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САДРЖАЛ: 

Прс дневног реда: 1 — Читање н успајање записника 
IX редопног састамка; 

2 — Саопштење Указа 11;. В. Краља o уважењу остав- 
ке Краљевске Владе г. др. Милана Сршкића и образовању 
нове Краљевске Владе под претседништвои г. Николе Т. 
Узуновића. 

3 — Саопштење телеграма претседника Народне CKVEI- 
штипе упућених румунскцј Народној скупштини породом 
трагичне сирти .lana Дуке, претседника Мипистарског са- 
вета, И француској Мародној скупштини, понодом мапп- 
фестација француског парламента приликои прослане пет- 
иаестогодиии^ице ослобо1)С11.а и уједињења југословенског 
иарода  у независну  Краљевипу Југославију; 

4 — Саопттеи.е извештаја Сената o усва.јаи.у закон- 
скнх предлога: o општој конвенццји зл систематизацију 
имовинских интереса бџвше покрајине Hcjpe и бивше гр- 
говачке и обртпс коирре са споразуиима Л, Б, Ц и Д из- 
цеђУ Краљевипс Јутославије и Краљевнне Италије; p до- 
пуиском споразуму уз  споразум  o клирн^гу између  Кра- 

љсвипе Југославије  и Швајцарске Копфедсрацијс; o оба- 
нсзном телеснои васпитању; 

5 — Саопштење o потврђеним законима: o привр^е- 
иеном трговннском и компензацибнрм спораауму иамеђу 
Крал>евине Југосл£\вије и Републике Грчке; p трговинском 
спрразуиу између Краљсвине Југославије џ Р.епублике Не- 
мачке; <> дрпуни арамжмапу од 7 новеибра 1931 год. изме' 
1)\ Краљевин^ Јуј/рславије и РепублнЈ« Француске; o до- 
пунскоЈ конвенцији p регулисању путем компензације тр- 
говјЉских пртрЗживања кзмеђу Краљевине Југославије и 
Белгијско-ЛуЈ<сенбуршке привредце Уније; o споразуму o 
уређењу тргоимпског пррмета нзиеђу Краљев]џне Југосла- 
вије и Крал>евине Италије; o споразуму изцеђу Владе 
Краљ^вине .Југосланнјо и Владе Француске - Репубдике o 
преференцијалкрм постуцању са југословеиском пшеницом; 
o накнаднрм споразуму уз тргрвкнски уговор од 9 мартл 
1932 год. између Крал>евине Југославије и РецублиКе Ау- 
стрнје; ii допуви конвенцијн од 14 фебруара li>30 године 
o ликвидацији двовласних имап.а |јзиеђу Крал>ев11не Југо- 
славије и Краљевине Бугарске; o уговору o раду и помоћм 
са прнлозима измсНу  KIKMA'MIIIR' Југославијс  и Рспубликс 
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Фрапцуске; o настањивању војске и морпарице; o обавез- 
ном телссиом васпитању; 

6 — Саопштеше o конституисаи.у одбора: за проуча- 
naihc Уредбс Мниистарског савета o заштити земљоралии- 
ка ii o ii3Bol)Cii.y јавних радова; 

7 — Саопштење o подпошенЈу законских предлога: 0 
признању досмртпс пспзијс Апдрсју Габришчеку, књижев- 
нику и новинару у Љубљани од стране Сената; o нзвап- 
редиом признању година држаиие службе U,eponHliy Раврн- 
лу од стране Сепата; o изменама и допунама у Закопу o 
држанљанству од 21 септеибра 1928 год. од странс Мипистра 
уиутрашњих послона; o споразуму постнгнутом између Кра- 
л.епине Југославнјс и Краљ^виџе Италнје o приступању 
проговорима за ревизију уговора o трговини и пловидби 
од 14 јула 1924 године И и.еговог допунског споразума од 
25 априла 1932 rOAtfue као и o измени ЊИХОВИХ отказпих 
рокова од странс Миннстра ииострапнх послова и Мипп- 
стра тргопппс и индустрије; o протоколу уз тргопипскп 
споразум од 29 јула 1933 г. успојеном разменом нота од 
14 септембра 1933 год. у Берлину изме1ју name Краљепине 
н Републике Нсмачке од страие Мнинстра иНостраних по- 
слопа н Мипистра трговине и индустријс; o Mcl)yiiapo,iiio.i 
копвепциЈП o телекомуникацијама ca додатком, закљученоЈ 
и потписаиој у МадрИду 9 децембра 1932 годиие од странс 
Министра саобраћаја и Мнпистра иностраних послова; o 
иеђународној конвенцијн o унифициранои иешчном зако- 
иу са Анексом I и II и Протоколом; иеђународној коинен- 
цији o решамаи.у нзвесних сукоба иеничних закона са Про- 
токолом и мећунаролно.ј конвепцији o меничнии таксама 
са Протоколом, закључсмнм п потгшсапим у Жемеви 7 јуна 
1930 год. од страис МинИстра прапдс и Мипистра иностра- 
них послова; o конвенцији између Краљевине Југославије 
н Републикс Грчкс o експлоатаци.ји пруга редовног ваз- 
душног саобраћаја од стране Министра саобраћаја, Мипи- 
стра војске и морнарице и Министра иностраних послова; 
o накиадннм и ванредним кредитима уз буџет државних 
расхода и прихода за 1933/34. од стране Миинстра финан- 
сија; 

8 — Саопштење да др. Aure Kvin.ipnli и другови' по- 
влаче свој предлог закоиа o оснивању Судбеног стола у 
Сушаку; 

9 — Саопштење o подношсн.у на одобренЈе Уредаба 
Миннстпрског сапета; o заштитн новчаних завода и н.и- 
хових перопинка; o заштити кредитннх задруга н шиховнх 
савеза; o максимирању камата; o смањивању трошкова ре- 
жије новчапих завода под заштитом и o смањен.у режије 
приврсдних предузећа; 

10 — Саопштење извештаја Финапсијског одбора: o 
предлогу закона o изменама и допунама Закона o непо- 
срелним порсзи.ма, Закона o скупном порезу на послопни 
промета и закопа o порсзу па нежсн.епа лица и пореском 
ослобо1јС11.у лица са деветоро и внше деце; o измснама и 
допунама закоиа o таксама; o изиенаиа и допунама закоиа 
o државној трошарини; o нзмепама и допунама чл. 29, 34, 
40, 43, 56 и 166 царинског закопа; o предлогу закона o из- 
мснама и допунама у закоиу o исплати ратнс штете, у 
Урсдби o 7% инвестициопом зајму од 500,000.000 дннара, 
у Правилннку o финансијској ликвидацији оштсте за бег- 
лучке земљс у Босни н Херцеговини; 

11 — CaoniiiTeiiiC нзвсшта.ја Мниистара: војскс н мор- 
парицс, грађевина, унутрашњих послова и социјалне по- 
литикс и народног здравл^ o одгопорима na посланнчке 
интерпелације; 

12 — Саопштен.е захтева Миннстра правде за изда- 
вање суду народпих посланика: 

13 — Питан.с др. Ивана Лопчареиића na Прстссдии- 
UITBO Народпе скупштине o гласачким резултатииа^ 

Говорпнци: Мнпнстар финансија др. Мнлорад Ђор- 
hemili, др. Иван Jloiniapcimli, Претседмнк Мародие скупшти- 
не др. Коста Кумануди. 

Дисвми ред: Продужење прстреса извештаја одбора 
за проучаиан.е законског прсдлога o сузбијању полних бо- 
лести и усвајапЈС у начелу, поједипостнма н коиачно. 

Гооорници: др. Драгутип Костић, Мита Димитријевић, 
др. Милап Cplja Илић, Внтомир Видаковић, Мннистар со- 
цијалне политике и народног здравл>а Иваи Пуцељ. ■ 

Претседипк др. Коста Кумануди: Отварам X 
редовнн састанак Народпе скупштинс. Изволито 
чути записник претходне седпице. 

Секретар Гавро -Милошевић чпта записник 
претходног састапка. 

Претседппк др. Коста Кумануди: Има ли какве 
примедбе на записник? (Нема.) Примедаба нема, 
записник je примЉен. Изволите чути једаи указ 
IberoBor Величанства Крал^а. 

Секретар Гавро Милошевић (чмта): 

МИ 
АДЕКСАНДАР I 

no милости Божјој и вол^и народној 
КРАЉ ЈУГОСЛАВИЈЕ 

Уважавајући оставку коју су Нам поднели: 
Претседиик Нашег Министарског савета и Наш 

Министар пољопривреде др. Сршкић Милан; 
Наш Министар без портфел^а др. Крамер Ал- 

берт; 
Наш Министар социјалне политике и парод- 

иог здравл^а ПуцелЈ Иван; 
Ham Министар без портфел.а др. Карамехме- 

довић Хамдија; 
Ham Министар без порт(1)еља др. Kojnh Дра- 

гутин; ' 
Haui Мииистар трговине и индустрије др. Шу- 

менковић Илнја; 
Наш Министар правде Максимовић Божидар; 
Ham Министар без портфеља др. Аиђелиио- 

вић Гргур. Будислав; 
Наш Министар саобраћаја Радивојевић Лазар; 
Наш Министар војске и морнарице. армијски 

ђенерал Стојановић Ж. Драгомир; 
Наш Мипистар шума и рудника Матица Па- 

вао; 
Наш Мипистар финансија др. Ђорђевић Ми- 

лорад; 
Наш Мииистар грађевина др. Сркуљ Стјепан; 
Наш Министар нностраних послова Јевтић Бо- 

гол>уб; 
Наш Министар унутратњих послова Лазић 

Живојин; 
Наш Мниистар просвете др. Станковић Ра- 

денко; и 
Наш Министар физичког васпитања народа 

др. Ханжек Лавослав — разрешавамо их од дуж- 
пости и стављамо na расположење, a 

ПОСТАВЉАМО: 

За Претседнпка Нашег Министарског савета 
Узуновића Т. Ннколу, Мниистра на расположењу 
и народног посланика; (Пл)ескан>е и узвици: Жи- 
рео!) 
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За Нашег Министра без портфеља др. Крамера 
Алберта, Министра на расположењу и народног 
посланнка; 

За Нашег Министра социјалне политике и на- 
родног здравља Пуцеља Ивана, Мннистра иа рас- 
положењу и иародног посланика. 

За Нашег Министра без портфеља др. Кара- 
мехмедовића Хамдију, Министра на расположењу 
и сенатора; 

За Нашег Миинстра без портфеља др. Којића 
Драгутина, Министра na расположењу и народног 
посланика; 

За Нашег Миннстра просвете др. Шуменкови- 
ha Илнју, Министра на расположењу и народног 
посланика; 

За Нашег Мииистра правде Максимовића Бо- 
жидара, Министра на расположењу н иародног по- 
сланика; 

За Нашег Минпстра без портфеља др. Анђе- 
линовнћа Гргур Будислава, Мннистра иа располо- 
жењу и иародног посланнка; 

За Нашег Министра саобраКаја Радивојевића 
Лазара, Министра na расположењу и народног no- 
сланика; 

За Нашег Мннпстра трговнне и индустрије и 
Заступпнка Мнннстра шума и рудника Деметро- 
вића Јураја, Миннстра na расположењу и народ- 
ног послапика; 

За Нашег Министра војске и морнарнце, ар- 
мијског ђеперала Стојановнћа >К. Драгомира, Ми- 
пистра na pacIloлoжeIby; 

За Нашег Мипистра фипапсија др. Ђор1)ев1111а 
Милорада, Мнпистра на расположењу; 

За Нашег Миппстра грађевипа и Заступника 
Министра ПОЉОПривреде др. Сркуља Стјепана, Ми- 
пистра на расположењу; 

За Нашег Мппистра ипострапих послова Јев- 
тића Богол^уба, Министра на расположењу; 

За Нашег Министра унутрашњих послова Ла- 
зића Живојнна, Миннстра на расположењу и 

За Нашег Миннстра физичког васпитања на- 
рода др. Ханжека Лавослава, Министра на распо- 
ложењу и народног посланика. 

Претседник Нашег Министарског савета нека 
изврши овај Указ. 

27 јануара 1934 године 
у Веограду 

АЛЕКСАНДАР с. р. 

Претседннк Министарског савета, 
Ник. Т. Узуновић, с. р. 

(Народни посланици саслушали су читање Ука- 
за стојећи и no прочитању истог одазвали се бур- 
ним пљескањем и сложним узвицима: Живео 
Кралз!) 

Претседник др. Коста Кумануди: Изволите 
чути један телеграм, упућен Румунском парламен- 
ту. 

Секретар  Гавро   Мнлошевић  (чита): 

ПРЕТСЕДНИШТВУ  РУМУНСКОГ  ПАРЛАМЕНТА 
БУКУРЕШТ 

Југословенска Народпа'окупштина дубокошо- 
тресепа злочнпачкнм  делом,  којнм Je као жртва 

пао Претседннк Дука, с искреним болом сауче- 
ствује у жалости целог румунског народа због ве- 
ликог губитка који je његовом смрћу претрпео. 

Претседник 
Југословенске Народне скупштине 

др. Кумануди 

(Читање депеше народпи посланици пропрати- 
ли су сложним поклицима: Слава му!) 

Претседник др, Коста Кумануди: Изволите 
чутн још једиу депешу, ynyiieHy Прстседнпку 
Француског парламента.  ' 

Секретар Гавро  Милошевић  (чита): 

ГОСПОДИНУ БУИСОНУ 
Претседкнку (})ра11цуске Скупштине 

ПАРИЗ. 

Југословеиска Народпа скупштина, дубоко 
днрнута манифестацијама пријатељства и л>убави 
француског Парламента у славу петнаестогодишњи- 
це ослобођења и уједињења југословенског наро- 
да унезависну Краљевнпу Југославнју, поздравлЈа 
с највећим одутевлЈењем и захвалношћу престав- 
нике племепитог француског парода са узвиком: 
Живела Француска! 

Претседник југословемске 
Народне скупштипе, 

др. Кумануди 

(Читање депеше народни посланици пропрати- 
ли су бурршм усклицима: Живела Француска!) 

Прстседипк др. Коста Кумапуди: Изволите 
чути нзвештај Сепата. 

Секретар Гавро Милошевић (саопштава): Се- 
нат Краљевине Југославнје извештава Народну 
скупштину, да je усвојио у целннн и без нкаквих 
измена упућене му од стране Народне скупштиие 
законске предлоге и то: Ha свом 43 ред. састанку, 
одржаном 19 октобра 1933 године, предлог закона 
O општој конвенцији за систематизацију имовин- 
ских ннтереса бивше покрајине Истре н бнвше Тр- 
говачке и обртне коморе са споразумима A, Б, Ц 
и Д, између Краљевине Лугославије и Краљевине 
Италије. 

Ha свом 5 ред. састанку, одржаном 29 повем- 
бра 1933 године, прсдлог закона o лопупском спо- 
разуму уз споразум o клирингу између Краљевиис 
Југославије и Швајцарске Конфедсрације; 

Ha свом 5 ред. састапку, одржаном 29 новем- 
бра 1933 године, предлог закона o обавезном те- 
лесном васпнтаљу. 

Претседиик др. Коста Кумануди: Ови се из- 
вештаји примају на знање. Изволите чути потвр- 
ђеие законе. 

Секретар Гавро Милошевић (саопштава): Г. 
Министар нностраних послова, доставља Скупшти- 
ни за њену архиву no један потврђен примерак: 

Закона o привременом трговинском н компен- 
зационом споразуму 11зме1)у Крал.евине Југослави- 
је и Републике Грчке; Закона o трговинском спо- 
разуму између Краљевине Југославије и Републи- 
ке Немачке; Закоиа и допуни аранжмана од 7 но- 
вембра 1931 године између Крал^евине Југославије 
И Републике Фраицуске; Закопа o допунској кон- 
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венцијн o рсгулисању путем компензације трго- 
винских потраживања између Краљевине Југосла- 
вије и Белгијско-Луксембуршке привредне Уни- 
је; Закона o споразуму o уреНењу трговинског 
промета између Краљевине Југославије и Краље- 
вине Италије; Закона o споразуму нзме1)у ГЗладе 
Краљевине Југославије и Владе Фрапцуске Репу- 
блике o преференци.јалном поступању са југосло- 
венском пшсиицом; Закона o накнадном споразуму 
уз трговииски уговор од 9 марта 1932 године из- 
међу Крал.евиме Југославије и Републике Аустри- 
је; Закона o допуни конвенцији од 14 фебруара 
1930 године o ликвидацпји двовласних имања из- 
међу Краљевине Југрславије и Краљевине Бугар- 
ске; Закоиа o уговору o раду и помоћу са прило- 
зима изме^у КраЛ)ев1111е Југославије и Републике 
Фраицуске. 

Г. Мнпистар војске и морнарице доставља 
Скупштини за њену архнву један потврђеп приме- 
рак Закона o настањивању војске и морнарице. 

Г. Мииистар за физичко васпитање народа до- 
ставл.а Скупштини за њену архиву један потвр- 
ђен прнмерак Закона o обавезном телесном васгш- 
тању. 

Претседник др. Коста Кумануди: Ова се саоп- 
штења примају на знање. Изволите чути консти- 
туисање одбора. 

Секретар Гавро Милошевнћ (саопштава):-Од- 
бор за прручавање Уредбе Министарског савета o 
заштити земљорадника, извештава да се консти- 
туисао 25 новембра 1933 годпнс и изабрао за прет- 
седника г. др. Нинка Перића, за потпретседника 
г. Ловру Петовара и за секретара г. лр. Јђудевита 
Ауера; 

Одбор за проучавање Уредбе Министарског 
савета o извоНењу јавних ралова, извештава да се 
конституисао 25 новембра 1933 године ииаабрао 
за претседника г. Богољуба-Ку.јунџића, за потпрет- 
седника г. Иваиа Лопчара u за секретара г. Недељ- 
ка Ппаљака. 

Прстседнпк др. Коста Кумануди: Ови се изве- 
штаји примају на знање.'Изволите чути законске 
предлогс. 

Сскретар Гавро Милошевм!! (саопштава">: Сс- 
нат Краљевине Југославнје у смислу чл. 64 Устава 
доставља Скупштини na pemetho предлог закрна 
o признању досмртне пензије Андреју Габришче- 
ку, књижевнику и новинару у ЉубЛ)анн (Види при- 
лог). 

Претседиик дп. Коста Куманудн: Овај закои- 
ски предлог упутиће сс Одбору за молбе и жалбе. 
Изволнте чутп дал>е. 

Секретар Гавро Милошевић Гсаопштава>: Сс- 
нат Крал>евине Југославије у смислу чл. 64 Устава 
доставл.а Скупштини иа рстен^е предлог закона o 
изваиредном призпању година службе Цсропићу 
Гаврилу (Впди прилог). 

Претссдпик др. Коста KyMaFi>^n: И овај закоп- 
ски предлог упутиће сс Одбору за молбе и жалбс. 
Изволитс чути дал>е. 

Секрстар Гавро Милошевић Ссаопштава"): Г. 
Мппистар унутрашњих послова подноси Скуишти- 
ни na penicibe предлог закона o изменама и допу- 
нпма у Закону o држављанству од 21 септембра 
1928 годнне (Пиди прплог). 

Прстссдиш; др, Коста Кумаиуди: За проучава- 

ње овог закоиског предлога изабраће се иарочити 
одбор. Изволите чути даље. 

Секретар Гавро Мнлошевић (саопштава): Г. 
Министар иностраних послова н г. Министар трго- 
випе и нпдустрнје подносе Скупштинн na решењс 
предлог закона o споразуму постигнутом изме})у 
Кралзевипе Југославпје и Крал>евине Италије o 
приступању преговорнма за ревнзнју уговора o тр- 
говини и н говидбн од 14 јула 1924 године и њо 
говог допуиског споразума од 25 апрнла 1932 го- 
дине као и o измени љиховнх отказпих рокова 
(Види ирилог); 

Г. Министар иностраних послова и г. Министар 
трговиие и индустрије подносе Скупштнни на ре- 
meibe предлог закома o протоколу уз трговински 
споразум од 29 јула 1933 године усвојеном разме- 
но.м нота од 14 септембра 1933 године у Берлику 
између наше Краљевине и Републике Немачке (Ви- 
ди прнлог); 

Г. Миипстар садбраћаја и г. Министар ино- 
страннх послова подносе Скупштиии па peuieibe 
предлог закона o међунаррдној конвенцији o те- 
лекомуникацијама са додатком, закл.ученој и пот- 
писаној у Мадриду 9 децембра 1932 године (Види 
прилог); 

Г. Министар правде и г. Мииистар иностраних 
послова подносе Скупштини na решење предлог за- 
кона o међународној копиепцији o унифициранрм 
меничном закону са анексом I и II и протоколом, 
међунаррдној конвенцији o решавању извесних су- 
коба меничних закона са протсжолом и ме1)ународ- 
no.i кшвенцији o меничним тамсама са прртоколом 
закљученим и иотписаним у Женеви 7 јуна 1930 
године (Види прилогУ; 

Г. Министзр саобраћаја,.г. Министар војске и 
мориарицс и г. Минисгар иностраних послова под- 
иосе Скупштини na решење предлог закрна o кон- 
венцији између Краљевине Јурославије и Републи- 
ке Грчке o с.ксплоагацији пруга редовног паздуш- 
ног саобраћаја, (Види герилог) и 

Г. Министар фннансија подноси Скупштини на 
решење пред^ог закона o накпадинм и ванредшш 
кредитнма уз буџет лржавпих расхода и прихода 
за 1933/34 годину и тражи да се огласи за хитан. 
(Видм прнлог). 

Претссдиик др. Коста Кумапудн: Има реч' г. 
Министар финансија. 

Министар финаисија др. Милорад Ђорђевнћ: 
Ннсам тражио хитност за овај предлог. 

Претседиик др. Коста Куманудн: Г. Миннстар 
ис тражи хитпост. 

Изволите чутн посланнчке закоиске предлоге. 
Секретар Гавоо Милошевић ('саотптава): Г. 

лр. Анте Кунтарић и другови, народии посланицн. 
извеллтава^у Народну скупштину. да повлачс свој 
предлог закона o оснивању Судбеног стола у Су- 
шаку, пошто je ово питање већ решено Закопом o 
пзмени уводног закопа за законик o судском по- 
ступку v rpahaucKHM парницама и Закбна o уређе- 
п.у редовних судова. 

Претседипк др. Коста Куманудн: Ово саопште- 
ње прима се на знање. Изволите чути Уредбе Ми- 
нистарског савета. 

Секретар Гавро Милошевић (саоппггава): Г. 
I [ретседник Мииистароког савета иа оскову чл; 6 
Закона o продужењу важности Закопа o заштнтп 
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земљорадника подиосц Скупштини на одобрење: 
Уредбу o заштати новчаних завода и њихових ве- 
ровника; Уредбу o заштити кредитних задруга и 
њихових санеза; Уредбу o .максилпфању камата; У- 
редбу o смањивању трошкова режије иоичаиих за- 
вода под заштитом и Уредбу o сма1њењу режије 
привредних предузеКа. (Внди прилог). 

Претседник др. Коста Кумануди: Ове Уредбе 
упутаИе се Одбору који.је претресао законски пред- 
лог o заштити земљорадника. Изволите чути од- 
борске извештаје, 

Секретар Гавро Милошевић (сарпштава): Фи- 
иапсијски одбор подноси Скупштиии иа реиГење 
своје извештаје 6 законским предлозима и то: 

O предлогу закоиа o изменама и допунама За- 
коиа o непосредним порезима, Закона d порезу на 
пословни промет ]i закона b порезу на нежењена 
лица м tibpeckoM ослобођењу лица са девбторо и 
више деце (Внди прилог); 

() предлогу закона o измепама и допунама За- 
KO'Ha o таксама (Видн прилог); 

O предлогу закона o изменама и допунама За- 
коиа o државној трошарини (Види прилог); 

O предлогу закоиа o изменама и дјопунама чл. 
29, 34, 40, 43, 56 и 166 Царииоког закона (Види 
прилог); 

O предлогу закона o изменама и допунама За: 

кона o исплати ратне ттете, у Уредби o 7% инве- 
стициоиом зајму с;д 500 милиона динара, у Правил- 
нику 6 финансијској ликвидацији аграрних односа 
у Босни и Херцеговинн и у Закону o финансијској 
ликвидацији оштета за беглучкс земље у Босни и 
Херцеговипи. (Види прилог). 

Претседник др. Коста Кумаиудн: Ови he се из- 
вештаји штампати и раздати народним послани- 
цнма, a ставиће се на дневни ред кад го Скупшти- 
на одлучи. 

Изволите чути извештаје госпоДе Министара. 
Секретар Гавро Милошевић (саопштава): Г. 

Министар војске и морнарице извсштава да lie na 
иитериелацнју народпог посланика г. Ристе Ђоки- 
ha o поступку вишег иоЈио-тихиичког чиновника 
Петра A. Петровића и управника првог Одељења 
војно-техничког завода у Сарајеву, одговорити 
кад се стави na дневни ред; 

Г. Министар фађевина пзвештава, .да lie на 
интерпелацију народног посланика г. Ферда Шегс 
o осигурању обале реке Саве од иоплава одгово- 
ритн кад се сгави na дневни ред; 

Г. Министар унутрашњих послова извештава, 
да ће на интерпелацију иарсЈдпог иослапика г. Сво- 
тислава Хођере o раду начелника Среза левачког 
одговорити кад прикупи потребне податке; 

Г. Министар унутрашњих послова извештава, 
да he na интерпелацију иародиих посланика г. r. 
Ннколе Никића и другова o поступку жандармериј- 

.ских органа у Срезу новрпрадиигком одговорити 
кад прикупи п1упребне аодатке; 

Г. Министар унутрашњих гаослова извештава, 
да he на интерпелацију народног посланика г. Све- 
тислава Хођере o раду среског начблника у Двору 
одговоритп кад прикупи потребне пплаткс; 

Г, Мииистар yiiyT|Kiuiii.iix послова извештава, 
да-ће на интерпелацију народног посланика г. Вла- 
димира Крстића o поступку крмандира жандарме- 
ријске станице у Дон^ој Шаторп.и одговориги кад 
прикупи потребне податке; 

Г. Мицисгар унутрашњих пбслова нзвештава, 
да lie na иитсрпелацпју народног посланика г .др. 
Милаиа Метикоша o поступку власти са народом у 
Лици одговорити кад прикупи потребие податке; 

Г. Миристар социјалне политике и народног 
здравља извсштава, да ће на интерЈпелацију народ- 
ног посланика г. др. Стјепана Бачића o тешким 
приликам радништва Орословачке текстилпе i\)a- 
брике бдговорити кад прикупи пбтребне податке; 

Г. Министар војске и морнарице извештава, да 
he na интерпелацију Милаиа A. Божића n друпша 
o решењу добровољачког питања одговорити кад 
се 'Стави на дневни ред; 

Г. Министар унутрашњих послова извештава, 
да he на интерпелацију г, Милоша Драговића o 
раду начелннка Среза грачаничког одговорпти кад 
ирикупи потребне податке. 

Претседник др. Коста Кумануди: Ови се нз- 
вештаји примају на знање. Изволите чути тражења 
за издавање суду господе народних посланика. 

Секретар Гавро Мнлошевић (саопштава): Г. 
Министар иравде тражи овлашћеље за иродужење 
кривичног поступка против народиих посланика: 

Г. Емилијана Грбића за дело из §§ 301 и 298 
Казиеног закоиа; г. Алојзија Павлича, за дело из 
чл. 52 Закона o штампи; Омера Кајмаковића за де- 
ло пз §§ 297 и 299 Казнеиог закона; г. др. Tome 
Рајића за дело из § 301 Казненбг закона; г. Аран- 
1)ела Никодијевића за дело из § 297 Казненог за- 
кона; г. Стјепана Ваљавца за дело из §§ 297 и 299 
Казкелог закоиа; г. Стјепана Ваљавца за дело из 
§§ 301 и 302 Казненог закопа; г. др. Николу Кеше- 
ЛЈевн11а за дело из чл. 54 Закона o штампи; r. 
О.мера KaJMaKOBniia, за дело из § KSI Каз- 
пеиог закопа; г. др. Фрање Грубера, за де- 
ло из § 297 Казпеног закона; г. Алојзија 
Павлича за дело из §302 Казненог закоиа; г др. 
Ранка Њамцула, за дело против части; r. Димитри- 
ја On. OoiioBnha за дело из §§ 139 и 302 Казненог 
закона; r. Арсе Фотирића за дело из § 302 Кавненог 
закопа; г. Тодора Хаџи-Димитријевића за дело из 
§§ 297 и 301 Казненог закона; г. Божидара Главич- 
ког за' дело пз § 248 Казненог закона; г. Методпја 
Ципушевића за дело из § 15 закона o шумама у 
иези §§ 14 и 314 Казпепог закопа; г. Божидара Гла- 
вичког за дело из § 181 Казненог закопа; г. Божи- 
дара Главичког за дело из § 181 Казненог закоиа; 
г. Божидара Главичког, за дело из § 181 Казненог 
закона; г. Божидара Главичкиг за дело из § 181 
Казненог закона; г. Божидара Главичког за дело 
из § 181 Казненог закона; г. Бржидара Главичког, 
за дело из § 181 Казненог закона; г. Јосипа Стажи- 
ha за дело из § 302 Казнеиог закоиа и чл. 54 Зако- 
на o Штампи; г. Јосипа Стажића, за дело из чл. 52 
Закона o штампи; г. Ивана Радића за дело из §§ 
141, 301 и 302 Казненог закша; г. Владимира Ст. 
Крстића за дело из § 318 Казненог закона; гг Владе 
Cnacnha за дело из § 301 Казненог закона, 

Претссдппк др. Коста Кумануди: Ови he се 
захтеви упутити имунитетном одбару. 

Има реч г. др. Лончаревић, да упути иитап.о 
иа Претседништво. 

Др. Ивап Лончаревић; Господо народни посла- 
ници, већ сам више пута опазио како се гласачки 
резултати у записннке и стеногра(|)ске белешке На- 
родне скупштине врло често неистинито и иетач- 
но уносе. To сам опазио међу оппм случајевима 
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п у оном случају кад je у стенографске белешке не- 
тачно унесен резултат o гласаљу за Закоп o лик- 
видацији аграрпе рсформе, кад je стављено да су 
o томе Закону гласали и господа народии послани- 
ци Димитријевић н Парабућски, који су у то вре- 
ме били у Варшанн. Ja сам, господо, због тога ви- 
ше пута протествопао овде у Народној скупштини. 
Али, како се овакви случајеви нетачног уноше- 
ња гласачких резултата у стенографске' белешке 
и стенографске записнике понављају, чини се да 
je успех мојих протеста слаб, и ако би ои, природ- 
ио, могао у сваком друштву успети. Кад се, госпо- 
до, ево опет поновио овакав један случај нетач- 
ног уношења гласачких резултата у скупштннски 
записник и у стенографске белешке, ja сам се, го 
сподо, за ову ствар мало више заинтересовао. Та- 
ко сам иајпре утврдно да се нетачии гласачки ре- 
зултати скупштинским стенографима као истнии- 
ти и тачни предају само онда, кад секретарску 
дужност врши секретар г. Ковач. Ова занимљива и 
ако врло незгодна појава и даље ме je интересо- 
вала. Питао сам се, a сад, ево, господо, питам и 
господипа Претседника Народне скупштипе: ако 
су све ово само случајне омашке, зашто се онда 
тако чесго овде понављају; a ако нису то само слу- 
чајне омашке, иего се неистинити резултати гос- 
поди скупштиискнм стеиографнма под истините 
као рог под свијећу предају, онда je то још тежа 
ствар која треба да заинтересује и самог r. Прет- 
седника и Народиу скупштину. Има наиме и без 
нас опозиције овде у Народној скупштиии доста 
гласача за народу опасие и штетпе Владиие пред- 
логе. 

Нема зато пикако праве потребе чииити фал- 
сификате у јавним и најјавнијим исправама, као 
што су скупштински записници и стеногрдфске 
биљешке. 

Господииа секретара Ковача ne треба да збу- 
њује, што je Влада са Банскрм управом и среским 
начелницима у Савској и Дравској бановини за 
време општииских нзбора на хил>аде и хиљаде не- 
истинитнх гласачких резултата унела. (Граја). 

Прстседиик др. Коста Кумануди: Господипе 
Лончаревићу, то нема везе са вашим питањем. 
Изволите npeliH na ваше питање које сте упути- 
ли Председииштву. 

Др. Иван Лоичаревић (паставља): Молим, од- 
мах hy бити готов. Било joj je то од нужде и од 
невоље. Huje имала доста гласача a хтела je да по- 
каже баш у овим бановимама да их има. Али овде, 
у Народној скупштини, за сваки народу штетан 
законски предлог, има увек доста гласача. И док 
се господа ne могу тако никако довинути, na што 
нам још и скупштински фалсис^икати, многи ипа- 
че иепристраспн и објективни кажу: под секретар- 
ском влатћу г. Конача неистинити гласачки резул- 
тати у скупштинске записнике и белешке уносе се 
зато, што je г. Ковач још од избора 1931 год. у 
сродству са Бапском управом у Загребу. (Граја и 
протести). И, господо, што мисли да су скупштин- 
ски записници „Загребачке Коприве" у којима он 
може да пише и меће што хоће. 

Како, господо, скупштииски записиици и сте- 
нографске белешке нису „Загребачке Коприве", a 
исто тако г. Ковач врло добро зна да ово није Бан- 
ска управа у Загребу у којој се слободно и no во- 
љи пмше и у изборне записнике дописује.... 

Претседиик др. Коста Кумануди: To се не од- 
носн na питање које сте ми упутили. Оставите г. 
Ковача изваи овог питаља. 

Др. Иван Лончаревић (11аставл.а): Господо, ja 
сам одмах готов. — A исто тако господа добро 
зпају да ово није ни хрватска историја која се за 
награду југословеиског Министарства трговине и 
иидустрије може слободно фалснфиковатн. Исто 
тако господин зна да ово није г. Тоша ВојноВић, 
и ако je секретар. (Граја). Онда се ja, господо, о- 
пет на крају ne могу никако довинути до исти- 
не, како се и зашто гласачки резултати и у На- 
родној скупштипи фалсификују. 

Претседиик др. Коста Кумануди: Господипе 
посланнче, молим Вас да завршите. 

Др. Иван Лончаревић (иаставлЈа): Зато ме све 
внше интересује одговор г. иретседпнка, који се 
no Пословпику мора да брине да стенографске бе- 
лешке буду верап одраз и садржипа скупштипских 
расправа и решавања. 

Претседник др. Коста Кумануди: Господин др. 
Лончаревић употребио je један сувише јак израз 
када je тврдио да се стенографске белешке фал- 
сификују. Фалсифнката исма. To може бити само 
каква случајна омашка, ако je једна гласање по- 
грешпо забележеио, a такових случајева, господо, 
иема много, нити их бива често. 

У овом специјалном случају, који се односи 
на гласање г. др. Лончаревића, ja hy наредити да 
се његов глас, који je дао „за", у момемту кад он 
није гласао, исправи. Уосталом, сам тај глас не би 
ни у ком случају утицао на резултат гласања. 

Прелазимо na дневни ред: Продужење претре- 
са извештаја Одбора за ироучавање законског 
предлога o сузбијаи,у полпих болести. 

Има реч народни посланик г. др. Драгутин Ко- 
стић. 

Др. Драгутин Костић: Господо народни посла- 
ници, како у многнм питањима тако и у овом (суз- 
бијање венеричних болести) није било досада јед- 
ног јединствепог закона за целу земљу. Док je у 
Крал,евини Србији постојала регламеитација са 
јавиим кућама, дотле je у Заг[)ебу била регламен- 
тација без јавних кућа, али са касернираљем про- 
ститутки. У Босни и Херцеговини постојала je ре- 
гламентација са јавним кућама, у Далмацији ре- 
гламентација са контролом јавних проститутки, у 
Војводиии била je такође регламептација. Једино 
у Словеначкој je од 1919 године постојала аболи- 
ција. 

Број зарегистрованих венеричних болесника кре- 
тао се овако: 

1922 1925 прираштај 
Београд 2191 4385 2161 
Загреб 732 1358 626 
Лзубљаиа 210 254 44 

Јасно, да je прираштај био велики у градови- 
ма са регламентацијом, a мали број у Љубљани 
где je уведена аболиција. 

Рачуна се да на земаљској кугли има од 5 до 
10% целокупног стамовмнштва заражеиог од си- 
филиса. У неким колоннјама та цифра достиже 
90%. У Француској je 10% целокупног становии- 
штва болесна од сифилиса, т. ј. 3,920.000. 

У Белгији  има 400.000 сифилистичара. Тамо 
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умире годишње 15.000 људи од сифплиса. Луес ко- 
шта Белгију 50 милиоиа белгијских франака ro- 
дишње. У нашој земљи си(|)илис je иосле para вр- 
ло pacnpocrpaiben, a нису малобројни и стара пред- 
ратна гњезда и провинције са ендемичним сифи- 
лисом. Нећемо погрешити ако кажемо да сифилис 
кошта пашу државу исто толнко, колнко и Бел- 
|"ију, ако ne и више. 

OKO 40% хроннчпнх болесника ко.ји се лече у 
болницама дугују за своје болести сифилису. 

Закои који Вам се предлаже »ије ништа MO- 
BO. OH je сас'гавл>ен no угледу na следеће закоие 
овога тппа: дански, шведски, чехословачкн, аме- 
рикански и пројекте француског и немачког за- 
кона. 

Сад Ку прећи на деталлш расматрање овог 
пројекта. 

По моме мишл>ењу треба додати уз § 2 да je 
обавезно лечење и новорођенчади оболелих од 
трипера у очима. Уз § 3 треба унети допуну да се 
нмају од венеричиих болести обавезпо лечити и 
деца (као што je случај у Иемачкој). 

У тачки 3 § 4 речено je да je сваки лскар оба- 
везаи водити дискретну евнденцију венеричннх 
болесннка, који се код њега лече. Поред тога ле- 
кар je дужан да на захтев надлежне властн даје 
потребне податке. Ако су овде у пнтању статис- 
тички подаци опда je то остварл>иво, ако су пак 
иерсонални, онда je илузорно. Издавање персонал- 
них података je уништавање лекарске тајне. Пара- 
лелно са дубоким етичким законом професнонал- 
не тајне, венеричне се болести могу најефикаснн- 
је лечитн н излечити само онда, када лекар сачу- 
ва тајну у потпуностн. Свако саопштаван>е ма ка- 
кве лекарске тајне a тим пре ове, тако деликатне, 
полицијским властима, особито нашим, довешће 
само до негативног резултата у смислу сузбијања 
венеричних болести. 

Законом од 1918 годиие у Шведској je обавез- 
на пријава венеричних болести, али не полицији, 
већ вишим санитетским пластима. 

У Чехословачкој важи исто, али ако je болес- 
ник контагиозан. У Фраицуској пак иема пи јед- 
ног ни другог. 

Тачка 2 овог истог параграфа каже да je ле- 
кар обавезан обавестити власти б извору заразе, н 
то само ако добије поуздане податке. Питам ja Вас 
који су то „поуздани" и „полупоуздани" податци 
у нашој ситничарској средини. 

Господо народнн посланици, узмите нашу сре- 
дину, често пакосиу и ситну, na упитајте се, ко he 
коме и колико „поуздамнх" података o извору 
венеричне заразе датн, и полицији сервнрати. Ово 
се мора променити, те се такви податци, најстро- 
жије и најсавесније проверени, имају од стране 
лекара давати само најдискретнијим вишим саии- 
тетским властима, и то na осиову најефикаснијих 
н иајзакопитијих њихових захтева. Ако се то о- 
стави полицијн опда тетко нама. 

Кад Beli когшрамо овај закои, оида je иајбол.е 
да узмемо оно што je у Европи пајпаметпнје. — 
У Шведској по закону од 191cS године лекар даје 
податке o извору заразе само санитетским власти- 
ма, те je тако и ефикасно, јер се „извор заразе" 
одмах и лечи стручно, a ако се „извор заразе", као 
што je овде предвиђено, достави нашој полицији, 
онда he он, будите уверени, иајсигурније no6eiin 
од лечења. A како he моралпо дејство имати са- 

општавање њсговог имена и презимепа нашој по- 
лицији, најбоље here се уверити нз криминалне 
хроннке наших листова, која he заблистати и у 
знаку овог чуда неви^еног. 

lio § 6 овог закоиа предвиђа се наснлио ле- 
чење свих веперичиих болесиика у нашој земљи. 
Писати и допосити законе лепа je ствар, особито 
ове овако хннермодсрне, као што je овај наш за- 
кон. Ми немамо доволјНО срестава не да излечимо, 
пего ни да лечимо onaj број веперичиих болеспн- 
ка који добровол>мо долази на лечење у паше ан- 
тивенернчме установе и код приватних лекара. A 
ако иасилно натерамо целу армију веперичио о- 
болелих становника наше земље, да се обавезно и 
бесплатно лечи код поменутих установа, како je 
у овом закону предвиђено, чиме heMo их лечити ? 
Камо нам зато огромннх материјалмих срестава? 
Ja желим овоме закону свега најооЛ)ег, али се бо- 
јим да ne остаие мртвим словом na хартнјп, јер 
смо у кризи н пемамо новаца mi за осмовне ства- 
ри н расходе. 

Господо, mije ништа тешко да донесемо и из- 
гласамо закон o обавезиом асфалтирању свнх па- 
ших државних и бановинских друмова, е тим е- 
фектом да се на машим путевима не видн асфалта 
ии за још 100 годнна. Ето чему су сличнн поједи- 
ии параграфи овога закона. 

lio § 6 тачки 1 предвиђа се да he „стручна ли- 
ца (треба додати обојега пбла) na погодан иачнн 
омладину почев од њене 15 године обавештавати 
o полном животу итд.". Јаспо je да девојчице мо- 
рају бити обавештене само од лекара жеиског по- 
ла. A зар њих нмамо толико, да би те лекарке мо- 
гле полно обавестити сву нашу женску омладину? 

Питање омладине и њеног инфицирања вепе,- 
ричпим болестима од првостепене je важности. 
Досада код пас na томе иољу врло je мало учи- 
ibeno. Доказ да je у Београду na 10.000 зареги- 
строваних венеричних болесника нађено 1.292 у- 
ченпка средњих школа и студената. 

1924 годиие на 1.242 лица жепскога пола, обо- 
'лелих од венеричних болести, пађепо je 66 учени- 
ца и 284 девојака мла1)их од 20 годипа. 

По Жан-Селму 10% лица грађанскога стале- 
жа инфицирају се сифилисом joui у школи a деце 
радничког сталежа и свих 13%. 

Од 100 сифилистичних болесника 50% (поло- 
вина) инфицирано je сифилисом у добу од 14—21 
године. 

Ha оспову свега предњег^, ja, господо народ- 
ни посланици, најенергичније захтевам да се овај 
штурн параграф o заштити омладине најдетаљни- 
je разради. Ми за омладииу, ту узданнцу нашу, ne 
смемо жалити ннкаквих срестава, да je отмемо од 
катастрофалних загрљаја „беле куге" (туберкуло- 
зе) и ове друге куге — вепернчпнх болести. 

У § 9 овога закона траже се предбрачна уве- 
рења. Знајући многобројне злоупотребе са лекар- 
ским увереи>има (особито опим, која се издају за 
полицију и сУд), молим Господина Министра со- 
цијалне политике и народног здравл.а да v Пра- 
вилмику, којнм he овај закон рбјаснити и приме- 
њивати, буде у овом питању према лекарима иај- 
строжији и најсавесиије тражи стрпррцентну од 
њих савесност, уз драконске казпе за сваку злоу- 
потребу ових увере11.а. 

Предбрачиа уверења нису нова ствар. Питање 
o њима покренуто je у француској Народној скуп- 
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штини jom upe 100 година, за владе Луја Филипа, 
али н до данас je ртворено. Брамна су уверења у- 
ведена у Шведској 1915 годипе, у Норвешкој 1917. 
До каква IICMO резултата /loiin IIOMOIIV ibiix, ннде- 
ћемо. 

У § 12 предвиђено je да морамо приступити 
(|)ормнрању установа за џредупређивање венерич- 
них болести. Ово he бити права благодет, ако те у- 
станове оснгурамо повцем, добрнм персоналом и 
одговарајућпм бројем тих превенторијума. Превен- 
тнвнн диспаизери овога типа створени су у Немач- 
кој 1919 године a Beli 1920 годнпе те су ипстнту- 
ције имале више од 40.000 посета, које су, у сми- 
слу лредупређиваша венеричних болести, уродиле 
врло добрим плодом. 

Превентивио дејство салварсапа испробао je 
над самим собом француски лекар др. Мажјаи. Он 
je ca пуно пржртвбвања и самопрегоревања све- 
сно се ип(|)ицнрао сифнлнсом, али je си(|)11лис пот- 
пуно уништио превентивним и терапеудским при- 
мепама салварсана мад самим собом. 

Доктори Лаказ и Гепо посведочили cv ИСТО иа 
35% простнтутки које су имале 100% могућности 
да добију сифилис, али га пису добиле. 

Аболиција коју усвајамо, уништавају^н прсле- 
дње остатке регламентације код нас, треба да бу- 
де изведеиа у најтешњем коптакту са ширрким 
друштвеним слојевима и респективним организа- 
цијама, као и у споразуму са нзвеспим одел.ељи- 
ма Мипистарства упутрашњих дела. Јер Мииистар- 
ство соцнјалне политике и иародног здравља je 
овим закопом, особито његовнм делом од § 12 до 
§ 19 натоварило себи, na своја и материјално и ме- 
дицински слабачка леђа, сву колосалну борбу са 
веперичннм болестнма и простнтуцијом, која не- 
he никад исчезпути, у разлнчитим формама, док 
год траје човечапство и догод социјална мизерн- 
ја буде расла, као што сада из дана v дан расте. 
Овде je потребна помоћ целокуппог друштва и из- 
вршне власти. Да je регламеитација у потпуностн 
несавршена ne би je се придржавалр пола Европе: 
Француска, Италија и Белгија. 

Абалиција je добра и савршена ствар код иа- 
рода на високнм ступњевима културе н цнвилиза- 
ције. Код народа мање просвђћених, мање култур- 
них и мало цнвилизованих, ona може да буде мач 
оштар са обе страие. Ми смо добро учнннлм што 
смо уништили регламентацију, али Кемо учнмитн и 
велико зло, ако услед непросвеђености нашнх Ma- 
ca, иедостатка! медицинских и материјалних срет- 
ства, и no уобичајеној и укорењеној нашој индо- 
ленцији, уништивши једно зло, регламеитацију, 
CTBopii.Mo jom Belic — псеудоаболицију. 

Ja овај закон примам, али hy га оматрати ко- 
рисним по иаш иарод, његов подмладак и будуће 
name генсрације само онда, кад се за иотпуиу и е- 
фикасну примеиу овога закона нађу одговарајуИа 
материјалпа сретства; и кад му прнмена буде од- 
личиа и у моралиом и у материјалном погледу. (А- 
плауз и узвици: Браво!). 

Претседник др. Коста Кумануди: Реч има иа- 
родин послаипк r. Мнлинко Милутиновић. (Гласо- 
ви; Није ту). Има реч народни иослаипк г, Мита 
Димитријевић. 

Мита ДимитриЈевић: Господо народни посла- 
иицн, o овом закоиском пројекту говорено je врло 
много ii врло дуго. Сваки говорник, који следује, 

no дужности не би требало да понавља оно што je 
већ раннје речено, него треба да изпесе иешто што 
до сада није речено и што je од иажиости. 

Господо, овај законски пројекат важан je због 
тога што он има за циљ ne само сузбијање полие 
болести у нашем народу, него je цил> овог закон- 
ског пројекта — a од сутра закона — да омогући 
основе за враћање кги све већем моралу; ово je за- 
кон којн нма за циљ да нађе услове за моралио ја- 
чап.е нашега народа, како бн nama земл>а, која не 
пати сасвим од великих недаћа градова, порока, 
проституције и беде коју допосе велнкн градови, 
затта треба имагги самилостн, била na време обез- 
6el)eiia од свнх тих зала. Још нетто више, како би 
очувала оно не само физичко него и моралио здрав- 
ље натег сеЛЈачког иарода. 

Господо, нн кривичии закои не може да сузби- 
је крађе, ни кривичии закон не може да сузбије 
свуда убиства, али кривичпи закон доказује једно: 
да се не може толерн-сатн злочинац и кривац, инти 
се може толерисатн злочниство. Овај закои који ми 
овде сада нмамо кроз неколико минута да изгла- 
само, има за циљ да покаже културну свест наше 
државе: да се не може толернрати једно велико 
зло као што су полне болести и п1)оституција, него 
да he се свим MoryliiiM хуманнм и свим могућим 
другим сретствима успети да се за сузбијаље њи- 
хово даде основа што 6cwia. Господо, ми морамо 
призиати да je onaj закои, крји се сада доноси, да 
je то врло значајаи закон и за социјалну страну 
иаше земље. Ми у нашој землт имамо 
Миннстарство народног здравл.а и социјалне 
политике. Његов je задатак водити бригу 
o свему овом. Господо, у колико je овај 
закоп зиачајан за народно здравл.е, исто то- 
лико значајан je и са моралне стране, a такође и за 
социјалиу политику нате земље. Према томе, го- 
сподо, ja не xoTeliii дуже да говорим o овом зако- 
ну, iHMao сам само за циљ да укажем прстом на 
зиачај овога закоиа не само за унутратње нате 
здравствено и морално стање, него и за значај који 
овај закон доноси у оној културној средиии са це- 
лим светом за једно здразије н срећније човечан- 
ство, a та заједиичка сарадња целог човечанства 
даће основе закоиски солидне за бољнтак и напре- 
дак света. 

Према TOMQ, господо, ja мислим да he овај за- 
кон бити изгласан онако како je дужпост нас свих 
према бедиима, према немоћнима, прсма болнима и 
према онима несре1шнма који су CBOJILM жнвотом 
постављени у такве прилике да падају у све Behe 
и Behe терете, у све Beha зла и све Behe болестн. 

Господо, ми смо у последње време доносили за- 
конс te врсте, као што je закон o јавним радовима, 
да се омогући материјални жмвот, да се омогући 
радницима у бесиослици поштеиа зарада, да се омо- 
гући људско достојанство, и oeaj закои иде у тај 
ред закоиа. Он исто тако нма за цил. да да што 
више основе за морално здравље иарода. Ja iiy да 
на1ПОменем jom нетто. Овај je закои важан и с об- 
зиром на наше достојно иитериационалио претстав- 
л>ање. Даиас Жепева, у којој Друштво парода, по- 
ред политичких пнтаља, јако расмагра и јако се 
стара да и соцнјално питаљс постави за добро на- 
рода на тто широј оснози, са великим интересо- 
ванЈем гледа тта he бити на Југу, шта he битн у 
иатој држави. Ми смо дужии, у овој onmtoj ху- 
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ланоЈ. и социјалиој колаоорацпји, у овој опшгој 
сарадњн са целокупипм спетом, данас израженом 
кроз Друштво народа, да и ми rte будемо постиђе* 
ни, да и ми дамо довољно јаке резултате, и у о- 
вом погледу, резултате који he бити од свеопштег 
човечанскОг бол>итка. Господо, na Балкан се гледа 
данас са много и много страна. Ha Балкан се гледа 
очима не онако, како смо ми иапикли у најближем 
суседству да чујемо o Балкаму са једном поругом, 
na Балкан се гледа данас као na једну широку, пе- 
лику област, na којој има да се копсолидује здрава 
ne само политичка пего и социјална основа, ona ја- 
ка и чврста оспова за чување свих тековипа мира, 
културе n папретка, који су плаћени скупом и тс- 
шком крвл>у. Господа, ми морамо признати да je 
овај закон већ na Северу учипио све што се могло 
учинити. AKO би неко рекао да ne може се једним 
закопом побол^шати моралпо стање парода, ja бих 
њему отворено рекао: na... господо, у интересу 
пародпог здравл>а) у иптересу морала naiiie 
землЈе, паше земљорадничке земље, која je 
здрава у оспови, ja изјавл.ујем, да ћу свс- 
срдпо гласати за овај закоп. (Пљескање и узвици: 
Живео!). 

Претседник др. Коста Кумаиуди: Има реч г. 
др. Милап Срђа-Илић. 

Др. Милап Срђа-Илић: Господо пародпп no- 
сланици, приликом претреса овога закопског пред- 
лога изнесене су са стране г.г. посланика, којн су 
no овоме пита.њу узелп реч, пзвесне копстатације, 
које пружају веома ружну слику o стању народ- 
ног здравл>а у nainoj земл.п у погледу веперичиих 
болести. Нема сумње, кад би половипа од овога 
било истинито и тачпо, да бп се жнво осећала no- 
треба допошења једпог оваквог закона. He мислпм 
ja да he се овпм закопом, ако се успе да се on у 
потпупостп спроведе, MOIUI сасвмн да уппштп npo- 
ституцпја као пермапентап извор заразпих болестп 
и да се упнште заразпе болестп, али, уосталом, и 
ne радн се o томе. Простптуцпја, као једпо соцп- 
јалпо зло, ne може да се поништп и биће je вазда, 
као што има n другог социјалног зла. Али, госпо- 
до, радп се o овоме: да се ограпичп ширење пол- 
них болестн, да се ограпичп n сама простптуциja, 
да се сведе на пекакву пормалпу меру и да се, тако 
pehu, стање у том погледу нормализира. Санитар- 
но полицпске мере са спстемом реглементацпје од- 
носно толеранције проституције бнле су потпуно 
педоволл1е. To се впдп neli no томе, што код nac 
дапас простнтуција цвета впше него пкада, a број 
венеричних оболења заузнма такву сразмеру, која 
се граничи са једном епидемијом. 

AKO су тачни сгатпстичкп подацн, да у самој 
Босапској Kpajnnn има 180.000 лнца оболелих на 
епдемичпом сифилису, — a г. др. Кешељеви11 тврди 
да има четири пута толико — ако je то тачпо, ако 
та зараза у великој мери постоји у Тпмочкој Краји- 
ни и у Санџаку, a сигурно je да имаде мпого случа- 
јева т.зв. западпо-европског- сифилиса, којп je pa- 
ширен no свима крајевима name земље и ако eno« 
радпчпо, — опда, господо, значи, да пма готово 
мплпон оболелих људи од сифилиса, a то значи 
да код нас свако четрпаесто лице болује од те 
опаспе болести. Какав ли je онда процепат оболе- 
лих код других венеричних болести? 

Господо, данас кад други opojno далеко јачи 
народи од nac, народи велпкп n културни, кад onu 

постижу за далеко драстичнијим мерама да сачу- 
вају чистоћу своје pače или да je регенеришу, онда 
држим, да je и код nac било крајње време, да се 
у овом погледу донесу извесне рефојзме и извесне 
мере, које iie нашу расу сачувати n извући из де- 
каденције у биолошком погледу. 

Господо, народни посланици, нема сумње да je 
држава као највећи ауторитет у првом реду no- 
звана да овде интервенише. Али држава може да 
има ne зпам како добре законе na да ипак ne учи- 
mi све што je потребно. Овде je позвапо n дру- 
штво да и ono ca своје стране чппн свс што можо 
a позвана je и приватна иницијатива, Треба у ши- 
роки.м слојевИма иарода да се зацарп уверење 0 
оггаспости од полпнх болести и o п.иховпм далеко- 
сежпим последицама и да се зацари осећање дуж- 
посги према својој околппп, прсма својој фа.мп- 
лијп, према друштву n пацпји. Потребан je, дакле, 
једап вити пиво образованости. 

Иредлог закопа предвп^а све мере у том по- 
гледу n то су готово најбоље установе пз § 7 и 
12 који предвиђа каузално лечење овога социјал- 
ног зла т.ј. да уклонн узроке којп рађају и подр- 
жавају проституцпју. Нозпато je. господо, да je 
проституција социјална појава која вуче своје со- 
кове из неуре^еппх и нездравих социјалних од- 
noca. Тако je запажепо n зпа се да je материјална 
беда једап од важних узрока проституцпје. Чак и 
чптаве фамплпје у бруталпој борбп за егзистен- 
цјпу лиферују проститутке. 

Одлпка je овога закопског пројекта n та, mio 
он предвп^а све мере које даиас стоје na pacno- 
ложеи>у држави n друштву да се сузбију веперич- 
ne болести n простптуција. Нроблем je обухваћен 
са свих страпа, a то даје гарантије да he резул- 
тати бити позитивни. 

Мо1)ам, господо, овде да напоменем једпу врло 
добру порму, норму која се односи на обавезпо 
лечење полних болести, пријаву полних болести и 
na обавезпост подпошења лекарског уверења лпца 
која желе ступитп у брак. Приговор да се тпмс 
тангнра личпа слобода, држим да се палазп изван 
оквира савременог схватања и ne може, господо, 
овде да буде речп o слободи. Слобода пма да слу- 
ЖИ соцпјалпом добру и да буде извор конструк- 
тивпе cnare. У једпом оргапизовапом друштву ne 
може слобода да иде даље од опих граница које 
су обележене правним поретком и признатим ппте- 
ресима целппе, a нема сумње да држава и друштво 
имају велнки интерес за чувањем пародпог здравља. 

Ha, господо, mije ово ништа nono. Имамо ми 
данас пзвеспих прописа, или тако се бар ради у 
пракси, да када се појавп каква епидемија, опда 
се одређује карантин и предузпмају извесне мере, 
a то све у нптересу целине. To су превентивне ме- 
ре n ппкоме nnje пало na памет да рече, да je 
тиме ограничена слобода. 

Алп нма, господо, једпа друга ствар где би 
могла бити аовређ'ена грађанска слобода, a могао 
Cm бити повређен и принцип једнакости грађана 
пред закопом. Ради се на име o прохибитивној 
норми, o забрапи проституције. Ту се, господо, 
једноставно каже да je проституција забрањена и 
кажњива no прописима 24 главе Кривичнога зако- 
ника. Кад се, господо, нешто прогласи дс/тктом, 
онда се мора павести дело, радп,а или перадп.а, 
која се забрањује, или, како се то у правноМ свету 
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каже, мора да сс иапеду свм   критеријуми   тога 
деликта. 

To je, господо, потрсбмо учинити из много 
разлога. Пре свега закони се раде за сва лица која 
живе иа nsFieciioj правиој територији, за све rpa- 
ђане, и rpai)aiin морају да знају шта смеју a шта 
не смеју да раде. Овде у овом законском пројек- 
ту, како je стилизована ова норма, то се не зма. 
Са друге стране морам да кажем и ово. Судија je 
позван да примењује законе и у сваком конкрет- 
ном случају он нма јасно да одлучи да ли ту по- 
стоји преступ проституције или не постоји. Како 
ће он то моћи да утврди када нема крнтеријума 
за то? Стога he бити у пракси веома тешко при- 
мењнвати овај закон или ако се буде и примењи- 
вао може се прнмењивати само произвол.ио. Мо- 
же се догоднтн да he на територнји једнога сре- 
скога суда један судија у једном нстом случају су- 
дити овако a други онако, na чак и да једаи исти 
судија у једноме случају једно дело квалнфикује 
као преступ проституцнје, a у таквом истом слу- 
чају да га други ne квалификују као такав. 

Господо, нема сумње да je ово један недоста- 
так у закону који би требало исправити. Јер ако 
je проституција перманентни извор полних боле- 
сти и ако je истина све оно што смо учили у нсто- 
рији, да проституција доводи до соцнјалне беде, 
до материјалне пропасти, na да може да поткопа 
и политнчку Moh једне државе, и ако je истина да 
се проституција код нас толико повећала да се 
oceha потреба казнене репресије, опда je не- 
сумњнво да тс законске норме морају бити потпу- 
ио јасне и одре^ене. 

Оволико сам, господо, само хтео да кажем o 
овом законском пројекту. Гласаћу за овај закон 
јер je ово једап од најбољих социјалних закона 
које данас имамо у нашем социјалиом законодав- 
ству, a гласаћу и зато што само здрав југословен- 
ски иарод може да нма велику будућност. (Одо- 
бравање и пљескање). 

Претседппк др. Коста Кумануди: Завршен je, 
господо, претрес у начелу o овоме законском про- 
јекту. Приступићемо гласању. Ko je за усвајаље 
овог законског пројекта у начелу гласаће „за", a 
ко je противан гласаће „против". Изволите чутп 
прозив. 

Секретар Гавро Милошевић прозива послани- 
ке да гласају и они су гласали овако: 

Гласали су „за": Ai)Hh Анте, Алексић Коста, 
ААђелиновић Гргур Будислав др., Антонијевић Ду- 
шан, АитуновиИ Лосип, Ауер Људевит др., Баба- 
мовић Јордан, Бал>ић Салих, Бараћ Бранко др., Бо- 
жић Мнлан, Борнсављевић Страхиња, ВеличковиИ 
Миладин, Вељковић Велжо, Видаковић Витомнр, 
ВидовиИ Богдан др., BomibaK Богумил др., Вујић 
Димитрије В., Вукићевић Богнћ др., Гаврнловић 
Бранислав, Гзвриловн!! Ото, Главички Божидар, 
Грбић Емилијан, Грђић Васиљ, Грубановић Милан, 
ДавидовиК Витомир, Деметровић Јурај, Дервишић 
Ђулага, ДимитријевиК Мита, Димитријевић Хаџп 
Тодор, ДсКЗровић Милан С, Д,обровол>ац Милан Ј., 
Довезенски Јован, Додић Александар Така, Дошен 
Мирко др., Дрмељ Алојзиј, Дубокопић Јурај, Ђо- 
кић Риста, Ђурић Мнхаило, Живанчевић Миханло, 
Живковић Негосим др., Живојиновић Душан, Ива- 
нишевић Петар, Иванчевић Душан, Илић Срђа Мн- 

лан др., Исаковић Мита, Јанкрвић Велизар др., 
Јевтић Животнје, Јевтић Милутии Ал., Јевтић Мн- 
хаило Р., Јевтић Радован, Јелић Милутнн, Јеличић 
Божа Ц., Јеремић Жнвојии, Јовичић Добросав, 
Каламаггајевић Михаило Р., Каггаћ Милош, Kahan- 
ски Стеван, Ковач Анте Љ., Којић Драгутин др., 
Костић Драгутин др., Костић Милорад Ј. др., Кра- 
љевнК Драган др., Крамер Алберт др., Крафт Сте- 
ван др., Крстић Мнхаило В., Крстић Симо, Кујун- 
џић Андрија К.,, Кујунџић БоголЈуб К., Кумануди 
Коста др. (претседава), Куртовић Војко, Куртовић 
Шукрија, Лазаревић Миловаи М., Лазаревић Тодор 
др., ЛазаревиИ Филнп С. др., Макснмовић Божидар, 
MaKCiiMOBiili Стјепан, Маланчец Владо др., Маркић 
Фраи^о, Марковић Миленко др., MapKOBuh Милорад 
П., Матић Ђока Н., Мацековић Матија, Мијић Ми- 
лан Ђ., МилетиН Вјекослав др., Милетић Влади- 
слав, Милошевић Гавро, Мнлошевић Младен П., 
Мнлутиновић Милинко Р., MiiTpoBnii Љубомир М., 
Михаиловић Светнслав др., Мозер Ханс др., Му- 
лалић Мустафа A., Никић Федор др., Никодијевић 
Аранђел Д., Николић Бранко др., Нинковић Трип- 
ко, Остојић Ђуро др., Палечек Иван др., Паранас 
Шииро Ф., Перић Миливоје Ђ., Петовар Ловро 
Петрак Никола, Петричић Живко др., Петровић 
Марко, Погачник Виктор, Поповнћ Милан В., По- 
повић, Мнлаи др., Поповић Светислав др., Прал^ак 
Неделжо, Прекоршек Ивап, Прша Шиме. др., Пу- 
цел) Иван Ј., Радивојевић Лазар Љ., Радопи!) Ми- 
лан, Pa/;oibHh Миљан, Савић Аран1)ел, Савнћ Сава 
В., Секулић Мплаи др., Селић Јоца М., Селмановић 
Алија, Симић Милорад, Сокић Мплоје М., Соко- 
ловић Никола, Станојеви!! Драгомир М., Станоје- 
Bnii Мплутин, Стевановп11 Живојин Ар., Стевано- 
вић Милан, Степаиов Миливој, СтепановиИ Милан 
Р., Стефановић Игњат, Стијнћ Милан др., Стоја- 
диновић Милослав др., Стојковић Мнлаи TD др., 
Стрезовић Крста, Тонић Тодор, Топаловнћ Милан, 
Торомаиовић Хасаи, Трбић Василије, Трбојевнћ 
Урош др., Трисјјуновић Лзубиша, ТрпковиК Ставра 
К., Ћирић Ђор1)е, Ћирић Стеван, Ћуковић Милан, 
Узуновић Ннкола Т., Урек Иван, Урошевић Мир- 
ко Ил., Урукало Сергнје, Фнзир Викттор, Фотирнћ 
Арса, Хајдињак Антон, Ханжек Лавослав др., Хри- 
бар Никола, ЦемовиКФилпи, Ценкнћ Јурај др., Це- 
рер Антон, Ципушевић Методије, Чорбић Бранко, 
Чохаџић Хазим, Шарковнћ Тнхомир, Шега Фердо, 
Шелмић Драгић Н., Шећеров Славко др., Шиље- 
говић Владимнр, Шифтар Стеван, Шиајдар Фрањо, 
Шуменковић Илнја др. 

Отсутни:   Аврамовић   Бранко,   Аксентијевић 
Алексаидар, Алиловић LLIahnp, Аранђеловнћ Лован, 
Бањац Љубомир, Батинић Јозо, Бачић Стјепан др., 
Бенко Јосип, BemnpoBiiii Димитрије Р., Богдаио- 
вић Исо, Бркнћ Стјепап, Брушија Радослав, Бу- 
гарски Драгутин, Будншии Стеваи, Буквић Алек- 
сандар, Буновић Милаи, Валзавец Стјепан, Варда 
Север, Васил^евнћ Стојаи др., Видић Јеша др., Га- 
вранчић Отон др., Гајшек Карло, Господнетић Фра- 
ња, Tpajiiii Перо, Грба Мнловаи др., Грубе]) Фра- 
ibo др., Даниловић Живко, Драговић Милош П., 
Дрљача Бранко, Ђорђевић Владимир, Елеговић 
Иво др., Живановић Милаи, Живковић Исидор, 
Захарић Чедомнр, Зељковић Бошко, Земљић .Ja- 
коб, Ивандекић Ивковић Мирко др., Исаковић Ми- 
лнвоје Ђ., Јевремовић ДраголЈуб др., Јован Андри- 
ја, Јовановић Александар, Јованови!! Ђока, Јова- 
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новић Јова, Каднћ Хусеин, Кајмаковић Омер, Ке- 
шељевнћ Никола др., Клинц Антон, Кнежевић Лов- 
ро, Кнежевић Стјепо др., Ковачевн!! Драгутип Kap- 
ло, Кожул Марко др., Коман Албин, Крејчи Антоп, 
Крстановић Ристо, Крстић Владнмир, Крстић За- 
рије, Крстић Милутин, Кунтарић Aure др., Куња- 
шић Јоахим, Лазаревић Теодоснје К., Леушић Ђу- 
ро др., Лисавац Младен др., Лончарсви!! 1 hum ^р., 
Лончар Иван, Лончар Станко, Лукић Живан др., 
Лулнћ Петар, Макар Дако, Маринковић Војислав 
др., Марјан Ђуро, Марјанац Симо, МарковиК Ве- 
лимир Ж., Марковић Никола, Мастровић Анте Ф., 
Матнца Павао, Машић Марко, Метикош Милаи 
др., Милутиновић Мнлорад Ђ., Мисирлић .Јозан, 
Митровић Јован Р., Михајловић Илија П, Мохо- 
рич Иван, Мравље Милан, Недељковић Урош П., 
Ннкић Никола др., Новаковић Тоде др., НунК Пе- 
тар др., Намцул Ранко др., Павлич Алојзиј, Пара- 
бућски Ђорђе, Пахерпик Фрањо, Патрногић Љуоа, 
Перић Матеј др., Перић Иипко др., Перко Дра- 
гутин В., Петковић Милан, Пешић Милутин, Пивко 
Људевит др., Пиштелић Славко др., Поповић Дн- 
митрнје Он., Поповић Добривоје Гер. др., rionoBnli 
Душан, Поповић Јефтимије, Поповић Kocrđ др., 
Прека Никола, Приицни Јово, Пустослемшек Ра^ 
сто, Радић Иваи, Радови11 Сава др., Рајић Тоша 
др.( Рако Јаико др., Pane Стане др., Рорбахер Ју- 
лијал др., Ружић Виктор др., Савковић Илнја, Саи- 
то Гавро др., Сарачевић Раденко, Смил>анић Тома 
др., Спасовић Вукашин, Criaxnli Владо, Спиндлер 
Вјекослав, Сршкић Милан др., Стажнћ Јосип, Стај- 
ковић Никола, Станић Андра, Станишић Влади- 
мир др., Станојевић Милутин, Стошић Стаменко, 
Тадић Глигорије др., Теодоровић Војнслав, Temnh 
Максим, Толић Игњат М. др., Томнћ Јакоб, Трку- 
ља Станко, Фиданчевић Тома др., Хасанбегови!! 
Авдо др., Хођера Светнслав В., Христић Бора, 
Шурмии Ђуро др. 

(После гласања), 
Претседиик др. Коста Кумануди: Изволите чу- 

ти резултат гласања. За законски предлог o сузби- 
јању полних болести у начелу гласало je свега 166 
пародних послаишка и сви су гласалн »за«. 

Прелазимо na претрес у поједнностима. 
За реч се није јавио нико. Само код § 9 има- 

мо један амандман. Према томе ћемо гласати за 
поједине параграфе седењем и усгајан.ем. Ko je 
„за" изволиће седети, a ко je „против" нека изволп 
устагги. 
Изволите чути чл. 1 no предлогу одборском. 
Известилац др. Ђуро OCTOJMII прочита § 1. 
Претседник др. Коста Кумануди: Прима лн 

Народна скупштина прочнтани § 1? (Прима). 06- 
јављујем да je § 1 примљен. Изволите чутн дал.е. 

Известилац др. Ђуро Остојић прочита § 2. 
Претседник др. Коста Кумануди: Прима ли 

Народна скупштина прочнтани § 2? (Прнма). Об- 
јављујем да je § 2 примљен. Изволите чутн дал>е. 

Известплац др. Ђуро Остојић прочита § 3. 
Претседиик др. Коста Кумануди: Прима ли 

Народна скупштина прочитанн § 3? (Прима). Об- 
јављујем да je § 3 примљен. Изволите чути даље. 

Извсстилац др. Ђуро Остојић прочита § 4. 
Претседиик др. Коста Кумануди: Прима ли 

Народна скупштина прочитани § 4? (Прима). 06- 
јављујем да je прочитанн § 4 примљен. Изволите 
чути даље. 

Известилац др. Ђуро Остојић прочита § 5. 

Претседник др, Коста Кумануди: Прима ли 
Народиа скупштина прочитанн § 4? (Прнма). Об- 
јављујем да je прочитани § 5 примљен. Изволите 
чути даље. 

Известилац др. Ђуро OCTOJHJI прочита § 6. 
Претседиик др. Коста Кумануди: Прима ли 

Народиа скупштпиа прочитани § 6? (Прима). 06- 
јављујем да je прочитани § 6 примл»ен. Изволите 
чути даље. 

Известилац др. Ђуро Остојић прочита § 7. 
Претседиик др. Коста Кумануди: Прима ли 

Народна скупштина прочитани § 7? (Прима). 06- 
јавлЈујем да je § 7 примљен. Изволите чута даље. 

Известплац др. Тзуро ОстојиИ прочита § 8. 
Претседник др. Коста Кумануди: Прима ли 

Народна скупштина прочитани § 8? (Прима). 06- 
јавл.ујем да je прочитани § 8 примд.ен, Изволите 
чути даље. 

Известилац др. Ђуро OCTOJHII прочита § 9. 
Прстседпик др. Коста Кумануди: Код овога 

параграфа има амаидман г. др, Јураја Ценмића, 
који гласи: »Изузима се случај венчања на самрт- 
ној постељн. AKO такав мушкарац оздрави, има се 
у року од три месеца сам датн прегледати.« 

Има реч г. Витомир Видаковић, народни посла- 
ник. 

Витомир Видаковић: Господо народни посла- 
ници, молим вас лепо да код овог § 9 застанемо 
и да размислимо o овој одредби, која финансијски 
н административно погађа широке масе нашега на- 
рода. У иашој државн, господо, за;кључи се годи- 
шње до 200.000 бракова. И ако би, господо, остале 
одредбе да се плаћају таксе за преглед и за пред- 
брачна уверења, онда 6и наш народ поред осталога 
што сада већ морамо да прихватимо и примимо из 
разлога финаноијске нужде и потребе, морао да 
плаћа сада још једну нову дацију. Господо, у ин- 
тересу хигиЈене, у ингересу наше pače, у интересу 
наше државе n нашег друттва прописан je овај за- 
кон. У овоме се закону каже да сваки који ступа 
у брак мора донети уверење којим he утврднти да 
не болује ни од какве полне болести. To je једна 
социјална нужда и социјална потреба. И кад je у 
интересу наше расне хигијене, и у ннтересу чисто- 
те наше pače потребно je да сваки који ступа у брак 
мора бити прегледан, онда je потребно да држава 
и друштво тај преглед не оптерећују нарочнтим 
трибутом над појединцима. Потребно je дакле да 
лекари државии и самоуправии лекари врше ове 
прегледе бесплатно, исто оиако, као кад се врши 
регрутација, нсто онако као кад се деца уписују 
у школу, исто онако као кад се врши пелцовање 
широких маса народннх ради сузбија[1>а разних 
заразних болести. Зато je, господо, мањина у од- 
бору за проучаваше овог законског предлога пред- 
ложила да овај члан гласи овако: 

»Мушко лице које ступа у брак, мора за веи- 
чање подиетн надлежној власти лекарско уверење 
из кога he се видети да не болујс ии од једне 66- 
лести наведене у § 1 овог Закоиа. 
Издавање ових предбрачних уверења врши се 

бесплатно од стране државних и самоуправиих ле- 
кара. Лажно уверен.е издато кззниће се по посто- 
јећим законским пропнсима. 

Жеиско лнце које зна да je заражено и према 
околностима то може да претпостави, na ипак за- 
кључи брак, казниће се ,по § 256 Кривичног зако- 
tiHKa. 
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AKO верски претставник или претставник ip.i- 
ђанске власти ne буде дббио овакво уверење од 
лица која желе да ступе у брак, rta их инак пенча, 
казниће се no одредбама § 399 став 1 Крив, зако- 
iiHKa.« 

Молпм, да се оваква редакција овога члана 
прнми. Молим господу иародне посланике да из- 
воле примити onaj пр.едлог одбо^ск^ маи.ине. 

Претседник др. Коста Куманудн: Прима ли г. 
Миннстар социјалне политике и народног здравља 
амандмаи г. др. Цеикића? 

Министар соцпјалпе политпне n народног 
здравља Иван Пуцељ: Примам амандман г. др. Цен- 
кића. 

Претседиик др. Коста Кумаиудн: Оида ћемо 
гласати o § 9 ca амандманом г. др. Ценкића. Ако 
сс то не прими, онда he се гласати § 9 са амандма- 
ном г. Витомира Видаковића, Господа која су »за« 
изЕОлеће седети, a која су »иротнз« изволеће у- 
стати. (Heimiia седи). Већина je седела, према томе 
§ 9 примљен je ca амандманом господина др, Цен- 
кића. Изволите чути § 10. 

Известилац др. Ђуро Остојић прочита § 10. 
Претседник др. Коста Кумануди: Прима ли Ha- 

родна скупштнна § 10? (Прима). Објављујем да je 
§ 10 примљен. 

— За овим je Народна скупштина, гласајући 
седењем н усгајањем, усвојила једногласпо у по- 
јединостима од § 10 до § 20 предлог закона o суз- 
бијању полиих болести no предлогу Одбора. —■. 

Претссдиик др. Коста Кумануди: Тиме je овај 
закоискн предлог и у појединостима примљен. 
Прелазнмо сада ма коначио гласање у целипн. Из- 
волите чути прозивку. 

Секретар Гавро MiuioineBiih прозива народне 
посланике да гласају и они су гласали овако; 

Гласали су „за": Al)nli Анте, Алексић Коста, 
Анђелиновић Гргур Будислав др., Антрнијевић Ду- 
шаи, Антуновић Јосип, Ауср Људевит др., Баба- 
мовић Јордан, Ба.1>ип Салих, Бараћ Бранко др., Бо- 
жнћ Милан, БорисављевиИ Страхиња, ВеличковИћ 
Миладни, Вељковић Велжо, Видаковић Витомнр, 
Видовић Богдан др., Вошњак Богумил др., Вујић 
Димитрнје В., Вукиће&ић Богић др., Гавриловић 
Бранислав, Гавриловић Ото, Главички Божидар, 
Грбић Емнлпјаи, Fplinh Взсилј, Грубановић Мнлаи, 
Давидовић Витомир, Деметроиић Лурај, Дервишић 
Ђулага, Димитријевић Мита, .Димитријевић Хаџп- 
Тодор, Добровић Мплан С, Добровољац Милан ■'., 
Довезенскн Јован, ДоднИ Алексапдар-Така, Дошеи 
Мирко др., Дрмељ Алојзиј, Дубокоипћ .I.vpaj, Ђо- 
Knh Риста, Ђурић Мнхаило, Живанчевић Мпхаило, 
Живковић Негосим др., Живојиновић Душап, Ива- 
нишевић Петар, Ивамчевић Душан, Илић Срђа Ми- 
лан др., Исаковић Mina, Јанковић Велизар др., 
JeBTuli Животије, Јевтић Милутин Ал., Јввтић Ми- 
хаи.то Р., Јевтић Радован, Јелић Милутин, Јеличић 
Божа Ц., ЛеремиК Живојин, Јовичић Добросав, 
Каламатијевић Михаило Р., Каггаћ Милош, Kahan- 
скк Стевак, Ковач Анте Jb., Којић Драгутнн др., 
Костић Драгутин др., Костић Милорад Ј. др., Кра- 
Љевић Драган др., Крамер Алберт др., Крафт Сте- 
ваи др., Крстић Михаило В., Крстић Симо, Кујун- 
џић Андрија К.,, Кујунџић Богол>уб К., Кумаиуди 
Коста др. (претседава), Куртовић Војко, Куртовић 
Шукрија, Лазаревић Милован М., Лазаревић Тодор 

др., Лазарецић Филип С. др., Максимовић Божидар, 
Маиссимовић Стјепа«, Маланчец Владо др., МаркнК 
Фрањо, Марковић Милепко др., Марковић Милорад 
II., Матић Ђока Н., Мацековић Матија, Мијић Ми- 
лан Ti., Милетић Вјекослав др., Милетић Влади- 
слав, МнлошевиК Гавро, МиЛошевић Младеп II., 
Милутиновић Милинко Р., Митровић Љубомир М., 
Михаиловић Светислав др., Мозер Ханс др., Му- 
лалић Мустафа A., Никић Федрр др., Никодијевић 
Аранђел Д., Николић Бранко др., Нинковић Tpmi- 
ко, Остојић Ђуро др., Палачек Иваи др., Парапас 
lllmipo Ф., IIei)Hli Миливоје Ђ., Петовар Ловро, 
Петрак Никола, Петровић Марко, Погачник Виктор, 
Поповић Милап В., Поповић Милан др., Поповић 
Светислав др., Прал>ак Недељко, Прекоршек Иваи, 
Прпш Шпме др.; Пуцељ Иваи ,1., Радивојевић Ла- 
зар Љ., Радонић Милап, Радоњић Миљан, СавиК 
Аранђел, Савић Сава В., Секулић Милаи др., Сели11 
Јоца М., Симић Мнлорад, Сокић Милоје М., Срко- 
ловић Никола, Станојевић Драгомир М., Станоје- 
Biih Милутин, Стеванови!! Живојин Ар., Стевано- 
вић Милан, Степанов Милпвој, Степамовић Милан 
Р., СтефаИовић Ипват, Стијић Милап др., Стоја- 
диновић Мнлослав др., Стојковић Милан Ђ др., 
Стрезовић Крста, Tomih Тодор, Топалрвић Мплап, 
Торомановић Хасан, Трбић Василјие, Трбојевић 
Урош др., Трифуновић Љубиша, Трпковић Ставра 
К., Ћирић Ђорђе, Ћирић Стеван, Ћукбвић Милан, 
Узуновић Никола Т., Урек Иван, Урошевић Мир- 
ко Ил., Урукало Сергије, Физир Виктор, Фотирић 
Ai)ca, Хајдињак Лтоп, Ханжек Лавослав др., Хри- 
бар Никола, ЦемовиКФплпи, Ценкић Јурај др., 1Де- 
рер Аптоп, Ципушевић Методије, Чорбић Бранко, 
Чохаџмћ Хазим, Шарковић Тихомир, Шега Фердо, 
Шелмић Драгић 11., Шећеров Славко Др., ШилЈе- 
говић Владимир, Шифтар Стеван, Шнајдер Фрањо, 
Шуменковић Илија др. 

Отсутнн: Аврамрвић Бранко, Аксентијевић 
Александар, Алиловић Шаћир, Аранђеловић Јовап, 
Бањац Лзубомир, Батигаћ Јозо, Бачић Стјепан др., 
Бепко Јосип, Бспшровпћ Димитрије Р., Богдано- 
вић Исо, Бркић Стјеиан, Брушија Радослав, Бу- 
гарски Драгутин, Будишин Стеван, Буквић Алек- 
саидар, Буновнћ Милаи, Вал,авец Стјепан, Варда 
Север, Васиљевић Стојан др., Видић ,1еша др., Га- 
вранчић (^тон др., Гајшек Карлр, Госпрднетић Фра- 
ња, Грајић Перо, Грба Милрван др., Грубер Фра- 
њо др., Даниловић Жнвко, Драгови!! Милош П., 
Дрљача Брапко, Ђорђевић Владимир, Елегрвић 
Иво др., Живанрвић Милан, Живковић Исидор, 
Захарић Чедомир, Зел>ковић Бошкр, Земљић Ja- 
коб, Ивандекић-Ивковић Мирко др., Исаковић Ми- 
ливоје Ђ., ЛевЈјемовиИ Драгољуб лр., Јован Аднри- 
ја, Јрвановић Александар, Јовановић Ђока, Јрва- 
noBiili .Iona, Кадић Хусеин, Кајмаковић Ом^р, Ке- 
шељевпћ Никола др., Клинц Антон, Кнежевић Лов- 
ро, Кнежевић Стијепо др., Крвачевић Драпутин-Кар- 
ло, Кожул Марко др., Коман Албин, Крејчи AUTOI:, 
K'pcranomili Ристо, Крстић Владимир, Крстић За- 
рије, Крстић Милутин, Кунтарић Анте др., Куња- 
muh Јоаким, Лазаевић Теодосије К-, Леушић Ђу- 
ро др., Лисавац Младеп др., Лончаревић Иваи др, 
Лопчар Мвап, Лрнчар Станко, Лукп!! Живаи др., 
Лулић Петар, Макар Дако, Маринковић Врјислав 
др., Марјан ЂурО| Марјанац Симо, MapaKOBiili Ве- 
лимир >К., Марковић Никола, Мастрови!] Анте Ф., 
Матица Павао,    Mauiiiix Марко,    Метикрш Милан 
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др., 'Милутиновић Милорад Ђ., Мисирлић Јован, 
Митровић Лован Р., Михајловић Илија П., Мохо- 
рач Ипаи, Мравл^е Милаи, Недел.ковић Урои! П., 
Никић Никола др., Новаковнћ Тоде др., Нуић Пе- 
тар др., Иамцул Раико др., Павлнч Алојзиј, Пара- 
бућски Ђорђе, Пахерник Фрањо, Патрногић Љуба. 
liepiili Матеј др., Перић Нин.ко др., Перко Дра- 
гутин В., Петковић Милаи, Петрови1г Жнвко др., 
Пешић Милутин, Пивко Људевит др., Пиштгелић 
Славко др., IIorioBiili ДимИТрије Он., Поповић До- 
бривоје Гер. др., Поповп!) Душаи, IIOIIOBMII ,1е(|)ти- 
мије, Пбповић Коста др., Прека Никола, Принцип 
Јово, Пустослемшек Расто, Радић Иваи, Радовић 
Сава др., Pajnli Тоша др., Рако Јанко др., Рапе Ста- 
пе др., Рорбахер Јулијан др., Ружић Виктор др., 
Савковић Илија, Санто Гавро др., Сарачевић Ра- 
денко, Селмановић Длија, Смиљанић Тома др-, 
Спасовић Иукашии, Спахић Владо, јСпиндлер 
Вјекослав, Сршкић Милан др., Стажић Јосип, Стај- 
ковић Никола, Станић Андра, Станпшић Влади- 
мир др., Станојевић Милутин, Стошић Стаменко, 
Тадић Глигорије др., Теодоровић Војислав, Тешић 
Максим, Толић Игњат.М. др., Томић Јакоб, Трку- 
ља Станко, Фиданчевић Тома др., Хасанбегови!) 
Авдо др., Xol)epa Светислав В., Христнћ Бора, 
Шурмин Ђуро др. 

Прстседиик др. Коста Кумануди: Изволите, го- 
сподо, чути резултат гласања. Гласало je свега 164 
народних посланика, и сви су гласали „за". Према 
томе je закопски предлог o сузбијању пблних бо- 
лести коначно примл.сн у целини и no чл. 64. У- 
става Gniie упућен Сенату на дал1Н рад. 

Са Вашим пристанком, господо народни no- 
сланици, ja hy овај састанак Tla закључим. 

Kao дневни ред за наредну седницу предла- 
жом Вам: 

1) Претрес извеиЈтаја Финансијског одбора o 
предлогу закона o изменама и допунама Закона 
o непосредним порезима, Закона o скупном поре- 
зу на пословни промет и Закон o порезу на иеже- 
ibeHa лица и пореском ослобо1)ењу лица са деве- 
торо и више деце; 

2) Претрес извештаја Финансијског одбора 6 
11|)едлогу закона o измепама u допунама Закона o 
таксама; 

3) Мретрес извештаја Финансијског одбора o 
предлогу закопа o измеиама и допунама Закона 
o Државној трошарини; 

4) Претрес извештаја Фипапснјског одбора o 
предлогу закона o измеиама и допунама чл. 29, 34, 
40, 43, 56 и 166 Царинског закона; 

5) Претрес извештаја Финансијског одбора o 
предлогу закона o изменама н допунама у Закону 
o исплати ратие ттете, o Уредби o 7% Инвестици- 
OHOM зајму од 500 милиоиа дипара, у Правилнику 
o финансијској ликвидацИји аграрних односа у 
Босии и Херцеговини и у Закону o фннаисијској 
ликвидацији оштета за беглучке земЛ)е у Босни и 
Херцеговини. 

Прима лн Народиа скупштина овај дневни 
ред? (Прпма). 

Да11аш11>и састанак закл.учујем, a H/IV1IH зака- 
зујем за сутра у 9 часова npe подпе. 

Седпнца je закључепа у 18 и 45 часова 

П P И Л O 3 и 

Београд, 24 иовембра 1933 год. СЕНАТ КРАЉЕВИНВ ЛУГОСЛАВШЕ 

CEI IAT КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ 
Бр, 277«. 

ГОСПОДИНУ ПРЕТСЕДНМКУ НАРОДИЕ 
СКУПШТИНЕ 

гасподинЕ ПРЕТСЕДНИЧЕ, 

Част ми je известити Вас, да je Сенат Краље- 
вине Југославије на своме IV' редовном састанку, 
одржаном 24 новембра 1933 годнне no молби књи- 
жевника и новинара г. Габршчека Андрије, усво- 
јио предлог Закона o досмртном признању пензи- 
је Андреју Габршчеку, књижевнику и нОвинару у 
ЛзублЈаии, с молбом да га изволите поднети Ila- 
родпој скупштиии на peiueibe саобразио чл. 64 Ус- 
тава Краљевине Југославијс. 

У прилогу част ми je доставити текст овог за- 
конског предлога v редакцији како га je Сенат 
усвојио. 

Изволите, Господинс Претседниче, и овом 
приликом примити уверење o моме особитом по- 
штовању. 

Сазван Указом од 19 октобра 1933 године у редо- 
ван сазив за 20 октобар 1933 године na своме IV 
редовном састанку, одржаном 24 новембра 1933 
године, усвојио je овај 

ПРЕДЛОГ ЗАКОНА 
o 

ПРИЗНАЊУ ДОСМРТНЕ ПЕНЗИЈЕ АНДРЕЛУ 
ГАБРШЧЕКУ, КЊИЖЕВНИКУ И НОВИИАРУ 

У ЛзУБЉАНИ 
који гласи: 

§ 1 
Андреју Габршчеку, књижевнику н новинару у 

ЉублЈани, признаје се пензија досмртно, — оснм 
ако иаступе случајеви, под којима се иста губи — 
no 3.000 (три хилЈаде) динара месечно, без права 
на додатак на cKynoliy, која му се има рачунати од 
дана ступања na спагу овога Закоиа. 

§ 2 
O извршењу овога Закона стараће сс Мпип- 

стар финансија. 

Претседник Сената 
Др. Jh. ТомашнН с. р, 

§ 3 
Овај Закон ступа у живот кад ra Краљ потпи- 
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ше, a обапезну спагу добија, кад се обнародује у 
„Службепим иовимама". 

Секретар Сената, 
A. Алибеговић, с. (). 

Претседник Сената, 
Др. Љ. Томашић, с. р, 

Београд, '25 нопембра 1933 год. 

СЕНАТ КРАЉЕВИНЕ ЛУГОСЛАВИЈЕ 
Бр. 2779 

ГОСПОДИНУ ПРЕТСЕПНИКУ НаРОДНЕ 
СКУПШТИНЕ, 

ГОСПОДИНЕ ПРЕТСБДНИЧЕ. 
Част ми je нзвестим Вас, да јг Cenai гцУаЉс- 

вине Југославије na снзме IV редовнсм састанку, 
одржаном 24 новембра 1933 године, no молби 0- 
кружног начелпика v пензији и сенатора г. Гаири- 
ла Церовића, усвојио преалог Закона n изиапред- 
нолг признању годипл држазпе службе Церирићу 
Гаврнлу, с молбом ди ra нзволитс поднети Иарод: 
noj скупштнпи na решои,е саобразно чл. 64 Усгава 
Крал^свиис Југослаои;е 

У прилогу час'.- ,ми jf. доставити текст овог за- 
конског предлога у редачцији |;ако ra je Сенат у- 
својио. 

Изволите, Господине Претседниче, и овом 
приликом примити уверење o моме особитом по- 
штовању. 

Претседник Сепата, 
Др. Љубомнр Томашић с. р. 

СЕНАТ KPA/bEBHHE југославије 

Сазван Указом од 19 октобра 1933 године у редо- 
ван сазив за 20 октобар 1933 годиие, на своме IV 
редовном састанку, одржаном 24 новембра 1933 
године, усвојио je овај 

ПРЕДЛОГ ЗАКОНА 
o 

ВАНРЕДНОМ   ПРИЗНАЊУ   ГОДИНА   ДРЖАВНЕ 
СЛУЖБЕ ЦЕРОВИЋУ ГАВРИЛУ 

који гласи; 

§ 1, 

Признаје се Церовићу Гаврилу, окружном на- 
челнику у пензији, нзузетпо од прописа Закона o 
чиновницима од 31 марта 1931 године, у године е- 
фективне државне службе за пензију и за напре- 
довање шест годипа и два дана, за које je време 
био ваи државне службе, због осуде у „Бомбаш- 
кој афери" у Црној Гори. 

Ово му се време признаје с правом на пове- 
ћану пепзију која he му се обрачунати према ра- 
пијем времену државне службе и овом које му се 
овим Законом признаје, с тим да нема права нов- 
чаие накпаде за протекло BiieMe. 

§ 2 

O извршењу овог Закона crapahe се Министар 
финансија. 

§ 3 
Овај Закон ступа у живот кад ra Краљ пот- 

пише, a обавезпу снагу добија, кад се обнародује 
у „Службепим новинама". 

Секретар Сената, 
A. Алибегови!!, с. р. 

Претседник Сената, 
Др. Љ. Томашић, с. р. 

КРАЉЕВИНА ЈУГОСЛАВИЈА 
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА 

УПРАВНО ОДЕЉЕЊЕ/Ш 
III бр. 40. 172 

23 новембра 1933 год. 
Београд 

ГОСПОДИНУ 
ПРЕТСЕДНИКУ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ 

У прилогу под ./. част ми je доставити Вам 
пројекат закона o изменама и допунама у Закону 
о држављанству од 21 септембра 1928 године. У и- 
сто време част ми je у прилогу под ./. послати Вам 
Указ којим сам na основу чл. 63 Устава овлашћен 
да тај законски предлог поднесем Народном Прет- 
ставништву на решење. 

Министар унутрашњих послова, 
Жив. A. Лазић, с. р. 

МИ 
АЛЕКСАНДАРI 

ПО МИЛОСТИ БОЖЈОЈ И ВОЉИ НАРОДНОЈ 
КРАЉ ЈУГОСЛАВИЈЕ 

Ha предлог Нашег Министра унутрашњих послова, a na основу члана 63 Устава 

ОВЛАШЋУЈЕМО: 

Нашег Министра унутрашњнх послова да    поднесе Народном Претставништву   на решење 
Предлог закона o изменама и допунама у Закону o држављанству од 21 септембра 1928 године. 

Иаш Мипистар унутрашњих послова нека нзврши овај Указ. 

28 новембра 1933 год. 
у Београду 
Мнпистар унутрашњих послова, 

Жив. A. Лазић, с. р. 

АЛЕКСАНДАР, с. р. 
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ПРЕДЛОГ ЗАКОНА 

0ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА У ЗАКОНУ O 
ДРЖАВЉАНСТВУ ОД 21 СЕПТЕМБРА 1928 

ГОДИНЕ 

§ 1 

Ha место ранијег става метвртог § 55 Закона 
o држављанству долази следеЈиа одредба као нов 
став четврти; 

Несловени који су у смислу другог става овог 
параграфа постали државл.ани Крал>еви»е, прес- 
тају то бити ако после ступања na снагу овог За- 
кона na све до 1 новембра 1938 годнне нзјаве код 
надлежне опште управне власти првог степена или 
пак код којег нашег дипломатског или коисулар- 
мог претставпиштва na страни да иступају из др- 
жавл,анства. Пријаве које су помемутим властима, 
као и дипломатским или консуларним претсавниш- 
твима поднете од стране тих лица после 1 повем- 
бра 1933 године na до ступања na спагу овог Зако- 
на, сматраће се као благовремепо поднесепе. 

§ 2 

Овај Закоп стугта у жнвот и добија обавезпу 
снагу кад се обпародује у „Службепим новипама". 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

Уз Закон o изменама и допунама у Закопу o 
држављапству од 21 септембра 1928 године. 

Закон o држављанству од 21 септембра 1928 
године (§ 55 ст. 4) предви1)ао je да несловени који 
су у смислу другог става истог параграфа постали 
држављани Краљевине Југославије престају то би- 
ти ако у року од 5 година од ступања na снагу о- 
вог Закона изјаве код надлежне опште управне 
власти да иступају из држављанства. 

У питању су они турски поданици који су 25 
августа 1913 годнне били житељи ко.је општине на 
територији присаједињеној од стране Краљевине 
Србије, као и они који су били 8 новембра 1913 го- 
дине житељи које општине na територији анекти- 
panoj од пре})ашње Крал3евине Црне Горе, и који 
су то остали до 1 децембра 1918 године. Овој од- 
редби истекао je рок 1 повембра 1933 године. 

Међутим,    oceha се потреба да важпост псте 

одредбе потраје још пеко време, те да се омогући 
ликвидирање питаља која се no томе појављују и 
изазивају и дипломатска расправљања. 

Сем тога истиче се да код паших дипломат- 
ских претставништава и консуларних заступстава 
има већи број таквих изјава које бсз изричпе за- 
конске одредбе уопште ne могу доћи у обзир пити 
бити третирагш као правилпо предате кад je рани- 
ja одредба предвиђала подпошепЈе нзјава само оп- 
ште управпим властима првог степена. Овим зако- 
ном предвиђено je да се ове пријаве могу подноси- 
тн и нашим дипломатским и консуларпнм п[)етстав- 
ницима на страни. 

Београд, 7-Х11 1933 год. 

МИНИСТАРСТВО ИНОСТРАНИХ ПОСЛОВА 
КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ 

Пов. Бр. 24147 

Моли се хитност за овај предлог Закона. 

ГОСПОДИНУ ПРЕТСЕДНИКУ НАРОДНЕ 
СКУПШТИНЕ 

ГОСПОДИНЕ ПРЕТСЕДНИЧЕ, 
У прилогу ./• част нам je доставити Вам ориги- 

нални Указ Његовог Величанства Крал>а од 21 но 
вембра 1933 године, којим смо овлашћепн v смис- 
лу члана 63 Устава Крал>евине Југославије да мо- 
жемо поднети иа решавање Народном Преставни- 
штву Предлог закона o Споразуму постигнутом из- 
међу КралЈевмне Југославије и Краљевине Италије 
o приступању преговорима за ревизију Уговорао 
трговини и пловидби од 14 јула 1924 године и ње- 
говог Допунског споразума од 25 априла 1932 го- 
дине, као и o измени његових отказних рокова. 

У прилогу ./2 част нам je доставити Вам обра- 
зложење са десет примерака предлога закона o ко- 
ме je реч, с молбом да исти изволите изпети на ре- 
шавање пред Народну скупштину. 

Изволите примити, Господине Претседниче, и 
овом приликом уверење o нашем особитом пош- 
товању. 

Министар трговине и индустрије, 
Др. И. Шуме;нковић, с. р. 
Министар иностраних послова, 

Б. Д. Јевтић, с. р. 

МИ 
АЛЕКСАНДАРI 

ПО МИЛОСТИ БОЖЈОЈ И ВОЉИ НАРОДНОЈ 
КРАЉ ЈУГОСЛАВИЈЕ 

Ha предлог Нашег Министра трговине и индустрије и Нашег Министра иностраннх посло- 
ва, a no саслушању Нашег Министарског савета, решили смо и решавамо: 

Овлашћује се Ham Мипнстар трговине и ипдустрије и Наш Мипистар ииостраних послова 
да могу, na основу члана 63 Устава Краљевине Југославије, поднети Народном Претставпиштву на 
peiiiaBafbe: 

Предлог закона o Споразуму постигнутом између Краљевине Југославије и Краљевине И- 
талије o приступању преговорима за ревизију Уговора o трговини и пловидби од 14 јула 1924 и ibe- 
говог Допунског споразума од 25 априла 1932, као и o измени Нјихових отказпих рокова. 
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вај Указ. 
limu Министап трговине и индустрије и иаш Министар иностраних послова нека изврше о- 

21 новембра 1933 годипе 
у Београду. 

Министар трговине и индустрије, 
Др. И. Шуменковић, с. р. 

Министар нностраних послова, 
Б. Д. Јевтић, с. р. 

(Предлог штампан у „Службеним новинама" за 1993/34 г.). 

АЛЕКСАНДАР, с. р. 

Београд, 7 XII 1933 год. 

МИНИСТАРСТВО ИНОСТРАНИХ ПОСЛОВА 
КРАЉЕВИНЕ ЛУГОСЛАВИЛЕ 

Пов. Бр. 24136 

ГОСПОДИИУ ПРЕТСЕДНИКУ НАРОДНЕ 
СКУПШТИНЕ 

ГОСПОДИНЕ ПРЕТСЕДНИЧЕ, 
У прилогу ./I част нам je доставити Вам ори- 

гинални Указ Његовог Величанства Крал.а од 21 
новембра 1933 годиис, којим смо овлашћени у сми- 
слу члаиа 63 Устава Краљевине Југославије, да мо- 
жемо поднети na решавањс Народиом Претстав- 

ништву Предлог закоиа o Протоколу уз Трговнп- 
ски споразум од 29 јула 1933 године, усвојеном 
разменом нота од 14 септембра 1933 године у Бер- 
лину између КралЈевипе Југославије и Републике 
Немачке. 

У прилогу ./2 част нам je доставити Вам десет 
примерака Предлога закона б коме je реч, са об- 
разложењем, с молбом, да исти као хитан изволи- 
те изнети na решавање пред Народну скупштипу. 

Изволите мрнмити, Господипе Претседниче, н 
овом приликом уверење o нашем особитом пош- 
товању. 

Министар трговине и индустрије, 
Др. И. Шумемковић, с. р. 
Мннистар ипостраних послова, 

Б .Д. Јевтић, с. р. 

МИ 
АЛЕКСАИДАР I 

HO МИЛОСТИ БОЖ.10Ј И ВОЛзИ НАРОДПОЈ 
КРАЉ ЈУГОСЛАВИ.1Е 

Ha предлог Нашег Министра трговпие и   индустрије и ilauier Министра иностраних посло- 
ва a no саслушању Нашег Мнпистарског савета решили смо и решавамо: 

Овлашћује се Haiu Мппистар трговине и   ипдустрпје и Наш Министар   иностраних   послова 
да могу, Ha основу члапа 63 Устава Крал.евиме Југославије,   поднети Народном Претставништву na 
решавање: 

Предлог закона o Протоколу уз Трговниски сморазум од 29 јула 1933 године, усвојеном раз- 
меном иота од 14 септембра 1933 године у Берлину, изме1)у наше Краљевине и Републнке Немачке. 

Наш Миннстар трговине и индустрије и   Иаш Министар иностраних  послова нека нзврше 
овај Указ. 

21 новембра 1933 годиие 
у Београду 

Министар трговипе и индустрије 
Др. И. Шуменковић, с. р. 

Министар иностраних послова, 
Б. Д. Јевтић, с. р. 

(Предлог штампан у „Службеним иовинама" за 1933/34 год.)- 

АЛЕКСАНДАР, с. р. 

Београд, 8 XII 1933 год. 

МИНИСТАРСТВО ИНОСТРАНИХ ПОСЛОВА 
КРАЛ^ЕВИМЕ ЛУГОСЛАВИЈЕ 

Пов. Бр. 24188 

ГОСПОДИНУ ПРЕТСЕДИИКУ НАРОДНЕ 
СКУПШТИНЕ 

ГОСПОДИНЕ ПРЕТСЕДНИЧЕ. 
У Прилогу ./1 част нам je доставити Вам ори- 

гинални Указ IbcroBor   Величанства   Краља од 30 
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октобра 1933 године, којим смо овлашћени у сми- 
слу члана 63 Устава КралЈевине Југославије, да мо- 
жемо поднети на решаваи.е Народном Претставни- 
штву Предлог закона o Ме1)ународној конвенцији 
o телекомуникацијама са додатком, закл>ученој и 
потпнсаној у Мадриду, 9 децембра 1932 године. 

У прилогу ./2 част нам je доставити Вам десет 
примерака rope помеиутог Предлога закона са об- 

разложењем, с молбом, да исти изволите као хи- 
тан изнети на решавање пред Народму скупштину. 

Изволитс прнмити, Господнне Претседниче, и 
оиом прнликом увсрење o пашем особнтом пош- 
товању. 

Министар саобраћаја, 
Лаз. Раднвојеви!!. с. р. 
Министар  иностраних 

послова 
Б. Д. Јевтић, с. р. 

МИ 
АЛЕКСАНДАР I 

По милости Божјој и вол.н народно.ј 
Краљ Југославије, 

Ha предлог Нашег Министра саобраћаја    и Нашег Министра ниостраних послова, a no ca- 
слушању Hanier Мимистарског савета решили смо и решавамо : 

Овлашћује се Наш Мииистар саобраћаја и Наш Министар нностраиих послова да могу, на 
основу члана 63 Устава Краљевине Југославије, поднети Народном Претставништву na решаваље: 

Предлог закона o међународној конвенцији o телекомуникацијама са додатком, закључепој 
и потписаиој у Мадрнду, 9 децембра 1932 годнне. 

Наш Министар јсаобраћаја и Наш Миичстар ипосшаинх послова нека изврше овај Указ. 
30 октобра 1933 године 

Београд. АЛЕКСАНДАР, с. р. 

Мииистар саобраћаја, 
Лаз. Радивојевић, с. р. 

Министар ииостраиих послова, 
Б. Д. JeBTHli, с. р. 

(Предлог  штампап у ,,Службеним иовинама" за 1933/34). 

Београд, 8- XII-1933 год. 
I 

МИНИСТАРСТВО ИНОСТРАНИХ ПОСЛОВА 
1КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ 

Пов. Бр. 24251. 

ГОСПОДИНУ ПРЕТСЕДНИКУ НАРОДНЕ 
СКУПШТИНЕ 

ГОСПОДИНЕ ПРЕТСЕДНИЧЕ, 

У прилогу 71 част нам je доставити Вам ори- 
гннални указ Његовог Величанства Краља од 29 
новембра 1933 године, којим смо овлашћени у сми- 
слу члана 63 Устава Крал.евипе Југославије да мо- 
жемо поднети na решавање Народном Претстав- 
ништву Предлог закона o Ме^ународној конвеи- 
цији o yiiii(|)imnpaiiOM   мемпчпом   закону са Анек- 

сом I и II н Протоколом; Ме^ународпој конвенцији 
o решавању нзвесинх сукоба меничпих закона са 
Протоколом и Мејјупародној копвеицијн o мецич- 
ннм таксама са Протоколом, закљученим и пот- 
писаним у Жепеви 7 јуна 1930 год. 

У прилогу .12 част нам je доставити Вам десет 
примерака горе помепутог Предлога закона са 
образложењем, с молбом, да исти изволите као хи- 
тан изнети иа решавање пред Народну скупштнну. 

Изволите примити, Господипе Претседниче, и 
овом приликом уверење o иашем особитом пошто- 
вању. 

Министар правде, 
Б. Максимовић, с. р. 

Министар   иностраних послова, 
Б. Д. JeBTHh, с. р. 

МИ 
АЛЕКСАНДАР I 

По милости Божјој и вол>и народпој 
Краљ Југославије, 

Ha предлог Нашег Мииистра правде и Нашег Министра нпостраних послопа, a no саслуша- 
њу Нашег Министарског савета, решили смо и решавамо: 

Овлашћује се Наш Министар правде и Ham Мипистар нпострапнх послова, да могу, на осно- 
ву члана 63 Устава Крал.свипе Југославије поднетн Народном Нретставнншту na  решавање: 

Предлог закона o Мсђуиародној конвенцији o унифицираном меннчпом закону са Аиексом 
I н II н Протоколом; Међународној конвенцији o решавању   извесних   сукоба   мсиичних закома са 
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Протоколом, и Међународној конвенцији o меничним таксама са Протоколом, закљученим и потпи- 
саним з' Жеиени 7 јуна 1930 годиџе. 

Mani Министар правде и Ham Министар иностраних послова пека изврше ова.ј Указ. 

У Београду 29 новембра 1933 године. 

Министар правде, 
Б. MaKciiMOBiili, с. р. 

Л\и11нстар иностраних послова, 
Б. Д. JCBTIlli, с. p. 

(Предлог штампан у „Службеним новннама" за 1933/34). 

АЛЕКСАНДАР, с. р, 

Београд, 16 I 1934 год. 

МИНИСТАРСТВО  ИНОСТРАНИХ  ПОСЛОВА 
КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ 

Пов. бр. 0933 

ГОСПОДИНУ ПРЕТСЕДНИКУ НАРОДНЕ 
СКУПШТИНЕ 

ГООПОДИНЕ ПРЕТСЕДМИЧЕ, 

У прилогу ./1 част ми .je доставити Вам ориги- 
нални Указ Њсговог Величанства Краља од 31 де- 
цембра 1933 годние, којим смо овлашћени v смислу 
члана 63 Устава Краљевине Југославије, да може- 
мо поднети na решавање Народном Претставни- 
штву Предлог закона o КонвенцИји o експлоата- 
цији пруга ваздушног саобраћаја, закљученој и 
потпнсаиој у Атини, 22' јула 1933 годнне, измеНу 

Краљевине Југославије и Републике Грчке. 
У прнлогу .12 част нам je доставнтн Вам десет 

примерака Предлога закоиа са образложењем o 
rope поменутој конвенцији, с молбом, да исте из- 
волнте изнети на решење пред Народну скуп- 
штину. 

Изволите примити, Господине Претседпиче, и 
овом приликом уверење o иашем особнтом пошто- 
вању. 

Министар саобраКа.ја, 
Лаз. РадииоЈећић, с. р. 

Мипистар  BOjCKe  и  морнариис 
Армијски ђемерал, 

Драг. Ж. Стојгнрвнћ, с   р. 

Министар иностраиих посдова, 
Б. Д. Јевтић, с. р. 

ми 
АЛЕКСАНДАР I 

no милости Божјој и вол.н пародној 
Крал> Југославије, 

Ha предлог Нашег Министра саобраћаја, Нашег Министра војске и морнарице и Нашег Ми- 
нистра иностраних послова, a no саслушању Нашег Мпппстарског савета, решили смо и решавамо: 

Овлашћује се Ham Мииистар саобраћаја, Наш Миипстар војске и морнарице и Наш Мини- 
стар иностраних послова да могуј na осмову члана 63 Устава Краљевине Лугославнје, поднети 
Народном Претставништу na реппшање: 

Предлог закопа o Копвепцпји закљученој 22 јула 1933, између Краљевнпе Југославпје и Ре- 
публике Грчке o експлоатацији пруга редовпог ваздушног саобраћаја. 

Ham Мпппстар саобраћаја, Ham Миппстар војске n морнарнце и Наш Мппистар иностраних 
послова нека изврте овај Указ. 

АЛЕКСАНДАР, с. р. 
31  децсмбра  1933 годппс 

Мттстар саобраћаја, 
Лаз. РадивојевнЈ!, с. р. 

Министар војске и морпарпце 
Армијски ђеперал, 

Драг. Ж. CTojanoBiiIi, с. р. 

Министар иностраних послова, 
Б. Д. JeBTnli, с. р. 

(Предлог  штампан у  „Службепим повннама за 1933/34). 
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Ha основу § 6 Закона o продужеи.у важно- 
сти Закона o заштити земл.орадника и o ста- 
вљању на снагу појединих прописа Закона o 
извршењу и обезбеђењу од 19 децембра 1932 год., 
a на предлог Министра трговине и индустрије, 
Миинстра правде и Миинстра фииансија, Миннстар- 
ски савет прописију ову 

У P Е Д Б У 
O ЗАШТИТИ ИОВЧАНИХ ЗАВОДА И ЊИХОВМХ 

ВЕРОВНИКА 

I 
Општа наређења 

Члаи 1 
1 — Сваки новчани завод, коме je дозвољено 

одлагање плаћања у смислу § 5 Закона o заштити 
землЈорадника од 19 априла 1932 године, илн који 
се je користно Уредбом o регулисању исплате у- 
лога од 26 децембра 1932 годнне, дужан je у року 
од три месеца од дана ступања иа сиагу ове Уред- 
бе поднети Министру трговине и идустрије молбу: 

а) да му се одобрн одлагање плаћања; или 
б) да му се одобри санација; или 
в) даму се одобри*ванстечајна ликвндација 

завода. 
2 — To исто може за време важења ове Уред- 

бе замолити сваки други новчаии завод, који би 
дошао у тешкоћу плаћања. 

3 — AKO новчани завод који се je користио за- 
штитом no Уредби донетој на основн § 5 Закоиа 
o заштити земл.орадннка или no Уредби o регулн- 
caFby исплате улога, ие стави предлог за једну од 
мера наведених у ставу 1 у року, одре1)еном у то- 
ме ставу, онда заштита за тај завод no истеку To- 
ra рока престааје. 

Члан 2 
1 ■— Молби у смислу члапа 1 мррају се прило- 

жити билапс и сва докумепта потрсбпа за несум- 
њто утвр1)еп>е стања новчапог завода. Мипнстар 
трговипе и индустрије прописаће правилником о- 
брасце за састав бнлапса. 

2 — Молбу he потписати свн чланови управ- 
ног и надзорног одбора, који за истинитост наво- 
да и података одговарају како материјално тако n 
кривично (члан 45). 

3 — Молби за одлага11)е плаћања или за санаЦи- 
ју има се приложитн пацрт пречнтћепог билапса. 
За састав тога нацрта вреде наређења члана 13 до 
16. Молби за одлагап.е плаћања има се поред тога 
приложити joni и отплатни план (члап 21), a мол- 
би за санацију план санације. 

4 — Кад новчани завод, који се није корнстио 
заштитом no § 5 Закона o заштити земљорадника 
од 19 априла 1932 године или no Уредби o регу- 
лисању исплате улога од 26 децембра 1932 године, 
поднесе Мипистру трговине и индустрије молбу 
да му се одобри одлагање плаћања или санација, 
може подпошепЈе ове молбе уз доказ тога по.и'" 
ineiba n уз прилог оверепог препнса те молбе ја- 
витн своме надлежном суду. Од дапа учнњепе при- 
јаве суду na све док се не допесе одлука no поме- 
путој молбн, ne могу се протнв таквог завода npc- 
лузимати никакве мере за извршење mi за обезбе- 

tjCibe, umu се може над имовином његовом да oi- 
вори стечај; изузимајући за нова потраживања o.i 
новчаних завода који се користе заштитом no § 5 
Закона o заштнтн земљорадника од 19 априла 1932 
године пли no Уредби o регулисању нсплате улога 
од 26 децембра 1932 годипе. 

Члап 3 
Одлуке no молбама из члапа 1 донбси Мини 

старскп савст no предлогу Комптета мпппстарз 
Taj Комптст сачпњавају Мпппстар трговппе и m; 
дустрије, Министар правдс и Министар фина« 
ciija. 

Члап 4 
Мппистар трговине и ипдустрпје може upe 

пего што упути предмет Комитету министара па- 
редити преглед повчапог завода, крји je поднео 
молбу у смислу члана 1 ради утврђеља фактичнр! 
стања тога завода, као и саслушати Саветодавии 
одбор за банкарство при Мппистарству трговине 
и индустрије. 

Члап 5 
AKO сс no нзвршепом предлогу покаже, даИовча- 

пи завод, који je тражио дозволу одлагап.а плаћа- 
ња, mije активан, Миппстар грговине и индустрије 
известиће o трме завод, одређујући му рок од 30 
дана да се пзјасни да ли и које мере сапацијс rpa- 
жи (чл. 2 став 3). Ако завод na време аатражп са- 
нацију, поступиће се no чл. 3, у противпом случа- 
ју Министарски савет наредиће ликвидацију завО' 
да. Исто тако ће Мппистарскп савет наредити лнк- 
видацију, ako не одобри санацију завода. 

Члап 6 
1 — Против одлука донесепих у смислу чл. 3 

и 5 нема места тужби Државпом савету. 
2 — Одобрење одлагања плаћања II/IM сана- 

ције даје се под условом да na то пристане збор 
(главна скупттипа) деоппчара, односпо другара 
друштва са ограпичепом одговорпошћу. За закмл- 
чак збора довол>па je апсолутпа већина гласова 
претставл>ених na збору. Кодштедиоипца потреб- 
no je одобрење самоуправпог тела Сбичовппе, on- 
штине n т. д.), одпосно удружења, кб.је јемчи за 
обавезе штедиоппце. 

Члап 7 
1 — При отсеку за кред11тп'с устанрве n ocn- 

гураше Министарства трговипе и индустрије уста- 
повл>ује се Ипспекторат, коме спада у задатак да 
управља прегледима предвиђеним у чл. 4 n 26. Зз 
вршење тих прегледа Народпа банка, Поштанска 
штедионица и Државна хипотекарна банка стави- 
he na расположење Мшшстру трговнпе n инду- 
стрије потребан број онпх чиновника, којима ти 
заводи иначе поверавају вршсње прегледа. Taj 
број одредпће Министар тргбвине n индустркје 
no споразуму с мттстром којп врши надзор чад 
дотпчпом устаповом. 

2 — За покриће трошкова Саветодавног одбора 
и Инспектората дужнисусви новчани завода који 
подлежу надзору мпппстра трговине n индустрпје 
n.-m бана, плаћати гoдIIШlbe опу суму крју одреди 
Министар трговине и индустрије. ,fa сума ne мо- 
же премашати 0,5 од хиљаде уплаћеног капитала 
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и резервп исказаннх у билансу поједпиог попча- 
ног завода. Ona he се сума уиоснти у (|)Онд за над- 
зор иад нбвчаним заводима, који lie се усганопити 
код Држапне хшштскарне баике. Фопдом рукује 
Мпиистар трговине и мидустрије. 

Члаи 8 
1 — Чланови Управног и Надзориог одбрра 

новчаних завода над којим се врши преглед као 
н директори u остали памсштсинци засода дужмн 
су ставити na расположење прегледачима књиге, 
преписку, списе (потребан докуменат) и гав оста- 
ли материјал за преглед завода, кад од љих то.за? 
траже прсгледачп, као и њпма дати сва )стала 
потребма обаветтси.а. 

2 — Несугласнце између прегледача и оргаиа 
завода у погледу ставл>ања na расположење ки.и- 
га и т. д. и давања обавсштсња решава копачпо Ии- 
спекторат. 

Члан 9 
Преглед he се вршити комнсијскн. Коммсија 

се мора састојати од »aJMaite трн члаиа. Комиш- 
ја he при проценн заводске имовине no потреби 
употребити и лица којнма су добро познате при- 
лике места у којем завод радн. У свомс извешта- 
ју коиисија je дужна тачно навести процену no- 
јсдиних ставова активе, a o утврђивању вредности 
вгжнијих ставова активе комиспја he водптм по- 
себне записнике, које he приложити своме нзве- 
штају, 

Члаи  10 
Прегледачи и сви осталп, који учествују у ра- 

ду ско прегледа, дужни су вршити аоверени пм 
nocao савесио и брижљиво. Omi су чуклп " vna:и 
као службену тајну сне ono тту буду сааиалн 
поилнком Bpuieiha прегледа. 

Члаи 11 
Блпже одредбе  o вршењу  прегледа  новчаиог 

завода  iipoinicahe  правилнпком Министар тргови- 
ne н индустрије, 

Члан  12 
1 — AKO се преглед не обави ^aKo io ова У- 

рсдба н правилник по.менутм у чл. ! 1 шређују, a 
нарочнто ако се o ревизији да ненстнпмт изкештај 
или се у њему npehvie или нзопаче важне окол- 
horjK, omi који су у прегледу сарађивали, i '1ред 
сдговорностн no прописима rpahaHCKor лраза, од- 
ronapajv м кривнчпо (чл. 45).' 

2 ■— Исто тако одговара материјално и кри- 
впчио (чл. 47) onaj ко повредп дужности службе- 
не тајне (чл. 10) или се неовлаш11ено служп оиим 
што буде дозпао приликом вршења прегледа. 

11 

Заједничка napcheib.i за оллаган>а плаћаља и за 

Члаи 13 
1 — Новчаии завод који жели да се служи 

било одлагаиЈем пла11а11Ја било санацијом мора upe 
cnera у цила' ripe4niiiIiaBaii>a биланса отписати гу- 
битке употребом резервиога фонда и других ре- 
Зерви. Од тога се изузимају резерве за пеизију u 

дооротворис сврхе у корнст заводских намештс- 
иика ii радника. 

2 — AKO OTIIIIC резерви није довољан за no- 
криће губитака, завод he се у ту сврху користити 
мерама гшменутим у чл. 14 става 1 бр. 1 и 2. Кад 
mije mi то довол.но за noKpiihe губитака, отписа- 
he се и сама основна главпица, уколико je то по- 
требно. 

Члан  14 
Заводу који тражи одлагање плаћања или са- 

нацију могу се одобрити: 
1 — валоризација непокретне имоппчс, 
2 — билансирање државних папира и  гапира, 

за које je држава преузела гараицију, no цеик ;<о 
mraiba; 

3 — издаваље задужпнца обезбеђепих залогом 
иа непркретној имовинн завода нли на тражбипа- 
ма обсзбс1)С1111м хипотеком; 

4 — финансијске олакшице за мере поменуте 
под бр. 1 до 3; 

5 — рлакшице за случај спајања (фузије) с 
којим другпм друштвом. 

Члан 15 
1 — Непокретшше заводске могу се валори- 

зирати до износа стварне вредности на дан вало- 
ризације. Вишак, који се показује између цеие, 
којо.м су до тада непокретшше бнле унесене у би- 
лаис, и цеие утврђене на основу валоризацше, у- 
потребиће се у првом реду за noKpiihe губнтака. 
уколико се губицн пису могли покрнти отписи- 
ма у смислу чл. 13 става 1. Ако се након пбкрића 
тих губитака покаже још какав вишак, тај се вн- 
шак има уиети у посебан фонд за покриће штета 
приликом реализовања активе, које би после иа- 
стале. 

2 — Завод, којн жели да се користм отзсм ва- 
лсризацијом, мора извришти процену гвојих ие- 
покретнина и ту процену приложити молби за о- 
добрење одлагања плаћања, одиосно санације 
(чл. 2). Министар трговнне и пидустрије м.оже па- 
редити испнтивање извршене процене путем ревн- 
зијске комисије, чпји трошак сноси завод. 

Члан 16 
Државни папири као и други папирп од врсд- 

ногли, за које je држава преузела глраииију. могу 
će. акс су прибављени за трајни пла^ман, вал")пн- 
jiipam пс цени коштања, ако je она B'ha од бер- 
занске цене на даи валоризације, али ке прчко по- 
миналие ^редности. O питању да ли су памипн при- 
баал.сн!; sa трајни пласман kao и с питању no i'O- 
jej iv рсни прибавл.еин решава Мнрнсгао 'p.'iiii- 
ne ii m лустријс. Протнв његовог реисњл пома 
Тужбе ДрЖВВНОМ савету. 

Члан 17 

1 — Заводу може се одобрити u издавање за- 
дужница na подлозм ПјСгових непокрстшша и хи- 
пгтека као и одобрење да могу овс задужиице v- 
пстребмтп за исплату старих потражинања (чл. 20). 

2 — Задужнице се могу издаватн мајвише до 
45% вредностн помеиутих објеката, разумевајући 
овде вредиост no одбнтку терета којн се на њима 
налазе (чиста вредност). Задужницс морају носи« 
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m )-ЈЈмање 5% камате, a Mopaiv сс амортизовати 
>1Ј:јдуже за 20 годнна. 

3 — Задужинцама могу се исплатити стара no- 
траживања само уколико веровници хоће да их 
при.ме. 

4 — Завод којн тражи одобрење за издаван>& 
задужница мора Мипистру тргрвине и индустрије 
поднети процспу непокретнина, које имају да слу- 
же као подлога за задужнице, и амортпзацисни 
плин. Мниистар трговпие п индустријс може чаре- 
дити испитивање извршене ароцене путем ревн- 
зијске комиснје, чији трошак споси завод. 

Члан  18 
i —• За мере поменуте у чл. 13 до 17 одобри- 

ће се заводу ове финансијске олакшице: 
1) Ослобођавају се порезе сви отпнси и све 

валорнзације no пропнсима овог отсека; 
2) Ослоба1)а се такса издавање задужница no 

чл. 17. 
2 —Ослоба1)ају се порезс n такса ма које вр- 

сте, изузев таксе за подпеске ради уписа у трго- 
начкн регнстар, ciiajaitie (фузпја) новчанмх ;<аво- 
да међу собом као н њнма афнлнраних предузећа, 
који постоје у облику деоппчких друштава или 
друштава са ограниченом одговорношћу, рачунл- 
jvlin рвамо и нздавање нових деомица ОДНОСНО 
npii3HaBaibe иових удела; повишење основне r.iai;- 
нице примајућег друштва у цил>у ciipoBoljeibi спа- 
јања; пренашање имовине примљених друштава 
као и упнсива11>е права примљених друштава у јав- 
ним књигама и регистрнма на фирму примајућег 
друштва. 

Члап  19 
Мпннстар  трговине  n  индустрије  прописаће 

правилникрм блнже одредбе o спровођењу поје- 
дииих  мера   предвиђених   пропнспма   прсдходмих 
чланова. 

III 

Одлагање плаНања 

Члан 20 
1 — Одлагање плаћања може се одобрити нај- 

даље за пет година. Изузетно, Министарскн савет 
може no предлогу Комнтета миннстара (чл. 3) >■ 
добрити дужн рок заводу, у чијој се активп r.a- 
лазе знатна потраживања, чија je исплата другим 
прописима одложена, односно везана за дуже 
Р^кове. 

2 — Одлагање плаћања одпоси се само na eta- 
pa дуговања заводска, тј. na one дугове завода 
KOJU су пасгали до дана одобрења одлагања no 
овој Уредбп, одпоспо до дана првобитпог од i.ira- 
ifaa одобрепог na оспову § 5 Закопа o заштитп 
земл.орадппка од 19 априла 1932 годнпе плн Уред- 
бе o регулпсању псплате улога од 26 децембра 
1932 годппе. 

3 — Од одлагања су изузета: потражпвања 
Народне бапке, Поштанске штедионице, Државне 
хипотекарне банке као n еве јавне дажбине. 

Члап 21 
1 — Завод који тражи одлагање плаћања има 

да приложи својој молбп предлог плана no којем 

мисли подмирити евоја стара дуговања. 
План се мора подпосптп бар na једну годипу 

ако ne обухвата цео рок, за којн je одобрепо )Д- 
лагање плаћања; предлог плана за најмање једпу 
целу годппу мора се поднетн бар два месеца upe 
пстека последње годнпе, за коју je план већ )ДО- 
брен. Мнппстарски савет he допетп одлуку no 
подпетом предлогу плана. Ако завод предлог пла- 
na не подпесе na време, плап he заводу одреднти 
Министарски савет na предлог Комитета мини- 
стара. За сваку измепу плапа потребпо je одобр'- 
ibe МттстаЈЈСКог савета. 

2 — Иотраживања обезбеђења залозима или 
утужепа морају у погледу пачппа псплате битн 
пзједпачепа  са  осталим  потражпвањнма. 

3 — AKO који веровник не подигпе оброк no- 
траживања који му припада no помепутом отплат- 
ном плану, тај део потраживања пренеће се у ко- 
piicr тог веровппка у рачуп пових дуговања, за 
која не важи одлагање. 

4 — У којој he се мери заводскц дужпици мо- 
hn код исплате заводских потраживања послужи- 
ти ради пребијања старим потраживањима према 
заводу, регулисаће се посебном уредбом. 

Члан 22 
Стопу за камате за старе улоге na штедњу no 

књижицама и no текућим рачунима одреди11е Mn- 
пистар трговине и ппдустрпје. Алн ona ne може бп- 
тп Beha од 5% годишњег бруто! Ако je уговорена 
пижа камата, вреди ona. 

Члан 23 
1 — За вршење падзора пад радом повчапог 

завода, коме je одобрепо одлагање плаћања, мо- 
же Министар трговипе n индустрије поставитн ко- 
месара. 

ч2 ■— Спорове између комесара n занодских 
oprana решава Министар трговине и  ппдустрнје. 

3 — Кад комесар nat)e, да je којн закључак op- 
rana завода протпвап правилима завода плн na- 
peheibiiMa ове Уредбе Или постојећим закоппма, 
може га обуставпти од пзвршења. Комесар je ду- 
жан o томе одмах известнтп Министра трговппе и 
ппдустрије, који he допетп решење у року од 15 
дана. AKO Министар трговине и индустрије у том 
року ne допесе решеп.е, закл>учак се може извр- 
шитп. 

4 — Против одлука Миппстра трговппе и nn- 
дустрпје, допетих у смпслу наређења ouor члапа 
нема места тужби Државпом еавету. 

Члан 24 
Одлука Министарског савета, којом се одобра- 

ва одлагања плаћања, има се објавити (чл. 54). У 
псто време и na исти пачин o6jaBHhe се и одобре- 
пи отплатни план. Поред тога одлука lie се n у- 
писати у трговачки региствр. Ако завод има ne- 
покретнина, забележиће се ова одлука и у јавним 
књигама, које се воде o тим непокретнинама. 

Члап 25 
За време трајања одлагапЈа плакања могу се 

само onu оброцн старпх потраживања (чл. 20) уту- 
жити, у погледу којих je no отплатном плапу већ 
паступно рок исплате. За ове оброке може се и за 
време трајања одлагап^а тражити обезбеђење. И- 
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cio тако може се н радн шнхове наплате протнв 
завода и за време трајања одлагања водити извр- 
шење (оврха). 

Члан 26 
1 — Мииистар тргбвине и индустрије може за 

време трајања одлагања наредити ионовии пре- 
глед стања завода. Ако се no поновном прегледу 
покаже, да завод није више актнван, одредиће-се 
ирема приликама појединог случаја, или његова 
санација или његова ликвидација. Санација се 
може одреднтн само no пристанку завода (чл. 6). 

2 — Министарски савет може no предлогу Ко- 
митета министара (чл. 3), и осим случајева поме- 
нутих у првом ставу, пре истека рока за који je 
(.ллагање плаћања одобрено, na тражење завода 
\ кииути одлагање, ако то више mije потјребно. 

Члаи 27 
Завод коме je одоб1)епо одлагање плаКања ne 

може тражитп више од једне трећине дуга годи- 
umje na име отплате за потражпвања која нису не- 
ћа од 10.000 динара, од оних сврјих дужника тр-' 
говаЦа n запатлија које набраја члан 42, група II 
бр. 2 a), 4, 5, O n група III Закона o непосредним 
порезима. 

Члан 28 
• Јемцп и садужници завода, коме je одобрено 

рдлагање плаћања, ne рдговарају за обавезе заво- 
да строжије него сам завод, ако je завод главни 
дужник. 

Члап 29 
Министар трговппе и индустрије може nponn- 

сати ближе одредбе o раду повчапог завода, коме 
je одобрено одлагање као и o дужностима коме- 
сара одређеног за вршен>е падзора пад таквпм 
заводом, За комесара no одредбама ове Уредбе 
може бити постављен и судија, a no претходном 
пристапку Министра правде. 

IV 

Санација 

Члан 30 
1 — Новчаиом заводу који je остао паспнап, 

пошто je no паре1)ењпма члана 13 отппсао целу 
основну главницу, може се, ако важни привредни 
интереси захтевају одржање тога завода, у циљу 
сапације одобрити поред мера предвиђених у чл. 
13 до«18 и претварање једног дела старих потра- 
жпвања заводскпх веровника (чл. 20) у деонице 
или у ужитппце. Тако претвараље старих потра- 
живања у деонице и ужитнице може се одобрити 
или само у сврху пркрића губптака или и у сврху 
повећања срететава за даљи рад завода. 

2 ■— Мшшстар трговпне и ипдустрпје решава, 
да .ni he се стара потраживажа мо1>п претворити 
и у ужитнице, у том случају одреди^е сразмеру 
изме1)у целокупног изпоса деопица и ужитница у 
том Заводу. Свакоме од веровпика доделиће се де- 
онице n ужитнице у тој сразмери. 

3 — Од претварања старих потражпвања у де- 
онице и ужитнице пзузета    су    потраживања до 

10.000 динара главнице. Осим тога изузимају се 
од претварања потражнвања Народне банке, По- 
штапске штедиоппце, Државне хипотекарне бан- 
ке, јавно правних тела, све јавне дажбине, као и 
потраживања o којпма говори члан 58 ове Уред- 
бе. Претварање осталих старих потраживања мо- 
л<е се одобрити највише до 50'/о износа, с којим 
старо потраживање прелазп  10.000 динара. 

4 — Претварање етарих потражпвања у део- 
нице n ужитпице може се одобрнти само и у ко- 
лико na то пристане већина веровника чија гштра- 
живања нису нзузета од претварања. Утом ће ци- 
Л)у завод позвати веровнике преко повппа пред- 
виђених за објаве no овој Уредби (чл. 54 став 2) и 
то три пута у размацима, који не могу бити краћи 
од 8, ни дужи од 15 дапа, да у року од месец дапа, 
рачунајући од дана треће објаве, суду у чијем je тр- 
гоиачком регистру друштво уписапо (чл. 54 став 1) 
доставе своје писмене изјаве да ли пристају na npe- 
тварање, стим да се onu, који ne би навреме под- 
пели своје писмене изјаве, при утврђивању већипе 
nehe узети у обзир. Ако веровник има свој улог или 
рачун код подружппце друштва, пријаву he под- 
пети среском суду у чпјем се подручју палази та 
подружница. Потпис na изјави мора бити падлеж- 
no оверен. Суд he пријаве проверити no кљпгама 
завода, односно подружпице, a несугласице реши- 
ти у ванпарпичном поступку. Ове изјаве слободне 
су од сваке таксе. Суд подрулшпца доставнће no 
пстеку помепутог рока проверепе изјаве сппском 
суду у чнјем je трговачком регистру друштво у- 
niicano. Taj суд he no истеку поменутог рока na 
основу проверепих пријава одлуком утврдити да 
ли je Behuna веровппка, рачунајући no износу по- 
тражпвап>а, пристала на претварање нлп ne. Пра- 
воснажну одлуку суд he доставити заводу. Про- 
TiiB одлуке суда o песугласицама нема правпог ле- 
ка. Али ова одлука суда вреди само за питаља да 
ли n е којпм пзпосом веровник може гласати, a 
не да ли n у којој висини њему припада потра- 
жива11>е. 

Члап 31 
1 — Изузетио, Министарски савет може no 

предлогу Комнтета миппстара (чл. 3) из нарочнто 
важних разлога Рдобрити претварање старих по- 
траживања у деонице и ужитпице и заводу који 
je отписао бар 80% осповне главппце, јер je то 
no отпнсу резерви (чл. 13 став 1) и no валориза- 
niijn (чл. l4 број 1 и 2) било довољпо за покриће 
тих губитака. У таквом случају да11е се старнм 
веровницима за њихрва потраживања првепстве- 
пе деонице, (прпорптетпе акције) одпоспо, ако Ми- 
нистар трговппе n ппдустрије одобрп да се једап 
део старих потражпвања претворп у ужнтпнце, 
првенствене ужитнице, Старим деоничарима за- 
мениће се у таквом случају старе деоппце повим, 
у сразмерн неотпнсапог дела према целокуппом 
износу досадашње основне главнице. 

2 — Првепствепо право првепствепих деоип- 
ца 6nlie у томе: 

1) што се na остале деонице nehe моћи датп 
дивиденда, докле првенственим деоницама пије 
припало бар 5% дивпдепде; 

2) HITO остале деонице nehe Mohn учествовати 
у подели  чисте  пмовппе, докле  првенствепе део- 
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нице нису    измнрене у износу cuoje    номиналне 
вредности. 

3 — Првенствене ужитнице имаће при подели 
добитн učio првенство као и првенствене део- 
нице. 

Члан 32 
1 — Деонице и ужитнпце додељеие старим 

веровмицпма за њихова похраживања сматраће се 
да су уплаћене у готовом новцу. 

2 —■ Залоге и друга обсзбе1)е1ва дата од črpa- 
ne завода за које од старих потраживања вреди- 
he за онај део, који je остао непретворен у део- 
иице или ужитнице. 

3 — Нарс1)ења претходних ставова овога чла- 
на као и наређења члаиа 30 и 31 сходно вреде 
и  за  друштва  са  ограниченом  одговориош^у. 

Члан 33 
1 — Одобрење за претварање улога у деонн- 

це и ужнтннце садржи у себн и одобрење за сраз- 
мерно повишење главнице и за потребне измене 
правнла. 

2 — Новчани завод, кад добије одобрење за 
претварање старих потраживања у деоиице и у- 
жнтнице, закључиће у књнгама потраживања са 
дапом добивеног одобрења. Сем тога дужан je у 
року од месец дана до дана добивеног одобрен.а 
трн пута у размацима којн не могу бнти краћи од 3 
дапа, a пн дужи од 15 дана, објавити добнвеио одо- 
брење и позвати старе веровпике, да у року од два 
месеца у замену за своја потраживања приме де- 
опице и ужитпице, јер he се no истеку овога рока 
неподигнуте деонице и ужитнице депоновати KOD 
Народие банке или Државне хипотекарне банке или 
Поштапске штеднопице. По нстеку поменутог рока 
завод he код бапке, назначене у позиву, за сваког 
од веровника депоповати припадајуће му деонице 
и ужнтпице, које ne би подигао. Уз сваки депозит 
мора бнтн назначено име онога коме депознт при- 
пада, a ако се радн o улогу na допоспоца, опда 
број уложпе књижице. Оваквом предајом одпоспо 
депоповањем деоница сматраће се, да je завод из- 
вршио за толико повпшеп.е своје главпнце. 

3 — Пошто je завод поступпо no претходиом 
ставу, Управпп одбор завода дужап je у року Me- 
cen дапа сазватп деоничаре na скупштину ради 
пзбора повог управпог и падзорпог одбора. Ста- 
ри деоппчари пемају право гласа, ако je осповпа 
главпица у целостп отппсапа, a ако mije, пмају 
право гласа у сразмерп помепутој у члапу 31 
став   1. 

4 — Повишење главнице издавањем повпх 
деоппца n ужитница у везн са претвараљем ста- 
рпх потраживања у деопице и ужитпице ослоба- 
1)3 се таксе сваке врсте, пзузев таксе радп уписа 

■ у трговачкп регистар. 

Члап 34 
1 — Заводу којем je одобрепа сапацпја мо- 

же се поред мера, o којпма je бпла реч у прет; 
ходпим члаповима, одобрптп n одлагап>е псплатс 
старих дуговап>а, ако je т o према приликама до- 
ТИЧНОГ случаја потребпо за одржавап>е завода. 

2 — И у овом случају he се сходпо примењи- 
вати nponncn члана 20 до 28 осим оних којима 
се пропнсује да завод мора бити активан. 

Ванстечајпа ликвпдација. 

Члан 35 
1 — У колико нису измењена наређењима о- 

вога отсека и у ванстечајној ликвидацији вреде 
наређења закона и правила o ликвидћцији. Но 
Члановима друштва ne може се upe измирења свих 
обавеза завода na основу чланства пишта плаћати. 

2 — Новчапом заводу, чија je ликвидација 
одобрепа, Министар трговине n ппдустрпје може 
поставити комесара. 

3 — Комесару спада у задатак, да падзправа 
спровођење ликвидације, уколпко се ona ne обав- 
ЛјЗ код суда, и да вршп друге послове, поверене 
му наређењима овога отсека. 

4 — Прелаз у ликвидацију објавиће се na вид- 
ном месту у свим прострријама завода, које слу- 
же саобраћају са публиком. 

Члап 36 
1 — Министар трговине и индустрије може 

управу завода уклопптп са дужности и предати 
њене послове комесару докле ne буду постављепп 
ликвидатори. Противу такве одлуке нема тужбе 
Државном савету. Остали opranu завода у том 
случају могу своју дужност вршити само no при- 
станку комесара. 

2 — Комесар у том случају lie пријавити сво- 
је портављење надлежном суду радп уписа у тр- 
говачки регпстар, и o6jaBnhc га na вндпом месту 
у свим просторијама завода, које служс саобраћа- 
ју са публиком. 

Члад 37 
1 — Управа односно комесар (чл. 36 став 1) 

he без одлагања одредити што je према закоиима 
n правилима потребнр, да се изаберу односно no- 
ставе ликвидатори. Број тако постављених или и- 
забраних ликвидатора ne може бптп Behn од пет. 
Исти број ликвидатора изабраће веровници no no- 
ći упку за који lie Мпппстар трговине и ппдустрп- 
јс  у   споразуму са Мипистром правде прописатн 
1 'равплппк. 

2 — Министар грговине и индустрије чоже na 
место ликвидатора изабраних или поставл>ених no 
ставу 1, или поред њих, поста-вити и друге шквп- 
даторе, првенствено из реда улагача ri других m - 
ровника завода. Он може ликвидацију почорпти 
и којем другом новчаиом заводу. 

3 — Upe поставл>ања ликвидатора nd ^аву 
2 Министар трговине и индустријб he саслуша-т 
веровиички одбор, ако on већ постоји. li rtejiob- 
пичкп одбор може предложптп да се извесна лп- 
ца поставе плп уклопе као лпквпдатори. 

4 — Награду ликвИдатРрима бдређује Miinn- 
стар трговине и ипдустрпје no саслушап.у веров- 
ничког одбора. 

Члап 38 
1 — Ликвидатори he почетни ликвидацијски 

биланс поднети na бдобрење збору деонИчара 
(другара) кога he без одлашња сазвати, као n ве- 
ровничком одбору ако on већ постојп. Одобрепи 
биланс поднеће лпкппдаторп Министру трговине 
и индустријУ ii то преко комесара, ако je постав- 
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љен. Но Мниистар трговине и нндустрије може 
паредити да му се биланс поднесе и без помену- 
тог одобрења. 

2 — Код штедионица, биланс пре подношења 
Миинстру трговине и индустрије, мора се подне- 
ти ономе иа изјаву ко за обавезе штедионнце јем- 
чи. AKO се тај не нзјаспи за петнаест дана од до- 
ставе, бнлаис he се без ове изјаве поднети Мини- 
стру трговиие и иидустрије. 

3 — У току лнквидације ликвидатори he, ако 
правила, закључак збора нлн Мннистар трговипе 
и индустрије ne одреде краће рокове кра.јем сва- 
ких шест месецн, рачунајући од дана ступања 
на дужиост подносити биланс и извештај o сташу 
ликвидације као и своје предлоге (став 1 и 2). 

Члап 39 
1 — Лнквндатори he без одлагања три пута 

у размацима, којн не могу бити Kpaha од осам 
дана ни дужи од једног месеца, објавнтн, да je 
завод прешаоу ликвндацију. Истим објавама по- 
3Bahe се веровннцн да сва своја иотраживаља 
пријаве у року до три месеца. Познати веровпици 
he се напосе обавестити у том смислу, нзузев ве- 
ровннке no уложиим књижицама. 

2 — Веровници по уложним књнжицама ne 
морају пријавити та своја потраживања, осим ако 
траже бол^п псплатпн ред, no што им припада no 
§ 51 тачка 2 Стечајпог закопа, или захтсвају ви- 
ше од изпоса na који, са још пеуписапом каматом, 
гласи књнжпца, илн остварују која посебпа права, 
која нису видпа no књижнцп. 

Члап 40 
Непокретнине ликвидатори прода11е јавпом 

дражбом. Ha други начип могу nx уновчити само 
ако правнла или закључак збора то допуштају, 
a на то пристају и веровпнчки одбор и комесар, 
ако je постављен. To парочито вреди и за оту1)е- 
ње целе имовипе завода са актпвом и паснвом. У 
том случају за закључак збора потребпо je трн 
четвртинска nehnua гласова престављених na збо- 
ру, као и пристапак трп четвртипе гласова веров- 
пнчког одбора, a код штедиопица пристапак ono- 
га који јемчи за обавезе штедиопице. 

Члап 41 
1 — Код завода у лпквидацији nocTaBnhe се 

веровппчкп одбор, који се састоји пајвише из 11 
чланова. 

2 — Веровнички одбор бирају веровппци под 
претседништвом комесара, a ако комесар пије no- 
ставл.еп, под претседпиштвом судије кога одре- 
ди претседпик суда падлежпог за стечај повчаног 
завода. У њему морају битн no сразмери удела у 
целокуппој паспви заступљепе разпе скупипе ue- 
ровпика, као што су мањи и eehn улагачн na штед- 
њу no књижицама и TeKyhHM рачунима, веровпи- 
ци no другим текујјим рачунима, хипотекарни 
веровници, веровници no меницама и т. д. 

3 — Ближе одредбе за састав, избор и орга- 
пнзацију веровничког одбора nponncahe Министар 
трговине n индустрије правилпицпма, a no саслу- 
шању Саветодавпог одбора. Правплпици могу 
бити општи или за поједипе гране завода, као 
што су бапке, штеднопице итд. Мипистар трговипе 
и индустрпје може посебне одредбе проппсатп и 

за поједпне заводе. 
4 — Одбор веровпика, поред других задата- 

ка које му налаже ова Уредба, даје ликвидатори- 
ма савете, надзправа и убрзава ibnxoB рад и одо- 
брава ликвидацијске билапсе и извештаје и даје 
cnoje мишл^ење o предлозима ликвидатора. 

Члап 42 
1 — AKO деоннце завода пису још потпупо 

упла11ене, ликвидаторп he од сваког деопичара у 
границама његове, правилима и законима одре!)е- 
ne, a још ненспуњепе обавезе, паплатити сразме- 
pan део.колико je то потребпо радп nsMnpeiba 
веровппка. Ако завод има деопица разппх родо- 
ва, прво he се наплаћивати no деопицама, којима 
ne припада првепство у погледу поделе друштве- 
ne имовине. НеисплаћенИ део улога no деопици 
може се паплатити и ако још ннје пстекао зако- 
пом или правилима или закл^чком збора одређе- 
пи рок плаћања. To сходпо вреди и за друштва 
са ограппчепом o;;roBopHoujhy. 

2 — Код штедионица лпквндатори he оства- 
рити јемство онога који no статуту јемчн за оба- 
везе штедпоппца. Начпп остваривања тог јемства 
nponncahe Миппстар трговине и индустрије no 
споразуму са Министром фпнапспја и упутраш- 
њих послова за сваку штедиопицу nanoce, a no 
саслушању јемца, комесара ако га има, ликвпда- 
тора и веровппчког одбора, ако je neh постављеп. 
To вредп и за сваку измепу датпх пропнса. 

Члап 43 
1  — За ликвидацију, уколико овим  отсеком 

nnje што друго одређепо, сходпо вреде паре1)ења 
Стечајног закопа, и то: 

1) паређења §§ 10 до 20, 43, 45 до 53, 57, 95 
став 5 n б речепица 1, 96, 97 и 98, с тим да се na ме- 
сто дапа помепутог у §§ 11 n 12 Стечајпог зако- 
на разуме дап, кога je одре1)ена ликвндација и да 
у случајевима §§ 96 и 98 na место стечајпог судије 
долази комесар, a ако га пема, у случају § 96 на- 
место судије долази најстарији no годипама жи- 
вота члап веровппчког одбора, a у случају § 98 
Министар трговппе n пндустрпје. 

2) наређења §§ 117 до 126, no с тим да he 
лпквидаторн примљепе пријаве (чл. 39) са својим 
изјавама o псправпостп н o исплатпом реду при- 
јављепих потражпвања подпетих суду, падлеж- 
пом за стечајпп поступак, и да he суд, чпм npn- 
ми пријаве, одредпти рочиште за испитпвање no- 
тражпвања као и да he се утврђивање потражи- 
вања no уложппм књнжпцама, која пису nanoce 
прпјављепа, вршитн no службепој дужпости, a na 
оспову књига завода; 

3) паређења §§ 136, 140 до 150, с тим да he 
се вишак, који би се показао после завршпе или 
накнадне деобе код деоничких друштава и код 
друштва са ограппчепом одговорпоиИЈу no по- 
стојећим проппспма n no правилима употребити 
за деобу деопнчарпма одпоспо другарима, a код 
штедирница предатп опоме ко за њене обавезе 
јемчн према њнховом статуту, ако статутом nc- 
што друго nnje одређепо; 

4) паређење §§ 183 до 189, уколико се посту- 
пак врши пред судом. 

2 — У поступку пред стечајппм судом ликвп- 
датори   имају    дужгшстп    управителЈа     стечајпе 
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масе. 
3 — Готов новац улагаће се само код Поштан- 

ске штедионице или Државне хипотекарне баике. 
4 — Резерве, основане за пензнје и добро- 

творне сврхе у корист памештеинка и раденика 
завода, ne могу се, ако правнла друкчије ие о- 
Al)ebyjy. упбтребити нн за измирење веровника 
ни у смнслу става 1 тач. 3, докле се може нспуња- 
вати сврха којој су намењеме. Такве lie се резерве 
no свршетку ликвидације претворити у задужбн- 
не у смислу одредаба правила бнвшег завода. 

VI 

Кривична iiapei)Ctba 

Члан 44 
Ko као члан управиог одбора илн којег дру- 

гог управиог oprana, као члан надзорног одбора, 
као ликвндатор, као управљајући чпновник, као 
заступник илн као комесар новчапог завода делом 
или пропуштањем, учињеним умишл>ајем, повреди 
своје дужности и тиме проузрокује, да завод пре- 
трпи губитке, услед којих самих или у вези с дру- 
гим губнтцима не може редовно одговарати сво- 
јнм обавезама прсма веровницима, казниће се, у 
колико ова повреда дужности ne преставља кри- 
впчпо дело за које се има строжпје казнити, за 
преступ повчапо до 200.000 динара. 

Члап 45 
Ko као члан управног одбора или којег 

другог управпог oprana, као члап падзорпог одбо- 
ра, као ликвндатор, као управл^ајућп ЧИНОВНИК. 
као заступпик, као комесар, пли као вршилац npe- 
гледа повчапог завода, у записпицима o седппца- 
ма oprana завода, у подпесцпма управљепим зла- 
стима, у извештајима o пословима завода, у из- 
вештајима o прегледу, у позивима за упнсиваше 
деопица нлп у којим другим саопштењима или 
позивима умтшвајем крпво прикаже имовпо ста- 
ње завода илп прећути или пзопачи чињенице, Ko- 
je су важпе за просуђивање пмовпог стања заво- 
да, казннКе се, у колнко ово дело или пропушта- 
ње не преставља кривично дело за које се има 
строжије казнити, за преступ новчано до 100.000 
динара. 

Члан 46 
Ko ма на какав начин умишљајем омета, оте- 

жава или спречава извршење прегледа иовчаног 
завода, одре1)еиог на основу наре1)ења ове Уредбе, 
казниће се, у колнко такво дело ne преставл.а кри- 
вично дело за које се нма строжнје казнити, за 
преступ новчано до 50.000 днпара. 

Члан 47 
1 — Ko ono што je као члан управмог одбора 

или којег другог управног oprana, као члап над- 
зорног одбора, као лнквидатор, као управљају!)!! 
чиновник или намештеник у којем другом поло- 
жају, као заступник, као комесар или као врши- 
лац прегледа новчаног завода сазнао o приликама 
завода и што би no својој природи требало да 
остапе пословпа тајпа, саопшти или се с тим ne- 
овлашћепо  служн,  казниће  се,  у колпко ово  ne 

преставља крпвпчпи дело за које се има строжнје 
казнити, за преступ повчапо до 50.000 динара, a 
ако je од тога занста пастала штета за завод, за- 
твором до две годипе и повчапо до 200.000 ди- 
napa. 

2 — Неће се казпити onaj који je дело, поме- 
нуто у првом ставу, учппио при остваривању свога 
права или у iiciiyibeiby дужности наложене му за- 
копом или палогом власти плн пошто je разрешеп 
дужпости чувап^а тајпе нлн je то учинио престав- 
ком упућепом властп у цилјУ да се стане na пуг 
пеправплпом раду. 

Члап 48. 
1 — Кривична дела из чл. 44 до 47 преступи су 

у смислу Кривичног закопнка; за ова дела he се 
казнити само ако се одпосе na повчапи завод који 
се je користио овом Уредбом. 

2 — У случајевима чл. 44 до 47 суд може изрећи 
да осуђеник за одре1)епо време, које ne може бити 
дуже од три годипе, ne може битп члап којег op- 
rana илп ликвидатор новчаног завода, који нма 
своје седиште нлп пастап у Краљевппп Југосла- 
вији. 

Члап 49 
Пропнси §§ 344, 345, 346, 350, 351, 354, 355 и 

356 Кривичног законпка вреде и у случају вапсте- 
чајпе лнквндације no овој Уредбп. 

Члан 50 
Управл>азући чиновник у смислу наређења о- 

вога отсека je памештеппк повчаног завода, коме 
je, без обзира na службепн назив (као што су дн- 
ректор, прокуриста, диригент, дпспопепт, геперал- 
пи nynoMolinni<, репрезептапт и слпчпо), поверено 
Boi>eibe свпх друштвепих послова пли поједпппх 
rpana  или  подружпнце  повчапог  завода. 

VII 
Прелазна и завршна нарсђења 

Члап 51 
Под повчаппм заводом подразумевају се у 

сиислу наређења ове Уредбе повчапе установе, 
које су осповапе као деоппчка (акцнонарска) дру- 
штва нли као друштва са ограпиченом одговор- 
ношћу, као и штедиоппце самоуправпих тела или 
удружења. 

Члан 52 
Афилирапо у смислуове Уредбе je ono преду- 

зеће, у чпјој осповпој главппцп no стању послед- 
њег годншњег бплапса повчапп завод, којп се KO- 
ристио овом Уредбом, учсствује са бар 30%, од- 
носпо коме je повчапп завод дао кредит који 
достиже бар 40% сопстпеипх сретстава, т. ј. ocno- 
впе главппце и правих резсрви no стању последњег 
годпшњег билапса тог предузећа. И опда када уче- 
CTBOBaihe у пословпој главппци ne достиже 30%, 
одпоспо кредити ne достижу 40%, али обоје за- 
једпо достижу 50% сопствепнх срестава тога npe- 
дузећа, предузеће je афилирано. 

џ 

Члап 53 
Имовином спојепих друштава и npe пзмирења 

илн обезбе1)еп>а пријављених потражнвап.а ne мо- 
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pa се управљати однојено, алн у том случају чла- 
nouH управе и надзорног одбора примајућег д|)у- 
штиа солндарно одговарају за штету, која IJU ве- 
ровницииа једног од спојених д[)уштава иастала 
од тога, што би веровници другог од спојених 
друштава бнли повољније измиреин, но што би 
могло бити, да се je имовинама спојених друшта- 
ва одвојено управљало. 

Члан 54 
1 — Где се у овој Уредбн спомиње упис у трго- 

вачки регистар, разумева се, према поједином слу- 
чају, н протоколацнја код суда. 

2 —■ Објаве, прописане овом Уредбом, у коли- 
ко их ue врши суд код којег се води трговачки 
регнстар илн код кога се вршн протоколација, вр- 
inulic се na начин o;ipcl)eii правилима новчаног за- 
вода за његове објаве, као и, ако није већ одре1)С 
na правилима, у бановинским службеним новнна- 
ма, a код деоиичких д{)уи1тава чија основна глав- 
!:11ца премаша 5,000.000 дипара као И код штедио- 
пица у гедишту које банске управе, и у »Службе- 
ннм полинама«. 

3 — Рок који тече од дана објаве рачудаће се 
од дана објаве у »Службеиим новипама«, a ако 
објава у »Службеммм новинама« није прописана, 
од дапа објаве у бановинским службеним нови- 
иама. 

Члан 55 
Валоризацијом у смислу чл. 16 могу се кори- 

стнтн и оснгуравају11а друштва. 

Члан 56 
За one иовчане заводе, којима je пре стугтаља 

na снагу ове Уредбе одобрено одлагање плаћања 
иа основу § 5 Закона o заштпти земл>орадника од 
19 апрнла 1932 годипе нлн који су се користили 
Уредбом o регулисању нсплате улога од 26 де- 
цембра 1932 године остаје na спазн заштита до 
истека рока поменутог у чл. 1 став 1 ове Уредбе, 
a за оне, који у овом року буду затражили једиу 
од мера поменутнх у истом ставу, све дотле, док 
се не донесе одлука no љнховој молбн. 

Члан 57 
Финансијске олакшице из чл. 18 и 33 став 4 

могу се одобрити и новчаном заводу који желн 
да спроведе санацнју, не Kopiicreliii се овом Уред- 
бом. O таквој молбн одлучује Министар фпнанснја 
no споразуму са Министром трговине и индустри- 
је. Молби за одобрење фипапсијских олакпшца 
имају се приложити план санацнје н докази да 
je cnpoBoheibe овога плана обезбе1)ено. 

Члан 58 
Суме, које je једнО лице повсрило новчаном 

заводу коме je одобрено одлагање плаћања, због 
немогућности да са њима располаже наступелом 
услед прописа o девнзном промету, исплаћиваће се 
na начин и у роковнма које буде предвидео у сво- 
ме решењу Министар трговине и индустрије, no 
претходном споразуму са Миннстром финансија. 
Против овог решења нема места тужби Држав- 
ном caneiv. 

Члан 59 
Министар трговипе и нпдустрије овлашИује се 

да нзда Уредбу o Саветодавном одбору за бапкар- 
ство при Минпстарству трговине и ипдустрнје као 
и, no споразуму са ресорпим министрима, све npa- 
вплпнке потребпе за спрово^ење ове Уредбе и у 
случајевпма, за које се Уредбом nnje изричнб 
предвпдело нздавање правплппка, и да их no по- 
требн допупп и измеин, a Миппстар фпнапеија 
овлашћује се да изда наређења потребна за спро- 
вођење наређења ове Уредбе o финансијским о- 
лакшицама за новчапе заводе којп се служе овом 
Уредбом. Поред тога, овлашКује се Мнпистар 
правде Да, у споразуму са заиптересовапнм МИНИ- 
стрима, пздаје аутептпчпа тумачења nponnca ове 
Уредбе. 

Члан 60 
Заштита кредитпих прпвреднпх задруга и за- 

дружних савеза регулнса^е се посебпом Уредбом. 

Члап 61 
Ова Уредба добнја обавезну снагу када се об- 

народује у »Службепнм повппама«. Истога дана 
престају, уколнко у чл. 56 nnje друкчнјс одре1)е- 
no, важити § 5 Закона o заштити земл>орадника од 
19 априла 1932 годипе, затим Уредба o регулиса- 
њу псплата улога код поједипих повчапих завода 
од 26 децембра 1932 године, Уредба o посредовапЈу 
од 4 јануара 1933 годипе као n свн другп прописп 
протнвни овој Уредби. 

22 новембра 1933 годнпе 
Београд 

Мпппстар тјм-опиие и ппдустрпје, 
Д-р И. Шуменковић, с. р. 

Министар правде, 
Б. MaKCiiMOBiih, с. р. 
Мипистар финансија, 

Д-р Милорад Тзор1)еви1|, с. р. 

Министарски савет на седппцп својој одржа- 
noj na дан 22 иовембра 1933 године усвојио je 
горњи предлог. 

Претседппк Мппистарског савета, 
Мппнстар пол.опр11вреде, 
Д-р М. CpuiKiili, с. р. 

(Следују потппсп осталпх миппетара) 

Ha оспову чл. 6 Закона o Продужељу иажио- 
сти Закона o заштпти замл>орадника и o ставл>ању 
na снагу поједппих nponnca Закопа o пзвршењу и 
o6e36eheiby од 19 децембра 1923 год., Мппнстар- 
ски савет, na предлог Претседника Министарског 
савета и Минпстра поЛ)Опривреде, Минпстра трго- 
впне n индустрије, Мипистра правде и Мнпистра 
финансија, прописује ову 

УРЕДБУ 
O   ЗАШТИТИ   КРЕДИТНИХ   ЗАДРУГА И ЊИХО- 

ВИХ САВЕЗА 

Члап 1 
Кредптнпм и другпм привредппм    задругама, 

које прпмају улоге na штедњу, као n њиховим са- 
везима може се одобритн заштпта  no проппснма 
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Уредбе o заштити новчаних завода и њихових ве- 
ровиика од 22 новембра 1933 год., изузев претва- 
рањг старих потраживаља у уделс и отписиваље 
удела за случај одлагања плаћања или санадије, 
ако су услед одлагања плаћања, одобреног no по- 
стојепим ирописима њиховим дужиицима, дошле у 
немогућност, да уредно одговарају обавезама пре- 
ма својим веровннцима, u то са измеиама наведе- 
ним у следе}1им члаиовима. 

Члан.2 
1 — Одлуке, које no прогшсима гшменуте Урс- 

дбе доноси Министар трговине и индустрије, у ио- 
гледу задруга и њнхових савеза доносн Министар 
пољопривреде. Против љегове одлуке пема тужбе 
Државном савету. У Комитет министара који je 
предви^еи поменутом Уредбом у случају кад се 
ради o задругама или јвиховим савезима, место 
Министра трговнне и индустрије улази Мииистар 
пољопривреде. 

2 — За прегледе, предви^епе прописима поме- 
нуте Уредбе, Министар иољопрнвреде одре^ива^е 
првенствено ревизоре задружпих савеза. Прописи 
чл. 7 помепуте Уредбе за задруге и ibHX0Be савезе 
ne важе, a преглед ne мора да се вршн комиспјски. 
Трошкови прегледа у вези са молбама за заштптпе 
мере подмириће се из фонда за те прегледе, којп 
he се осповатп. У тај фопд luiahalie све задруге Ko- 
je примају улоге н њихови савези принос чнју ви- 
сину одре1)ује Мипистар пољопривреде, алн тај 
npnnoc ne може бити већи од једап од хиљаде упла- 
ћених удела и резервпог {|)онда, исказаппх у го- 
дишњем бплапсу сваке задруге одпоспо задруж- 
ног савеза. Блнже одредбе o фопду за прсгледе 
nponncahe Мипистар пољопривреде. 

3 — Где je у помепутој Уредби предви1;епо са- 
слушшве Саветодавног одбора за бапкарство, са- 
слушаће се „Главни задружпи савез у Краљевнпи 
Југославији" одпоспо „Земаљски савез задруга за 
пољопрнвредни кредит« кад je задруга у њему 
учлањепа. 

Члан 3 
Молбу за одобрење заштитних мера, предви- 

1)епих помепутом Уредбом,    поднооиће    Мииистру 
пољопривреде, и то: 

1 — задруга, ако je учлањена у коме Савезу, 
који врши ревпзију, преко тог Савеза, a ако пије 
учлањепа, преко »Главног задружпог савеза у 
КралЈевипи Лугославпји«. 

2 — задружпи савез ако je yчлalben у „Главпом 
задружиом савезу у Краљевини Југославији", 
преко тог Савеза, иначе непосредно. 

Чла,н 4 
1 — Ванстечајиу ликвидацпју задруге може 

Миннстзр пољопривреде поверитп n задружпом 
савезу, у ком je задруга учлаљена. 

2 — Обавезе задругара према задругама илн 
њиховим савезнма из јемства ликвидатори ће оства- 
рити no прописима, који важе у седишту задруге 
(задружпог савеза) за остваривање јемства у сте- 
чају задруге (задружног савеза). Ликвидаторика 
у овом погледу припада положај управнтеља сте- 
чајие масе. 

Члап 5 
1  ■— Јемство задругара, коме после ступања na 

спагу ове Уредбе престапе чланство у задрузи, npo- 
дужује се преко законског рока na пет годнпа, 
ако правилима није предаиђен дужи рок. У колико 
псгогодпшпјИ рок премаша законски одпосно пра- 
вилима одређени рок, неограничено јемство пре- 
твара се у ограпичепо, и то у висини десетостру- 
ког изпоса удела. Изпос јемства ne може бити 
мањи од хиљаде дппара. 

2 — Докле јемство траје, бившп задругар ne 
може тражити псплату свог чланског удела IIIHTII 
нсплату камате no њему, ии опог дела од годиш- 
fber билансног вишка (добитка), који бн му нпаче 
no правплпма прнпадао. 

Члан 6 
Задружнн савезп могу закључком скупштипе 

образовати ошацијске фопдове. У ту сврху може 
Савез од учлањеппх задруга убпрати до 10 од сто 
годишњег чистог добптка, a поред тога може од 
љих, једаппут за увек, убнрати до 10 од сто од ре- 
зервнбг (|)опда сваке учлањепе задруге, н то no 
последњем годиитЈем билаису. Употреба фоада 
одредиће се за1КЛ>учком скупштипе Савеза. 

Члап 7 
Кривпчпа наређења помепуте Уредбе сходпо 

he сс примеп.ииати и код задруга и њпхових Са- 
веза. 

Члан 8 
Где je у поменутој Уредби реч o »повчапом за- 

воду«, »осповпој гланппцп«, »деопичару« или 
»члану друштва«, »збору деоппчара«, »трговачком 
регнстру«, има се у овој Уредби разумевати: »3ii- 
друга« односпо »Савез задруга«, »уделп задруга- 
ра«, »задругарн«, »скупштнпа задругара«, »задруж- 
nn регистар«. 

Члап 9 
Мипистар пољопрпвреде овлашћује се, да у 

споразуму са ресорним министрима, изда све npa- 
вилнике потребне за спрсхвођење ове Уредбе. Ilo- 
ред тога овлашћује се Мшшстар правде, да у спо- 
разуму са наддежним мпппстрима издаје аутентич- 
na тумачења прописа ове Уредбе. 

Члан 10 
Ова Уредба добија обавезпу снагу на дап ка- 

да се обпародује у »Службеппм повппама«. Истог 
дана престају    важитп сви прописи n.oj протшшп. 

Вр. 77142/V 
22 новембра 1933 године 

Београд 

Претседник Министарског савета 
Миннстар  пол^опЈшвреде 
Др. М. Сршкић с. n. 

Мппистар  трговине  и  ппдустрнје 
Др. И Шул>е1|К()1ч'|| с. р. 

Мипистар правде 
Б. Максим ж ih с. D. 

Миписгар фнпапспја, 
Др. Мнлорад Ђбрђевић с. р. 
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Министарски Савет на седницн својој одржа- 
ној 22 новембра 1933 год. усвојно je предњу У- 
редбу. 

Претседннк Мипистарског савета 
Министар полЈОпривреде 
Др. М. Сршкић с. р. 

(Следују потписи осталнх министара) 

Ha основу § G Закона o продужел^ важностн 
Закона o заштмти земљорадника н o стављаљу na 
снагу појединих ирописа Закона o извршењу ti о- 
безбеђењу од 19 децембра 1932 године, a no пре- 
длогу Министара трговине и индустрије, правде н 
финансија, Министарски савет прописује ову 

У P Е Д Б У 
O МАКСИМИРАЊУ KAMATA 

Члаи 1 
1 — Новчапи заводи на подручју сваке бано- 

вине дужпн су у року од месец дана од дана сту- 
пања на снагу ове Уредбе утврднтн највишу камат- 
ну стопу на позајмљенн новац. Качмата на позај.м- 
љени новац може бити највише за 5 од сто већа од 
есконгне стопе Народне банке. Заводи могу утвр- 
дитн исту каматну стопу за целу бановнпу или раз- 
не стопе за поједнне делове баповине, a могу угвр- 
дити разне стопе и за поједнне врсте завода, као 
што су деоничке банке, штедиоиице, привредне 
кредитЈне задруге и др. Ако заводи у некој бано- 
вини не буду утврднли највишу каматиу сгопу у 
одређешм року и у истом року o томе ие буду изг 
вестили Министра трговиие и ипдустрије учи- 
ниће то Министарски савет no предлогу Ми- 
нистра трговине и индустрије н Министра финан- 
снја, a no саслушању Саветодавпог одбора за бан- 
карство при Миписгарству трговипе н индустрије. 
До тога дана важиће уговорена камата. 

2 — Утврђене камао-не стопе no ставу 1 обја- 
Biiiie се у бановинским »Службепим новииама« н у 
»Службеннм иовниама«, a добнјају обавезну сиагу 
no истеку 15 дапа no објавн у »Службеним нови- 
нама«. 

3 — Камата на улоге, које примају новчани за- 
води, ие може бити веИа од есконтне стопе Народ- 
не банке смањене за 1 од сто. 

Члан 2 
Под новчаним заводом у смислу ове Уредбе 

подразумевају се новчане установе, које су осно- 
ване као деоннчка (акцнонарска) друштва илн као 
друштва са ограинчсиом одговорношћу или као 
кредитне прнвредне зад|)уге, затим штедионице 
самоуправппх тела н удружења као и one иовчане 
устаиове, које су основаие no закопима допесеппм 
за сваку од њих посебпо. 

Члан 3 
1 — Каматпе стопе утврђене na пачпн помепут 

у чл. 1 обавезпе су за повчапе заводе, као и за о- 
стала друшгва и лица која no овлашћењу примају 
улоге na штед1ву (ба^жаре). 

2 — Друштва и лица која не потпадају nn под 
једну од група паведснпх у ставу 1 ne смеју на no- 
зај.мљепп повац наплаћиватп већу камату од најпи- 
же коју рачунају повчапи заводн, одпоспо банкари 
у њиховом месту. Ако у }внховом месту нема пов- 
чаног заоода (бапкара), онда je одлучна пајпнжа 
камата, коју рачупају повчани заводи (бапкари) у 

кајближем месту. 
Члап 4 

У макспмалпи изпос годИшње камате na no- 
зајмљени повац дотуштене no пропису чл. 1 имају 
се урачупавати n споредна плаћања или давања, на 
која се je дужпик обавезао поред камате, као што 
су провизије, режијски трошкови и слично. Али ве- 
poiuuiK има право, да поред камате наплати још н 
стварпе трошкове које je пмао за прављење угово- 
ра na име таксе и другпх јавпнх дажбина. Исто TU- 
KO може за случај задоцпења исплате од страпе 
дужпнка уговоритп повећање камате пајвише до 
2 од ero. Друге копвепцнопалпе казпе ne могу се 
уговарити. 

Члан 5 
1 — Уговор o камати na позајмљени повац nn- 

пггавап je, у колико углавл^ена камата прелази мак- 
сималну стопу, допуштеау no чл. 1 и 4. 

2 — Камате преко стопе допуштепе овом Уред- 
бом ne смеју се досу^пватн ни обезбеђивати пи пз- 
вршењем наплаћшати, na ма биле утврђене прав- 
носнажном судском одлуком или којим другим 
извршним насловом (основом) 

Члан (i 
Обрачуни o дугу имају се код сваке псплате 

вршити ппсмепо na мопополпсапој хартијп. Њп- 
хов облнк nponncvje Мппистар фипапсија no cno- 
разуму ca Мпппстром правде. Овим проппсом ne 
дпра се у повластице које су у погледу такса зако- 
ном прпзпате. 

Члан 7 
Проппсп o Bircnnn камате na позајмЛ)ени no- 

вац влже и за позајмице потрошппх сшари (семе- 
na, намирница птд.). 

Члан 8 
Камате, уговорене илп одре1)епе upe пего што 

ова Уредба добије обавезпу спагу, могу се, ако ни- 
су биле противме одредбама закона који су важн- 
ли до дана ступања na снагу ове Уредбе, рачунати 
и наплаћпватп no уговорепој плп одређеној стчзпн, 
али од дапа када ова Уредба добпје обавезну сна- 
гу могу се такве камате рачупатп n каллаЈшвати са- 
мо у колико пису у супротпостп са њеннм прописи- 
ма. Ha зајмове no текућем рачупу рачунаће се ка- 
мата no овој Уредби од 1 јапуара 1934 годнне. 

Члап 9 
Прописима чл. 1 до 8 ne дира се у пропнсе o 

Biiciinn ка.мате na земл>орадпичке дугове. Исто та- 
ко onu nponncii ne важе за овлашћепе залагаопице, 
за које остају у важпости врописи Закопа o 15ад- 
њама. 

Члап 10 
Одредба no каматп na улоге (чл. 1 став 3) оба- 

везпа je ca свакп завод од дана кад за њега почпе 
важити одредба o каматпој стопи na позајмл^епн 
повац (чл. 1 став Г). 

Члап 11 
Ko умишл>ајем повреди прописе предњих чла- 

нова o висини камате казниће се, колико ne no- 
стоји дело строжије кажњиво no Кривичном за- 
конику, за npecrv'ii no Кривичном законику затво- 
1)ом до шест месецп и повчапо до 25.000.— дипара. 

Члан 12 
AKO један новчани завод плати већу камату на 
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улог од оне коју прописује члан 1 став 3 ове Уред- 
бе, казниће га Миинстар трговине и индустрије 
иовчано до 50.000.— динара. Суме наплаћене no 
OBini казнама, унеће се у фонд за надзор над нов- 
чаним заводнма. 

Члап 13 
Овлашћује се Министар трговине и индустрије 

да изда правилник за спровођење ове Уредбе. 

Члаи 14 
Ова Уредба добија обавезну сиагу на дан ка- 

да се обнародује у »Службеним повпнама«. Истим 
даном престају важити сви прописи који су љој 
противни. 

22 новембра 1933 године 
Бсоград 

Министар трговине и индустрје 
Др. И. Шуменковић с. р. 

Министар правде 
Б. Максимовић с. р. 

Министар фниапсија 
Др. Милорад Ђор^евић с. р. 

Министарски савет na седници својој одржа- 
ној на дан 22 новембра 1933 усвојио je горњи 
предлог. 

Претседник Мипистарског савета, 
Мипистар полЈОпрпвреде, 

Др. М. Сршкић с. р. 
(Следују потписи осталих министара). 

Ha основу § 6 Закона o продужешу важности 
Закона o заштнти земЛ)орадника и o стављању на 
снагу појединих пропнса Закона o извршењу и o 
обезбеНењу од 19децембра 1932 године, a no npe- 
длогу Минпстра пољопривреде, Министра социјал- 
не полнтике n пародпог здравља, Мпнистра трго- 
випе и индустрије, Мннистра правде, Мипистра шу- 
ма и руда, Мипистарски савет прописује ову 

У P Е Д Б У 
O СМАЊЕЊУ РЕЖИЈЕ ПРИВРЕДНИХ ПРЕ- 

ДУЗЕЋА 

Члап 1 
1 — Свако предузеће може својим управљају- 

ћим чинбвницима na шест месеци отказати уговор 
o служби, no којем je отказпи рок дужи од шест 
месеци, као n уговор склопл^ен na одре1)епо време, 
ако од тога времепа преостаје још впше од шесг 
месеци. У таквом случају угрворена отправнина мо- 
же се снизити на шестомесечну последн>у плату. 
Али управл3ају1и1 чиповник тиме ne губи већ сте- 
чепо право на пепзију, ако му ona no уговору при- 
пада поред отправпинс. 

2 — AKO управљајући чиновник ne прпстане 
na спижење плате, предузеће може поступитп no 
ставу 1. 

Члап 2 
l — Предузеће. коме je услед опште прпвредн« 

кризе привредпа делатпост смањепа у таквој мсри, 
да трошкови личпе режије према досадашњим no- 
себним или колективним уговорима o служби npe- 
ставл^ају за њега несразмерпо велнкп терет, може 
сразмерпо снизнти плате, пепзпје н отправнине 
својих намештепика који нису управљајући чппов- 
пицн као и отказати уговоре o службп, и то према 
наређењима следећих чланова. 

2 — Пепзије се могу снижавати само, у колико 
падају на терет предузећа. Сматра се да не пада na 
терет предузећа onaj део пензнје који памештеник 
прима из посебног пензиопог (|)опда за намеште- 
нике предузећа или којег осигуравајућег друштва. 

Члан 3 
1 — Ради спижења плате n отправнине као и 

за скраћење отказпог рока памештепицнма који 
пису управљајућн чиповпици a с којим еу склоп- 
љени поједипачни уговори, предузеће, ако се ne 
постигне споразум мора се у сваком поједином 
случају обратитп Пзбраном суду. Исто тако се 
предузеће има у сваком поједипом случају обра- 
тити пзбраном суду ради спижења пепзпје како 
овии тако n управљајућим чиповницпма. 

2 — У колико постоје колектмвии уговори, 
предузеће се може ако се ne nocrnrne споразум 
обратити избрапом суду ради ревизије колектив- 
пог уговора у погледу плата, отправнима, пензија 
и отказних рокова предвиђених тим уговором. 

3 — AKO je појединамним или колектавпим 
уговором предвп1)еп избрани суд за случајеве по- 
мепуте у ставу 1 n 2, предузеће he се обратнта то- 
ме избраном суду. Ипаче решаваКе спорове и у 
овим случајрвпма избрапи суд пазпачеп у следе- 
ћем члану. 

Члан 4 
1 — Код сваког трговачког суда, a где га ne- 

ма, код окружног (првостепепог) суда поставља се 
избрапи суд за цело подручје суда. 

2 — Избрапи суд се састоји од претседника n 
два члапа. Прегседпика одре1)ујс зе целу годипу 
претседник трговачког (окружпог, првостепепог) 
суда из реда судпја тога суда, a свака страпка би- 
ра у сваком  поједином случају no једпог  члана. 

3 — Потребно канцеларијско особље даје na 
расположеље трговачки (окружпп, првостепенн) 
суд. 

Члан 5 
1 — Ималац предузећа поднеће свој предлог 

претседнику избраног суда у два примерка. Уз npe- 
длог подпеће доказе за то, да постоје околпости, 
na којима оспива свој прсдлог (чл. 2) у предлогу 
пазпачпће и члана избрапог суда, кога on има да 
бира. 

2 — Претседпик избраног суда доставиће npe- 
длог противној страни с тим, да у року од петна- 
јест дана наименује другог члана. 

3 — AKO koja од страна ne бп na време панме- 
попали члана избраног суда, одредиће га претсед- 
ник трговачког- (окружног, првостепепог) суда из 
реда судија тог суда. 

4 — Кад je у питап.у колектнвпи уговор d 
служби, доставиће се предлог стручпој службо- 
прнмалачкој организацпјц као претставпику служ- 
бопрималаца. 
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Члан 6 
1 — Избрани суд решава на основу усмене ра- 

спрапе са обема страпкама и ЊИХОВИМ заступин- 
цима, ако их има, одлуком у колико му ne Gn успе- 
ло поравшње између стршака. 

2 — Избрапи суд одреди!^ одлуком плату, 
пензнју ii.in отпрашшну одиосно отказни рок. 
Отказни рок не може се одредити исттод пајннжег, 
закопом o радњама нли којнм другнм законом за 
такав службени однос одре1)еног отказног рока. 
При доношепЈу своје одлуке суд he се држати на- 
чела правичиости, водећи рачуна с једне crpaHe o 
екоио.мским прилнкама предузећа, са друге страие 
o приликама намештеника!, a нарочито o всличиии 
плата осталнх намештенпка предузећа, o стручној 
способиости иамештсника као н положају, који 
заузима, и o времену које je провео у служби пре- 
дузећа. 

Члан 7 
Поступак није јавап. Чланови суда чуваће оно 

IHTO булу дознали у том постуггку,    као службену 
тајну. Повреда те дужностп кажњава се као повре- 
да службене тајне no § 401 Кривичмог законика. 

Члан 8 
Против одлуке избраног суда нема прапиог 

лека. У осталом iie се сходно примењивати пропи- 
си Грађанског судског поступка, ко.ји важн na под- 
ручју тог трговачког (окружпог, првостепепог) 
суда. 

Члан 9 
Трошкове поступка cnocnhe предузеће. 

Члан 10 
Свака страна може, кад се прилнке промеие, 

на исти начин тражити нову одлуку    У   погледу 
трошкова тог поступка вреде пропнси Гра1)а11ског 
париичног поступка, који важи на том подручју. 

Члан 11 
У поступку пред нзбраним судом ne постош 

прннудно заступање алвокатом. 

Члан 12 
Под платом у смислу ове Уредбе разумевају се 

текућа плата у новцу, додацн сваке врсте, ремуне- 
рлцијс, трниаеста плата, удели у добитку, провп- 
зије и СЛИЧНО. 

Члан 13 
За намештеиике у смислу ове Уредбе сматра 

се особл^ помепуто у § 324 Закона o радњама, без 
обзира да ли предузеће    потпада    под   тај закон 
или не. 

Члан 14 
Управљајући    чнновник у смислу ове Урелбе 

je намештеиик, коме je,    без обзирз на службеии 
пазив.поверсио BoiieHje свих послова или  поједн- 
ннх грана или подружница (фнлијала) предузећа. 

Члан 15 
Hapelien.a ове Урелбе не одиосе се на новчане 

заноде, за које важи Уредба o заштити    новчаннх 
завода и н.нхових веровмика од 22 иовембра 1933 

године, односно Уредбе o заштити кредитних при- 
вредних задруга и њихових савеза од 22 новембра 
1933 године. 

Члан 16 
Ова уредба ступа на снагу на дан када се обпа- 

родује у »Службеним новииама«. Истога дана пре- 
стају важитн сви прописн њој протнвии. 

22 новембра 1933 године 
Београд. 

Претседник Миннстарског савета и 
Мшшстар гкшопривреде, 
Др. М. Сршкић, с. р. 

Мнннстар трговине и индустрије, 
Др. И. Шуменковић, с. р. 

Минисгар правде, 
Б. МаксимовиГ], с. р. 

Министар шума и руда, 
П. Матица, с. р. 

Мииистарски савет на седници својој одрл<а- 
ној 22 новембра 1933 године усвојио je ropii>ii 
предлог. 

Претседник Министарског савета, 
Министар пол>опривреде, 

Др. М. Сршкић, с. р. 

(Следују потписн осталих мниистара). 

Ha основу § 6 Закона o продужењу важности 
Закона o заштити земл>орадн1П<а и ставл>ању на 
снагу поједипих прописа Закона o извршењу и о- 
безбе1)еи>у од 19 децембра 1932 године a no пред- 
логу Мииистра трговние и индустрије, Министар- 
ски савет пропнсује ову 

У P Е Д Б У 
O СМАЊЕЊУ TPOLLIKORA РЕЖИЛЕ НОВЧАНИХ 

ЗАВОДА ПОД ЗАШТИТОМ 

Члан 1 
1 — Новчани заводи, који се корнсте Уред- 

бом o заштитн новчаних зпвта и њихових веров- 
ника од 22 новембра 1933 год., дужпи су да тп- 
шкове рсжије, како личие тако и стварие, снизе 
ка најмањи износ који још омогућава несметано 
воНење послова. У тај износ ne улазе своте, по- 
требне за исплату отправиина (чл. 4). 

2 — Комисија, Koia изврши преглед no чл. 4 
помепуте Уредбе, даће v главпим потезима своје 
мишљење o томе, од колико лица и како би имало 
да буде саставл>ено особл>е новчапог завода и ко- 
ликн бп требао да буде пајвећи укуппи изпос 
лпчпих и стварппх режијских трошкова. 

3 — Мппистар трговппе n пндустрије he no 
тои мишљењу, a no саслушап.у повчаргог завода, 
донети одлуку o томе, колпки бн требао да буде 
пајвећи vk'vnnn износ режијских троткова. 

4 — Код завода! из ст. 1, код којпх ne буде из- 
вршен преглед помепут у ставу другом, МнЈгпстар 
тртовине n мпдустрије може no предлогу   'самог 
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запода или његових перовника, ако њихове траж- 
бине износе бар једну десетииу цслокугшог износа 
потраживања од завода no последњсм годипг^см 
билансу, или no службепој дужности донети одлу- 
ку no ст., 3, a no саслушању новчапог завода, када 
iai није сам ставио предлог. 

5 — Одлука се може мењати no предлогу са- 
мог завода, његових веровнпка или no службеној 
дужности (ст. 4). 

6 — Ради доношења одлука no ст. 4 н б Мипн- 
стар трговине и ндустрије може каредитп npe- 
глед. Трошкове сносиће предлагач, a за преглед no 
службеној дужности држава, осим ако се na ocno- 
ЧУ прсгледа изпос режијских троткова мора ме- 
11>ати за више од једне петине ранијег пзноса; у 
том случају трошкове cirociihe новчани завод. 

7 — Одлуком одредиће се и рок њспог траја- 
Мза. Рок ne може бити дужи од трн годпне, a можс 
се продужити највише до 5 годииа. 

8 — Протпв одлуке повчапи завод може под- 
нети тужбу Државпом савету. 

9 — Чланови управе и падзорпог одбора пов- 
чапог завода солидарно одговарају за штету од 
повреде одредаба одлуке, у колико ко од њих не 
докаже да за поврсду пије знао пити знати морао. 

10 — Наређења претходни^ ставова вреде н 
за афилпрапа предузећа ко1а су сама повчанп за- 
водн, a na друга афилирапа предузећа могу се 
прн.мењивати. 

Члан 2 
1 — Члапови управе и надзорног одбора, као 

и чланови другнх бираппх oprana новчаних заво- 
да, коме je олобрепо одлагаиЈе плаћања no Уредби 
o заштпти новчаппх завода n п>т1ховнх веровппка, 
за време трајања одлагања немају право на таптп- 
јеме пи na друге матернјалне корнстп, изузев 
стварпе путпе трошкове, дпевнице за боравак ван 
свога редовпог прсбпвалишта и дпевппце за де- 
журну службу у заводу, ako су им призпате правп- 
лима завода'. 

2 — Код [говчпних завола. којима je no поме- 
нутој Уредби одббрена санација без одлага1ва пла- 
Кања или ликпилација, Министар трговине и инду- 
стрије може одредпти да се napei')en>a ст. 1 прпме- 
H>viv било у цслости било делимнчно. У случају 
canannie одредпће се n рок трајаља ограничења из 
прпог става. 

3 — Мпппстар тпговипе и ичдустрпје може и 
за афилирана ппелузећа одредити апраничења у 
смислу претходнпх ставова. 

Члап 3 
1 — Управл.апМш чнповппк новчаног завода, 

Који се коппстп Уредбом o заштитп повчаппх зл- 
Вода и њихових веповпика, ие може na пме пепзпје 
Гмировине) на тепет завода ма na који пачпп ме- 
сечно примати више од 8.000.— дииара, a члапови 
п>егове породице не више од 5.000.— динара. За 
остале намештенике вреде износи од 6.000— од- 
носпо 4.000.— линара месечпо. Сматоа се ла не na- 
ла на тепет завода onaj део пепзпјс, који наме- 
Штецик прима из посебпог пепзпоиог (ћопда за за- 
водске намештенике, или од којсг оспгурава!ућег 
завода. 

2 — Напсћења ст. 1 вреле како за бпвпге na- 
Мештенике, ко1и су већ у пензији, тако и за one 
који буду пепзпоппсапп. 

3 — Мнпистар трговипе и индустрпје може 
смањење пензнје no ст. 1 и 2 наредити за афилира- 
na предузећа, 

4 —■ Заводи, којима je одобрена заштита na 
основу § 5 Закона o заштити земл.орадпнка од 19 
априла 1932 пли no Урелбп o регулисању псплата 
улога од 26 децембра 1932 годипе, могу no ступа- 
њу na снагу ове Уредбе, a већ npe no што им буде 
одобрспа која од мера предви1)сппх Уредбом o 
заштити новчаних завода и њихових веровника 
спровести смаЊење мировине no ст. 1 и 2. 

5 — Против одлуке завода управлЈајући чи- 
новник односно намештеппк може сс жалити Ми- 
пистру трговине и ппдустрије. Протпв penieiba Ми- 
нистра нема места тужбн Државном савету. 

Члап 4 
1 ■—■ Управа повчапог завода, Koin се корпсти 

Уредбом o заппитп новчаних завода n п.ихових ве- 
ровппка, као и управа афилираног повчапог заво- 
да може уговоре o служби, склоплЈепе са отказппм 
роком од више од шест месеци као и уговоре скло- 
пљепе на одређено врем^, a од кога преостаје још 
внше од шест мессци, отказатп уз отказии рок 
од шест месеци. 

2 — уговорна отправпипа код тих завода не 
може изћбсити више од шестомесечпе плате; за 
давање у патури намештепику припада вредност у 
повцу, ако ннје друкчије уговорепо. Тиме се ne ди- 
ра у стечепа права na пепзију (чл. 3), ако je уто- 
ворепа поред отправЈгипе. 

3 —■ Заводп, којима je одобрепа заппнта на 
ocnoBv § 5 Закона o заштити земљорадника од 19 
априла 1932 године или no Урелби o регулисању 
исплате улога од 26 децембра 1922 године, могу 
no ступа(ву na cnarv ове Уредбе, a већ npe no што 
им буде одобрепа која од мера предвићепих у 
Уредбн o заштити повчапнх завода и њихових ве- 
ровника, применити наређења1 из првог и другог 
става. 

4 — Заводи поменуги у претходном ставу 
ослобоНавају се обавезе да исплате заостаткс от- 
отправнина, у колико прелазе шсстомесечпу плату. 

Члан 5 
AKO намештеник ne пристапе na спижење пла- 

те, службени одпос може отказатп како намештс- 
ник тако и сам завод. Намештеиику прппала v том 
случају отпраанина према олоедби чл. 4 став 1 и 2 
one Урелбе, и за обрачунава№а висипе отправнине 
служи дотадашња плата памештеппку'. 

Изпос Koin намештеник потражује од завода 
на име дужне плате за протекло времс, завол je 
дужан исплатити памештепику поред отправпппс. 

Члап 6 
1 — За појмове »управл.ајући чпповпик«, »пов- 

чани завод« и »а(|1плпра11п предузеће« вреде наре- 
ђења чл. 50, 51, 52 Уредбе o заштити повчаппх за- 
вода и њихових веровпика. 

2 — Исто тако за вршење прегледа no чл. 1 ст. 
6 вреле napehen.a чл. 7, 8, 9, прва речеппца, 10, 11, 
12 и 45 до 47 помепуте Уредбе. 

Члап 7 
Нарећења ове Уредбе сходно he се примењива- 

ти и за кредптпе прпвредпе задруге н њихове са- 
везе којп се корпсте Уредбом o заштнта кредит- 
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них привредних задруга н њихових савеза од 22 
повембра 1933 године. 

Члан 8 
Ова Уредба добија обавезну снагу од дана ка- 

да се обнародује у »Службеннм новниама«. Mao- 
ra дана престају    важити сви  прописи  њој  про- 
тивни. 

22 иовембра 1933 годипе 
Београд. 

Министар трговмпе н иидустрије 

Др. И. Шуменковнћ с. р. 

Министарски савет на седници својој одржа- 
iioi 22 новембра 1933 године усвојно je ropibii 
предлог. 

Претседник  Миннстарског  савета 
Министа[) 11ол>опривреде 

Др. М. CpniKiili с. р. 

(Следују потписи осталнх министара). 

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА 
КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ 

Буџетско одељење 
Бр. 817 

VII 
4 фебруара 1934. 

у Веограду. 

ГОСПОДИНУ 
ПРЕТСЕДНИКУ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ 

Господнне Претседниче, 
Ha основу члана 63 Устава, члана 38 Закона o 

државном рачуноводству и овлашкења датог ми 
Указом Њ. В. Краља од 4 фебруара 1934 годнне, 
част ми je у прилогу под ;/. послати Вам предлог 
Закона o иакнадннм и ванредним кредитима уз 
бУџет државних расхода н прнхода за 1933/34 го- 
дину, с молбом да га подиесете Народној скуп- 
штини na решење и одобрење и потом изволите 
даље поступити. 

Ha основу § 62 Закона o пословиом реду у 
Народној скупштини част ми je молити да се овај 
предлог закоиа огласи за хитан. 

Изволите, Гасподнне Прегседниче, н овом при- 
ликом примити уверење o моме оообитом пошто- 
вању. 

Мнннстар фннансија 
Др. Милорад Ђорђевић, с. р. 

МИ 
АЛЕКСАНДАР I 

no мнлости Божјој и вољи народној 
Краљ Југославије 

Ha предлог Нашег Мннистра фиианснја, a no саслушап.у Нашег Мпнистарског савета, ре- 
шили смо и решавамо: 

Овлашћује се Наш Мннистар финансија да може na оспову члапа 63 Устава у вези члапа 
35, 36 и 38 Закона o државпом рачуповодству подпетп Народпој скупштппн na решење: 

Предлог закопа o пакпадннм и вапредннм кредитима уз буџет државпнх расхода и прихода 
за 1933/34 годину. 

Наш Мипистар финансија нека изврши овај Указ. 

4 фебруара  1934 године 
у Београду. 

Мнппстар фпнапснја 
Др. Мнлорад Ђорђевић, с. р. 

АЛЕКСАНДАР, с. р. 

ПРЕДЛОГ ЗАКОНА 
o 

НАКНАДНИМ И ВАНРЕДНИМ   КРЕДИТИМА   УЗ 
БУЏЕТ ДРЖАВНИХ РАСХОДА И ПРИХОДА 

ЗА  1933/34 ГОДИНУ 
који гласи: 

§ 1 195 
Одобравају се Краљевској Влади накпадпп и     поз. 

вапредпи  кредпти  уз буџет државних  расхода  n 
прихода за 1933/34 годппу и то: 

V Раздео — Министарство просвете 
Глава XXXVIII — Мппистарство 
Редовпи расходи 

Парт. A. Лични расходи 
193     Специјални додацн среским 

школским падзорпицима (no 
§   293  став  2  чиповничког 211 
закона), смањити са   .   .   .       — 500.000.— 

Благодејања: 
1 За све  питомце na странн 

n т. д., смањнти са     ... — 100.000.— 

Свега (гл. XXXVIII, парт. 
193, 195)       — 600.000.- 

Глава XXXIX — Академије паука 
Редовпи расходи 
A. Лични расходп 

Награде контрактуалиим чи- 
новницима и диевничарима, 
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смањитп са 

Свега (гл. XXXIX парт.    211) 

120.000.— 

120.000.— 

Глава XLV — Средња настава 
(Средње школе у целој Краљевини) 

Редовни расходи 
A. Лични расходи 

252 Личне принадлежности: 
поз. 1 Плате — периодске пови- 

шице и положајни додаци 
чиновника 

а) Чпновници 
Да    се    после    подпаслова: 
,,Х) Вардарска банска упра- 
ва"  унесе  ново  особЛ)е  под 
иодпаслоном:      ,,XI)     Модр- 
жављене     и      иовоотворене 
гнмназије" н то: 
(i директора: 4-111/2  и 2-IV/l 
30 професора: 3-IV/J., 6-IV/2, 
9-V, 5-VI, 3-Vll и 4-VIII 
6 учитеља вештина: 1-Vlll и 
5-1Х 
EROHOM VIII 

б) Чнновннчки приправници 
10 суплената од Vili групе: 
5 у I разреду скупоће 
5 у II разреду окупоће 

с тим да им принадлежио- 
cni припадају за времс од 
два месеца: фебруар—март 
1934 г. a на терет кредита 
поз. 1 и 5 ове партије. 

253 Награде контрактуалиим    чн- 
новницима и    дневничарима: 

б) Дневпичари 
Да се после поднаслова:    „X) 
Вардарска    банска    управа" 
унгсе ново особ.г.е под под- 
насловом:    XI)    Подржавл>е- 
не   и   новоотворене   гимна- 
зије" и то: 

23 служител>а-лневннчара 
с тим да  им    прииадлежно- 
сти    припадају   за време од 
два месеца:    фебруар—март 
1934 године a na терет крс- 
дита no    овој    партнј;! u и- 
сту    смањитп   са      ....     —    44.000.--- 

254 Награде: 
Награде no §§ 69 n 116 За- 
копа o средњим школама. 
Субпоз. 1 ■— Хонорарних на- 
ставпика од часа, послово- 
Ija - секретара И нзаслапи- 
ка за течајпе пспнте, пове- 
Кати  са       + 750.549.— 

Свега (гл. XLV, парт. 252, 254)        + 706.549.- 

Редовнн расходи 
A. Личнн расходи 

287 Личие принадлежности: 
поз. 1 Плате — периодске пови- 

шице и положајпн додаци 
чиновника 

a) Гра1)анске школе 
б) Чиновнинкн приправницп 

Да се после   поднаслова; „X) 
Вардарска    банска    управа" 
унесе:    „XI) Нова поставље- 
ња   у гра1)апскнм   школама" 
Принадлежности  за  два    Me- 
cena:     фебруар—март     1934 
године 
200 суплената од VIII    групе 
у II раз. скупоће 

поз 4 Додацн    na    скупоћу,    пове- 
ћати   са        

228 Награде контрактуалннм чи- 
повннцима и дневничарима, 
смањити   са  

+    7,041.000. - 

200.000.— 

Глава LII ■—    Основна на- 

става и    пародно    иросве- 
ћиваше 

бввга (гл. LII, парт.   287-288) +   6,841.000.- 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 
Глава 

XXXVIII — Министарство       ... — 600.000.- 
XXXIX — Академија наука . . — 120.000.- 
XLV — Средња иастава . . + 706.549.- 
1.11            — Основиа настава мт. д.   f 6,841.000. 

Укупно V раздео, повеКати са  +- 6,827.549.- 

X раздео   —   Министарство 
грађевнна 
Глава LXX — Министарство 
Ваиредни расходи 

505a (нова) за све трошкове као 
п награде око израде маке- 
та, експертизе и свих при- 
премних радова na стубови- 
ма Biiceher моста Краља 
Алексаидра  I  на    Сави    .    . -f-      500.000.- 

Свега X раздео, иовећати са^ +     500.000.- 

XI Раздео —   Министарство 
саобраћаја 

II 
Поштанско-телеграфско-теле- 
фопска служба 
Глава II — Спољна поштан- 
ско-телеграфска слун<ба 

Редовни расходи 
A. Лнчнн расходи 

17 Награде: 
поз. 1 Награде за «O1IHH рад н 

ванредиу службу у пошта- 
ма, телеграфима и телефо- 
нима, повећати са    .    .    .    . +     570.000. 

Свега XI раздео, повећати са +      570.000. 
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XIII  Раздео    —    Мииистар- 
ство трговине и  индустри.је 
Глава    C  — СреднЈе    стру- 

чне школе 
Редовни расходи 
A. Лични расходи 

788 Личне принадлежности: 
поз. 1 Платс —    периодскс    пови- 

шице и    положајни    додаци 
чиповника, повећати са -f 138.000.— 

■поз. 5 Додаци   na    скупоћу,    пове- 
ћати са       .    .   + 348.000.— -f     481.000.- 

Свега (гл. C, парт. 788)    .    .    +     481.000.-- 

светс -f-   6,827.549.- 
X Раздео — Мнпистарство гра- 

ђевина +     500.000.- 
XI Раздео — Министарство сао- 

браћаја +     570.000. 
XIII     Раздео — Мннистарство тр- 

roBiiiie и нндустрнје +      644.000.- 
XV     Раздео — Мшшстарство  со- 

цијалне    иолитике     и     иар. 
здравља +   1,300.000. 

XVII    Раздео —    Буџет. резервни 
кредити + 12,000.000.- 

Укупно расходе, riOBehaTH ca +21,841.549.- 

Глава CV — Банске управе 
Редовни расходи 
A. Лични расходи 

817 Лнчне прннадлежности: 
поз. 5 Додаци    на    скупсЖу,    пове- 

ћати са +      163.000. 

Свега (гл. CV, парт.    817    . +      163.000. 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

Глава C — Средње стручне школе + 481.000. 
Глава GV — Банске управе + 163.000.- 

Укупно XIII раздео, повећатн са + 644.000. 

XV Раздео — Мииистарство со- 
цнјалне политике и народ- 
ног здравл^а 
Глава CVI   —   Министар- 

ство и т. д. 
Редовнн расходи 
A. Лични расходн 

825 Лнчие    принадлежности : 
поз. 5 Додаци    na    скупоћу,   шове- 

ћати са +   1,300.000.- 

Укупно XV раздео, повећатн са -f   1,300.000. 

XVII Раздео — Буџетскн ре- 
•   резервни кредити 

Глава CXVII —    Буџетски 
резервнн кредити 

914 Кредит за недовоЛ)НО    пред- 
Biiljene расходе (no чл. 27 
Закона o државиом рачуио- 
водству),  повећати  са .    .    . + 10,500.000.- 

915 Кредит за ванредне   државне 
потребе (no чл. 29 Закона o 
државном рачуиоводству), 
повећати са       +   1,500.000.- 

Укупно XVII раздео, повеИати са + 12,000.000.- 

V 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

Раздео — Миннстарство npo- 

§2 
Овлашћује се Мннпстар фипанспја да издатке 

no иапред изложеним кредптима може вршити из 
вишкова државннх прихода no буџету за 1933/34 
годину и уштеда no кредитима буџета државних 
расхода за 1933/34 годину. 

§3 
Свп издаци no овом закону пмају се показати 

у Завршном рачуну за 1933/34 годину, сходпо чл. 
39 Закона o државном рачуноводству. 

§4 
■   Државни службепицн грађанског    рсда као и 

службепицп државиих саобраћајних усганова, који 
после ступања на спагу овог закона буду уна- 
пре1)ени или напмеповани на звање впше групе n 
тиме добију већс припадлежпостн остају за једпу 
годппу na прппадлежпостпма везаним за групу ко- 
ју су до тога дана имали без обзира да ли су 
овако повећане принадлежности добплп првп пут 
после 1 апрпла 1931 или ne. Исто ово важи n за 
периодске повпшпце. 

Одредбе претходпог става важе н за офицп- 
ре и војне чпновнпке, којп после ступања na сна- 
ry овог закона буду унапређенн у први паредни 
већи чин односно класу, или добпју периодску no- 
вишицу. 

Државпп службеници гра^апског реда, служ- 
беници државппх саобраћајних установа, официри 
n војнн чиповпици који су после 1 априла 1931 
добили друго упапре1)ење односно другу перпод- 
ску повшппцу н no том оспову почели одмах при- 
мати потпуне припадлежпости које им no закону 
прнпадају, враћају се од првог дана паредног Me- 
cena после ступања na снагу овога закопа за је- 
дпу годину na припадлежпостп које су везапе за 
групу, чин или класу, коју су имали до дана дру- 
гог упапређења. Припадлежиостп које су до сада 
исплаћене no другом упапређењу неће се враћа- 
тн државпој каси, a прппадлежности које no дру- 
гом yiianpel)eiby ма из ког разлога нису до сада 
ишлаћене nehe се псплаћивати. У овом другом слу- 
чају рок од једне годипе ne тече од првог даиа 
паредпог мсссца после ступаша на снагу овог за- 
копа већ од дапа стеченог права на повећапе npn- 
надлежпости. 

У свему осталом остају и даље на сназп од- 
редбе § 263 Закона o чиновпицима, § 252 Закопа o 
државном саобраИајпом особљу и чл. 387 Закона o 
устројству војске и морпарице. 
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§5 
Овлашћује се Министар фииансија да у сагла- 

сности са Министарским Саветом пропише измеие 
н допуие свих одредаба, којпма су регулнсаис иа- 
киаде трошкова за службеиа путовања у иностран- 
ство и из нностраиства државпих службеника гра- 
1)анског реда, службеника државних саобраћајних 
установа, службеника Речие пловидбе Краљевипе 
Југославије, официра и војиих чиновннка, држав- 
ннх пеизионера, коитрактуалппх чпновиика, диев- 
ничара, хоиорарних службеиика и лица која ипсу 
државни службеници. 

§6 
Овај закои ступа на снагу кад га Крал> потпм- 

me и кад се обиародује у „Службешш ноппиама". 

НАРОДНЛ   СКУПШТИНЛ 
Ki)aji>cBHiic Лугославм je 
ФИИАИСИЈСКИ ОДБОР 

Бр. 1182 
2 фебруара 1934 год. 

у Београду. 

ГОСПОДИНУ 
ПРЕТСЕДНИКУ ИАРОДНЕ СКУПШТИНЕ 

ГОСПОДИНЕ ПРЕТСЕДНИЧЕ, 
Финансијски одбор Народие скупштине све- 

страио je проучио предлог закона o измеиама и 
допуиама Закоиа o иеиосреднпм порезнма, Закона 
o скупном иорезу на пословии промет и Закома o 
иорезу на нежењена лица н пореском ослобо1)ењу 
лица са деветоро п више деце, na мн je част у при- 
лбгу доставитн Вам извештај с молбом на даљи 
закопски поступак. 

Изволитс, Господине Претседниче, примитп и 
овом приликом уверење o мом особитом иошто- 
вању. 

П.Претседник 
Финансијског одбора, 
Др. Сл. UlehepoB, с. р. 

Господину 
Др. КОСТИ КУМЛНУДИУ, 

Претседушку    Народие скупштине, 
Б е o г p a д 

НАРОДНА   СКУПШТИНА 
Крал.евипе Југославпје 
ФИНАНСИЈСКИ ОДБОР 

Бр. 1182 
2 фебруара 1934 год. 

у Београду. 

НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ 
Финамсијски одбор Народне скупштиие све- 

страно je проучио предлог закона o изменама и 
допунама Закона o иепосредппм порезмма, Закоиа 
o скупном порезу иа пословни промет и Закопа n 
иорезу на иежењеиа лица и пореском ослобођеЊу 
лица са девето|)о н внше деце, и учинио je у пред- 
логу закона следеће измене: 

§ 2 предлога закона мења се и гласи: 
У члану 32 тач.   15 додаје  се  нов став, који 

гласи: 
„У местима где земл.орадиичке зграде ужива- 

jy трајно ослобо1)ење, разрезиваће се кућарина са- 

мо на стварно npnNLbenn износ Kupnje, ако земљо- 
радник део зграде, у којој сам станује, за време се- 
зоне издаје. 

§ 2а (пов): 
У чл. 34 Закопа o непосредннм порезима та" i 

после нрве речепице уметнути: „Годишњи закул 
доказује се уговором o закупу између власннка 
куКе и станара". 

§ 3 предлога закоиа брише се. 
§ 4 предлога закона примљен je ca изменом, 

да сс други став бришс a место њега ставлЈају ре- 
чи: „Нза таблице у чл. 37 тач. III додаје се НОВ 
став, који гласн :„Ова одредба ие важи за зграде у 
селима у којима je седиште среза a која се налазе 
у границама рејона, утврђеног no чл. 32 Закона o 
непосредним порезима." 

Ha крају параграфа додатн речн: „Ha зграде 
ii3 чл. 37 тач. III ne могу се ударати самоуправми 
прирези у ueiieM изпосу од 100%«. 

§ 7 Нредлога закона мења се и гласн: 
„Пореска основнца за сва предузећа са нес- 

грапиченнм јемством, ипдустријска, банкарска, ру- 
дарска, жел.езиичка, бродарска, трамвајска И међу- 
иародна транспортна ггредузећа, ако њихов го- 
дишњи промет премашује пзпос од 500.000 динара, 
утврђиваће се no билансу засновапом na књигама, 
које сва та предузећа n радње морају воднти. Оце- 
na пореских основица и за та предузећа спада у 
делокруг пореских одбора. За проверавање књига 
n рачуна важе одредбе друштвеног пореза. 

Нореска основица за све обвсзпике течевине 
ne може mi у ком случају битп Maiba: од двостру- 
ког изпоса кприје за стан, ако кирија пије већа од 
6000 динара годишње; од два и no иута кирије За 
cran, ако je већа од G000 дипара a мања од 12.000 
дппара годпшње; од трн пута пзпоса кнрпје за 
стап, ако je већа од 12.000 дппара a ne прелазп 
24.000 динара грдишње; од трп и no пута износа 
кирије ако иста прелази 24.000 димара годишње. 

Утврђеном пзпосу од кирије за стап додаје се 
према месту и полржају радње 10—30% кприје за 
радњу. 

Код ортачких радња за прорачуп минималне 
осповице узеће се: ако су у радњп два ортака, 75% 
укуппе кирије за стан обојпце ортака, a ако су у 
падњи liimie од два ортака, 50% укуппе кнрнје за 
станове свих ортака; кирија за радњу узеће се како 
je напред одређепо. 

За радњђ чијп сопственици станују у ипо- 
странству утврдпИе се мпппмална осповпца упоре- 
IjenieM ca слнчппм радн>ама. 

Утвр!)епа кирпја за стап умањује се са 10% за 
свако малолетпо илн незбрипуто дете, али умање- 
ње ne може npehn 40% од кирпје за стан. 

Под киријом се разуме накпада, која je у 
прошлој годипи за разрез куИарппе утврђена за 
стап или локал. Ако се радња води у зградн, која 
ne подлежп кућарини прорачунаће се мппималпе 
Ставке пврификацијом или оцепом кирпје. Mnnn- 
малпе ставке израчунаће се no овнм одредбама и 
у опо.м случају ако je зграда одпоспо стан у посе- 
ду жене или другог члапа породице. 

'Рекламациони одбор, na жалбу пореског об- 
везпика a no претходно прибавлЈепом ШппЉџњу 
падлежпог пореског одбора, утврдп!^ пореске 
основице n пспод миппмума rope одређепог1, ако 
обвезппк   докаже   да   му   прпходп   ne   премашују 



188 X РЕДОВНИ САСТАНАК — 5 ФЕБРУАРА 1934. 

предвиђени миннмум. У том случају Рекламациони 
одбор мора донети сноја pemeiba у року од три ме- 
сеца од дана подношења жалби. 

§ 8 предлога закона примљен je с тим да се na 
крају додају речи: „У чл. 59 тач. 1 бришу се речи: 
„Tpehe групе  4%." 

§ 10 предлога закоиа мења се и гласи: „После 
тачке 8 чл. 7(5 Закоиа o непосредиим порезнма до- 
даје се нов стан: „Задруге нз тачке 7 и 8 ако раде 
са 'иечланонпма, псмају право na ослобођење, a 
свако отступање од iipomica у тим гачкама, као и 
продаја луксузнпх артпкала из списка који he 
утврдити Miinncrap пољол^ивреде у сшораауму 
Мииистра (рпиапсија, п продаја алкохолнмх nniia. 
повлаче трајан губитак ослобо1)ења порезе". 

§ 11 предлога закона мења се и гласи: 
„У чл. 81 Закона o непосредшш порозима до- 

даје се иов став којн гласи: ,,Но ако су поједиме 
правне радње или послови прсдузеИа учпњеии без 
примања јсднакс вредностн или ииаче под окол- 
носгнма, које дају оправдаиог разлога веровању, 
да je шима намерно умањен чисти прнход преду- 
зећа, имају се прн нзналажењу пореске основнце 
урачунати у правој вредпостн сва плаћања, даваи.а 
и примања предузеНа учињена na основи таквих 
првиих 1)адња нлн послова. Исто тако he се посту- 
пити ако у бнлаису вредност поједнних актнвлпх 
или пасивннх ставака ne одговара околностнма. 
Применн ове одредбе нема места после извршеног 
разреза пореза." 

§ 12 предлога закона примЛ)еи je ca пзменом 
да се тачка 12 у § 12 мења и да гласи: 

12 Камате, рачуиајући ту н сва споредпа да- 
вања (провизије, o;i,o6peiba, гаранције и т. сл.) HI 
зајмове, кредите ма које врсте, посредоваша, фи- 
пансирања и т. сл., која се одобравају поиерпоцп- 
ма у иностранству, са износом којим прелазе ка- 
матну стопу од 8%. 

Ha износе, који no претходиом ставу подлежу 
друштвеном порезу nehe се наплаћивати порез на 
реите. 

§ 13 предлога закона примљен je ca пзменом 
да се у другом сгаву бришу речеипце које почпњх' 
речпма: „Свако друго" и „Мипистар фниаисија од- 
pel)iiBahe", a место њих ставља се речепица: „У no- 
гледу губитка иа супстаицијн рудпика вреде од- 
редбе из, чл. 54 тач. 5 Закоиа o иепосредмим no- 
резнма". 

Последњи став (rpelin) мења се и гласи: „У 
тач. 8 чл. 93 Закоиа o иепосредннм порезима додп- 
је се: „Такав пензиони фонд мора бити самосталаи 
и  мора  иматн  своју одвојену управу". 

§ Ипредлога закона брише се. 
§ 15 предлога закона мења се и гласл: 
„Други став чл. 86 Закопа o непосредним no- 

резима мења се и гласп: „Али осиовпи порез са 
лоиунским ne сме изпоситн мање од 2nA") т. j. 2 ди- 
нара од 1.000 дииара робпог бруто промета; a код 

■ осигуравајуКих друштава не сме бити мањи од 2%' 
т. ј. 2 дннара од 1.000 дииара годпшњнх бруто 
шремија (подразумевајуКн и реосигурање преми- 
је) no одбнтку сторппрапих послова и боиуса. Код 
повчапнх завода n предузећа, која се баве извозом 
осиовппх авмЉАђашинких пропзвода, ne може 
ocnoBnn допупскн прпрез бити мањи од 2%о т. ј. 
2 дппара.од 1.000 дппара уложпог капптала. У слу- 
чају привременог разреза пореза no чл. 80 Закопа 

o непосредним порезима разрезаће се пореза са 2%i 
т. ј. 2 дппара од 1.000 дппара уложпог капнтала 
одпоспо чисте имовине, ако нема уложпог капита- 
ла. Самоуправип прирези могу се ударптп само na 
50% миппмалног пореза. 

У чл. 86 Закона o пепосредпим иорезима после 
inecTor става додаје се: Од овако прорачупатог 
уложпог капитала одбиће се радп прорачупа pen- 
табилитета онн 6ii,iancnii пзпосп којпх прпходи ne 
улазе у пореску осповпцу. 

Ha крају чл. 86 додаје се: Ha дивндепде које 
исплаћују акционарска друштва и вишковв које за- 
друге исплаћују no задружппм уделима ii.iaha се 
10%. Овај порез дужпа судруштва n задруге за- 
држатп и државној касп предати пајкасппје у року 
од 15 дапа mo исплатп. Ha овај порез ne могу се у- 
дарати самоуправпп прпрези." 

§ 16 предлога закона примљен je ca следећим 
пзмепама: У другом ставу место „15" ставптп реч 
„краја", место „8" ставити „15", и мссто речи „сту- 
тпву" ставитп реч „прпјему", место речп „лпце" 
ставити речи „особу послуге" a место речи „осо- 
бу" ставитн реч „личпост". 

§ 17 предлога закопа прпмл.еп je ca следећим 
изменама; Бришу се речи „овде се подразумевају 
и" a место ibiix ставл.а се „5", a тачка 5 постаје ,,6". 

§ 18 предлога закона примљен je ca следећим 
изменама: Испада тач. 4 која обухвата следеће i^e- 
чи: ,,4) предузеКпма, радњама и самосталппм за- 
ппмањима, (течевнпа) која се разрезује no би- 
лапсу"; — брише се nem став, који почиње речи- 
ма: „Решења o разрезима no тач. 3 и 4", псто тако 
се брише 6 став, који почпње речпма: „Оделење 
порсза", n седмн став којп почпње речпма „фппап- 
сијска дпрекцпја", a место брисаних ставова стаи- 
ља се следеКп текст „решења o разрезпмапо тач. 3 
првог става овога члапа подлеже предходпом npe- 
гледу n одобрењу фипапсијске дпрекције. Оделе- 
ње пореза има право да у року од две годпне од 
доставе прегледава та решења и na њих ставља 
прпмедбе, које су обавезпе за финансијску дирек- 
цију. Финансијска дирекција no примедбама оде- 
лења пореза доносп решење n саопштава га као 
своје. Протпв овога решеп.а може се порески обвез- 
ник жалити Управпом суду у року од 30 дапа" — у 
ставу седмом § 18 предлога закопа којп почиње 
речима „кад се у већ извршепом" бршпе се реч 
„само" a иза речи „обвезппка" умећу се речи „и 
no службепој дужпостп". 

Уме11е се као претпоследњи став § 18 следе- 
hn текст: 

„У случају разреза пореза no тач. 3 става 1 
овог члана пореска je власт овлашКена тражити 
од предузећа обавештења o свима чињеницама 
које су биле подлога саставу билапса, a у вези са 
тиме прегледа у пословнпцп предузећа књпге npe- 
дузећа и подлоге на оспову којих су књпжења из- 
вршепа, a no потребп преслушатп сведоке n ве- 
штаке n провестп увн1)ај. Колико у овом закочу 
ппсу садржапе друге одредбе, поступиће се no §§ 
79 до 105 Закопа o општем управпом поступку од 
9-Х11-1930 годипе". 

§  19 предлога закона брише се. 
§ 21 предлога закопа пр11мл>еп je ca следећнм 

изменама; брише се другп став који почпње ре- 
чпма „предузеће пз члана 43", a у првом ставу 
брпше се реч  „кривпчпо"  a  пза  речп  „дела"  до- 
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лазе речн „пореске утаје". 
§ 22 предлога закона мења се и гласи: ,,У слу- 

чају преноса нмања или непокретпости или права 
са мужа на жену или обратно,'муж и жена јамче 
узајамио једно за друго за разрезаии и дужни no- 
рез. У случају продаје радње и предузе^а купац 
јамчн за порез који теретн ту радњу". 

§ 23 иредлога закона брише се. 
§ 24 предлога закоиа мења се и гласн: „§ 11 

Закона o порезу иа пежењена лица и пореском 
ослобо1)ен>у лица са деветоро и нише деце, мења 
се и гласи: „Ови порески обвсзницп no Закону 6 
иепосреднмм порезнма, којн имају депеторо нли 
више живе деце ослобађају сс од плаћања ne- 
посредних пореза n ириреза, (сем самоуправних) 
којн се иа те порезе разрезују. Ово важи и за за- 
друге ако макар један брачни пар испуњава пред- 
ње услове. Ha ослобођење имају права само она 
лнца, којнх порез no свпм пореским облицима ne 
прелази 500 дннара и чије најмлађе дете није ста- 
1)ије од 14 годнна. Право на пореско ослобођеље 
uennhe сс no овој одредби и код оних лица која 
су no раппјпм законским одредбама ослобо1)епа од 
плаКања пореза." 

§ 26 предлога закона примљен je ca следећом 
пзмепом: реч „становања^ na крају § брише се, a 
реч „испоручиоца" брише се и место ње стаил.а 
реч „поручиоца". 

§ 28 предлога закопа брпше се. 
§ 29 предлога закопа брпше се. 
Kao нов параграф 9а примљен je следеИп 

текст: члан 69 II став 1. мења се n гласи: „Порез на 
репте, који се наплаћује посредпо преко дужника 
no чл. 71 пзноси 6% за камате no улозпма na штед- 
њу у текућим рачунима. 

Ha крају последњег става чл. 69 Закона o не- 
посреднпм порезима додаје се следећа речеппца: 
„Самоуправпим прпрезнма ne подлежи ни порез 
no тач. 1 којн плаћају предузећа из чл. 71 Закопа 
0 пспосредппм порезпма". 

Kao пов параграф 28 усвојеп je следећи 
текст: 

,,1) Дужпи државпи пепосредпп порезп до 
краја 1932 годппе, наплаћиваће се уз покућни no- 
рез у току од 11 годипа почевтп са 1934 годи- 
пом и TO: 

AKO je дуг двострукп или Beiui сјд пзпоса je- 
дногодишњег задужења у 11 годппа. 

AKO je дуг 9/5 у  10 годипа 
AKO je дуг 8/5 У    ^ година 
AKO je дуг 7/5 у    8 годииа 
AKO je дуг 6/5    .    .    .■   .    .    .    . у    7 годнпа 
AKO je дуг 5/5 У    ^ годппа 
AKO je дуг 4/5 У    5 годипа 
AKO je дуг 3/5 у    4 годипе 
AKO je дуг 2/5 у    3 године 
AKO je дуг 1/5 У    2 године 

a ако je Maihii од 1/5 доспева за наплату у 1934 го- 
динп. 

2) Овако утвр1)епп изиос наплаћиваће се у ро- 
ковнма no закопскпм одредбама, које вреде за те- 
кућн порез. 

3) Под једпогодпш11.ом пореском обавезом 
подразумева се ona сума пепосредппх пореза, KO- 
JOM je iiopecKii обвезник задужен у пореској годи- 
iiH 1933; алн ако за ту годину задужење није у це- 
лостп   извршеио  сматраће  се  једногодпшљпм  за- 

дужеи.ем задужење оне раније године, за Kojy jo 
ono у целости извршено. 

4) За одоцнеле наплате пореског дуга плаћаће 
се камате само од дана доспелостн 1тредви1)еие 
овпм параграфом, 

5) Кад je no постојећим прописима и наредба- 
ма за nociHsaBaibe извесног права и одобрења, no- 
требпо уверепзе o плаћеној порези, yBepeiba he се 
мздати ако иадлежпа пореска власт утврди да je 
плаћен доспелн део текућег и дугованог пореза. 
У случају нселења нз земл>е тражиће се наплага 
целокугшог дугрвања н доспелог редовног no- 
реза". 

Усвојена су следе11а прелазна наређења: 

Прелазна иаређсња 
Све one резерве, које у предузећу постоје, a 

до сада no билансу нису показиване, имају се пјри- 
јавити у пореској пријави за 1934 годнну. Ha тако 
показане нли утврђене суме разрезаће се порез са 
6%. Ha овако разрезани порез иеће се ударити ИИ- 
какви прирези. 

Пореска власт, којој je поверен разрез порезе, 
мора 0 тим сумама водити рачуна, упнсатн их v 
евиденцнју резерви и приликом утрошка подврИи 
порезу no редовпој пореској стопн . 

Све досадање одредбе o иореској подложно- 
стн зграда н висини трошкова за п.ихово одржа- 
ње, управу и амортизацију (члан 32, 36 и 37) III За- 
кона o непосредним порезима, важиће н за у бу- 
дуће, без обзпра na промепу изазвану Закоиом o 
отитинама од 15 апрнла 1933 год, 

Финансијском одбору Народпс скупштиие часч 
je умолити Народну скупштину да изволи усвоји- 
ти овај извештај. 

За  пзвестноца одре1)Си je  г. Ото Равриловић. 
П.претседник 

За секретара, Фниансијског одбора, 
Ото laispiMOBiili, с. р. Др. Сл. Шећеров, с. р. 

Ч л a n o в и : 
Др. Ђура Остојић с. р., Антон Крејчи с. р., Виктор 
Погачник с. р., Др. Филип Лазаревић с. р., Са- 
лих Баљић с. р., Добросав Јовичић с. р., Богољуб 
Кујунџић с. р., Влад. Милетић с. р., Др. Светислав 
Поповић с. р., Др. Вјекослав Милетић с. р,, Илија 
Михајловић с. р.Душан Иванчевић с. р., Вожа Ц. 
Јеличић с. j)., Игњат Стефановић с. р., Милош Дра- 

говић с. р., (одваја мишљење). 

НАРОДНА   СКУПШТИНА 
Крал.евипе Лугославије 
Финансијски одбор 

Бр. 1183. 

2 фебруара  1934 год. 
Београд. 

Господнну 
IШЕТСЕДНИКУ   11АРОДНЕ  СКУПШТИНЕ 

Господпне Претседпиче, 
Част мн je доставнти Вам у прилогу извештај 

Фипанснјског одбора Народне скуиштнне o пред- 
логу закона o измепама и донунама Закона o такса- 
ма, и саопштитн Вам, да je за нзвестиоца нзабраи 
г. Ото Гавриловић, народни посланик. 

Изволите, Господиие Претседииче, примнти и 
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овом приликом уверење o моме одлпчном пошто- 
вању, 

Потпретседпик 
Фннанснјског одбора, 
Др. Славко UlehepoB, с. р. 

НАРОДИА   СКУМШТИНА 
Краљевине Југославнје 
Финансијски одбор 

Бр.' 1183. 

'2 фебруара 1934 год. 
Београд. 

НАРОД11( )Ј СКУПШТИНИ 

Финансијски одбор Народне скупштпие све- 
страно je ироучно предлог закона o изменама и 
допунама Закона o таксама и учинио je у предло- 
гу закопа следсће измепе: 

У првој алинејп § 4 после речи ,,иа" умеће се 
реч „писмене". 

§ 5 брише се. 
§ 6 брише се. 
У § 8 na крају прве алниеје после речп „или ' 

умећу се речи ,.ако нзноси од 20 до 100 дииара".. 
0,50 ди«., a ако су.ма износи преко 100 динара  1 
динар. У тач. 2 место „2" ставити „1" динар. Дру- 

. га напомепа овогз параграфа брише се 
У § 9. У другом 1)еду, после речи „територмју" 

умеће се реч „Краљевине". 
Напомена овога параграфа брише се. 
§ 14 мења се и гласи: „У т. бр. 101 таксепе та- 

рифе у првом ставу после речн „трамваја" ставити 
„аутобуса и теретних аутомобил«". 

У истом тарифном броју у тач. 1 под a место 
„15" ставити „20"; у тач. 1 под б место „10" ста- 
вити „15", a после речи „трамваја" ставити ,,и 
аутобуса"; у тач. 2 пстог тарнфиог броја место 
„10" ставити „15"; у rpehoj тачцн истрг тарифног 
броја место „15" ставпти „20". 

У иркој напомени уз исти тарифпи број до- 
дати новн став, којн гласи: „Овлашћује се Мпнн- 
стар финансија, да може утврдити ову таксу за 
трамвајске карте у паушалном годшпњем износу 
ако су трамваји сопственост општина". 

После § 16 долазн § IGa који гласи: 
„После Т. бр. 259 таксене тарифе додатп IIOKSI 

тарифни број 259a, који гласи: „Тарифнн број259а. 
За одобре11>е подизања гра1)евина свију врста ако 
je предрачунска сума до 50.000 динара    .    .    0,5% 
преко  50.000—200.000  дпиара 1% 
преко 200.000 динара 1,5% 

Ову таксу наплаћиваће у готовом новцу вла- 
стп, које одобравају подизање грађевина, и преда- 
вати надлежној пореској управи". 

§ 18 место прве напомене која се брише до- 
лази: „У стручнмм мушким и женским занатлиј- 
ским школама, ако настава траје четнрн године, 
гтлаћаће се у прииравпом разреду и у првој n дру- 
гој годинн иоловниа таксе из тач. 2 под a, a у тре- 
hoj и четвртој години половина таксе из тач. 2 под 
б, a ако настава траје две године плаИа се у при- 
правном разреду и у првој годинн половииа таксе 
из тач. 2 под a, a у другој годннн половима таксе 
из тач. 2 под б. 

Иосле § 18 умеће се нов § 18a. ;,Про1шсн § 5 
ступају на снагу 30 дана no обнпродовању, a у jj 6, 
60 дана no обнродоЕа1^у". 

Финанснјском одбору.част je предложити Ha- 
родној скупштини да изволи овај закопскн пред- 
лог примити у начелу и иоједпностнма. 

Одбор je одредио за известиоца г. Ora Гаври- 
ловића. 

Потпретседник 
Финансијског одбора, 

Др. Славко IlIeliepoB, с. р. 
За секретара, 

Ото ГавриловиЈ! с. р. 

Ч л a и o в и : 
Антон Крејчи с. р., Добра Јовичић с. р., Богољуб 
КуЈунџић с. р., Виктор Погачник с. р., Влад. Миле- 
тић с. ])., Др. Светислав ПоповиИ с. р., Др. Вјеко- 
слав Милетић с. р., Божа Јеличи|1 с. р., Игњат Сте- 
фановић с. р., Илија П. Михајловић с. р., Др, Фи- 
лип Лазаревић с. р., Салих Баљић с. р., Милош П. 
Драговић с. j). (одваја мишљење), Јован МисирлиЈ! 
с. р. (одваја мишљењс), Др. Никола Никић с. р. 

(одваја мишљење)! 

НАРОДНА   СКУПШТИНА 
Крал.евине Југославнје 
Финансијски одбор 

Бр. 1184 

2 фебруара   1934  год, 
Београд. 

Господину 

ПРЕТСЕДНИКУ   НАРОДНЕ  СКУПШТИНЕ 

Господине Претседнпче, 
Част мн je доставити Вам у прнлогу извештај 

Финансијског одбора Народне скупштине o пред- 
логу закона o измеиама и допунама Закона o др- 
жавној трошаринн, и саопштити Вам, да je за нз- 
вестиоца изабраи г. Ото Гавриловић, народни по- 
сланик, 

Изволите, Господине Претседннче, примити и 
овом прилнком увере11,е o моме одличпом поппо- 
вању. 

2 фебруара 1934 године 
Београд 

Потпретседник 
финансијског одбора, 

Др. Славко UJeliepoB, с. р. 

НАРОДНО,! СКУПШТИНИ 

Финансијски одбор Народне скулштине све- 
стрзно je проучио предлог закона o нзменама н до- 
иуиама Закона o државној трошарини п учинио je 
у предлогу закона следеће измеке: 

§ 1 прнмљеи je без нзмене. 
§ 2 примљен je без пзмене. 
§ 3, код напомене овога параграфа после прпе 

реченице додаје се: „но водне задруге nehe пла!1а- 
тн државну трошарнну на плинско уље, које буду 
употребљавале за погон својих пумпа и стројева". 

Код друге иапомене овог параграфа додаје се: 
„водне задруге nehe плаћати државну трошарину 
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на уља и масти за подмазивање, које буду упо- 
фебљавале за  110дмаз111)ан>е  својих  постројења". 

Све тачке предложене после тач. 14 истога 
члана бришу се. 

Брише сс напомепа уз тачку 15, lb, 17 и 18. 
§ 4, у овом параграфу бришу се бројсвм: „15, 

16, 17, 18, 19 и 20", a у последњој ременмцн послс 
псчи .Јфедмета" бришо се „до 5 м3 дрвета односно 
До 500 комада цнгала мтд." 

§ 5 примљен je без мзмене. 
Финансијском одбору Народне скупштине част 

je замолитп Народиу скушптииу да изврли прими- 
тп у начелу и у појединостима овај законски пред- 
лог. 

За известиоца одређен je г. Ото Гавриловић. 

За секретара, 
Ото Гаврилови!! с. р. 

Потпретседник 
Фииапспјског одбора, 

Др. Славко LUehepOB, с. р. 

Ч л a н o в н : 
Салих Баљић с. р., Богољуб Кујунџи!! с. р., Милош 
Драговнћ с. р. (одваја мншљење), Др. Филип Ла- 
заревиН с. р., Влад. Милетић с. р., Добра Јовичић 
с. р., Игњат Стефановић с. р., Др. Ђуро Остојић 
с. р., Илијп П. МихајловнЈ! с. р., Божа Ц. Јеличнћ 
с р., Др. Светислав Поповић с. р., Душзн Иваиче- 
BHh с. р., Др. Вјекослав Милетић с. р., Антои Креј- 
чи с. р., Виктор Погачнкк с. р., Ото ГавриловиИ с.р. 

НАРОДНА   СКУПШТИНА 
Краљевине Лугославије 
Финансијски одбор 

Бр.' 1185 

2 (|)сбруара  1934 год. 
Београд. 

Господниу 
ПРЕТСЕДИИКУ  НАРОДНЕ  СКУПШТИНЕ 

Господине Претседниче, 
Фипанснјски одбор Народие скупштнне проу- 

чно je предлог закона o изменама и допунама чл. 
29, 34, 40, 43, 56 и 166 Царниског закона од 23 
јануара 1899 годпне, a измењен и допуњеп 23 фе- 
бруара 1904 годнне, na ми je част у прилогу доста- 
внти Вам извештај с молбом на дал^и законски по- 
ступак. 

Изволите, Господине Претседииче, примити и 
овом прнликом увереп.е o моме одличном пошто- 
вању. 

Потпретседник 
Фииансијског одбора, 

Др. Славко UJeliepoB, с. р. 

НАРОДНА   СКУПШТИИА 
Краљевине Југославије 
Фивансијски одбор 

Бр.' 1185 

2 фебруара  1934 год. 
Београд. 

сграио je проучио иредлог закопа o нзменама и до- 
пунама чл. 29, 34, 40, 43, 56 и 166 Царннског за- 
коиа од 23 јануара 1899 године, a измењен и допу- 
њен 23 (|)ебруара 1904 године и није учннио НИ- 
какве иапомене у ODOM иредлогу. 

Финансијском одбору част je предложити Ha- 
родмој скупштини да изволи овај закоиски пред- 
лог примити у начелу и појединостима. 

За известиоца одре^еп je r. Ото Гавриловић. 

За секретара, 
Ото Гавриловић с. р, 

Потпретседник 
Финансијског одбора, 

Др. Славко Шећеров, с. j). 

Ч л a ii o В u : 
Антон Крејчн с. р., Салнх Баљи11 с. р., Виктор По- 
гачник с. |)., ниж. Јован МисирлиК с. р., Др. Ђуро 
OCTOJHII с. р., Др. Вјекослав Милетић с. р., Добра 
Јовичић с. ј)., Др. Филип Лазаревић с. р., Богол>уб 
Kyjyiiynli с. i'., Душан Ивацчевић с. р., Влад. Миле- 
THII с. j)., Божа Ц. Јеличић с. р., Др. Светислав По- 
iioniili с. p., Игњат Стефановић с. р., Милош Драго- 
miii с. р. (одваја мишљење)) Др. Никола Никић с. 

|). (одваја мишл>ен>е). 

ИАРОДНА   СКУПШТИНА 
Краљевине Југославије 
Финансијски одбор 

Бр. 1186 

2 (јјебруара  1934  год. 
Београд. 

1осподнну 
ПРЕТСЕДНИКУ КАРОДНЕ  СКУПШТИНЕ 

НАРОДНО.1 СКУПШТИНИ 
Финансијски  одбор  Народне  скупштине  све- 

Гошодине Претседниче, 

Финансијски одбор Иародпе скупштине про- 
учно je предлог закона o изменама и допунама у 
Закону o исплати ратне штете, у Уредби o 7% ин- 
вестнциопом зајму од 500 милмона динара, у Пра- 
вилнику o финансијској ликвидацији аграрнпх од- 
иоса у Босни и Херцеговмпп и у Закону o финап- 
сијској ликвидацији оштета за беглучке земл>с у 
Босни и Хердеговнни, na ми je част у прнлогу до- 
ставити Вам извештај са молбом na даљи законски 
поступак. 

Изволнте, Господиие Претсединчс, прнмити и 
овом приликом yBepeibe o мом особмтом пошто- 
вању. 

Потпретседник 
Финаисијског  одбора, 

Др. Славко IIIehepoB, с. j). 

НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ 

Финансијском одбору част je известитн Народ- 
ну скупттнну да je свестрано проучио предлог за- 
кона o измеиама и допунама у Закону o исплати 
ратие штете, у Уредбн o 7% нивестиционом зајму 
од 500 милиона дмиара, у Иравилнику o финансиј- 
ској ликвидацији аграрних односа у Босин и Хер- 
цеговинн, у Закону o фииапсијској ликвидацијн о- 
штета за беглучке земље у Босни и Херцеговннн п 
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учинио je следе11е измене и допуне у овом закон- 
ском иредлогу: 

Члан 1, у rpetioj алпнеји овога параграфа no- 
сле речи „амортизацмју" брише се реч „дуга" a no- 
ćne речи „дотичној годиии" умећу сс речи „сход- 
но утврђеном  амортизациопом  илану дуга". 

Код члана 3 брнше се последња алннеја, која 
гласи: „обиезница која je извукла згодитак сматра 
се самим тим као амортизована". 

Код члана 4 у другој алниеји noc/ie речи ,,а- 
мортизацију" брише се реч ,,дуга", a после речн ,.у 
дотичпој години" додаје се „сходно утврђеном a- 
мортизациоиом плану дуга". 

Код члана 5 у другој алинеји иосле речн „а- 
моргизацнју" брпше се реч „дуга" после речи „у 
дотичној години" додаје се „сходно утврђеном a- 
мортпзационом  плану дуга". 

Код члана 6 у трећој алинеји после речи ,,а- 
мортизацију" брише се реч „дуга", a после речи ,,у 
дотичној годиии" додаје се „сходно утвр1)еном а- 
мортиЗ&ционом iijuuiy дуга". 

Члан 9 постаје члап 10 a члаи 9 у мовој рс- 
дакцији гласи: 

,,Предви1)ено извлачење na згидитке no обвез- 
нпцама 2{Л% државне лутријске ренте за ратну ште- 
ту на дан 16 фебруара 1934 год. замењује се новим 
извлачењима na згодптке, која he бити извршена 

na дан 15 фебруара, 1 марта n 15 марта 1934 год. 
Ha свакоме од овнх пзнлачења биће нзвучепо ио 
279 згодитака у укупном износу од 2 милпопа дп- 
napa, n то: једап згодитак од 200 хил>ада динара, 
трп од no 100.000 дннара, пет од no 50.000 динара, 
двадесет од IKJ 20.000 дипара, педесет од no 5.000 
динара и две стотине од no 3.000 дппара. 

Извучени згодптцп исплаћиваће се no мстеку 
месец дана од дапа одпосног извлачења. 

Члан 10 постаје 11. 
Финансијском одбору част je замолити Народ- 

ну скупштину да изволн примити у начелу и у no- 
једппосгима овај закопскп предлог. 

За известиоца одре1)еп je г. Ото Гавриловић. 
■    За секретара, 

Ото ГавриловиЈ! с. р. 
Потпретседник 

Финансијског одбора, 
Др. Славко LLIehepoB, с. р. 

Ч л a n o в и : 
с.  р.,  Антон Крејчи  с.  р.,  Душан 
Влада Милети!! с. i)., Богол.уб Ку- 

јунџи!! с. р., Идија П. Михајлови!! с. р., Божа Је- 
личиЈ! с. р., Др. Филип П. ЛазаревШј с. р., Виктор 
Погачник с. р., Салих Ha.i.nli с. р,, Др. Нпкола Ни- 
кић  с.  р.  (одваја  мишл^ење), инж. Јован Мисир- 

лић с. р. 

Добра Јовичић 
Иванчевиј] с. [>., 


