правом, 

кад поднесу уверење да иати поданици no истом 
основу не плаћају таксу у њиховој држави." 

§ 2 
Чл. 31 Закона o таксама проширује се na це- 

лу територију и као четврти сгав додаје му се: 
„Док ne настане могућност за вођење таксе- 

них регистара сне власти, друштва и установе, којс 
no Закопу наплаћују таксу за државу, биће дужне 
да o naiuiaiicnnM таксама воде податке na пачи.м 
како то пропише Министар финансија." 

§ 3 

У Тар. бр. 8 таксене тарпфе у одел.ку под 1 
место: „0.10" ставити: „1" a место „5" ставити: 
„20". 

Одел>ак под 2 мења се и гласи: 
„Ha све написаме и насликане објаве или ре- 

кламе, које се вешају na разпнм местима нли се 
палазе 'израђене na зидовима, оградама, трамвајп- 
ма и т. д. ма у коме виду као и na светлоспе рекла- 
ме (објаве) било помоћу комбинација светлих та- 
чака које образују разпа слова и томе слично и то: 

а) испод половипе квадратног метра, 
годишње динара       60.— 

б) од пола квадратног метра до јед- 
ног квадратног метра величине, годишње 
дипара        120.— 

в) преко једног квадратног метра до 
четири квадратпа метра величипе, ro- 
дишње динара 240.— 

г) преко четири квадраттна метра ве- 
личипс, годишње динара       500.—■ 

Тарифа одељка под 3 мења се и гласи: 
„Ha све огласе у повппама, калспдарпма,  no- 

временим часописима, књигама и т, сл., за свако 
оглашавање n то: 

а) За ситпе огласе до 20 кв. см. повр- 
ninne динара        2.— 

б) за огласе преко 20—50 кв. см. повр- 
шипе за свако оглашава11>е дипара    .    .    . 5.— 

в) за огласс преко 50—100 кв. см. no- 
вршине за свако   оглашавање динара   .   . 20.— 

г) за огласе преко 100—400 кв. см. no- 
вртппе за свако oiviainaBan.e   динара    .    . 40.— 

д) за огласе преко 400 кв. см. површи- 
ne за свако оглашавање динара     ....     80.— 

Kao 4. Напомена додаје се: 
„Пореске управе дужпе су да све операте o 

наплати ове таксе сваког месеца шаљу Одел>епЈу 
пореза |)ади цепзуре". 

§4 
У Тар. Бр. 10 таксепе тарифе као 1 Напомену 

ставити: 
„Ha уговоре o разортачењу као и na уговоре 

o ниттењу неког закл>ученог правног посла плаћа 
се половипа одговарајуће таксе чз овог гарифног 
броја". 

Напомене 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. и 8. постају 
Напомене 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. n 9. 

§5 
У Тар. бр. 12 таксепе тарифе изоставити други 

став 5 Напомене. 

§ 6 
У Тар. бр. 24 таксспс тарифе први став Hano- 

меие мења се и гласи: 
„Сви грађевински послови, који сс no cno- 

разуму предузпмају, ine могу се отпочети док гра- 
ђевински уговор o томе послу пи.је сачињеп и про- 
писпа такса наплаћена. Коптролу пад пзвршењем 
овога водиће падлежпа грађевинска власт, која he 
моћи забранити сваки рад no овим пословима, док 
се угово]) ne сачппп n nponncna такса ne плати". 

§ 7 
У Тар. бр. 31 таксене тарифе место: „0.60" ста- 

впти:  „1.—■"   место  „1.20"  етавптп:  „1.50"   место: 
„6.20" ставити „6.50" место: „9.80" ставити: „10" 
n место: „13.20" ставити: „13.50". 

§ 8 
Тар. бр. 34 таксепе тари(|)е мења се и гласи: 
„1. Ha рачупе, nore, извештаје n слпчпа nn- 

сма, што nx трговци и обртници (запатлије) пзда- 
ју једап другоме или другим лицима o тражбипа- 
ма и испорукама, које потичу иа њихова посла без 
разлике да лн се у њима посведочава исплата или 
не, и да лш су их издаваоци потписали или ne, као 
и na утрошке и издавање соба no хотелпма, ресто- 
ранима, механама, кафанама, пансионима, парод- 
ним кујнама као и свима локалима где се троши 
Јело и initie, — ако у истима mije пазпачепа сума 
или иста прелази 5.— динара . '. . . 0.50 Дин. 

Под рачунима подразумевају се и нзводн ра- 
чуна a под потама и пописи робе и њпхови ripenu- 
си (фактура). 
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2. Иа обрачупс новчаних завода и акционар- 
ских друштава o ескоптовању меница, задужмица 
И   т.   сл 1.—  Дип. 

3. Ha књижице, no којима појединим пицима 
трговци плп запатлнје уписују робу, КОЈу су им 
отпремили илн издали, годишње     .    .    5.— Дии. 

1. Напомена. Рачуни, који се подносе држав- 
чим и самоуправшш благајнама или благајиицама 
оинх установа, које су под управом државе, ако 
се ма њима потврђује пријем у рачуну означсне 
суме a ne подноси се посебпо признаница за при- 
јем те суме подлежу такси из Т.бр. 33 таксене та 
рифе. AKO се подносн н рачун и признаница, онда 
се за рачун плаћа такса no тач. 1. Т.бр. 34 такссне 
тарифе a за признаницу такса no Т.бр. 33 исте та- 
1 ифе. 

2. Напомена. Утрошцм no мехапама и кафана- 
ма у селмма испод две хиљаде становника ослобо- 
1)авају се од плаћања таксе no тач. 1. ове тарифе, 

3. Напомена. Издавање рачуна, нота, извешта- 
ја и сличних писања no тражбинама, испорукама 
h пстрсшцима помепутнм у тач. 1. и обрачуна 
помепујих у тач. 2. овог Т.Бр. обавсзпо je за ci-a- 
кога. 

4. Напомена. За неплаћену или непрописно 
пла11ену таксу из овог тарифног броја казпа je пе- 
десетоструки износ пеплаћепе илн непропиоио пла- 
lieue таксе. 

5. Напомена. Такса за рачуне, nore, пзвешта- 
je и сличпа писма наплаћиваће се употрсбом так- 
cene хартије (таксени монополисани образац). 

(i. Напомепа. Ако je пеком због унутрашњег 
уређаја његове радње потребпо да рачуне, иоте, 
пзвештаје и сличпа ппсма пздаје у више прпмера- 
ка, Molili he сам поручпти м пабавити потребпе бло- 
кове ових no с тнм да пре употребе свакога бло- 
ка мора истп таксирати. 

7. Напомепа. Имаоцнма употребл>епих рачу- 
на, пота, извештаја и сличних пнсама поменутих 
у тач. 1 овог тарифног броја вратиће се четврттга 
плаћепе таксе за; исте кад пајмање сто (100) ко- 
мада подпесу пореској управи. 

Овај повраћај вршиће се у готовом повцу без 
икакве молбе одмах чим се потребан број приме- 
рака преда пореској управп a пада na терет ре- 
ДОВНОГ прихода од такса у тој години. 

Таксене обрасце, no којима je повраћај извр- 
шен и no књигама проведеп поништаваће коми- 
сијски Финансијска дирекција." 

§ 9 

Тар. бр. 40 таксене тарифе мења се n npoinn- 
рује na целу територију И као n3Meiben гласн: 

„Ha исправе o ма ком другом правном послу, 
који »шје изричпо помепут у овом Закону, Плаћа 
се такса: 

а) Кад je радња протнврадња или јед- 
на од њих, или кад je укипуто право пли 
укинута обавеза a ствар процењпва, према 
вредности од 100 дипара     ....    Дип.        1.— 

б) Кад  je  ствар  апсолутио   пепроце- 
ihiiBa         Дип.    100.— 

Напомепа. Кад je правпп nocao само у време 
склапања исправе непроцењив али je исти no свом 
окопчању процењив na исправу he се платити так- 
са из тач. б) овог тарифног броја a no окончању 
допуниће се такса до таксе no T. бр, a) овог та- 

рифног броја o чему he надлежие власти водитп 
евидепцију". 

§ 10 
Т.бр. 44 таксене тарифе мења се и гласи: 
,,3а превод аката  n  псправа,  кад то врши  и 

оверава државпа  власт  n  заклет  тумач  плаћа се 
такса и то: 

а) за  превод са  европскпх  језика  na 
службепп   језпк   name   Краљевине до  100 
речн оригипала динара 40.— 
и за сваку дал>у реч no динара        0.25 

б) за превод са ваневропског језика na 
службенп језпк name    Крал>евипе    до 100 
речи оригинала дипара  60.— 
a за сваку дал>у реч no динара    .... 0.50 

д) за превод са нашег службепог јези- 
ка na европсЕче језпке до 100 речп opnrn- 
нала динара       60.— 
a за сваку дал>у реч no дппара  0.50 

r) за превод са нашег службепог јези- 
ka на вапевропске језике до 100 речп ори- 
гинала динара  100.-- 
a за сваку даљу реч no динара     .... 0.75 

д) за превод са једног европског јези- 
ка na друге европске језпке до 100 речи о- 
рнпшала динара         100.— 
a за сваку даљу реч no дпнара  0.75 

1)) за превод са европског језика na ne- 
ки вапевропскп језик до 100 речи opnrnna- 
ла динара      120.— 
a за сваку дал^у реч no динара     ....       1.— 

е) за превод са једпог ваневропског је- 
зика на други ваневропски језик до 100 ре- 
чп орипшала динара 200.— 
a за сваку дал>у jien no динара        1.25 

У случају ако се ови преводи n оверавања 
врше код управе за заштпту инДустријске својине 
ова tie се такса наплаћивати у половини горњег 
износа." 

§ И 
У Т.бр. 53 таксепе тарпфе у првом ставу upe,' 

реч „Државпом  савету"   додатп  „Управном   суду 
или" 

§   12 
У Т.бр. 73 таксепе тарпфе ставптп: 
„Напомепа. Ова се такса плаћа за акт којим се 

тражи ма какво вештачење ако запста mije пред- 
виђена каква већа такса". 

§   13 
У Т.бр. 99a таксене тарифе у место »10 на CTO-S 

ставптп „20 на ero". 

§   14 
У Т.бр.  101 таксепе тарпфе место „15%" ста- 

вити: „20%" a место: „10%" ставити: „15%", a иза 
речи „трамваја" ставитп „аутобуса n теретних ау- 
томобпла". 

§   15 

Т.бр. 167 таксепе тарпфе мсња се и гласп: 
„За  потврду  свпју трговачкпх,  бапкарскпх  и 

других књига, које се no одрсдбама закона морају 
водптп плаћа се такса и то: 
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а) За потврду (парафирање) главне 
књиге, коптокорента, и салда-конто књига, 
од сваког листа no дннара         1.— 

б) за потврду (парафирање) свих оста- 
лих књига (диевника, страце, књиге благај- 
не, приманоте, књиге рачуна, магацинске 
књиге, инвоитара, књиге билаиса, регистра 
ит.д.) без обзира јесу ли укоричене или не 
или се састоје из појединих неушивених 
листова од сваког листа no динара   .   .   .       0.50 

1. Напомена. Ове потврде и наплату таксе на 
једнообразан начин врше пореске управе. 

Све оне књиге, које су no досадањим прописи- 
ма потврђене и таксиране код других власти имају 
се у року од 60 дана no ступању na снагу овога 
прописа поднети надлежној пореској управи на 
увиђај. 

2. Напомепа. Ову таксу ne плаћају књиге за 
Koiinpaiue и џепне књижице, које трговци и другм 
собом носе као и трошаринске књиге, које сс воде 
no Закопу o државпој трошарини (ако нису трго- 
вачке); које се воде no Т.бр. 99a Закона o таксама 
o порезу na пословни промет; регнстрп за купови- 
ну и продају девиза, као и књиге ове врсте одре- 
ђенс за продају и резервне трговачке књпге које 
иовчапп заводп n акцпопарска друштва још не у- 
потребљавају. 

Тако псто n књиге пољопривредника ne подле- 
жу овој такси. 

Непријава ових књига радп плаћања ове та- 
ксе подлежн казни у петоструком пзпосу непла- 
liene таксе поред наплате редовпе таксе. 

Лпца, која према другом ставу претходпе На- 
помепе у предвиђеном року ne поднесу књиге на 
увиђај казниће се од 100—500 динара«. 

§   16 

Уз Т.бр. 238 таксепе тарифе као 7 Напомену 
додати: 

„AKO би ипостране власти приликом виза na- 
соша нашим држављашша наплаћивали какве cne- 
цпјалпе таксе поред таксе за внзе, паше he власти 
од одпоспнх страппх државл.апа no начелу реци- 
процптста поред nponncaiie таксе за визу папла- 
ћиватн n одговарајуће спецпјалпе таксе у пстом 
пзпосу у колико се onai и од нашнх државл>ана na- 
плаћује". 

§   17 
У Т.бр. 303 Закопа o таксама Одељцн I, Ш, IV 

тач. под в) n V тач. 1, 2 п 3 мењају се и гласе: 
I За упнс пловпог објскта у државпп регистар: 
а) за napne илп пловпе моторне објекте: 

путничке n мешовпте; од сваке индициране 
коњске снаге и јачине погона no динара   .       2.— 
реморкерп н осталп типовп од сваке ппди- 
циране коњске снаге јачппе погона no ди- 
napa               3.— 

б) за шлепове од сваке топе поспвостп 
no дппара        4.— 

в) за дрварпце од сваке rone поспво- 
стп   no  дипара              3.— 

г) за дереглпје од сваке  rone nocnao- 
стп no динара  2.— 

За сваку тону носивостп одпоспо од 
сваког квадратног метра заузетог просто- 
ра no динара           2. 

ili a) за патепте парабродарске динара    250.— 
б)  за  патенте  осталих  пловппх  обје- 

ката до 50 тона посивостп дипара     .    .    .      25.— 
преко 50 до 300 топа поспвостп дппара     .      75.— 
преко 300 топа носивости дипара      .    .    .    150.— 

IV) тач, в) за шлепове, дрварпце, чамце и оста- 
ле пловне објекте годиилве: 
до 50 топа поспвостп дипара 25.— 
преко 50 до 100 топа поспвости динара . 58.— 
преко 200 до 400 топа поспвостп дппара . 116.— 
преко -100 топа посивости динара ....    174.— 

V. За сваки пловпп објекат без разлнке заста- 
ве који упловп у које пристаниште паше Крал>е- 
mine или na које друго место речпе обале n тамо 
обави трговачку операцију има се платити над- 
лежној Капетанији пристаништа такса: 

1.) за пловне објекте кад долазе из ипострап- 
ства или одлазе у ипострапству и пристају у једпој 
п  истој калепдарској  годипи: 

4 

а) од првог n другог путовања: 
парни n MOTopnn пловни објекти: пут- 

нички и мешовптп од сваке индициране 
коњске снаге јачине погона динара .    .   .       ОдИ) 

реморкерп од сваке пндпцпрапе коњ- 
ске спаге јачипе погона динара     ....       0,00 

осталп пловни објекти од сваке тоие 
поспвостп  динара        0,80 

б) од сваког дал>е1' путовања: 
парни или моторнн објектп: путппчки 

и мешовити од сваке индициране кошске 
спаге јачппе погопа дппара         0,45 

реморкери од сваке нпдпцирапе коњ- 
ске снаге јачппе norona дипара     ....       0,40 

остали пловни објекти од сваке rone 
носивости динара               0,35 

2.) кад врше упутарњу пловпдбу т.ј. између 
пристаништа у границама наше Краљевине, без об- 
зира na број путовања: 

а) napnu u MOTopnn путнички и мешо- 
вити  бродовп  од сваке  ппдпцирапе  коњ- 
ске спаге динара        0,00 

б) реморкери од сваке ппдпцирапе 
коњске спаге динара        0,')0 

в) осталп пловпп објектп од сваке rone 
носивости динара      ' .   .   .   .      0,50 

Ове таксе no т. 1 и 2 наплајћују се унапред 
за тридесет дапа рачупајуКн од дана када еу upitu 
пут упловилп у пристаниште и таксу платили И 
због тога за то време ne подлежу овој такси у 
свима домаћим пристаииштима и свпма другим 
тачкама речне пловидбе name Краљевине. 

г) пловни објекти без разлике заставе којп na 
основу уписаног листа илп одобреп.а Мппистар- 
ства саобраћаја врше пскл.учиво пловидбу само у 
границама наше Краљевине могу одједпом плати- 
тн ову таксу за текућу калепдарску годппу n опда 
плаћају: 

за  napne  и  моторпе пловпе  објекте: 
путничке и мешовите од сваке инди- 

nnpane коњске cnare дппара        4.— 
реморкерн од сваке ипдпцпрапе коњ- 

ске снаге днпара        4.50 
за остале пловпе објекте: 

до 50 тона од сваке тоне поспвостп дин.       2 — 
преко  50   топа  од  сваке  тоне   поспвости 
динара       5.— 
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§  18 
T.Gp. 318a таксене тарнфе мења се и гласи: 
„Ha нме школарнне за поха1)ање свнх држав- 

них школа као и школа са правом  јавиостн пла- 
lia се: 

I. У држаЈзним школама: 
1.) Ha универзитетима, економско-ко- 

мерцијалној ипсокој школи, вишој иедаго- 
ШКОЈ школи и другим школама ИСТОГ раига 
од сваког семестра динара 200.— 

2.) у средњим школама и то: 
а) у првом и другом разреду годишње 

динара        100.— 
б) у тЈ^еКем и четвртом разреду годиш- 

ii>e дииара     , 150- 
в) у петом н шестом разреду годишње 

динара       200.— 
г) у седмом и осмом разреду годншње 

дииара 250.— 
У учитељској школи, средњој техничкој шко- 

ли, вишој занатској школи, трговачкој и помор- 
ској академији, богословнји, жељезничкој саобра- 
ћајној школн, нудиљској школи, трговачкој шко- 
ли, бабичкој школи, грађевинској школи, стручној 
занатској школн, лугарској школи и свима оста- 
лим школама истога ранга плаћа се такса изложе- 
на под 2, но с тнм да ако у некој од овнх школа 
настава траје четири годнне у првој и другој ГО- 
диии плаИа се школарина нз оделЈка 2 под в), a у 
rpelioj н четвртој годинн школарина из одслјКз 2. 
под г), a ако у некој од ових школа настава трајг 
две године у првој години плаћа се школарина из 
одсљка 2 под в), a у другој годиии из одељка 2 
под г). 

II. У недржавним школама са иравом јавности 
плаћа се половипа школарине nponncane за одго- 
варајуће државне школе. 

1. Напомена. Приватни ученици upe полагања 
испита дужни су да плате троструку тколарину 

за    сваку   годииу    no пропнсима овога тарифиЈГ 
броја. 

2. Напомена. Школарину из овог тарифног 
броја не плаћају: 

а) ученици: основних школа, војних академи- 
ja, специјалних пољопривредних школа, рударских 
школа, и опште занатско-трговачких школа; 

б) учеипцп државпи питомцн; 
в) ученици средњих и нижнх полЈСшрнврединх 

школа; 
r) ученици, који су заједно са својим родите- 

љима сиромашног craiha у смпслу тач. 6 чл. 5 За- 
кона o таксама. Али ако ови учеиици понављају 
разред платиће прописну школарину, 

3. Напомена. Наплату one школарнне вршп 
управитељ (директор) односне школе чли лице, 
које он одреди, no нарочито устројеном дпевпику 
и uaiualieiiy суму предаје најближој иореској 
уиравн као прнход од такса. 

Самоуправне дажбине иа име школарине нс 
могу се заводити. 

4. Напомема. Ближе одредбе за извршење 
овог тарифног броја nponHcalie Министар финаи- 
сија у споразуму са Миинстром просвете правил- 
ииком, у коме се може предвидети да се учеинци, 
који су ранију школску годину свршили са од- 
личним успехом, a пореза њихова и њихових po- 
дитеља ne прелази 1.000.— динара год1111111>е могу 
ослободити од плаћања школарине, као и да уче- 
ници, који су ранију школску годину свршили са 
врло добрпм успехом a пореза њнхова и ЊИХОВИХ 
родитеља не прелази 1.000.— динара годишње мо- 
гу платити половину школарине. 

§   19 

Onaj Закои ступа na сиагу кад га Крал. пот- 
mime a обавезиу снагу добнја кад се обнародује 
v „Службеним новинама". 

Краљевина Југослави ja 
ПРЕТСЕДНИШТВО 

МИНИСТАРСКОГ   САВЕТА 
Опште оделеп.е 
Ад.Бр. 2063 

22 новембра 1933 год. 
Београд. 

овом  приликом уверење  o  мом  особитом  пошто- 
вању. 

Претседиик Министарског савета 
n  Министар  пол.опрнвреде, 

Др. М. CpiiiKnli, с. р. 

МИНИСТАРСКОМ САВЕТУ, 

грсподину 
ПРЕТСЕДНИКУ   НАРОДНЕ   СКУПШТИНЕ 

Господине Претседнпче, 

У смпслу чл. 6 Закопа o продужењу важностп 
закона o заштити земл.орадника и o стављању на 
снагу поједппих iiponnca Закона o нзвршењу и о- 
безбе1)ењу од 19 децембра 1932 године, част ми je 
доставнти Вам Уредбу o иЗвођењу јавннх радова, 
коју je пропнсао МинистарСКИ савет, с молбом na 
законодавну надлежпост. 

Изволите приммтп, Госиодиис Претседниче, И 

Радп иобол.шања економских прилика у зе- 
мљи, сузбијања незапосленбсти и омогућавања 
зараде становништву у оскудним крајевнма, као 
и ради предузимања мера за нсхрану оскудног 
становннштва, част ми je предложита Министар- 
ском савету да изволи прописати следећу уредбу 
o нзво1)ењу јавннх радова: 

Ha основу чл. 6 Закоиа d продужењу важно- 
сти Закона o заштити земл>орадника и o ставља- 
њу на снагу појединих прописа Закона o нзврше- 
њу и обезбе1)е11>у, од 19 децембра 1932 — Мини- 
старски савет na предлог Мипистра грађевина, 
Министра социјалне политике и народног здрав- 
л>а и Мимистра финансија доносп следећу 
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УРЕДБУ 

o изкођењу Јавних радова. 

Чл.  1 
(1) Ради побољшања економских прилика у 

земљи, унапређења народне привреде, сузбијања 
пезапосленостн и омогућавања зараде становни* 
штву у оскудпнм крајсвима одређује се изво1)ен>е 
јавних радокп и предузпмаи.е .мс[)а за нсхрану 
оскудног стаионпиштва. 

(2) За изв()1)С11>е радова no овој Уредби упо- 
требљаваће се првенствено сиромашно стаповпи- 
иЈтво из оис општине односно среза где се рад 
предузима. 

Чл. 2 
За јавпе радове, којн iie сс изводитн no овој 

Уредби, спадају: јавни путеви са припадацућим 
објектима; радови na онабдевању водом, одбранн 
од поплаве и мелиорацији земљишта; регулисаи.е 
река и потока, асшација ссла; уређење бујица и 
пошумљавање голети, као и остали грађевински 
радовн оптте користи, чијим се извршењем даје 
могућност упослења већег броја радника. 

Чл. 3 
(1) У седишту сваког среза образоваће се с|)е- 

ски одбор за jamie радове, у мн.ји састав улазе: 
CJICCKU начелник, који je уједно и претседпик од- 
бора, по један претставннк свакс општние na те- 
ритррији среза кога одреди општински одбор, a 
у срезовима где постоје путии одбори, н пачел- 
пици ових одбора и љнхови замеиицн. Помоћни су 
оргапи одбора срескн стручни референти. 

(2) У седишту сваке баношше образоваће сс 
бановински одбор за јавне радове, у чији састав 
улазе: Бан, који je уједпо и претседник одбора, и 
no једаи делегат сваког среског одбора за јавне 
радове, кога одреди одбор. Помоћни су opranu 
одбора стручни реферепти 'Банске управе и прет- 
седници управних или цадзорних одбора јавне бер- 
зе рада. 

Чл. 4 
(1) Срески одбор за јавне радове утврдиће no- 

требу јавнпх радова na територији среза и пред- 
ложиће баповппском одбору распоред ПјИ.човог из- 
Bpiueiba ca прпближиим  изпосом трошкова. 

(2) Баиошшски одбор na основу распореда јав- 
них радова среских одбора израдиће програм јав- 
них радова за целу баповину и предложиће Miinii- 
стру гра1)евнпа распоред њиховог извршења са 
прпближннм износом трошкова. 

(3) Мннистарски савет иа предлог Мпипстра 
граЈ)евина прднет у споразуму cai Министром со- 
цијалне политике и народног здравља утврђиваће 
програм јавпнх  радовм за целу држат'. 

Чл. 5 

За одржаваше израђених објеката одпосно 
извршених радова у исправном стању обавезне су 
заинтересоване бановине одношо општине, уко- 
лико ова обавеза no постојећим прописнма ne cna- 
да у дужност државе, водних или здравствених 
задруга. Ту обавезу треба утврдити upe него Iie се 
приступити извођењу јавног рада. 

Чл. 6 
Лавпи радови изводпће се 'iia оспову падлежпо 

одобрених пројеката или реферата, a извршење 
радова n набавака може се вршити без лицитације 
путем директне погодбе у мешовптој ii.in чистој 
режији. 

Чл. 7 
(1) ()добрене jamie радове изводиће кадлежна 

Банска управа. 
(2) Бап lu' сиојнм решењем одредитп пачпп 

извршења сваког поједјиног одобреног јавпог рада 
и no потребп одредити руковаоца радова и креди- 
та. Утрошак кредита правдаће се месечно уредним 
платним документима. 

Чл. 8 
Рачуни o утрошку кредита одобреног за извр- 

шење јавпих радова подлежу прегледу Mecne ко^- 
троле ii|)ii надлежној финансијској дирекцији. 

Чл. 9 
Извршени пад има се прпмптп преко колауду- 

јуће комиспје коју одређује Бап од стручних op- 
rana подручне му Банске управе и једног претстав- 
ника среског одбора за јавне радове, и предати 
надлежној власти, самоуправмом телу одпоспо \- 
станови na дал.е одржаеање. 

Чл. 10 
За извршење јавних раДова према чл. 4 став 3 

one Уредбе осппва се код државпе Хппотекарне 
банке држатт фонд за јавне радове, у који ула- 
an: приход од повишене трошаринске стопе у чл. 
11 ове Уредбе (т.ј. 0.50 динара од 1 кгр. мешавине. 
a 2 динара од 1 кгр. бензина); приход no чл. 12 
ове Уредбе; дотација no чл. 13 ове Уредбе, као и 
сва пртраживања бившег Министарства исхране и 
обнове земље и Мпппстарство социјалне политике 
и народног здравља из зајмова за исхраиу оскуд- 
ног становништва и предујмова за извршење хит- 
(iiix јавних радова. 

Чл. 11 
! 

(1) 11 Напомена уз тач, 9 члапа 72 Закона o 
држашој трошарини мења се n гласн: 

„11 Напомена. — Овлашћује се Министар (|)и- 
нансија да споразумно са Министром трговиие и 
индустрије n Мпппстром пољопривреде nponninc 
мешање шпирита са бензином за пронзводњу срет- 
ства за терање мотора. Мешање се пма вршити та- 
ко да се употреби најмање 20% шпирита, који he 
бити денатурисан средством, које пропише Мини- 
стар финансија. 

Употреба мешавине за тераље мотора nnje о- 
бавезна. 

Ha оиако произведено средство наплаћиваће 
се државна трошарина из тач. 13 под б.) члана 72 
Закона o државној трошарши, 

Извлачење шпнрита из мешавнпе сматраКе се 
кријумчарењем и кажњаоаће се no члану 34 Закона 
o државпој трошаршш. Начип и сразмеру мешања 
nponncal.e Мипистар финансија Правнлппком". 

(2) Став први и други тачке 13 чл. 72 Закона 
o државиој трошарини мења се и гласи: 

»13 — Ha бензин и мешавппу: 
a) na чист бензин од 100 кгр. 500 динара; 
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б) na мешавину бећзина ca шпиритом од 100 
KI|). 350 дннара«. 

Чл.  12 
(1) Ha цемепт и хидраулички креч плаћаће се 

на име државне трошарине no 15 динара na 100 
кгр. Миннстар трговине и индустрије можс no 
одобрењу Министарског савета одредити цене цс- 
менту према ппнликама иеста и прописати казне 
за прекорачење цена. 

(2) Наплату lie вршити финансијске власти од 
произвођана у земљи upe пуштања у промет, a од 
увозннка na царинарници. Ha дан ступања иа снагу 
ове Уредбе nonucahe се све залихе цемента и хи- 
драуличког креча преко 50 кгр. у промету код т|) 
говаца na ситно и иа велико и наплатигп троша- 
puna no предпЈОЈ стопп. 

Чл. 13 

За јавне радове Мпппстар финансија Ке сваке 
годипе na терет буџегских уштеда И оствареппх 
вишкова прихода давати фонду до 30,000.000 (три- 
десет милиона) динара. 

Чл. 14 
(1) Баповппе lie no зак.г>учку баповипског ве- 

lia, a no одобрењу Мпппстарског савета, моћи за- 
вестн бановинску трошаршу na вино и ракију. 
Док се ne устапове баповппска већа, ове закључке 
доносиће бапска већа. 

(2) Ова троша1)ипа he се наплаћивати npe ny- 
штања у промет и потрошњу и то тако да про- 
извођач уколико mije точилац пића na сптно плп 
велико, ne плдћа трошарину, a точиоци пића na 
ситнО) ако вппо и ракију набаве непосредно од 
произвођача, плаћају npe почетка истакања сва- 
кога суда (бачве). Точиоци пића na велнко плаћају 
трошарину приликом отуђења — продаје. 

(3) ЛАпппстар финансија lie no одобрењу Mn- 
нистарског савета Прописати уредбу, у којој he 
се предвидети поступак око коптроле n паплате 
трошарине као и прописати казпе за кријумчаре- 
ње n неуредности. Овом уредбом имају се троша- 
ринске стопе макспмпрати. 

■(4) Од наплаћених износа ново заведене бано- 
винске ipoinapnne na вппо и ракију пма ее првеп- 
ствепо за редовне буџетске расходе баповппе упо- 
требити онолики износ, колико je бпло прихода 
од дела досадашње државне и бановинске троша- 
pune за дотичну бановину у 1933 годинн, a од 
остатка се образује бановински (|)опд за јавне pa- 
дове, којим he руководитп Бан. 

(5) Када се у којој баповппп буде завела ба- 
повппска rpouiapnna за випо и ракију no овоме 
члану, укинуће ее na територији те бановине na- 
плата државпе n баповппске трошарппе no тач. 4 
члана 72 Закопа o државној трошарини. У којој 
баповппи ne буде заведепа бановппска трошарппа 
na вино и ракију, na њепој територији остаје на 
спазп nponnc тач. 4 члапа 72 Закопа o државпој 
трошарини. 

Чл. 15 

(1) Програм за пзво1)ење јавних радова пз ба- 
новинског (|)опда утврдиће се сходно прописима из 
чл. 4 става 1 и 2 ове уредбе. 

(2) Бановински фонд за јавпе радове може no 
претходпом одобрењу Мппнстарског савета и уз 
гаранцију државе, закључивати зајмове за пзво- 
l)en>e јавних радоиа. 

Чл.  16 
Приходи иа ч,1.  11  и   12 ове Уредбе пмају се 

путем депозитног дневника предавагги државном 
(|)011ду за јавне радове. 

Чл.  17 
За  извођење јавних  радова потребни камеп, 

шљунак  и   песак  може  се довести  из државних 
земл.пшта п јавппх река, у колпко nnje потребап 
држави за сопствене сврхе, 

Чл. 18 
(1) ЈедновреМено са утврђивањем програма 

јавппх радова no чл. 4 ове уредбе Министарски 
еавет na предлог Мпппстра грађевина извршиће 
поделу прихода државног фопда ме})у баповипе. 

(2) Прилнком поделе прихода државпог фоп- 
да Министарски савет може, no предлогу Mnmi- 
стра социјалне политике и народног здравл>а, од- 
редити пајвпше до 10% прпхода државног фонда 
за noMoh сиромашппм лицима песпособппм за рад. 
Одре1)епп ИЗНОСИ na пме тс ПОМОћи 6Hhe ynyhenn 
Бапекпм управама a Бап he према распореду ба- 
повпнског одбора пзвршптп поделу. 

Чл. 19 
(1) Министар   грађевина  руковаће  државним 

фопдом за jaiiiie радове, у који улазе и камате na 
његов капнтал. 

(2) Остатцп пеутротепог кредпта за поједине 
одобрепе јавпе радове пмају се такође вратпти др- 
жавном (|)опду. 

Чл. 20 

(1) За превоз хране у оскудпе крајеве одобра- 
naiie Мпппстарскн савет na предлог Мпппстра со- 
цијалне политпке и пародпог здравља подпет v 
споразуму са Мпппстром caoopahaja повлашћепе 
ставове у жел>езппчкој n паробродарској тарифи. 
Упутнпце за превоз хране no повлашћеним ставо- 
вима делиће Ban пре.ма распореду Бановинског од- 
бора за јавне радове. 

(2) Радницн упослепп na јавним радовима no 
овој Уредбп, nehe се осигуравагги за случај болестп 
n за њих се nehe плаћати допринос за берзе рада 
и радппчке коморе. Ha пме њиховог осигурања за 
случај necpehe падлежпп окружни уред утврдиће 
паушалпу суму, која he се плаћати према броју 
упослених радника пз кредпта одобрепог за тај 
рад. У случају cnopa 6 виспнн паушалне суме од- 
лучује Министар социјалне политике и пародпог 
здравља. 

Чл. 21 

(1) Члаповпма бановинских одбора за јавпс 
радове ne припада никаква дневница него само 
накнада стварних путних трошкова no одлуци 
Бапа, a исплате he се вршитн na терет фопда за 
јавпе радове. 

(2) Члановпма среских одбора ne припада ini- 
каква накнада путних трошкова nn дпевппца. 
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Чл. 22 
Мннистар грађевина у споразуму сл Мини- 

стром социјалне политике и народног здравља a 
no одобрењу Мпиистарског савета прописаће lipa- 
вилник за извршење јавних радова no овој Уредбн, 
a Министар финансија Прашлник за извршење од- 
редаба из чл. I и 2 ове Уредбе. 

Чл. 23 
Ова Уредба ступа на снагу даном, када се об- 

мародује у „Службсмим иовипама". 
17 новембра 1933 године, 

Београд. 
Мииистар грађевина, 

ilp. Ст. Сркул>, с. р. 

Министар социјалне политике и 
наррдног здравља, 
Иван Пуцељ, с. р. 

Министар фшкшсија 
Др. Мил. Ђор|)еви11, с. р, 

Министарски савет на седници својој одржа- 
ној   22   новембра  1933 године   прописао   je   ову 
Уредбу. 

Претседник Министарског савета 
и Министар 11()л><)11р||нреде, 

Др. М. CpiIIKIlii, с.  р. 

(Следују iioniiicii осталих министара). 

Крал.евина Југославија 
ПРЕТСЕДНИШТВО 

МИНИСТАРСКОГ САВЕТА 
Опште одел>еп.е 
АдБр. 2062 

22 новембра 1933 год. 
Београд 

{'осгшдину 
ПРЕТСЕДИМКУ 1АР()Д|-11£ CKN'IllllTllllI- 

Господине Претседниче, 
У смислу чл. 6 Закопа o продужењу важностп 

Закона o заштити земљорадника и o ставл>ању на 
cEiary појединих прописа Закона o извршењу и 
обезбеђењу од 19 децембра 1932 године, част ми 
je доставити Вам Уредбу o заштити земљорадника 
коју je npomicao Мннистарскн савет, с молбом, na 
законодавпу падлежпост. 

Изволите прпмитп, Господине Претседниче, и 
оном приликом уверење o мом особитом иошто- 
иап.у. 

Претседник Министарског савета 
и Министар пољопрмврсде, 

Др. М. CpiuKHli, с. р. 

МИНИСТАРСКОМ САВЕТУ 

У цил>у регулисања исплате земљорадничких 
дугова част нам je предложити Министарском са- 
вету да изволп пропмсати следећу Уредбу o за- 
штити земљррадника: 

Ha основу члана 6 Закона o п|1одужењу важ- 
noćni Закоиа o заттнти земљорадника и o ставља- 
њу na снагу поједипих прописа Закопа o пзврше- 
њу и обезбе1)е11>у ОД 19 децембра 1932 годпне, Mn- 
нистарски савет, на предлог Претседника Мини- 
старског савета и Мпиистра гшлЈОпрпвреде, Миии- 
стра трговипе и ипдустрије, Миппстра 11|)апде и 
Министра финансија, пррписује следећу 

УРЕДБУ 
o заштити земљорадника. 

Чл.  1 
(1) Земљорадници he пл^ћатИ cunje ;1>'гове no 

пропнсима ове Уредбе. 
(2) Ова Урсдба предвиђа начин и.сплате дугова 

Земљорадника које су они учинили пре 20 апрпла 

1932 године, a односи се na лица која су у иреме- 
ny задужеи.п бмла землиЈрадиицп. 

Чл. 2 
(1) Земл.орадииком у смислу ове Уредбе сма- 

тра се сиако лице које обрађује земљу само или 
са члановима своје породице и чији опорезовани 
приходи проистичу претежно из пољопривреде 
(виноградарства, воћарства, вртларства, сточарствз 
п т. д.), ако његов посед не прелази површину од 
75 хектара зиратне (обрадиве) земл>е, односпо код 
породичие задруге 200 хектара зиратне (обради- 
ве) земл>е. 

(2) Kao земљорадиици у смислу ове Уредбе 
сматраће сс такође: 

а) лица која због болести или немања довол.- 
но радне спаге своје n enoje породице или пз дру- 
гмх неотклоњивих сметња морају обр^}ива/ти сво- 
ју земл>у помоћу других лица, дал^е малолетна 
деца земљорадника за време трајања њихове ма- 
лолетности, као и заоставштине земл>орадаика док 
пе буду предате наследницима; 

б) лица која сама илп са члановима своје no- 
родице обрађују туђу земл>у| ако им je пољопрп- 
вреда главио зашшап.е, a ne плаћају, оеим службе- 
иичког, никакав други порез; 

н) лица која се као старешине задруге илп 
инокосне породице или као чланови ових баве дру- 
iiiM споредним привредним пословима као пре- 
продајом, кућном индустријрм, рибарством, возпо- 
iiniioM (киријањем), бродарством итд., да бп својој 
задрузи или породици која je задржала сва обе 
лежја земљорадника, прибавила више зараде; 

(3) Не узима се у обзир при оцепн опорезо- 
ваног прихода порез који земл>орадник плаћа na 
Kyliy у којој станује a која се палази у реопу ва- 
роши (варошице, трговишта), ако годишњни чисти 
приход, који служи као пореска осповпца за ту 
KVIIV, ne прелази 10.000 дппара. 

Чл. 3 

(1) Земљорадпицп he исплатити своје дугове 
веровницима у року од 12 година и то: a) повча- 
iniM заводнма и банкарским радњама првс годипс 
0%, друге године 6,75%, треће годппе 7,65%, 
четврте године 8,94%, пете године 10,76%, шесге 
године 12,68%, седме годппе 14,72%, осме године 
15,64%, девете године 16,85%, десете године 
17,38%, једапаесте године  17,85%, двапаесте годп- 
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ne KS,78% од изиоса дуга према ставу 5; б) оста- 
лим веровницима прве године 6%, друге године 
6,60%, rpetie годиме 7,28%, четврте ГОДИНС 8,06%, 
пете године 8,84%, шесте године 9,75%, седме го- 
дине 10,72%, осме године 11,84%, девете године 
li,(И)%, десете године 14,36%, једанаесте годнне 
15,74%, днапаесте године 17,55% од нзиоса дуга 
према ставу 5. У износе под a) н б) урачуната je 
ii просечна камата од 6,02% односно 3.54%. 

(2) AKO je дужник ca веровппцнма уговорио 
за себе поволЈНије услове, плаћаће уговорене из- 
носе. AKO je пак уговорен дужи рок исплате дуга 
од опог предвиђеног првмм ставом, оида he дуж- 
ник нсплате вршпти у уговореном року, с тим да 
се у томе случају каматна стопа, у колико je веКа, 
снижава na камату предвиђену у ставу 1. 

(3) У максимални износ годишње камате има- 
ју се урачуншги и сва остала опоредна плаћања или 
давања, иа која се дужник обвезао поред камате 
као што су провизије, канвенционалне казне, ре- 
жпјски трошковп n слично. 

(4) Први оброк платиће дужник пајдал.е до 15 
новембра 1934 годппе, a остале оброке iie плаћати 
најдаље до 15 новембра сваке године. 

(5) Главници дуга како постојн na дап ступа- 
ња na снагу ове Уредбе прирачунаће се неплаћена 
и још кезастарела камата, подразумевајући овде и 
друга споредна плаћања, уколико не прелази виси- 
ну допуштену постојећим законнма, односно за 
време од 20 апрнла 1932 годние внсину допуште- 
ну у проппснма § 3 става 1 до 3 Закопа o заштити 
земл.орадпика од 19 априла 1932 године. 

(6) Веровнику који je после 20 априла 1932 го- 
дине наплатио од дужника земљорадника камату 
противно прописима § 3 става 1 до 3 Закоиа o за- 
iiiTinii землабрадника од 19 априла 1932 године. 
одбиће се вишак од главнице дуга. 

(7) lio меничним дуговима имају се поред пла- 
linu.a оброка у смнслу става 1 издаватн joui и нове 
менице и то са потписима као и na pamijoj мени- 
ци, ако то mije могуће, ca потииспма једнакс 
вредкости. AKO дужмпк то ne учини, cnociiiie тро- 
шкове протеста и евентуалне тужбе. Спор o вред- 
ности нових потписа решиће, na захтев једне или 
друге стране Срески суд, одпосно где овог нема 
i [рвостепени (Окружни) суд, у чијем се подручју 
палази пребиваитпе дужника, у ванпарппчном по- 
ступку. ilporiiB овог решења нема правног лека 

(8) Утужеие a iieiiaii.iaiiene меппчне дугове дуж- 
ки су дужпицп у законском року заменити иовим 
меннцама. Иначе се ие могу користити одредбама 
ове Уредбе. Наређења става 7 he се и овде сходно 
примењивати, 

(9) Јемац ii.iii солидарни дужник, иако IIH.;C 
земл>орадник, одговара обавезама једнако као и 
главин дужннк одпосно садужник — земљорадник. 

(10) AKO веровник ne би хтео да прими своту 
коју му дужник понуди у смислу прописа става 1 
одноопо и нову меницу према пропису става 7 и 
8, дужмик Iie ту своту и меницу положнти код 
Среског суда, односно где таквих нема, код Сре- 
ског начелства. Ono полагање има исто правно 
дејство као полагања код суда no општем гра- 
hancKOM  праву. 

(11) Земљорадницп могу своја дуговања пс- 
платити п у краћем року него што je iipe;iBiii)eiio 
у ставу I. У том случају за сваку скраћену годипу 

преостали износ дуговања сппжава се за 2%. 
(12) AKO бп дужник заостао у олаћању три 

iодитп.а оброка, губп право да се користн одред- 
бама ове Уредбе, и веровник може наплатити це- 
ло потраживање. 

Чл. 4 
(1) Изузетно од чл. 3, земљораднпци чнји дуг 

ne износи нише од 1200.-- дииара псплатпће Taj 
дуг у року од три године у једнаким оброцима, 
рачунајући од дана ступања na снагу ове Уредбе. 
Веровници за те дугове ne могу рачунати вишу 
каматну стопу од 7%, која обухвата и сва остала 
споредна давања. 

(2) Овај рок од трн године продужује се иа 
пет година за one дужнике-земљораднике који у- 
верењем општинске власти, потвр^епим од среског 
иачелиика, докажу да опаквих дугова, до износа 
од 1200.— дпнара сваки, пмају код више верои- 
ника, и да ти дугови укупно ne премашују суму 
од 3.600.— динара. Против одлуке среског начел- 
ника нема правног лека. 

(3) Општинске власти издаваће сва уверења 
иа основу потврда веровпиковпх o досадашњим 
плаћањима (признаница, меница, обрачуна и т.сл ), 
које пм подносе дужник, a no иотреби и на оспови 
пнсменпх саслушања веровника које дужник иа- 
веде. 

(4) Наређење чл. 3 става 11 важи за случајеве 
става 1 п 2. 

Чл. 5 
(1) Уговор o камати na дуговс иомеиуте у чл 

1 став 2 ништаван je у колико уговорене камате 
прелазе стопу утврђену у чл. 3 став 1 односно у 
чл. 4 став 1. Beha камата ne сме се досуђивапн im 
обезбеђивати im извршењем наплаћиватн na иа би- 
ле камате утврђене каквим бнло основом (нзврш- 
im.M наслово.м). 

(2) У колико се no Кривичном закоппку не Kas- 
nu строжијом казном, казниће се за преступ у 
смислу Кривичног законика затвором до 6 месецп 
и новчано дсј 10.00.— динара веровник који na- 
плати веКу камату од one моја je предвиђена овом 
Уредбом. 

Чл.  6 

(1) Ступањем na снагу ове Уредбе одлажу се 
све прнпудпе .продаје (овршпе дражбе) noKpet' 
пог n пепокретпог имања земљорадника осим оних 
које се односе na гражбине чл. 8 став 1 прва ре- 
ченица. Једновремено обуст.авл,ају се све прппуд- 
ne управе (секвестрације), као и одузпмања по- 
кретппх ствари (трансферације) проведепе у цнл>у 
извршења или обезбеђења тнх тражбина. Мове се 
принудне продаје и принудне управе (секвестра- 
цпје) пепокретпог имања као n нова одузимања 
покретних cTnapn (трансферације) могу дозволити 
једнно ради припудпе паплате оброка односно 
тражбине које се дугују у смислу iiponnca чл. d 
става 1 и 12 n чл. 4 става 1 n 2. У тнм случајевпма 
могу се n одложења пзвршења no таквнм тражби- 
нама наставити. 

(2) Одлуку o бдлагању продаје односно o обу- 
стави трансферације допосп извршни суд (извршпа 
власт) no службеној дужности, ако му je пзпето да 
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je дужник земљорадник, иначе na захтев странке. 
Секвестрације обуставиће се само на захтев стран- 
ке. Секвестрована непокретна имања lie се вратитп 
дужнику одиах. Ако je секвестар та  непокретна 
имања сам обрадпо n.iii их дао под закуп, вратиће 
се дужнику тек пошто се скину плодови. Ако 
странка mije сама поднела уверење no ставу 3. 
извршни суд (извршна власт) ће га тражити no 
службепој дужности. До доношења правоснажне 
одлуке у смислу става 1 зауставл.а се извршни по- 
ступак одиосно постуиак обезбеђења (осигурања). 

(3) Увере1ис o томе да ли je неко лнце земљо- 
радник, нздају општинске власти (општинскн суд, 
опттинско поглаварство). Свака заинтересована 
странка може тражити да срески начелник ишита 
пздано уверење и поништи га, ако uai)e да не од- 
говара стварном стању. Против одлуке среског на- 
челника може се незадоволиш странка жалити Ба- 
пу. Одлука Бана je извршна и иротнв ibe нема ме- 
ста тужби управном суду. Ако je уверење пздао 
градски начелник који врши дужност првостепе- 
не опште управне власти (чл. 19 став 2 тачка 1 
Закона o уиутрашњој управн), сматраће се такво 
уверење као одлука среског начелника. 

(4) Испитнвање уверења у смислу става 3 не- 
ма утнцаја иа поступак no ставу 2. Али ако je 
правоснажном одлуком уверење поништено, суд 
(извршна власт) he на захтев веровника ставити 
вап сиаге одређено одлагање продаје односно од- 
ређену обуставу секвестрације или трансферације. 

Чл. 7 
Суд he no службеној дужности одбити предлог 

веровника за дозволу обезбеђења ако му je no 
судским сппспма (актпма) позпато, да веровпик за 
своју тражбину има Beh довол.по обезбеђенЈа, ипа- 
че he се то учппптп na захтев дужпика. Дужник 
има у таквом случају да докаже да je веровник ;;п 
своју тражбину Beh довол>по обезбеђен. 

Чл.  8 

(1) Од прописа 4i. I, 2, 3, 4 и fi изузети су: јавне 
дажбине и законом nponncane пристојбе, дуговп 
до 500 динара пз куповине потрошних животних 
памирппца, одела и обуће, пастали после 20 окто- 
бра 1931 г., уколпко nncv претворепи у мепичпе 
тражбппе; свп осталн дуговп зсмл>орадппка na- 
стапи после 20 априла 1932 г.; тражбине за пз- 
лржавање које пеком лицу пршадају протпв луж- 
ппка земљррадника na оспову дужпикове лужпо- 
cTii пздржавања; тражбнпе које проистичу пз крп- 
вичног дела; тражбине на име полЈСке штете (по- 
трице); тражбине на пме плате (падлпце) лица за- 
послених у дућанству или господарству дужпико- 
вом; закупнине и кирије (станарине); гражбине за- 
патлпја за извршење запатске радње доспеле no- 
сле 20 октобра 1931 г. као и ОНИ земл.орадничкн 
дугови којн потнчу пз куповине пољопривредних 
пмања, ако je цена или већи део цене уговорена у 
одређеиој количипи пољопривредних производа, 
било да се та количнна има исплатити у ггатури или 
v новцу no дневној цени домаће продуктие берзе. 
За онај део цене којн се има исплатити у готовом 
ковцу важе прописи ове Уредбе. Прнзнаница, обли- 
гацнје и друге писмепе исправе којцма се доказује 
постојање или висина тражбнне, ис доказују у исто 
време да je та тражбнна заиста настала из куио- 

miiie   потрошних   животних   намирница,   одела ч 
o6yiie. 

(2) Kao дугови наетали после 20 априла 1932 
године сматрају се само они који су стварно нови, 
a ne u такви који су посталн новацијом (прено- 
вом) сталиог дуга као н.пр. уобпчајеппм пролонги- 
ран>ем меннца-или сличио. 

(3) За доказ11ва11>е чињемица помепутпх у ста- 
ву 1 последња реченица и у ставу 2 могу се стран- 
кс ii на подручју важења српског закопа o срп- 
ском поступку у грађанскнм парннцама иослужитп 
сведоцпма, a суд he, обазирући се иа резултат цс- 
локупне расправе и проведених доказа, no сло- 
бодном уверењу оценити да ли сс наведене чип.е 
иице имају сматрати доказанима или ие. 

Чл. 9 
(1) AKO дужник, у случају кад се тражбииа v- 

тужн, одмах призиа дуг и докаже да je, upe гшд- 
iiouieiba тужбе, својим обавезама према веровнику 
одговорио no прописима ове Уредбе, трошак nap- 
нице CHOCnhe сам веровник. 

(2) У парпицама, ii3B|)iiiei!.iiMa n обезбеђењима 
irpoTHB земл>орадника због дуговања у смислу ове 
Уредбе, веровнику ни у ком случају ие припада 
право иакпадс адвокатских трошкова од дужника 
земл>орадника. 

(3) Ири npoBoheibv извршења нлн обезбеђења 
због дуговања у смислу ове Уредбе, у колико je 
ири то.ме потребан излазак na лице места ван оп- 
mniiie у којој се палази седиште суда, суд he се 
служити органима општинских властн. Овим opra- 
нима за raj рад пе прилада право на накнаду тро- 
шкова од дужника земљорадника. 

Чл.   10 
Проппсм ове Уредбе неће се примењивати на 

тражбине Народне банке и Државне хипотекарне 
баике. 

Чл. 11 
Дужник земљорадник који je, у намери да 

оштети свога веровннка, отуђио или оптеретио сво- 
ју имовииу, поред последица no закону o поби- 
јању правних дсла изван стечаја и no Кривичном 
законику, губп право на заштиту no овој Уредби, 
a исто тако и н>егов подстрекач и помагач. 

Чл. 12 
(!) Аграрни субјекти који су одобрењем Мм- 

иистра за аграрну реформу, односно Министра по- 
л>опрнв11еде, — na основу чл. 38 Финансијског sa- 
копа од 31 Јула 1925 године o буџетским дват- 
естппама sa месеце август—повембар 1925 годппе 
чл. 291 Финансијског закона sa буџетску годину 
1927-28, §-а 7(i Закона o продужењу важпости од- 
редаба досадашњих финансијских закопа n За- 
кона o буџетским дванаестинама од 16 августа 
1929 године и §§ 6 и 7 Закона o забрани отуђиваг 
ња и оптерећивања земл>ишта великих поссда од 
20 маја 1932 ГОДИНе, факултативппм откупом 
купили земљиште стављено под удар аграрне рс- 
форме и за куповну цену уговорплп оброчне ис- 
плате у готовом новцу, могу доспели део угово- 
рене купопродајне цене, у колико до дапа сту- 
naiha na спагу ове Уредбе mije исплаћен, каоп 
будуће отплате, платити продавцу оном количином 
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пшенице коју су могли купити са уговореним US- 
KOćOM отплате no кујрсу пшснице који je ii;i дан 
потписа уговора нотиран на најближој домаћој 
продуктиој берзи. 

(2) Аграрни субјектив који се користи од- 
редбом овог првог става, ис могу се користити 
другам повластицама предвиђеним овом Уредбом. 

Чл. 13 
Укида се закои од 23 рамазана 1286 године 

(1869) o иаплати тражбнне из мпрнјскнх земљишта 
или кућа за случај смрти дужника (Збориик зако- 
иа и иарсдаба за Босиу и Херцеговину год. 1878- 
80, И стр. 339 и след.) који даиас важи иа под- 
ручју духовног суда у Сарајеву, с тим да се ду- 
гови иза умрлог дужннка могу наплатити из за- 
осталпх миријских непокретнина једнако као и из 
осталнх мулковппх пепокретнииа. 

Чл.   14 
(1) Потражпвања веровмика na основу дугова 

земл>орадника, на које се ова Уредба односи, при- 
знаје се прве1[Ство na реескопт одпоспо ломбард 
код свих државних n прпвплеговаипх новчаних у- 
станова под пормалиим условима и то до висипе 
од 50% тнх потражпвап.а. 

(2) Министарски Савет настаће споразуМно са 
поменутим установама да за ову сврху обезбеди 
потребна сретства у оквиру њихових укупних кре- 
дптних могућности, постојећих и које TOKOM вре- 
мспа буду створепе, у свему сагласпо закопима и 
другим прописима који важе за организацију и по- 
словање тих установа. 

Чл. 16 
Овлашћује се Мпппстар правде да у споразу- 

му са Министром пољопривреде, Мини.стром фи- 
nancnja n Мппистром трговппс и инДустрије про- 
mune Правилник за пзвршење ове Уредбе. По- 
ред тога, Мипистар правде овлашћује се да у спо- 
разуму са запптересоваппм министарствпма изда- 
је аутентична тумачења nponnca ове Уредбе, a na- 
рочито, ко се има сматрати земљорадником у сми- 
слу ове Уредбе n шта се пма подразумевати под 
породичном задругом у смислу ове Уредбе. 

Чл. 16 
Ова Уредба ступа na спагу na дап када се 

обпародује у „Службсппм повппама". Истога дана 
престају важити Закои o заштити земљорадника и 
o стављању na снагу појединих nponnca Закона o 
пзнршењу и обезбе1)ењу од 19 априла 1932 подине 
осим 1 става прве ррченице и 2 до 4 става § 4 n 

-§ 5, Закоп o продужењу важности поменутог За- 
копа од 19 октобра 1932 годипе n чланови 1, 2, 
3, 4, 5, 7 n S Закона o продужењу важности прво 
поменутог Закона од 19 децембра 1932 године; 
Исто тако престају важптп сви остали прописи 
iiporiinnii овој Уредби. 

22   повсмбра   1933   r. 
Београд. 

Претседник Министарског Савет i 
и Министар пољопривре^е, 

Др. Л1. Сршкић, с. р. 

Мппнстар трговине n индустрије, 
Др. Илија Шуменковић, с, р. 

Министар правде, 
Б. Максимови|1, с. р. 
Министар финансија, 

Др. Мил. Р. Ђорђевић, с. р. 

Министарски Савет na седници својој   одржа- 
ној 22 новембра 1933 усвојио je предњи предлог. 

I lp     едник Мпппстарског Савета 
/Ininicrap пол.оприврсдс, 
Др. М. Сршкић, с. р. 

(Следују потписи остале господе мпппсгара). 

ЗАКОНСКИ   ПРЕДЛОГ 
o 

сузбијању полпих болести како га je 
одбор усвојно  на  својим  седницама. 

§ 1 
Полпе болестн, у смислу овога Закопа, су: cn- 

филис, ronopea и меки шапкр у свима облицима. 

§ 2 
Свако  лице  оболело  од  полне  болестп   мора 

одмах да се лечп. 
§ 3 

Свако  лице,  које  оболи   нли  посумња  да  je 
обоЛело од које полпе болестп, има право na бес- 
платан преглед n на бесплатно лечење, ако je ста- 
ња таквог, да ne може поднетп трошкове лечеља: 

а) у свима државним и самоуправним сани- 
тетским установама (болницама, уппверзитетскпм 
кЛиникама, амбулантама и т. сл.); и 

б) код среских и општинских лекара. 
Изузпмају се лица оспгурапа no Закопу o ocn- 

гурању радника (1922 годппе), која he сс лечшп 
у својим сапитетским установама. 

Микистар социјалне политике n пародног 
здравља прописаће Правилнпк o плаКању трот- 
кова лечења аналого Правилнику o наплати бол- 
ничких трошкова. 

§ 4 
Свакн лекар, којн лечп болеснпка од полиих 

болести, обавезан je: 
1) да обавссти болеспика o препошлЈИвостк 

његове заразне болестп, o његовом обавезном ле- 
чењу и o законској одговорпостн ако кога зара- 
зи; да одврати болесппка од ступања у брак, ако 
се пред пстпм палазп, до потпупог излечења; да 
болеснику преда штампапо Упутство, које пздаје 
Мпнистарство социјалне полнтпке и народног 
здравља; 

2) да сс код болесника обавестп o извору за- 
разе n само ако добије поуздане податке да то 
достави падлежним властима, радп провераваша 
п предузимања потребних мера; 

3) да дпскретпо вбди евпдепцпју болесника 
које лечи и да na захтев надлежне власти даје по- 
требне податке без навођења пмепа; n 

4) да опомене болесника, ако би лечење пре- 
Kiinvo или ако неуредпо долазп na лечење. 

AKO болеспнк и после опомепе ne продужи 
лечење иЛи ne подпесе доказ, да се лечн код дру- 
гог лекара пли устапове поменуте у § 3 овога За- 
копа, лекар je дужап да 0 томе учпнп ппсмепу до- 
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ставу  иадлежиој   власти,  без  обзмра   на   тачку   < 
овог параграфа. 

§ 5 
Лнце, каје лекару да лажно, злонамерно оба- 

вештење o извору заразе (§ 4), казниће се према 
одредбама овога Закона. 

§ г, 
AKO постоји оиасмост да заражено лице сво- 

јим начином живота или небрижљивошћу у лечењу 
може своју болест да пренесе на околииу, или na 
лица са ксјима долази у додир, надлежна власт 
lic, na основу лекарског мишљења, такво лнце сме- 
стити у јавну болницу na лечење дотле, док не 
престане бити опасно за друге. Ово смештаље вр- 
mnlie сс са mro HCIVOM дискрецијом. 

§ 7 
Министарство социјалне политике и народног 

здравља предузима: 
1) у вези са надлежним грађанским и војннм 

властима све мере, да се широком пропагапдом о- 
бавештавају најшире масе становпиштва, омлади- 
na, школска младеж и војска o опасностнма од 
полних болестн. Омладииу he, почев од н>ене 1б-тс 
године старостп, стручна лица na погодап начин 
обавештавати o полпом животу, озбил>пости и ме- 
срећама, које могу да проузрокују полне болести. 
За ову пропагапду користиће се сва средства, као: 
предавања, позоришта, филм, публикације, слике, 
летци n т. д. Ше(|)овп и лекари амбулаторија за 
кожпе n венеричне болестп обавезнн су да у ово- 
ме правцу покажу парочпту делатпост; и 

2) отварање нових амбулаторија за кожне и 
венеричне болести. 

Шефови амбулаторија за кожне и венеричне 
болести старају сс за отварање и одржавање Про- 
филактичне станице прп амбулаторијама. 

§ 8 
Свака простптуцпја као и држање јавне Kyiie 

Je забрањено и кажњиво дело no прописима Кри- 
вичног законика Глава XXIV. 

§ 9 
Мушко лице, које ступа у брак, мора за веп- 

чање поднети падлежној властн лекарско уверењс 
из кога he се видети да ne болује ни од једно 
болестн паведепе у § 1 овога Закопа. 

Државпп и самоуправпп лекарп издава^е on.i 
уверења  бесплатпо  спромашппм   лицима. 

Жепско лнце, које зпа да je заражепо ii.in 
прсма околпостпма то може да претпоставн na n- 
пак закл.учп брак, казниће се no § 25fi Кривичног 
законика. 

Издавање лажпог уверења Kaannlie се no no- 
стојећим законским проппснма. 

AKO верскп представппк, или представник над- 
лежне грађанске власти ne буде добио оваква у- 
верења од мушког лица које желп да ступи у брак, 
na га ипак венча, казниће се no одредби § 399 стзв 
први Кривичног закоппка. 

§ 10 
Забрањује се лечење полне болестп без личног 

прегледа болесника, према писму или поруци, или 
сла11.ем лекова. 

Забрап.ује се свако реклампраље лекова за ле- 
чење полних болестп, бпло да се вршп усмепо илп 
путем штампе, објава, летака и т. сл. 

§ П 
Лице, које песавеспоиЉу, било полним сно- 

шајем или na ма којп други пачип npenece полпу 
болест на друго лнцс; лице које узме здраву до.ј- 
кињу у погледу сифилиса код детета које болује 
од сифилиса; жена која болује од сифилиса a 
прими се за дојкињу код детета које ову болест 
нема; лице које да дете болеспо од спфнлиса дру- 
гом лицу под своје или na пеговање пли васпи- 
таи.е a o болести детета не обавестп — казниће се 
no одредбама Кривичног законика. 

§  12 
Министарство социјалне политике и народног 

здравл.а испитиваће социјалне узроке, који ства- 
рају и подржавају проституцпју, a у циљу да се 
предузму потребне мсре, које he се одредпгп ciic- 
цијалном Уредбом. 

Министарство социјалне политике и кародног 
здравља he у свима већим варошима оснивати 
домове за привремепп смештај жепа н девојака, 
које долазе у те вароши да траже зараду, као н за 
one које остапу без зараде. 

Мппнстарство социјалне политике n пародпог 
здравл^а he, у везп са другим државним n струч- 
ним влартима и приватним организацијама, a на- 
рочито са жеискпм удружењима и са друштвима 
за сузбпјан.е полних болести, оспиватп n одржа- 
ватн специјалне установе у којима he се смештати: 

а) морално угрожепа и посрпула жепска мла- 
деж; n 

б) женска лица кажњена због простнтуисања, 
— a у цплд', да би се оспособпла за ггривређн* 
вање. 

§ 13 
AKO се утврди да прилике у којима жпве ма- 

лолетпп, угрожавају његов моралпи развптак у 
средини у којој je, односне КралЈ. Бапске управе, 
односпо Управа Града Београда предузе11е потреб- 
не мере да надлежна власт за малолетпнке одузмс 
родптелзу одпоспо старател>у очинску власт и ма- 
лолетппка смсстп n.in у коју другу породпцу или 
установу предвиђену у предњем параграфу. 

§  14 
Лице које се огреши o прописе овога Закопа 

казниће се, ако дело mije кажњиво no прописима 
Кривичног  законика,  затвором до 0 месеци   или 
повчаном казпом до 5.000 динара. 

§ 16 
Извиђање кривица no овоме Закону вршиће 

се: бпло na пријаву приватних лица, ако je прива- 
тни интерес оштећен, бпло no представци падлеж- 
ног Јавног или самоуправног oprana, ако je јавни 
интерес оштећен. 

§ 16 
За извиђаје и пресуђења кривица no овомс 

Закону надлежни су судовн no Закопу o кривич- 
пом судском поступку, којп важи na дотичном 
судском подручју. 

Претрес je "rajan. 
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§ 17 § 19 
Свс новчане казне изречене no ономе Закону, Спровођење овога Закона поверава се Миии- 

нлн у вези истога no Кривичном законпку, нду у стру социјалне политике и народног здравља, којн 
корист фонда за оснивање и издржавање установа lic издати аотребан Правилник за извршење овога 
предвиђених у параграфима 12 и 13 овога Закона. Закона. 
Фопдом  рукује  Министар  социјалне  политике  и 
народног здравл.а и ncni се налази на приплоду § 20 
код Државне хипотекарне банке. 

Onaj Закон ступа у живот кад се обнародује 
§ 18 у „Службеним новинама", a обавезну снагу добпја 

Све полициске и административне мере које 30 дана после обнародавања, када престају да ва- 
су до сада уређивале иадзор над проституткама >кс прописи који су му протпвии. 
укидају се. 


