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Претседнпк др, Коста Кумануди: Отварам 
XXXIV редовпи састанак Народпе скупштине. Из- 
полите чути записник прошлс ссдиице. 

Секретар Гавро Милошевић чита записиик 
XXXIII редовног састанка Народне скупштипе. 

Претседипк др. Коста Кумацуди: Има ли при- 
медаба на прочитаии записник? (Нема. Примеда- 
ба нема. Записник je примлЈеи. Изволите чути је- 
дан извештај г. Министра финансија. 

Секретар Гавро Милошевић (саопштава): Г. 
Мимистар финансија na осиову § 12 тачка 21 Фи- 
нансијскрг закона за 1933-34 годину доставл^а На- 
родној скупштини на знање текст решења Мини- 

■старског савета бр. 28.284/VI и 28.285М од 5 сеп- 
тембра 1933 године, којим су усво.јени закључсии 
споразуми са претставницима ималаца обвезница 
спољних државних и државом гарантованих зај- 
мова, као и споразум од f) јула 1933 године од 6% 
Црногорском зајму од 1913 годиче, закључен са 
Париско - Холапдском бапком из Париза. и Трго- 
вачким источнии друиггвом из Милана, који сс 
односе на регулисаизе и делимично одлагање вр- 
тења иитерссне и амортизационе службе no овим 
зајмовима v времену од 14 октобра 1932 године 
до 14 октобра 1934 године. 

Претседиик др. Коста Кумануди : Ова.ј извс- 
штај прима сс на знање. Изволите чути интерпе- 
лаци!е. 

Секретар Гавро Милошевић (саопштава): Г. 
Душан Антонијевић, народни посланик ynyliyje 
интерпелацију иа г. Мипистра шума и рудинка o 
пеправилпом разграничавању шума у Срезу кру- 
шевском, Вардарске баиовине и тражи да joj се 
призна првенство. 

Претссдппк др. Коста Кумануди: Пошто иема 
ни г. Министра, ии г. интерпланта, то ћемо накнад- 
no саопштити ову интерпелацију. Изволите чути 
изветтаје г. г. Мипистара no интерпелацијама. 

Секретар Гавро Милошевић (саопштава): Г. 
Министар ооцијалне политике и иародиог здравл>л 
извештава да he на интерпелацију пародиог по- 
сланика г. др. Милаиа Метикоша o упослсњу стра- 
иих радника и намештеника одгоћорити кад при- 
купи потребне податке. 

Претссдипк др. Коста Кумануди: Овај изве- 
штај прима се на знање. Изволнте чути издавање 
г. г. народпих посланика суДу. 

Секретар Гавро Милошевић (саопштава): Г. 
Мниистар правде тражи одобрење за продужењр, 
кривичпог поступка противу народиог послапика 
г. Војислава Теодоровића због дела из § 366 Каз. 
закона; 

Г. Министар правде тражи одобреље за про- 
дужење кривичног поступка противу пародиог 
послапика г. др. Бранка Бараћа због дела из § 297 
Каз. закопа. 

Претседиик др. Коста Кумануди: Ови захтеви 
доставнће се Имупитетном одбору. Прелазимо 
на дневни ред. Ha диевном реду je продужење 
претреса у. поједииостима буџета државних расхо- 
ла и прихода за 1934/35 годипу са Финансијским 
законом. Има реч народни послапик г. Стјепан 
Ваљавец. 

Stjepan Valjavec: Gospodo narodni poslanici, 
Finansijski zakon, koji je predložen Narodnoj skup- 
štini od strane Kraljevske vlade i gospodina Ministra 
finansija, predviđa mnogo više novoga tereta, a po- 
gotovo na naš seljački narod, koji pati, od ekonom- 

ske i finansijske krize. U današnjem momentu fi- 
nansi.jske krize, koja pritište našu zemlju, morao hi 
g. Ministar finansija da uvidi, kakvo je" teško stanje 
u narodu, jer naš seljački narod više ne može da 
snosi tako velike porezne terete, koji su svaki dan 
veći, a morali bi biti svaku godinu manji, kada su 
seljačkom svetu pale sve cijene njegovih produkata. 

Gospodo, sada je pitanje, od kuda tom narodu 
novac od kuda prihodi seljaku da može da plati te 
sve prireze i poreze, koje ovde vlada uzakonjuje 
svojim finansijskim zakonom. Postoji jedno strašno 
nerazumijevanje i nepoznavanje prilika od strane ove 
Vlade i vladine većine. To je, drugim riječima, pot- 
puno nerazumijevanje seljačkog naroda', od strane 
Kraljevske vlade, koja hoće da na laku ruku računski 
izmuze zadnju paru od toga napaćenoga seljaka. 

Seljaštvo u Hrvatskoj ima svoj glavni prihod ili 
od vinogradarstva ili od stočarstva ili od jednoga i 
drugoga po malo. Ali, gospodo, to vinogrdarstvo je 
u nekim krajevima u nazadovanju i vinogradi su 
podbacili preko 50% i stojimo pred jednom velikom 
kušnjom, da ćemo možda za dvije godine trebati 
naše vinograde potpuno obnoviti. To znači, ne samo 
ulagati i čekati, dok dođe prihod, nego tu ćemo 
nastradati, jer otkud da smognemo ono što treba za 
obnavljanje te privredne grane bez obzira što drža- 
va od nas zahtjeva porez. 

Druga glavna grana seljačkog prihoda je naše 
stočarstvo, seljak danas nema prihoda na stoki, jer 
ju mora u besci.jenje da proda. Najveća propast bila 
je za našega seljaka u godini 1924. kada je u Hrvat- 
skoj, a ia držim da je to bilo i u Srbiji, kada je on- 
dašnji Ministar finansija g. Stojadinović stabilizirao 
dinar, dao mu stalnu vrednost i na taj način učinio 
da su preko noći postali bogataši oni koji su od na- 
roda već prije pobrali novac i imali ga u svojim 
bankama i džepovima, a isto tako preko noći opljač- 
kani su seljaci, koji su svoj novac imali u marvi, i u 
stočarskom gospodarstvu. Vidite, tu je zadan uda- 
rac u živo meso našem narodu i našem seljaštvu. Od 
1924 godine je najviše zadužen naš seljak u cijeloj 
zemlji, radi toga što je on u ono doba pozajmio 
novac iz raznih banaka i zelenaša, jer je mislio da 
će sa tim novcem kupiti sebi blago i tako prihod 
uvećati na blagu, a onda isplatiti dugove, i seljak bi 
ostao puno jači na svom gospodarstvu. Ali ga je ta 
nada prevarila, a zato, jer je dinar i njegova kupov- 
na snaga naglo poskočila, a usled toga je seljačkim 
produktima cijena rapidno pala. i to pala je u roku 
od 6 mieseci za 50%, a da ne govorim koliko je pala 
od 1925 godine pa sve do danas. Ja ću vam, gospo- 
do, navesti jedan konkretni primjer kod moga go- 
spodarstva. Ja sam 1925 godine kupio na sajmu je- 
dan par volova za 15.000 dinara, posudio sam 10.000 
dinara iz Zadružne banke sa kamatima od 24%. 1926 
godine taj isti par volova prodao sam za 6.000 di- 
nara, makar su bili u težini 300 kila iači, ja sam 
ipak izgubio na njima gotovih novaca 9.000 dinara, 
a k tome sam i ostao dužan još hiljadu dinara u 
banci gdje sam pozajmio novac i tako sam ja ostao 
bez novaca i bez volova. To je spekulativna politika 
Vlade pa i raznih bankara, koji su opljačkali narod 
a pretstavljaju vlast i državu. 

Gospodo, to može biti samo ondje gdje je jedno 
veliko nerazumevanje finansijske politike između 
Vlade i naroda. Takova gospodska politika kapitala, 
koja je vodena u ovoj  državi punih  10 godina i ZS 
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ovih 10 godina nastalo je zaduženje našega seljaka, 
koji je danas zadužen, do zuba i nema nikoga u ovoj 
Vladi koji bi poveo finansijsku politiku k ozdravlje- 
nju naše zemlje, ka potpunom blagostanju seljačkog 
naroda. Kako može naš seljak da gleda u dobrona- 
mjernost ove Vlade, kad se ničim ne dolazi njemu 
u susret, a neprestano se govori sa najvišeg mjesta 
da se on spašava, i da se pridigne cijena njegovim 
produktima, a onda bi se seljak na taj način razdu- 
žio, ali Vlada mu je dala radije taj zloglasni morato- 
rij, koji mu je zatvorio svaki kredit i sada se seljaci 
još gore pate, jer ne mogu da pozajme ni pet para. 

Gospodo narodni poslanici, ovdje se bori Kra- 
ljevska vlada, a isto tako i naš Ministar linansija koji 
kaže da treba dinar držati na svojoj visini, i ne treba 
nikakove inflacije, jer bi se time poremetio državni 
proračun. Ali, gospodo, vi ne vidite da je naš seljak 
potpuno opustošen i on ne može više da plača dr- 
žavni porez i da je tako osiromašio da je njemu je- 
dini lijek, ako mu se dade privremena inflacija, da 
bi njegovi seljački produkti poskočili barem za 30% 
od današnje kupovne snage i onda bi se seljak opo- 
ravio prema onome kako je bio u 1924 godini, kada 
je dinar stabiliziran na njegovu potpunu propast. 
Gospodin Ministar linansija sa računskoga stanovišta 
gleda za svoj državni proračun i zato je uvrstio u 
finansijski zakon za godinu 1934/35 mnogo novih 
stavaka kako bi naš narod doprinio zadnje žrtve za 
državnu kasu. 

Kako je bila politika bivšeg Ministra g. dr. Sto- 
jadinoviča kada je on proveo stabilizaciju dinara na 
štetu seljačkog naroda, isto tako bi trebao sadašnji 
g. Ministar linansija da dozvoli pad dinara barem za 
toliko da bi mogao lakše naš seljak unovčiti svoju 
seljačku proizvodnju. Seljaštvo je u svim dijelovima 
naše zemlje računalo ovako: dobro, nema prihoda, 
seljak je izgubio svoju imovinu, ali sad će se valjda 
prema tome regulirati porezi, da se može vezati 
kraj s krajem. No kad tamo, dolazi obratno. Porezi 
se nagomilaju i dižu sve više, svaku godinu veći, se- 
ljak ostaje bez svakoga prihoda, a k tome još je za- 
dužen, a vi se čudite da imate zaostatak u državnom 
proračunu. 

Naš seljak nije kriv, što se finansijska politika 
u državi vodi protiv njega, a to se vidi, ja ću vam 
navesti samo primjer, kakove su carine između naše 
države i Austrijske republike. Na našem sajmu seljak 
proda par volova za 4.000 dinara, a na granici treba 
da trgovac plati od komada 500 dinara carine, i vi- 
dite, gospodo, onaj trgovac iz Beča mora da par vo- 
lova plati našemu seljaku jeftinije za 1000 dinara, 
i naš seljak je tu izgubio 1000 dinara, jer mu je to 
trgovac ustegnuo kod pogodbe, jer zna da prema ugo- 
voru o carinskoj tarifi mora toliko seljaku platiti 
za par volova manje. Ja vas pitam, šta može naš 
seljak da učini, kada to njegova vlast naređuje i on 
trpi i podnaša sve što se naređuje, a vi ne vidite da li 
je seljak obezbeden i kada bi on stajao materijalno 
dobro, onda ne bi mogla Vlada da sprovodi jednu 
politiku na svoju ruku protiv njega, a ovako možete 
raditi sa seljakom šta hoćete, jer mislite da seljak 
treba samo vlast, tobože da on u toj vlasti gleda 
svoga zaštitnika. Ali varate se, gospodo, ako vi mi- 
slite da naš seljak širom naše zemlje ne zna, odkuda 
dolazi to zlo, kojega ste vi njemu naneli i konačno 
ga upropastili u njegovom gospodarstvu svojom fi- 
nansiskom politikom. Takovo stanje, koje postoji u 
našem narodu, ne može dovesti do dobrih rezultata, 

jer danas nije više seljak gospodar svojega imetka 
nego banke i razni zelenaši, koji su oteli narodu nje-, 
govu imovinu, opljačkali ga, dok današnja Vlada ne 
vodi nikakve brige o poboljšanju njegovog teškog 
stanja, u kojem se on danas nalazi. Gospodo, dva- 
naesti je čas, ako hoćete da spasete taj mučenički 
seljački narod, koji je glavni temelj naše zemlje i 
koji je za ovu zemlju dao sve što je imao i on voli 
i poštuje svoju državu i država kao takva morala bi 
da ga brže spašava, jer prijeti pogibao međusobnog 
obračunavanja. Ovim finansijskim zakonom za go- 
dinu 1934/35 još više se opterećuje naš narod i radi 
toga ne mogu da glasam za ovaj Finansijski zakon. 
(Odobravanje na levici). 

Prctscdnik dr. Košta Kumanudi: Ima reč narodni 
poslanik g. dr. Milan Metikoš. 

Dr. Milan Metikoš: Gospodo narodni poslanici, 
mi smo prošle budžetske rasprave imali prilike da 
pretresemo opštu političku situaciju, a i specijalno 
našu unutrašnju situaciju, pa smo videli da ima mno- 
go uslova i razloga, koji upućuju, da se moraju me- 
njati mnoge metode rada u našoj unutrašnjoj poli- 
tici, našoj finansijskoj politici, a specijalno u trgo- 
vinskoj politici. Naši seljački proizvodi, naše agrarne 
zemlje, na tako su očajno niskoj ceni, to uništava 
naš zemljoradnički stalež, koji oseča potrebu, da se 
mora naći puta i načina, kako možemo dobiti sniže- 
nje postojećih carinskih ograda i time omogućiti 
jači izvoz seljačkih proizvoda. Samo sa tim jačim 
izvozom našim u inostranstvo možemo dobiti bolje 
cene za naše poljoprivredne proizvode. Naša trgo- 
vinska politika vodi se po jednom sistemu i planu 
tako, da sve čini i preduzima, kako bi oteščala izvoz 
naših agrarnih proizvoda. I zato mi danas na svima 
stranama osećamo, da je kupovna moć kod našeg 
seljaka nisko pala, a treba znati da seljački stale/, 
sačinjava od 14 milijona — 12 milijona, da je on ta- 
koreći posve iskopčan iz prometa dobara, ili je i 
ako je u tolikom broju, minimalan potrošač, a to 
zato, jer njegovi proizvodi imaju nisku cenu, te naš 
zemljoradnički stalež nema kupovne snage. Da bi 
naša finansijska i poreska snaga porasle, potrebno 
je da se preduzmu sve moguće mere, da bi se pove- 
ćala snaga našem najglavnijem faktoru — seljaku, 
i u tom pogledu potrebno je .da se sva opšta pri- 
vredna politika izmeni u svima potrebnim metodama 
rada. Kako smo videli, naša privredna Ministarstva 
zajedno sa Ministarstvom finansija, u lome pogledu 
imaju malo planskoga rada, i ako tako nastave, a 
svi su izgledi da će se tako nastaviti, jer se sve radi 
na parče, onda razume se, ne treba da se čudimo, 
što će i ovaj budžet, koji sad raspravljamo, stvršili 
sa jednim teškim deficitom. Taj .deficit je nemino- 
van, jer ima sve vidljive uzroke o kojima se ne vodi 
računa onde gde bi trebalo da se o tome briga vodi. 

Ja sam neki dan napomenuo kako u jednom 
našem privrednom resoru, usled loše trgovinske poli- 
tike, usled loših carinskih propisa otežano je i ono, 
što bi pojedini ministar hteo da svrši, ne može, jer 
imamo tako rdave zakone koji omogućuju da se šte- 
te državni interesi. Vi ste toliko puta i toliko godi- 
na slušali o našem rdavoin zakonu o Državnom raču- 
novodstvu, o rdavoin zakonu o Glavnoj i mesnoj 
kontroli. Vi ste vi.deli n.pr. da Ministar šuma proiz- 
vodi izvesne odlične kvalitete drvene industrije, a 
specijalno ono što je potrebno za Ministra saobra- 
ćaja. Proizvodi u milionima komada željezničkih pra- 
gova, u milionima komada proizvodi stubove koji su 
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potrebni za telefonsku i telegrafsku mrežu. Među- 
tim, Ministar šuma i rudnika ne može taj svoj pro- 
izvod po režijskoj ceni, kako bi njega zadovoljio, da 
proda produkte Ministru saobraćaja. Ne može, jer 
imamo takve zakone, koji su udešavani u tu svrhu, 
da mogu izvesni pljačkaši kapitaliste stranci, koji 
vide te naše loše i rdave zakonske propise, da ek- 
sploatišu našu srećnu zemlju. I razume se, mora da 
bude licitacija. Ministar šuma mora da pravi licita- 
ciju za te željezničke pragove, jer ne sme Ministru 
saobraćaja da proda uz cenu koštanja izrađenih pra- 
gova i stubova. 1 razume se, dođu stranci iz Zagreba, 
koji u Zagrebu imaju svoju centralu, kupe to od Mi- 
nistra žurna po ceni, recimo kako to na licitaciji 
može da se za bagatelu kupi, i kasnije raspiše drugu 
licitaciju g. Ministar saobraćaja, kada on te stvari 
treba da nabavi i on tom zgodom kupi za 100% za- 
rade za toga stranca posrednika. Mi to vidimo, ali 
šta to vredi, kad ne vide oni, koji su dužni da vode 
brigu o narodnim l'inansijama, o narodnoj privredi 
i o narodnoj imovini. I zato se opaža n.pr. da vidite 
kad dolazi potreba države na benzinu i na sličnim 
stvarima, privatna lica kupe kod bakalina benzin, po 
prodajnoj ceni, koja je dnevna tržišna cena, a drža- 
va, kada bi videli pošto plaća, vi bi se zaprepastili 
i začudili od kuda to. To je metoda rada i kad se 
vidi kako se grdni milioni angažuju bez potrebe. 
Zašto da postoje takvi zakonski propisi, koji omogu- 
ćuju sporazumevanje izvesnih pljačkaša stranaca, koji 
idu za tim, da uništavaju našu imovinu, naše držav- 
ne interese, da iscrpljuju našu državnu kasu, a ništa 
se ne preduzima da se u tom pravcu praksa, koja se 
već 10 godina prakticira, jedanput onemogući. Ja 
sam, gospodo, imao prilike da čujem od finansijskih 
stručnjaka, kako u ono vreme kad nije bilo zakona 
o Mesnoj i Glavnoj kontroli, kako je bila administra- 
cija daleko jeftinije, jer je daleko manje personala 
bilo namešteno, da su se manje mogle vršili zloupo- 
trebe u svima pravcima, jer je bila kontrola jača, 
neposredna, .direktna. Mi sada vidimo da je prosto 
jedan sistem nastao, ja ne optužujem za to g. Mini- 
stra finansija, koji je energično preduzimao sve što 
može, ali takav krug ima administracije pred sobom, 
take zakonske propise koji mu vezuju ruke, a poje- 
dini liferanti iskorišćujući takve zakonske propise, 
mislim da Ministru finansija nije nepoznato, da kal- 
kuliraju izvesne cene, iznad dnevnih cena koštanja 
samo zato, jer ni jedan račun ne može biti isplaćen 
bez specijalnog bakšiša. Nema evidencije da se ti 
računi isplaćuju hronološkim redom, kako bi bilo 
pravo, nego se isplaćuju na bazi intervencije. Tako 
se dešava da jedan liferant koji je juče liferovao, bu- 
de isplaćen a onaj koji godinu dana čeka da mu se 
isplati, ne može da bude isplaćen. 

Tu ima slučajeva, gospodine Ministre, mnogo, 
i ja lb ne govorim ma sa kakovim drugim raspolo- 
ženjem nego samo s tim, što bih želeo da se u tome 
pravcu toj administrativnoj grani rada, posveti ona 
pažnja, da se to pro futuro onemogući. Ja sam sa- 
mo jednu stvar konstovao. Kad bismo imali Z&kon 
protiv korupcije, pa kad bi svaki znao da ga čeka 
teška kazna, ni jedan ne. bi ulazio u poslove, koje 
danas svršava i radi, i nalazi se kao činovnik u na- 
šoj administraciji. Vidite samo jedan primer, možda 
nije važan za sveukupnu administraciju, ali je va- 
žan kao psihološki razlog. Neki dan, jedan naš drug, 
ovde u Skupštini, kolega Slažić, uputio je jednu in- 
terpelaciju na g. Pretsednika Vlade, dokazujući u toj 

interpelaciji, kako je gradsko zastupstvo u gradu 
Karlovcu, nakon Sto je dobilo zajam od Državne hi- 
potekarne banke u Beogradu, donelo na javnoj sed- 
nici jednoglasan zaključak, da se od te svote odo- 
brenog zajma odobri 2,^% ■ u ime honorari." onim 
licima u Beogradu, koja su radila oko toga, da se taj 
zajam gradu Karlovcu odobri. Čim se saznalo za tU 
stvar, šta se dešava? U gradu Karlovcu ravnatelj 
Gradske štedionice, koja je imala taj zajam da spro- 
vede i sigurno da ga utroši, ravnatelj Gradske šte- 
dionice u Karlovcu, nađen je sutradan, čim je to či- 
tao u novinama, obešen. On je sam sebi sudio, i kad 
su posle došle komisije pregledati stvari, našli su, 
da nije bilo svega kod njega uredno na svome me- 
stu, kako treba. Vidite, gospodine Ministre, kad bi 
se tako moglo po svakom konkretnom slučaju sla- 
ti na rep svakome koji lakve manipulacije radi, i 
kad bi postojali zakonsKi propisi, koji bi važili i za 
sve članove u gradskom zastupstvu, koji su se usu- 
dili na javnoj sednici da donesu takav zaključak, ma- 
da znaju da su javno samoupravno telo, i ma da zna- 
ju, da je ustanova, koja daje pare, jedna državm 
ustanova, koja ne radi ni po čijim uaervencijama, 
nego je ustanova radi opštih potreba, a oni se usu- 
đuju ua zaključe na javnoj seanici, da dadu 2M% ne- 
poznacim licima u Beogradu, onda se vidi, da je tu ko- 
rupcija zahvatila korena kod samoupravnog tela, ko- 
je već na ovoj bazi radi, da je to u narodu izazvalo 
očajno raspoloženje. 

S tim u vezi ja kažem, kad bi se naša opšta pri- 
vredna politika udesila po jednome planu, da se re- 
vidira ova dosadašnja besplanska i besprogramska 

naša privredna, a isto tako i finansijska politika, 
mi bismo, bezuvjetno, našli u našoj zemlji mogućno- 
sti, i to dve dobre mogućnosti: prvo, našli bismo mo- 
gućnost, što bi naši seljački proizvodi dobili bolju 
cenu na taj način, jer bi revizijom carina, zaštitnih 
carina, pronašli sve one industrijske artikle, koje 

mi možemo bolje kvalitete i jeftinije dobiti u ino- 
stranstvu, a inostranstvo bi imalo ineresa i računa 
cia kupi naše seljačke proizvode, one, koji one tre- 
baju. 1 na toj bazi mi bi imali šta da ponudimo ino- 
stranstvu. Kako možemo očekivati danas trgovinski 
ugovor sa Nemačkom, Austrijom, Cehoslovačkoin, 
kad mi ne možemo ništa da im pružimo, nikakav ustu- 
pak za njihovu industriju, jer su industrijalci iz nji- 
hove države kod nas preselili delove njihovih tamoš- 
njih industrijskih preduzeća i postrojenja, i oni kod 
nas uživaju zaštitnu carinu, i ta industrijska predu- 
zća su bariere, da ne možemo s tim industrijskim dr- 
žavama stvoriti povoljne trgovinske ugovore. To je 
kriva loša carinska politika. Drugo, dobili bi jefti- 
nije industrijsku robu, a time bi i naši potrošači i- 
mali direktno koristi. Digla bi se cena seljačkim pro- 
izvodima radi većeg izvoza u inostranstvo, a pala bi 
cena industrijskoj robi radi konkurencije industrij- 
skih zemalja. 

Dakle, sve to treba da se revidira, ako želimo 
pomoći narodu i državi. Л držim da se u tome smislu 
može pomoći, ako se izradi jedan privredan, finansij- 
ski plan i program i onda se u tome pravcu mogu 
dobiti i koristi. 

Druga stvar: U našem narodu oseća se — to je 
izneo jedan narodni poslanik, koji je i sam seljak 
— da naš seljački svet traži mogućnost, da se cene 
njegovim proizvodima povise veštačkim načinom; da 
se stvore nova novčana sredstva, bez kontrole, da se 
samo dođe do obilja novčanih sredstava i da će on- 
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da porasti cene njegovim proizvodima. Seljak ne 
zna da je u zabludi, pošlo on ima velike terete na 
svojim plećima, on je zbog toga psihološki raspolo- 
žen da traži ovo, što je predgovormk malo pre kazao, 
i to traži u ogromnim masam. Držim zato da treba 
misliti i o tome pitanju na bazi sličnog plana, kako 
je radila i prijateljska Ćehoslovačka, da bi pravili iz- 
vesne korekture u vrednosti našega novca, i to bal- 
one i onakve korekture, bar po približnoj metodi, 
kako je to provela Ćehoslovačka. Ja držim da je to 
moguće, ali to pretpostavlja i dve mere, koje se mo- 
raju preduzeti. 

Pre svega treba da se zna, a Ćehoslovačka do- 
bro zna, koliko narodnog novca ima u inostranstvu. 
Da bi se moglo utvrditi, potrebno je da se odredi 
bilo zamenom novčanica, bilo biljegovanjem novca, 
koliko ima novca kod kuće, a prema tome znaćemo, 
koliko imt novca u inostranstvu. Prema tome mo- 
ramo da vidimo i uzroke, zašto je naš dinar u ino- 
stranstvu u disparitetu vrednosti, prema dinaru kod 
kuće. A taj disparitet je dosta znatan, i zbog toga to- 
me pitanju treba posvetiti veliku pažnju i to pitanje 
treba rešavati što hitnije, jer događaji i privredne 
prilike razvijaju .se tako, da te pojave niko ne može 
zaustaviti, ako mi dockan dođemo i ne sprovedemo 
ono što treba da se sprovede na vreme. 

Što se tiče teškog stanja u našem narodu, ono 
je teško i zbog toga, što bi trebalo menjati izvesne 
metode rada u unutrašnjoj politici. Ako se sve te me- 
tode rada u unutrašnjoj i u privrednoj i u finansij- 
skoj politici izvrše, onda se može očekivati olakša- 
nje politika uopšte, olakšanje i poboljšanje privred- 
nih prilika, a uz to se može očekivati i jači priliv na- 
ših fiskalnih prihoda, jer je svima nama stalo do toga 
da se ti fiskalni prihodi osiguraju u onoj meri, koliko 
je to narodu moguće i državi potrebno i koliko na- 
rod i država treba to da imaju pred očima. 

Tokom diskusije mi smo imali prilike da uka- 
žemo na dve stvari koje su od važnosti, da se tome 
pitanju posveti potrebna pažnja. Mi smo još pre dve 
godine imah mogućnost da se provede ono što se 
ima sada da sprovodi. Još pre dve godine bio je pao 
predlog u Finansijskom odboru, da se omogući ona 
potrebna svestrana revizija, za uštede po svima mi- 
nistarstvima. Još onda je bilo predloženo, ali se on- 
dašnji predlog nije smatrao dovoljno ozbiljnim i 
nije bilo dovoljno aktuelno, premda je onda bilo 
važno da se rešavanju loga pitanja pristupi. Kroz ove 
dve godine tovarili su se veliki tereti na narodnim le- 
ti m ., a го ie moglo da i/.begne da se pristupilo plan- 
skome radu. Sad je međutim zatražila i Kraljevska 
vlada da Narodna skupština dade izvesna ovlašće- 
nja Kraljevskoj vladi, da ona može, u pravcu šted- 
nje, donositi uredbe sa zokonskom moći. Tome se 
pristupilo zato, jer se drži da se kroz Narodnu skup- 
štinu i Senat, kroz Narodno pretstavništvo, ne bi mo- 
gle dobiti ovakve zakonodavne mere, kakve su nam 
sana hitno potrebne. Kao što sam kazao, u načelnoj 
debati bio sam protivan takvim ovlašćenjima iz raz- 
loga, što verujem da je Narodno pretstavništvo do- 
raslo i da ono ima mogućnosti vremenske i druge, 
da svrši sve ono, što je nužno za korist zemlje i dr- 
žave. 

1 dok gospoda ministri većaju na sednicama Mi- 
nistarskoga saveta, dokle budu doneli te uredbe, kao 
što doneli i uredbu o zaštiti zemljoradnika, koju su 
takode doneli vrlo rdavo, tako će biti i sa ovimu- 
fedbama, ako Narodna skupština dozvoli vladi da ih 

može doneti bez ikakve kontrole Narodne skupštine. 
Pošto će te uredbe imati u nekoliko i politički karak- 
ter i odnose se na štednju pa tangiraju i izmenu ne- 
kih ranijih zakona, ja sumnjam da će svaki Ministar 
tu postupiti pravilno, nego će dozvoliti svojini či- 
novnicima, koji će u praksi na pitanju tih uredaba 
izvršiti izvesne olakšice da mogu i dalje vršiti razno 
mahinacije, i ja vas uveravam da će posle godinu da- 
na Narodna skupština opet slušati onakva gravami- 
na, kao što ste i slušali ovde prilikom diskusije 0 
Ministarstvu saobraćaja, Jedan gospodin naš poslanič- 
ki drug digao je tešku optužbu protiv ugovora za 
građenje željeznica, a vi se sećate da je lanjske go- 
dine baš kroz Finansijski zakon prošlo ozakonjenje 
o tim istim ugovorima, a kada dajete takva zakonska 
ovlašćenja a pri ori, i kada prenosite svoju zakono- 
davnu vlast, koju kao Narodna skupština imate. On- 
ad budite svesin da snosite i odgovrnost, koju preu- 
zimate time na sebe, jer će gospoda ministri raditi 
onako, kako sami nalaze za potrebno, bez obzira na 
gledište Narodne skupštine, a vi ste već videli kako 
je Kraljevska vlada i do sada u tome postupala, jer 
nije smatrala za potrebno da izvrši jedan najpotreb- 
niji zakon z.i našu zemlju, a to je zakon o privrednom 
veću. Privredno veće u ovo doba teške ekonomske 
krize to je, kao što rekoh, neophodna potreba naše ze- 
mlje, a Kraljevska vlada nije našla za potrebno ni 
do danas da rad tome privrednom veću omogući. 1 
ja smatrani, ako dadnete ova ovlašćenja Vladi, da 
će te prepustiti, neka se rad; kako se hoće. Ali vi, gos- 
podo, vašim glasanjem za takva ovlašćenja u isto 
vreme preuzimate i odgovornost za sve posledice, 
koje iz njih budu nastupile. Ja stojim na gledištu da 
sva ona prava, koja Narodna skupština ima, da sva 
ta prava ona treba budno da čuva, i svaki onaj koji 
preko toga prelazi ma iz kojih razloga, ne oseća do- 
voljnu odgovornost za položaj koji ima i nema do- 
voljno odgovornosti prema narodu, na osnovu čijeg 
je poverenja došao kao narodni poslanik, u Narodnu 
skupštinu. 

1 zato ja strahujem da će ta ovlašćenja biti ko- 
riščenja u pravcu da će se njima štetiti narodni i dr- 
žavni interesi. A pošto će se tu u lim Uredbama pred- 
videti da se vrše uštede i u pitanju ličnih prinadlež- 
nosti, pošto će se tom uredbom predvideti da se vr- 
še i redukcije, ko zna, kakvi će biti nepravedni pro- 
pisi tu ubačeni. Ja sam već ovo dana primetio jedan 
raspis, koji je g. Ministar finansija uputio svima' nad- 
ještvima, da se izvrši popis kod svih nadleštava i dr- 
žavnih nameštenika, ko kakve prihode ima, ima li ko- 
ga od članova porodice u kome zvanju i sa kojim 
prinadležnostima. Ali u tome cirkularu nije stavljeno 
i to da se pita kod svakoga pojedinca, kakve su imo- 
vinske prilike te ličnosti, da li ima to lice kakvu pa- 
latu, a možda i pet palata ili možda ima 5—6 čla- 
nova porodice koji nisu možda u državnoj službi, 
ali su u vezi velikih zarada sa državnom službom; ima 
ih koji imaju uložaka u raznim zavodima, nemaju 
možda u nekretninama, ali imaju druge prihode u 
raznim oblicima. Sve to nije predvideno u tome cir- 
kularu. 1 šta će se desiti? Desiće se to, da će naprimer 
muž i žena, koji su oba u službi a imaju devetoro 
dece koje školuju, da će se jedno od njih škartirati 
•z državne službe, ne pitajući za njihovo imovno sla- 
nje. Ali onaj, koji je uspeo da za vreme konjuktu- 
re sačuva i zasluži izvesnu gotovinu, ili koji ima iz- 
vesne nekretnine, koje nije upisao na sebe' nego na 
svoju taštu ili na svoga unuka, da bi prikrio kontiolu 
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svojih prihoda, laj će se koristiti i dalje, njega neće 
zahvatiti te Uredue i tako ćemo se opet vratiti na 
one teške stc.<re koruptivne metode. Ja to predviđam 
i skrećem vam pažnju da ne smete kao Narodna skup- 
ština da date ona ovlašćenja koja su tra>žena, i ako 
su kroz Finansijski odbor prošla. Ako primite, bu- 
dite  pripravni na posledice. 

Ja bih još bio slobodan da« učinim jednu potreb- 
nu napomenu, jer su u toku diskusije pale razne pri- 
niedbe o tim ovlašćenjima, da mi imamo u našoj vla- 
di ličnost g. pretsednika vašeg kluba«, koga su gos- 
poda, uporeuivali ili da je sličan liicleru, Musolini- 
ju, ili kuzveltu. G. Ruzvelt je dobio ovlašćenja i jed- 
nog dana izdao je 148 uredaba zai suzbijanje pri- 
vredne i t'inansijske krize, i gospoda su mislila, ako 
se to moglo u Americi da učini i zakonodavno telo 
nije imilo nikakvih razloga protiv, dapače jednogla- 
sno je primljeno, zašto ne bi i mi, zašto ne bi i naš 
parlamenat dao takva ovlašćenja, kad su dobra i ko- 
risna i mogu doneti narodu velike koristi. Ja sam 
tom zgodom napomenuo, da ne možemo našu zemlju 
uporedivati sa Amerikom, niti naš parlamenat sa 
Kongresom u Americi. Jer svi znate da je Kongres 
birao Ruzvelta i da je taj kongres pod teškim prili- 
kama diktirao sve ono, što je g. Ruzvelt u svome pro- 
gramu nosio i on je dobio ovlašćenje od miliona bi- 
rača, da taj svoj program i izvede. 1 zato on taj pro- 
gram i sprovodi. A vi znate tako isto da kod izbora 
ove Skupštine nije bilo takvog programa, niti tak- 
vog zahteva iz naroda, nego da je današnja vladina 
nacionalna stranka odnosno radikalno-seljačka demo- 
kratija, formirana i nastala tek onda kad je već o- 
vaj parlamenat postojao. 1 tek kasnije u vladi i medu 
poslanicima izražena je želja, da se stvori vladina 
stranka. I kad se to zna, da je tek iz vlade ponikla 
misao, da se stvara ta stranka i tek kasnije je izra- 
dila i svoj program, onda ne može da se govori o u- 
poredbi između g. Ruzvelta i g. Pretsednika vašeg 
kluba. A da ne govorim o onome uporcdenju sa Hit- 
Irom. Vi znate da je Hitler godinama vodio borbu, na 
jednom programu, i kad je na tome programu sku- 
pio milione glasača, naravno da je dobio vlast da 
taj isti program i sprovede. 

! prema tome, gospodo, te primedbe u tome 
pravcu, koje su pale da opravdaju ovlašćenja, koja 
su data po Finansijskom zakonu Kraljevskoj vladi, 
vidite da su bezuvjetno pogrešna. Vi znate naše pri- 
like najbolje, ja znam i verujem, da bi ova Narodna 
skupština bila sposobna, da donese hitno sve po- 
trebne zakone, kao što je sposobna bila, da za ovih 
14 dana u ovoj napornoj diskusiji o državnom bu- 
džetu pretrese i donese budžet. Ima dovoljno razlo- 
ga da Narodna skupština kao zakonodavno telo do- 
nese te zakone sama jer za to ima mogućnosti, ako 
se želi sa Skupštinom raditi, pa da se pred Skup- 
štinu donesu sva ta ovlašćenja u obliku zakonskog 
predloga. Zakonodavni rad ne srne se prenosi- 
ti iz same Narodne skupštine na izvršnu vlast. 

I neka bude tih zakonskih predloga 20, Narodna 
skupština moćiće da ih donese, jer je Narodna skup- 
ština za to stvorena i to je njen zadatak da donosi 
zakonodavne propise, koji su potrebni zemlji i drža- 
vi. Gospodo, kad se uvaži da mi od 365 dana u go- 
dini zasedamo u Plenumu može biti 30 dana, ne ra- 
čunajući rad po odborima, a zna se da zakonodavna 
mašina treba da radi, jer kod nas treba mnogo da 
se reorganizuje na zakonodavnoj bazi, pa kad se 
onda ta zakonodavna mašina koči, baš sa traženjem 

ovlašćenja iz redova vladinih, to znači da se ne ve- 
ruje ovoj Skupštini i Narodnom pretstavništvu uop- 
šte, da je sposobna da donosi te zakone, koji su dr- 
žavi potrebni. Nije istina, da mi te zakone ne mo- 
žemo doneti hitno, ako je potrebno, nego izgleda 
da se želi imati mogućnosti, da se radi po volji po- 
jedinih ministara i gospode u administraciji oko mi- 
nistara i da se ne respektira volja, koju predstavlja 
Narodno pretstavništvo. I zato ja vam skrećem paž- 
nju na to, da se čini težak greh na prava Narodne 
skupštine, ako se ona odrekne svojih prava i ako se 
prenesu na Vladu sa ovlašćenjem da ova može izda- 
vati Uredbe sa zakonodavnom moći da stavlja van 
snage zakonske propise a da ne pita Narodno pret- 
stavništvo. 

Ja sam juče slučajno dobio — to istina ne spada 
u diskusiji, koju smo počeli, ali spada u dokaze za 
to, kakve su prilike u pravosuđu — i zato bih vam 
ja za jedan momenat hteo predočiti da vidite, šta je 
kod nas sve moguće i kako se kod nas, u našoj sud- 
skoj administraciji postupa. Imamo jednu odluku sre- 
skog suda u Sarajevu od 27 maja 1933 godine Br.l. 
1066/33. Sreski sud u Sarajevu na osnovu platežnoga 
naloga od 20 marta 1933 godine Br.P.M.B. 443/33 
dozvoljava da se za namirenje tražbine u iznosu od 
2.410 dinara sa pripatcima izvrši provedbe ovrhe po- 
kretnine Rada Drakulovića i zamolio je da tu pro- 
vedbu izvrši Okružni sud u Adrijevici u Zetskoj ba- 
novini. 

Okružni sud u Andrijevici pod brojem 1588/VI. 
1933—303, primi 13-VI-1933 odgovara Sreskom sudu 
u Sarajevu sledeče: 

»Šalju se natrag tri odluke toga suda i dvije 
molbe sa učtivom zamolbom da se odluke prevedu 
na čist hrvatsko-srpski jezik, kako bi ovaj sud mo- 
gao po istima postupiti. Učtivo se napominje sudu 
sledeče: Slovenci su prvi osnovali državu od tri ju- 
goslovenska plemena i prvi su je izgubili. Hrvati 
su bili drugi koji osnovaše svoju Kraljevinu i i/.gu- 
biše je na Petrovoj Gori, a treći Srbi u Zeti osnovaše 
Kraljevstvo i izgubiše ga na Kosovu. U hiljadogo- 
dišnjem ropstvu Hrvati su podnosili nadčovečanske 
muke u borbi sa neprijateljem, spoljašnhn i domaćim 
renegatima, dok u 18 vjeku ne povratiše jezik, a u 
19 i svoju nacionalnu svjest, najpre hrvatsku a posle 
jugoslovensku. 

U petvjekovnom ropstvu Srbi su podnosili nad- 
čovečanske muke u borbi sa spoljnim neprijateljem 
i domaćim poturicama da u 19 vjeku dođu do svoje 
državice i države, brižno čuvajući svoj jezik i obi- 
čaje. 

Zajedničkim naporima Hrvata, Srba i Slovena- 
ca, stvorili smo veliku, moćnu državu, pa bi bio 
grijeh da danas u svojoj domaćoj, jakoj, snažnoj, 
bogatoj, divnoj i dragoj domovini izgubimo najveće 
narodno blago, srpsko- hrvatski jezik, a za Slovence 
slovenački. Zbog navedenoga i kako ja ne razumjem 
idiome sarajevske čaršije niti domobranštine, niti ne- 
ki ni hrvatski ni slovenački i srpski jezik jugosloven- 
skih uljeza, učtivo se moli sud da i ovaj i druge bu- 
duće akte piše čistim hrvatsko-srpskim jezikom da 
bi se razumjeli, jer sud ne smije da radi, a da ne 
zna šta radi. Ako, eventualno, u tome sud nema lju- 
di koji poznaju hrvatsko-srpski jezik, ja ću rade pri- 
miti glagolicii Gurgura Ninskog, a sam ću je preve- 
sti na hrvatsko-srpski, a ako i to ne znate, molite 
se da akta upućujete u Ministarstvo pravde radi pre- 
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voda na čist hrvatsko-srpski jezik, pa onda da se 
upućuju u ovaj sud. 

Adrijevica PJ juna  1933 ^od. 
Nikola M. Dratfović, s. r.« 

Pretsednik suda, 

Ja sam, gospodo, pročitao ovu stvar da skrenem 
pažnju na to kakvih sve stvari ima kod nas u našoj 
sudskoj administraciji i da ukazem na to, sa koliko 
osnovanosti gospoda Ministri, kad im mi iznosimo 
pojedine slučajeve, hoće da se ograde kod toga, go- 
voreći kako je sudstvo na dostojnoj visini. Gospo- 
do, da je ovde pravosuđe trpelo štetu, o tome ne mo- 
že biti dvojbe; ali nam je ovaj primer dovoljan da 
nam pokaže, kakvih sve imamo funkcionera u sudo- 
vima. Ovo što sam vam pročitao to je napisao i pot- 
pisao pretsednik Okružnog suda u Audrijevici, a da 
niko za to ne zna u Ministarstvu pravde. Sve ovo 
ukazuje koliko je potrebno da se naša administra- 
cija revidira, da se oni nepismeni, koji su zatečeni 
na položajima, a koji nikako ne odgovaraju svojoj 
službi i ne koriste ugledu naše zemlje, da se svedu 
na onu meru, koja bi odgovarala njihovim kvalifika- 
cijama, čime ćemo dići nivo naše opšte administra- 
cije. 

Gospodo, pri završetku još par napomena koje 
smtram da sam dužan činiti. Pre 50 godina u Hrvat- 
skoj i Slavoniji imali smo bana Kuen Hedervarija. 
Taj ban imao je takvu metodu rada, da je brinuo 
da tamošnji nas narod ne može doći u mogućnost da 
u zemlji ma u kome pravcu utiče na javne poslove. 
On je narodu uskratio i mogućnost izbora, jer je 
postojao takav cenzus, da su pravo glasa imali samo 
neki ljudi, jedan mali broj ljudi u svakom srezu. On 
je podržavao da se stvori javno glasanje, da može 
kotarski pretstojnik da kontroliše svakoga i da ga 
podvede pod propise koi su, mogu iskreno reći, go- 
tovo svi na snazi i danas, svi oni stari, austro-ugar- 
ski carski patenti. On je brinuo da se nije smelo pi- 
sati u štampi, uskraćivao je mogućnost slobodnog 
kretanja, mogućnost sastajanja i dogovaranja. I on 
je , gospodo, stvarao stranku odozgo, preko činov- 
"ništva, i on je diktirao preko kotarskih pretstojnika, 
preko sreskih poglavara stvarao mogućnost izbora 
za hrvatski Sabor. 

Gospodo, sve se to moglo snositi, dok je narod 
hteo i bio voljan da snosi, dok se narod nije kre- 
nuo u borbu za narodna prava. I zato, gospodo, ja 
činim ovo poredenje sa današnjom situacijom. I vi 
danas znate uticaj sreskih poglavara, koji su imali 
pri izboru narodnih poslanika i pri opštinskim izbo- 
rima. I zato vam skrećem pažnju neka i vaša, vla- 
dina većina, vodi računa o tome da i onaj seljački 
narod, koji snosi sve terete, koji snosi sve brige dr- 
žavne, a to je 12 miliona seljaka, od ukupnih naših 
14 miliona stanovnika, da se brinete za njegovo ras- 
položenje, da se brinete, da se što pre donese zakon 
o štampi, da se da mogućnost slobodnog raspravlja- 
nja, da možemo da raspravljamo pitanja, koja su 
danas od osobite važnosti, slobodno i otvoreno, a 
isto tako da brinemo, da se donesu izmene sadašnjeg 
izbornog zakona, jer ovakav kakav je omogućava 
kotarskim predstojnicima i sreskim poglavarima, da 
oni budu ti, koji će izražavati narodnu volju. 1 ako 
želite da se očuva ugled Narodne skupštine, a naš 
narod ima u tome pravcu punu težnju, onda treba da 
date mogućnost da taj narod može tajnim glasanjem 
da  izabere    svoje pretstavnike u buduću    Narodnu 

skupštinu. U tom slučaju mi ćemo imati prilike da će 
i narod o svima podavanjima imati više razumeva- 
nja. Ali ako vi danas budete dali tražena ovlašćenja 
Vladi i ako budete dali ono malo mogućnosti što 
možete da svršite sami, ako i to predate Vladi, onda 
je to samo priznanje nedoraslosti da rešavate pitanja, 
zbog kojih vas je narod poslao da te poslove svrša- 
vate u korist naroda i države. (Živo odobravanje na 
levici). 

Pretsednik dr. Košta Kumanudi: Ima reč narodni 
poslanik g. Risto Dokić. 

Ристо Ђокић; Господо пародпи посланици, 
стари je парламентарпи обичај да се кавга поли- 
тичка замеНе у пачелпој дебати буџетској, a да 
сс битка свршава доношењем Финансидског зако- 
на. Финансијски закон у свакој дебати испадне.са- 
нитетска кола, у која се трпају рањеници. 

Мепи се чини да je много болесник метнуто 
у та кола. И с тога хоћу да учиним пеколико за- 
мерака, na да причувамо те рарњенике и болсспи- 
ке, да nx ne буде више. 

Господо, Мипистар фипапсија no својој дуж- 
пости чувар je државних добара, a баш највећа 
добра државна пропадају под рукоиодством na- 
mer Министарства шума и рудника. Господарстно 
у шумама и рудама je испод снаке критике. O TO- 
Me je доста говорено и ja бих могао само неколи- 
ко добрих напомена да учиним, a то je да Мини- 
стар финансија једаппут наслони руку и да се у- 
педе јача контррла те да се у пашпм шумама за- 
веде рациопалпо господарство, да се стриктно 
водп рачупа o пспуњавању уговора, поготову ду- 
горочних уговора, да се због сваке закачице и 
због сваке грешке кида, да, ако се хоће eeh неко 
да помаже, да се помажу наши мали пиланари 
који раде са домаћим капиталом и дома1шм рад- 
пом спагом. 

Једно важно питање o коме je говорио и за- 
ступпик Министра шума и рудника г. Деметровп!! 
јесте да се једаппут у пашим крајевима учипи по- 
дсла испаша и баталика, то je једпо питање које 
вечито траје и koje Аустрија за 30 година mije 
хтела да реши. Господо, ми сел>аци радо упоснмо 
секиру у шуме кад ne зпамо, je ли то наше или 
државпо, a кад би се то одвојило, настало би дру- 
го господарство. 

Господо, треба да се реши и питање сервиту- 
та, питање бесплатног добнвања горивног дрвета 
n грађе, јер често пута раску1)авају се сеоске куће 
само ради тога. 

Затим, господо, Мипистарство шума и рудни- 
ка треба једаппут да поведе рачуна да се добије 
потребно шумско стручпо особЛ)е. Ми дапас има- 
мо око 190 молби ђака сарајевске рударске шко- 
ле, г. Матица лиферовао je опога који му je кап- 
дило посио, na штету оних који су свршили ту 
школу и који очекују да буду намештепи. 

Господо, у државним шумским предузећима, 
као mro je Шипад, држава треба да зпа како се 
газдује, мп међутим завршних рачуна не видимо, 
ne знамо ни шта je изгублЈепо ни шта je добиве- 
no, само знамо да то предузеке дугује 25 милиопа 
и 480 хиљада за шумске таксе, дугује порез и око 
12 милиопа радпицнма, око 15 милиопа у промету 
mro je задужепо, и то исто друштво купује г. Ми- 
нистру ауто за 330.000 динара. И o овоме треба 
Мипнстар шума и рудника да поведе рачупа. 

Што се   тиче рударства,    и ту je државпо га- 



954 XXXIV РИДОВИИ САСТАНАК — 13 МАРТА IS34. 

здинство испод сваке критике, ту се пс зиа ни ко 
пнје ни ко плаћа. Ту су сачуване све добре осо- 
биие које смо од Шваба наследили. 

Настао je застој и бнло je беспослице. Док 
неки приватни рудници животаре, дотле државни 
рудницн због рђаве администрације и њихових 
чиновника проиадају. Приватно рударство код нас 
фаворизује се, na je било и таквих случајева, да 
je г. Мнмистар Крамер за наше повериоце из Па- 
риза тражио да и.м се повећа издавање угља na 
700 вагопа. Како се међутим радници у тим при- 
ватним предузећима не плаћају, то je п()т|)ебно n 
то питање решити. Сад, господо, пастаје треће пп- 
тање o коме мислим да говорим, a које се мора 
решити, a то je пљачкање. Господо, ми нмамо у 
Министарству шума и рудника једпога чиновника 
који je плаћен као што се пз партпје 49, позици- 
је 1, види са 64.440 динара. Taj исти човек, no 
неком правилнику, поред ових редовиих п|)нпад- 
лежпостп, прима и тантијему. Сви ти чиповппци, 
чиповпички приправници n званичници оптерећу- 
ју овај буџет са 5,928.370 динара, за те исте људе 
предвиђене су и тантајеме no неком правилнику 
рударском, a no позицији 4 na страни 110 буџета 
и то: нз угљевика у Креки 550 хил>ада; угљеви- 
ка у Угљевику 180 хиљада; угл.евпка у Зеницп 
700 хиљада; угљевика у Какњу 650 хиљада; угл^о- 
вика у Брези 500 хпл.ада; угљевикз у Бањалуци 
200 хиљада, угл>свика у Масловарама 150 хил>ада, 
угљевика у Мостару 300 хиљада; угл>евика у Врд- 
пику 300 хпл.ада; угљевика у Велеп.у 400 хиљада; 
угљевика у Забуковцу 250 хиљада; угљевика у 
Сењском руднику 500 хиљада; руднику у Љубији 
300 хил>ада; жел.езарп у Варешу 600 хиљада; Ру- 
дарској задрузи Босниа 50 хиљада динара; Елек- 
трарни у Крекп 30 хиљада динара; ит.д. Te тап- 
тијеме, господо, вечито нас јашу и ми смо дају- 
liii п.их, упропастили један огромап капитал. Ово 
ne треба у будуће да се чини, парочито дапас, кад 
се захтева штедња n тражи редукција чиновника. 
Ово je пљачка, n њу треба спречити. Ja молим г. 
Министра да o овоме поведе рачупа, и да се ne 
бацају стотипе и стотипе хилЈада опамо где не 
треба. Господин Беланчић, као претседник управ- 
nor одбора у Зеници, добиће за 12 месеци пеких 
216 хнл.ада динара, a поред тога као чиновник 
картела жељезнога добпја 200 хиљада динара. To 
су, господо, огромне суме, и то ne треба давати 
л>удима no тим правилницима које су они самп 
писали. 

И нека се сада нико ne чуди што je нас 137 
потписало интерпелацију и тражило да се тај чи- 
повппк ca оврга положаја уклони, кад on има na 
расположењу око 600.000 динара годишњег при- 
хода. 

И, господо, овде n na овоме месту често сс 
i оворпло да ми тога човека ne трпимо зато, што 
je on Хрват. Ha, господо, n ГОСПОДИН Турппа je 
био Хрват, na се пнко протпв ibera није бупио, 
али ако та господа воде рачуна o његовом хрват- 
ству, зашто му опда ne прпговоре, зашто je, и 
поред оваких припадлежпости послао свога сина 
у Леобеп да студира, с тнм да за то време прима 
плату од дЈ^жавне железаре у Варешу у износу од 
1()00 динара месечно. Кад je већ некога хтео да 
пошаље, зашто nuje пашао неког сиромашпог Хр- 
вата na њега послао? Mu овде видимо један чисти 
материјализам и једпу народну срамоту. 

Нма jom једна ствар где држава као падзорна 
власт, и власт која води социјалну бригу — греши. 
Рударски nocao n рад, то je пајтсжп nocao у дру- 
штвеном животу. И ти људи имају своје специјал- 
но радничко оспгурање, које ваљда постоји због 
тих несрећа од пре 100 година. Постоји рударска 
болесничка братипска благајна, у коју једап део, 
једну половипу улажу радници од своје надницс. 
a другу половппу власници рудника, na било да 
су опи приватна лнца или држава. И. господо, 
дакле та установа која je с пајбол.им намерама 
хтела да изврши своју мисију, ona je na терптори- 
ји Боспе и Херцеговине у лањској години потпу- 
no ликвидирана. Преко два милиона динара улп- 
жеио je no наговору господипа Беланчића и пр 
вршиоцу дужности претседника тс благајпе и у- 
праве неког Карла Тпболда, Југославена чисто- 
крвнбг, уложено je два милијона у трговачкс- 
обртничку и индустријску банку, која je пропала 
заједно с тим милијонима. A члан управИог одбо- 
ра те псте бапке г. Белапчић био je одговорап за 
овај nocao. Последица тога била je тобоже заплет 
na пеке имовппе господипа Тиболда, a сам r. ТИ- 
болд и далзе je остао прстседпик тога друштва И 
ради се како се ради. И сада стечепа права онИХ 
рударских радника, од којих су пеки радили 30, 
a пекн 35 годипа, та њихова стечена права скре- 
cana су за 30%, дакле за једпу трећину. И, речепо 
je, да болеспичка благајпа nnje у стањУ да испла- 
ћује, те им je скресапо то стечепо право. И те л>у- 
де, који су у јами провелп свој живОт и изашли 
из ље да се огреју супца и да се паједу од свога 
горког залогаја, тај Тиболд je упропастио и ии- 
када пнко за то ne одговара. Е, такп nocao, ročno- 
до, доводи до разочарења у масама у народу и 
да иема државних железница које плаћају зараду 
својпм службеницима, да нема пошта и телегра- 
(1)а и свих оппх, којп су везапп за државне јасле, 
—■ a овде се ради o дрЈкавним рудницима — веро- 
вало би се н верује се да je држава банкрот, /U1 

ne плаћа никако. 
И поред тврђења бившега министра господи- 

na Матице радницима се дугује no 70 до 90 пад- 
ница, како у комс руднику. Нико му ne верује и 
on јадан животарп радећи no мало. 

Све су то ствари o којпма и Министар финап- 
cnja као чувар кључева државне благајне, мора да 
води рачуна. 

Онда jom морамо замерити и томе, како су 
састављени извештаји прихода. Наведено je да liC 

приходи државпе желбзаре у Варешу бити 40 МИ- 
лијона дппара. Господо, то je прнход од готовог 
инвентара. Ми имамо тамо na лагеру преко 10" 
милијпа динара материјала и сигурно je неко из- 
вео закључак од готовог матерпјала и пзвео /n1 

се има толико и толнко да прими. Г. Беланчић је 
паместио једпога свога протежера пако je on ne- 
стручњак, јер je onaj монтаниста што вади ћумур 
И железо, паместпо ra je за управппка, паместио 
га je за директора железаре у Варешу. Taj 
nnje pol)en у нашој држави него тамо пегде ок^ 
Граца, али с обзиром na „дојчланд ибер алес". 
притисла невоља и on се сада oceha као Сло- 
венац. Taj nnje рођен у пашој држави, али пс- 
воља притерала и сад je он Словенац и трз: 
жи заштите. Зашто да се попуњавају места у Ва- 
решу и Зеници са тим страпим елемептима и Да 
им се дозволи да зарађују 20 и 30.000 динара ме' 
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сечно, a осим тога да добијају и разне тантијеме, 
"a и да вршљају како они хоће no тим предузг!- 
ћима. Сие су симптоматични изгледи ортаклука 
какног пема! 

Господо, овде има да се замери много и na- 
"али name браће Словенаца. Mani друг Павлич го- 
ВОрио je отворена срца, како je долазпо неки Чех, 
не знам у каквом послу, и они су навалилп да оти- 
мају благо нашега света, Терба имати мало скром- 
ности. Опу школу у Цељу подржава држава и та 
Нам школа лиферује свс неке штајгере, a нико од 
нас — и ако je рударство у Босни јако развијено 
;— мије дочекао да се отвори рударска школа у 
Зеници, a ми као нација п целина подржавамо ту 
Школу тамо у Цел,\-, гдс сс опи школују н овамо 
Долазе да се упосле. Ha и међу самнм ђацима, сту- 
Дентима те школе, прави се разлика, јер кад naum 
Дођу тамо, нађе се пски разлог као да су биле, 
свађе, н онда се из школе уклони. Они су прима- 
ли стипендије и било je малверзација тако да су 
te неки студенти бунили n због тога били искљу- 
Чени нз школе. 

Нека ове напомене буду са добрим намерама, 
a за остале ресоре моћи hc се псправпти. Алп ми 
овде највише осећамо, јер ne треба заборавити да 
У Босни има пет шестина спнх државних шума, да 
има пет шестина свих државних рудника и да се 
политика шумарства и рударства v Boemi и Хер- 
Цеговини ne сме и ne може у име Босне, a na ште- 
ту Босне водити. И зато ако се ne буде дала једна 
Изјава од стране онога који je одговоран за ова- 
кву политику шумарства и рударства v Босни, ми 
}'емо жалосна срца али ипак морати гласати про- 
тив овог Финансијског закона. 

Претседник др. Коста Кумануди: Реч има iin- 
Родни посланик г. др. Мплап Cplja Илић. 

Др. Милаи Cpl)a Илић: Господо народни uo- 
сланици, у предлогу Финансијског закона за иду- 
')у буџетску годину унета je и гачка 15) параграфа 
36 no извештају Финансијског одбора, која се од- 
FI

OCH na Крајишке пмокпе општине. Ту се предла- 
'Ке ц даје овлашћење Министру шума n рудника 
Да у сагласпости ća Министарским саветом /tone- 
te уредбу којом he у циљу одри<ања трајног'и 
Рационалног господарења пррписати ciie потреб- 
Не мере управне, привредне и финансијске приро- 
Де за реорганизацију санациду и олакшаше стања 
•^рајишких пмовпих општина. 

Прошле године донело je заступство имовне 
рпштине оточке један закључак, no коме све сво- 
Је niviMe и непркретности уступа у својину држа- 
ве, ne придржавајући никако сервитутно право na 
't шуме. ()ва имовна општина има шуме ко']ч 
Чретстављају вредност око 170 милиона динара, 
;| обавеза rio прилици пма 10 милиона динара, n 
те ее обавезе односе na дужни порез, општинске 
Дажбиие и na персоналне издатке. 

У овогодиштем њеном буџету биле су пска- 
Заие потребе са иеких 15 милиона динара и пред- 
^иђен приход од 3 милиона динара. To значи да 
ТУ имамо диференцију од 12 милиона динара, ко- 
Ja нема покрића, a у ову ди(|)ерепцију спадају ne- 
"одмцрепе обавезе из рани.јих година и ове ее 
обавезе сваке године све више и umne гомилају. 
Г1Ре, док je била поволгна коњуктура у трговини 
Дрвета, и 'доклс су се могле експлоатиеати шуме 
Koje су у близини комуникација, где je био јевтин 
"Ревоз, "ова имовна општина живела je од прода- 

je тих шума п продаје дрвета, mro га je израђи- 
вала у властитој 1)ежији. Дапас кад су промеп.Ј- 
ne привредне прилике и промењена коњуктура, 
ове имовпе општине ne могу да се одрже. Како 
видите пз њеног буџета ona ту има дефицит од 
12 милирна динара, или iie барем имати na концу 
годипе. Држнм кад je бнла Beli таква диспозици- 
ја код таквих рпштина, кад je донесен такав за- 
кључак да се one шуме етатизирају, бол>е je ту 
понуду прихватити и то са два разлога: прво што 
то државу ne би много коттало, јер one обаиезе 
од 10 мплппа динара односе ее na дужну порезу n 
na персоналне издатке. A е друге стране требало 
je ту поуду прихватити и зато да ее шуме ne из- 
вргавају девастацији, a neh су почеле да се дева- 
стирају. Ово стате mije еамо у Оточачкој имов- 
noj општини, него je сличпо стап.е и v првој бан- 
ској, n у другој банској и у Огулинској општини. 
Тако да се већина ових општина налази у таквом 
финансијском стању, да ne могу да плаћају своје 
чуваре шума n остали персонал. Држим, господо, 
да се ово овако крупно питање, једно питање где 
се ради o народној имовини, чија вредност изра- 
жена у новцу иде у милијарде, ne би смело реша- 
вати оваквим једпим амандманом, односно уред- 
бом коју he да донесе Министар шума у сагласно- 
сти еа Министарским саветом, него да би то пи- 
тап.с требало решити закрном у сарадњи Народ- 
nor претставништва, јер пема сумње да би се овде 
изнеле и многе подесне идеје, подеоне сугеетпје, 
које бп ее корисно законским изменама могле да 
упесу. Питање очувања ових шума, њиховог ра- 
ционалног искоришћаванЈа, ово питање може да 
се реши na диа принципа. Је.дан je принцш! ета- 
тизирап.а шума т.ј. узимање тих шума из поседа 
имовних општина у својину државе, да држава 
са њима управл>а из заједничког центра, mro у- 
осталом одговара n захтевима модериог шумског 
газдинства, a други je принцип самоуправни прин- 
umi. Ha том принципу основана je ова имовна ori- 
штина; a према стилизацији односно концепцији 
овога амандмана, изгледа да o етатизирању ne 
може бити говора, јер нови амандман то искључу- 
је. llcro ne остаје пишта друго ДО да се пмовпе 
општине санирају на самоуправној основи, на ko- 
joj су и основане. 

Било оиако или опако, one би данас требале 
да се етатпзирају зато, nno би to ono najoo.i.n n 
пајправилпијп пачип pemeiha тога питања. Али 
како je то искључепо овим амандманом, треба да 
се реорганизују и санирају na бази самоуправе. 
Алп има једпо na што нарочито морам да упо- 
зорим, a то je комоппацпја обадиа ова принципа: 
ет.атизирање и самоуправии принцип. Ta комби- 
пација ne може да се одржи, a најбољи доказ 
je Уредба Мипистра шума из године 1922 o у- 
правл>ан>у, службовању и газдовању са шумама 
имовних општина. Овом уредбом узела je држа- 
ва шуме имовне општине директно у своју упра- 
ву ne дирајући у приватну својину, али je и с- 
квипарирала службенике имовних општина са 
државним службеницима, дала им сва права и дуж- 
ности државних службеника, a ево шта то значи: 

Догађало се a n данас ее догађа, да су неки 
високи шумарски чиновници, који су у 111 групи, 
били премештени из каквих било разлога у дирек- 
цију шума имрвних општина. Тиме се знатно тере- 
in ovi.ier имовних oimiTima, јер no Закону o устрој- 
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ству имовпих општина, шеф имовне општине, Mo- 
rao je бити чиновник VI групе. Између осталих раз- 
лога, којн су допринели рђавом финансијском ста- 
њу имовних општина, и оно je једаи од тих раз- 
лога. 

Има, господо, овде још пешто. Овакав један 
чиновник, кад се премести из дирекцнје шума имо- 
вие општние, није везаи за ту имовну оиштипу. On 
сматра то за казну, и тај чиновннк ne може да се 
бави omiM радовима, којн се no шумској науци тра- 
же, који су радовп врло важип и најодлучнији за 
правилно функционисање шумске службе и за газ- 
довање шума. To су господарствепе оспове и дру- 
ге оспове. Ja знам случај, да једпа пмовна општина 
ради no једној господарствепој оспови, која je ста- 
pa преко 40 година. A та господарствепа ОСНОВа 
толико je застарпла и толпко се разилази од прнп- 
ципа, који су дапас у модерпом шумском газдип- 
ству, да то газдипство постаје неодржљиво н мора 
дати негативне резултате. Знам, господо, да je лањ- 
ске годипе изра1;еп једап законски пројекат o имов- 
пим општинама. Али и овај законски пројекат због 
комбиповап.а ова два припципа — етатизирања и 
самоуправпог принципа — доживео je толике ко- 
ректуре и измене, да je под теретом тих коректура 
пропао, и за тај се пројекат више ne зна. Како ре- 
кох, господо, пр овоме амапдмапу искључено je 
етатизирање шума имовпих општина, Beli те шуме 
имају да се реорганизују na самоуправном прпици- 
пу. Алн, извршнла се та реоргапизација, овако или 
онако, свакако je потребап падзор државне власти, 
али с друге стране треба избегавати сваку јачу ип- 
геренцију, која бн могла имати штетпог уплива na 
фпнапснје имовппх општппа. Треба дасе oua уредба 
и мере, које су у овој уредби предвиђене, што пре 
допесу, a нарочито мере, које су финаисијске при- 
роде, потребна je финансијска помоћ, јер без фи- 
нансидске пбмоћи пмовпе општине nelie моћи да сс 
одрже. Треба им отписатн дужну порезу, a уз то 
отворити креднт и дати им могућпости да се могу 
послужити кредитом, да исплате персопал, a napo- 
чито чуваре шума. Јер ако се то ne учиии, ne пла- 
ћање персонала, довело би до дезоргапнзације шу- 
марске службе, и до девастацнје шума. 

Ово сам имао да кажем приликом овога аманд- 
мапа. (Одобравање). 

Претссдиик   др.   Коста   Кумануди:   Има   реч 
г. Расто Пустослемшек. 

Rasto Pustoslemšek: Gospodo narodni poslanici, 
ovim Finansijski mzakonom biće konačno rešeno 

jedno pita-nje koje je za moj izborni srez od vital- 
nog značaja. Unatoč tome ne bih se javio za reč, 
da se nije jedan od gospode predgovornika već kod 
bužeta Ministarstva šuma i rudnika i sinoć kod ovo- 
ga zakona, osvrnuo na ovo pitanje vičući i preteći, 
da će prokleti svakog Slovenca, Hrvata i Srbina (A- 
lojzij Piivlič: To nije tačno!)... koji će se usuditi, da 
glasa za ovaj zakon koji je, kako je on kazao, »pa- 
kleno delo«. 

Premda mi dakle preti i proklestvo i ekskomuni- 
kacija, ipak držim da je moja dužnost, da branim 
ovaj zakonski predlog i da odgovorim na neispravne 
iniivode i neispravne ispade mirno i objektivno ona- 
ko, kako to dolikuje ozbiljnom čoveku. 

Reč je o agrarnoj reformi u mom srezu Gornji 
Grad tj. o delimičnoj ekspropriaciji šuma i pašnjaka 
na veleposedu gospodina ljubljanskog biskupa, koja 
će se provesti — nota bene — u sporazumu i sa pri- 

stankom  gospodina  biskupa samog,  (Alojzij Pavlic: 
To nije tačno!) 

Stvar je u ovome: Rešenjem Ministarstva poljo- 
privrede od 1() februara 1932 godine eksproprisane 
su bile šume 13 velikih poseda u Dravskoj banovini, 
i to u svima srezovima Dravske banovine osim u jed- 
nome, tj. u mome izbornom srezu Gornji Grad. Ov- 
de drži preko dve trećine sviju šuma u srezu u svo- 
jim rukama veliki posed Ljubljanskog biskupa. Ča- 
taiv posed meri služebno svega 12,107 hektara ili o- 
kruglo 121 kvadiadii kileoimetar. Ovaj posed nije 
nikakvo crkveno dobro, nego je, kako to izričito ka- 
žu i lundaciono pismo rara Friderika IV. od fi decembra 
МГ1 godine i bula Pape Sikstusa IV. od 6 aprila 1473 
godine dobro »incusae opiskopalis Labasonsis«, to je 
u našem jeziku хDobro stola ljubljanskog biskupa« 
(Pavao Maticši: Potpuno krivo citira!). 

Kad je tako, nema iiikavog razloga, da se za- 
kon o likvidaciji agrarne reforme ne bi primenio i 
na ovaj veliki posed, šta više, bilo bi upravo nepra- 
vedno, kad bi u celoj Dravskoj banovini jedino srez 
Gornji Grad činio u tom pogledu jedan izuzetak na 
taj način, što bi se agrarna reforma provela svuda 
u Dravskoj banovini, samo ne u ovome srezu. Bilo 
bi to nepravedno, a ne bi bilo ni nacionalno, niti u 
socijalnom,   ni   u  državnom   interesu. 

Naglasio sam već, da su dve trećine sviju šuma 
u srezu vlasništvo vlastelinstva ljubljanskog biskupa. 
Da je tu veliko zlo po tamošnji u pretežnoj većini 
siromašni seljački narod, ne treba da naročito pod- 
vlačim (Alojzij Pavlic: To nije tačno!). Uprava ovog 
veleposeda ne postupa ni danas sa narodom kako 
treba, a nije postupala s njime bolje ni u prošlim 
stolećima. Zato su bile u prošlosti ovde na dnevnom 
redu krvave pobune protiv biskupske uprave i če- 
sto su morali intervenisati da pokore rebele, austrij- 
ski car oružjem i rimski papa ekskomunikacijom. 
Oov ne tvrdim ja, nego katolički kanonik Ignjac Or- 
žen u svojim istorijskim delima, »Das Dekanat Ober- 
buiv< ^ "OdS benediktirerotift Oberburg«. 

Međutim 1 sa čisto ekonomskog gledišta već je 
bilo krajnje vreme, da vlaisti nešto urade sa ovim ve- 
likim  posedom. 

U rukan.a imam izvještaj službene komisije, koju 
je pre više godina poslalo Ministarstvo šuma i rudni- 
ka, da na terenu pregleda ovaj veliki posed, prouči 
njegovo ekonomsko slanje, te dade svoje stručno 
mišljenj. Mišljenje ove komisije, u kojoj su se na- 
lazili direktor šuma Metlas, šumski inspektor Ante 
Ružić i šef agrarnog ureda Mate Gregorović, napro- 
sto je porazno po veliki posed Gornji Grad. Komi- 
sija u svome izeveštaju podvlači, da je taj veliki po- 
sed sasvim zapušten, da se u njemu radi u protiv- 
nosti propisima i zakona i šumarske nauke i da mu 
preti neminovna katastrofa, te nakon tih konstata- 
cija kaže od reči do reči i ovo: 

^Pošto nakon toga svega, što se je na tome po- 
sedu od vajkada događalo a i danas se događa, da 
se vodi najbezobzirnije isisavanje i iskorišćavanje 
toga poseda, bez obzira na sve brojne ukore i odred- 
be vlasti, i nema apsolutno nikakva izgleda a još 
manje garancije, da će vlastelinstvo racionalno gos- 
pe danti, predlažemo kao neophodno potrebno, da se 
p ;sed uzme pod državnu upravu«. 

Konstatujući ovo, dodaje ministarska komisija 
još ovu interesantnu službenu primedbu. 

»Već godine 1907 bio je finansijski slom poseda 
neizbežan, da ga nije spasao pok. dr. Šusteršić, koji 
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je kod austrijske vlade u Beču izdejstvov«) za ovaj 
veliki posed državni zajam u iznosu od 600 hiljada 
zlatnik kruna uz kamatu jedan posto. Ali i ova nov- 
Cana injekcija nije mogla pomoći. Stanje poseda bi- 
lo je iz dana u dan očajmje i vlada je bila na kraju 
krajeva primorana, da naimenuje za ovaj posed dr- 
žavnog sekvestra. Sada su došli biskup i kaptol i vla- 
stelinska uprava do uverenja, dr.' spasa više nema. 
Tako su već 1912 godine počeli ozbiljni pregovori 
između biskupa i austrijske vlade, da austrijska dr- 
žava posve otkupi ovaj posed. Pregovori početkom 
1914 god. bili su već toliko napredovali, da je trebalo 
samo još da se ugovor defirtitivno pdtpiše. Ovim 
ugovorom država bi brisala zajam u iznosu od fiOO 
hiljada kruna, te doplatila još milijon kruna, i posed 
hi prešao u nejene ruke t. j u ruke bečke vlade. Ovu 
činjenicu naročito konstatujem i podvlačim (Alojzij 
Pavlič: To nije tačno!). Kada je dakle bio gospodni 
biskup pre 20 godina: spreman, da posed proda au- 
strijskim, tuđinskim vlastima, da li bi bilo sada u 
naše vreme, u našoj slobodnoj narodnoj državi mo- 
ralno, plemenito i pratriotski, kada bi hteo da uskra- 
ti da na osnovu agrone reforme vrati obradivu zem- 
lju, šume i pašnjake siromašnom seljaku, Coljeskanje 
i odobravanje) onome, kome je ova zmija u svoje 
vreme bila nasilnički oduzela?! 

Na kraju držim da će biti od interesa, ako spo- 
menem još  jednu  stvar. 

II davno doba srednjeg veka pre više od 500 
godina feudalni sopstvenici ovih dobara bili 
su kaluderi benediktinskog manastira Gornji 
Grad i njihovi trospodari čuveni Celjski grofovi. 
Poslednji od onih grofova bin je IJrlih II, koji je 
vladao zcmljamn od slovenačkih Alpa pa duboko 
dole u hrvatske i sprske krajeve kao oalatin ugarski 
i tutor mladog utrarskog kralja Ladislava Postuma. 
Igrao je jednu od najuglednijih uloga u tadašnjoj 
Evropi. Baš pre 500 eodina, godine ИЗЗ, venčao se 
je Ulrih, kojega su Srbi poznavali nod imenom Orlik, 
sa Katarinom, ćerkom despota Durda Brankovića- 
Smederevca. U bračnom ueovoru između IJlriha Celj- 
skog i Katarine Smcderevske ustanovljeno je bilo — 
iznosim to radi vanredne interesantnosti — da će 
Katarina zadržati pravoslavu venru i da budu i sva 
deca iz ovoga braka vaspitana po načelima pravo- 
slavne crkve. Ako bi deca Ulriha Celjsko« i Katarine 
Smederevske umrla pre. nego otac, mostio bi se de- 
siti, da bi Slovenci imali već u davno doba srednjeg 
veka oravoslanve vladaoce. Godine 1456 ubio je Ja- 
noš Huniadi u Beogradu Ulriha Celjskoga. U smfelu 
između Ulriha i Habzburgovaca zaključenog ueovora, 
pripale su zemlje Celjskih grofova, pošto Ulrih nije 
ostavio dece, caru Fridrihu IV. 

Udovica Katarina nije pristala na ovaj ugovor, 
te je pokušala da oružjem brani svoja prava. Ali 
Habzburrovac bio ie iači, te je potukao njezinu 
vojsku. U ovoj nejednakoj borbi verno su potpoma- 
gali pravoslavnu udovicu pokojnog vladaoca i go- 
spodara kaluderi manastira Gornji Grad. 

Car Fridrih nije zaboravio, da su katolički be- 
nediktinci bili u borbi za celjsku baštinu uz pravo- 
slavnu udovicu-groficu. Osvetio im se. Godine 1461, 
oduzeo je kahulerima feudalno dobro Gornji Grad, 
te ца poklonio ljubljanskom biskupu kao menzalno 
dobro. 

Pitam da li nije naša moralna dužnost, da ispra- 
vimo istorijsku nepravdu, učinjenu aktom Habzbur- 
govca Frederika IV godine 1461 na taj način, da vra- 

timo zemlju i šumu oonme, kome je od vajkada pri- 
padala — našemu seljaku?! Tako ćemo se najbolje 
odužiti svetloj uspomeni Katarine Smederevske-Celj- 
ske, koja je prva između jugoslovenskih vladalaca 
podigla mač, da spase slovensku zemlju iz pandža 
nadmoćnih Habzburgovaca! (Pljeskanje i odobra- 
vanje). Kako bi neko mogao tvrditi, da je učinjena 
Katoličkoj crkvi u našoj državi agrarnom reformom 
nepravda i da je u pitanju ove reforme bolje prošla 
Pravoslavna crkva, koja je bila navodno favorizirana, 
konstatujem na bazi službenih podataka u Ministar- 
stvu poljoprivrede, da je bilo od celokupnoga poseda 
Rimokatoličke crkve u našoj državi u iznosu 110.436 
katastarskih jutara, eksproprisanih samo 25.523 kata- 
starskih jutara, a ostavljeno je crkvi 84.912 katastar- 
skih jutara. 

Da vidimo sada, kako je to bilo sa pravosavnom 
crkvom? Država je eksproprisala od celokupnog po- 
seda Pravoslavne crkve u izmeri 62.848 kat. jutara 
29.435 kat. jutara, a ostavila Pravoslavnoj crkvi samo 
33.412 katastarskih jutara. 

Državna vlast je dakle oduzela agrarnom refor- 
mom Pravoslavnoj crkvi skoro polovinu njenoga po- 
seda, a Katoličkoj crkvi samo jednu četvrtinu, za- 
pravo jednu petinu. (Pljeskanje). 

Ko je onda u jugoslovenskoj državi favoriziran, 
katolici ili pravoslavni? Neka o tome sudi nepristra- 
sna  javnost!   (Pljeskanje). 

Time završavam. 
Ja i moji drugovi iz Dravske banovine, osim 

jednoga, naravski- glasaćemo za Finansijski zakon i 
za ovaj budžet. (Burno odobravanje i pljeskanje. — 
Nastaje objašnjenje između pojedine g.g. narodnih 
poslanika). 

Pretsednik dr. Košta Kumanudi: Ima reč g. Sve- 
tislav Popović: 

Др. СБетислав ПоповиИ: Господо пародпн по- 
слаиици, критика ■скупштшгске мањине била je у 
добром делу намењена члаиу 48. (Настаје препир- 
ка n обЈашњавање између народних посланика г.г. 
Расга Пустослемшека и АлоЈзија Пввлича). 

Потпретседник др. Авдо Хасанбегови!!: Госпо- 
до, молим вас заузмите своја места и умирите се да 
би г. riorioBuh могао наставити свој говор. (Жагор 
i! објашњавање и даље трају). 

Господо, прекидам седницу за кратко време. 
(После прекида) 

Потиретссдчнк др. Авдо Хасанбеговић: Госпо- 
до, пастаил.амо рад. Има реч г. др. Поповић. 

Др, Светислав Поповић: Предлог Финапсијског 
закона који je дошао пред Иародиу скупштину из- 
лазиће пз Мародне скупштиие га снлма одликамл 
повећавања u умножавања тако да би га тешко 
било позпати кад се cpamin ca оним предлогом KO- 
JU je поднела Краљевска влада Народном претстав- 
ништву. Било би желети кад би г. Министар финан- 
гија, чијој je саиеспостп n чијем je рачумевању у 
спело да заведе ред у iiamoj финан^ијској адми 
нистрацији, успео да заведе ред и у нашем финан- 
сијском законодавству. Многострачз иницијатива 
која долазп од стране Краљевско владе и од črpa- 
ne иародних послапика измењала ie Финапсијскп 
закан толико, да се решење Скупшгине не покрига 
са оним предлогом, за који je имао Указ, када ra 
je поднео. Многобројност питања која треба pe- 
ni mu Финансијским закопом није кадра да по- 
Mome томе да поклонимо сву пажп-у тим питап.и 
ма '/i решимо nx опако како их rpd^i рсшити. 
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II иачин како се свршава прстрес буџега, не 
даје све one потребне rapamuiie 5ез којих гс, ис 
можда ne би могао допети добар закрн, него без 
које се у зсмл>н не може створити увереље да су 
добри закони доиети. 

Доношење финансијских одредабз у послед- 
п.ем моменту, и часу кад je завршена буџетска 
дискусија и у часу кад je и иретрес Финансијскбг 
3'iKOHa у Народној скупштини толико одмакао да 
иародпи посланици ne могу више узеги учешћа у 
претресу нових предлога, треба избегавати у сва- 
ком случају гдс се иитање можс peuumi арукчије, 
гдс се може решити бол^е, стручније и уз веће у 
мирење јавности. Разумем, господо посланици, да 
г. Министар финансија још mije могао псстићи о- 
нс резултате који се желе. Многе незглзе које су 
Hat задеоиле, у првом реду призредне прнроде п i. 
баш ако хоћете да кажем, у вези с тим и незгоде 
нолитичке природе, пзискују хитно и MHrracrpat-o 
законодавсгвр, Наш народ очекуј?, са правбм оче- 
кује од enoje државе, дакле од свих o/ii ггворних 
чшшлаца, да, колико je то иогућс и ritnpedHO, у- 
чине што треба да се закоии саобразг п^литичким 
и привредним потребама народ§. Кзпршнмо стпар- 
nn претрес и допесемо мериторна решеи.а. Мпого- 
страност послова није допустила ла тс овде у На- 
родпом претставништву учинимо и аретресемо 
ствари са свом озбиљношћу a, MaivvTnn, хитна je 
потрсба Н)Нховога решења, онда, нсјо ■"шло друго- 
га излаза из ове ситуације него онај који je Кра- 
л.свска влада предложила Финансијском одбору a 
који Финансијски одбор предлаже вама на при- 
;<ват: a то су одредбе члана 4S тЈчке м) предложе- 
ног Финансијског закона. Кад говорим b ов<1ме 
i/iaiHy, ja aiM свестан да Народно претставништво 
преноси тиме великн део na мождз n целокупну 
законодавну власт, na Министарски Савет. 

Несумп)Пво je то најважнија одредба Финан- 
сијског закона и ja разумем да су наши посланички 
другови из скупштипске мањине узели нарочито ту 
одрсдбу да joj праве замерке. Међутим ja ne бих 
могао разуметп да се o њој даје коначап суд, im 
оцепа изриче, пре no mro њезппо извршење даде 
могућности за оцепу резулуата. Ja не бих могао 
примити аргументацију коју je ивнео nam много- 
поштовани друг г. Метикош, у крјој чини апел na 
Народно претставништво да чува своја права и 
свој углед. Нисмо мп, господо, овде v Народном 
претставништву да чувамо своја права и свој уг- 
лед, него да помогпемо да се народни послови до- 
бро свршс. И ако, господо, то ne може бити no дру- 
гу цепу, опда морамо за добро свршавање народ- 
пих послова дати сваку жртву, na дати и своја „пра- 
ва" n свој углед. Ja мислим, господо, кад тако чи- 
нимо, да се крећемо потпуно у правцу one полити- 
ке, за коју смо тражили од народа поверење и за 
коју смо добили од парода поверење 8 новембра. 

Чипи сс замерка од стране опозиције да овакво 
npenomeii.e законодавне власти na Крал.евску вла- 
ду, нема политичке могућности, због тога што je 
Крал.евска влада партијска, шјо je партија осно- 
вапа n организована na једпом програму, одкако 
с\ пзвртепи пзбори за пародне послапике. Ja ми- 
слим да се ту мешају две ствари. Осим онога пар- 
TiicKor програма, који треба Југословенска нацио- 
нална странка да изврши на сваком месту, na и у 
Народном претставништву, постоји jom нешто ви- 
ше, постоји држашш програм, програм заснрван na 

манифесту од 6 јануара, који je добио у Уставу од 
3 септемпра инструменат за своје cnpoBoheite. И 
онда, кад nac je народ бмрао, on нас je бпрао за 
извршење тога програма^ и кад ми, у часу кад у 
нашој целини, у нашем великом броју, ne можемо 
решавати са потребном брзином и интензивношћу 
сва питања која треба решити, дајемо Министар- 
ском Савету, Краљевској влади, овлашћења поме- 
пута у чл. 48 м., онда, господо народни послапици, 
кад то овлашћење доведемо у везу са чл. 77 namer 
Устава, онда то значи да ми задовољење пародппх 
потреба овога часа предајемо у руке врховног за- 
точника народног јединства n државне целине, и 
врховног заштитника свагдашњих интереса наро- 
да n државе, Ту бих ja, господо, желео да подвучем 
јасну одређену линију. У извршењу тога национал- 
nor програма, тога државног програма, који je до- 
био своју формулацнју у шестојануарском манифе- 
сту, ми имамо за собом цео народ. Ja верујем, да 
ми n у извршењу namer партијског програма имамо 
за собом повереше велике већине нашег народа. 
Али, господо народни послаппцп, no том попереп.у 
na том   програму   изабрани  су  само  члапоии   on- 
штппскнх одбора, где je nama партија v целој зем- 
љи победила, али ми, Народно претставништво, ни- 
смо na томе пррграму бираки.   (Др. Ииколц Ксше- 
љевпћ: Света се оз6иЛјНО ma.ni!). Пе, драги Кеше- 
љевићу, ja говорим ono што осећам, ja желим у 
овоме часу да  подвучем  коптипуптет југословен- 
ске политике  и  да учппим   извесне копстатације, 
које држнм да je потребно учинити, да ne би гре- 
шке, које су неминовне и у администрацији n у no- 
лнтици, грешке, које долазе од појединих л.удп, 
или ако баш хоћете, n од ЈугрСловенске националне 
странке, приписивале опом велпком пацпопалпом 
програму, који стоји изнад nac, и који треба да je 
врховна база за политичко определ.пвап.е свих чла- 
нова  парламента  и  свих  одгоиорпих  чипилаца  у 
OBOJ држави, na  n сваке Крал.сиске владе. Ja, го- 
сподо, говорим то збОг тога, штр се у јавности,. 
na и у овој Kviiii пјавл.ује гледитте. МИСЛИМ да je 
чак и уважепп  nam друг г. др. Метикош, то на- 
рочито подвукао, да Народно претставништво у q: 
воме часу предаје власт шефу партаје већине, врло 
уваженом и поштованом г; Узуновићу. Ja бих хтео 
да овде копстатујем — ово je моје личнб мишље- 
n,e n убеђење ^— да би свако такво резоновање би- 
ло norpemno, због тога mro се за парламептарпу 
владавипу, за извршење једног партијског програ- 
ма, траже две napinje. Две партије, којс on моглс 
да буду подједнако јаке, n које бп могле једна дру- 
гу да одмењују на власти, и дотле, док постојп је- 
дна партија, која je толико јака и снажпа, да друге 
партије у земл.м према њеној снази, нећу да ка- 
жем ишчезавају, или бар ne претстављају довољНЈ' 
снагу да би je могле заМбНити као партиска влада 
— опда кад ствари тако стоје, опда je nama наЦИО- 
нална дужност и nama свест o одговорности, ио 
само према оппма, којп одобравају нашу партиј- 
ску политику, него и према опима, којп можда на- 
шу партијску политику ne одобравају, n воле овУ 
државу исто опако, као mro je воле n onu који o- 
добравају ту политику, n xolie да служе тој држп- 
ви, кар и omi који одобравају nam партијски раД. 
онда се мора nama naprnja поставитп na додтојнУ 
висипу, na и кад ne би било јасних одредаба У" 
става, морала би се клопптп тражења. да се власт У 
овој земљи врши у име name партијске већине. 
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Ja поред свега тога делим мишљење нашег no- 
штованог друга г. Метикоша, да je скупштинска пс- 
hima одговорпа ие само за преношење закоиоданпе 
власти на Министарски Савет, него да ће бити под- 
једнако одговорма и за ono, како he Министарски 
Савет ту власт вршити. 

Лесте, госиодо народни посланици. nama je ду- 
жност да оиде у Народном претставништву по- 
ступимо према расположењу народа и иарод упо- 
знамо са свима потребама земл.е, са свима оним 
нсопходннм мерама које доиоси еа собом еитуа- 
ција зсмлјС, na бнло то повољно \i.nn ne било, н кад 
гласам за члан 48 м, ja гласам, господо народни 
посланици, у пупом поверењу да he извршиоци др- 
жавне политике питања која треба решити, решити 
са пуном стручности и пуним разумевањем, kao и 
пуним смислом за одговорност и унапред примам 
n ja као народнн посланик одговорност за ono што 
he бити извршеио no тогм овлашћењима. (АлоЈзиј 
rUmjiim: A савест?). Moja савест je потпуно мирна, 
јер Mii вера у Устав и у компетепције одоеђене У- 
ставом даје пупо јемство да he рад niiii како треба. 
(Алојзиј Павлич нешто добацује). Ja сам далеко 
од те претензије коју пма no пекп nam друг да 
себи присвоји право арбитра; ми уопште овдс im- 
смо арбитри, ми смо овде да служимо народним 
интересима и ништа више. (Одобравање). 

Господо, MII смо дали Пладп једпо вслико и 
mnpoKo овлатћепЈе, овлашћење за решавање цслс 
материје опога mro he бити за годИну дана na дпев- 
noM реду. Поред тога овлашћења мп смо v Фниап- 
сијском закону no тражењу Краљевске владе унели 
и мпога специјалпа овлашћења, парочито овлаш11е- 
ња коja су већ садржана у опом генералном овлаш- 
l.eii.v члана 48 м. (Александар-Така Додић: Да неће 
Влада да nac распусти?). Па сад, o томе Кемо ro- 
Bopirm напољу, a ne овде. Колико сс год и могу 
разумети таква овлашћења, нарочита и посебпа, те- 
тко je разумети ако се та овлашћења вежу sa po- 
кове који су тако кратки да je тешко веровати да 
he се послови које треба свршити и моћи свршитн 
онако како треба. Нека ми буде дозвол>епо, госпо- 
до народни посланици, да из склопа тих одредаба 
извадим само једну, опу која се пред вама палази 
у малочас раздељеном извештају Фипапспјског од- 
бора и v којој je садржан предлог одборски no чл. 
48 ml Финансијског закона. У томе члану Финан- 
сијског закопа предлаже се да се атар београдске 
општине iipomiipn. (Један глас: Кра.јње je време!). 

Господо народпи послапицп, кад говорим o о- 
вом питаи.у, ja говорим са пуно радости, occhajvhn 
сву част тогада ћу од данас или од сутра бити и ja 
грађанин југословенске престопице. (Пл.ескање н 
усклицн: Жпвео!). И свестаи сам тога момента. Пет- 
'naecT година je требало одкако je проширена др- 
жавна граница да доНе до спајања општина. To се 
je само тако могло догодити, јер нисмо сврш&вали 
проблеме којс je требало свршавати; Кад се je на- 
пример цео Земун интересовао зато кад и кога да- 
na и на који памип he доћи у састав београдске on- 
ттипе, благодарећн нерешавању тог питања могло 
сс je догодитн, да no пеко отвори питање, да ли 
Земун, који једва чека да дође v састав београдске 
Општине, да ли тај исти Земун хоће да иде са Бе- 
оградом или хоће неко федералистичко или сепа- 
ратнстичко уређење и да између Београда и Зему- 
na постоји грапнца, која je вол.ом И снагом name 
нације ишчезнула. 

И као претседннк земунске општипе ja сам 
предуаео акцију, која je би-и потребна да се io 
tiiajaibe општина припреми lep ако хоћеге, госпо- 
ло народни посланици, ннј« то тако Једноставна 
сстЈлр, укидаље једне општлие са развијеним жи- 
вс.том ii утврђеним правним ио.з^тком, OHO не може 
ла се изврши без озбилзне припреме и закоиодав- 
ne n административне природе. 

Ja помињем само Земунј али кал говорим o 
Згмуну, a мислим na свих 14 општнна које се rio 
томе предлогу пмају спојпти са Београдол!, ми- 
слим, на њихову самбсталну имовкну, Ви анате из 
ранијег спајања појединих сеоских опипина са 
опттипом београдском без претходног договора п 
споразума између тих ■општина, да су настали мно- 
гобројни спорови, који су били предмет расправа 
нзбраних судова. И сигурно почевши од општине 
вишњичке, na све до општине овчаиске, има свака 
општина велики комплекс пптап.а, која бп имала 
да се реше у споразуму са београдск«м оптпптм. 
Решавање тпх шпања. могуће je док посгоје све te 
oimmine као такве. Чим општине престапу јсдап- 
пут да постоје и изгубе своја претставништва та- 
да, 1Ч)сподо иародпп послаиици, иема могућности 
за праиилпу лпквидацпју тих одпоса, јер пзвеспп 
односи могу се peimrni само између два лица која 
постоје. 

Господин Миппстар упутратп.пх послова у- 
чинио je пзјаву у Финансијском одбору да lic ca 
овом законском одредбом дато овлашћење Кра- 
љевске владе користити да потпуио обезбеди за- 
штиту пмовипскпх пптереса појединих делова под- 
ручја те пелике престоничке смшггине, 

Ja мислим да je то неопходно потребно да се 
учиии бар пакпадпо, али да ће то бити могуће 
учинити само тако ако се поред опттег претстав- 
пиштва, поред одбора београдске општине, буде 
формирало за лпкпидацпју свих тих одижа иосе- 
бпо, локалпо претставништво, na макар иао про- 
лазна фаза. 

Можда he у сеоским општппама овај закоп- 
ски прсдлог naiilm na мање разумевап>е него у 
земунској omimimi, вероватно због тога што je 
земупска опттнпа no својој структурл градска 
општииа, дакле исто привредне структурс као бе- 
оградска општипа. Што се тиче сеоских општпна, 
ту ће бити разумеваље мало слабије. И ja бих на- 
рочпто молио Краљевску владу и г. Мппистра уиу- 
трашњих послова да воде рачуна o томе да, уко- 
лнко je мени познато расположење народа, a то 
je у моме нзборпом срезу, у oumnimi Бежанија, 
постоји велика бојазаи да неће сел.ачкп народ у- 
след овога спајања изгубптп ona права, која je до 
тада имао, како у зе.мл.итпој заједппцп, тако и у 
Петроварадппској пмовпој општипи. 

Иако би било боље да се законом предвиде- 
ло све да ова адмнпистратнвна спајап.а иеће има- 
ти пикаквих теткнх последица. Ja бих желео да 
je Влада ову сгвар спровела na oaiOBV опттсг o- 
влашћења које je имала У року од 19 даиа која 
jom стоје na располагању за ликвидацију општп- 
на, тешко he битп сва im rama решити добро и раз- 
борито. Ja бпх желсо да je Краљевска влада no- 
ступила другим начином због тога, што he овако 
доношепЈе ове закопске одредбе у, 12 часу можда 
иегде учинити импресију као да je то једна ствар 
која се докосила тако у последН)ем часу због тога 
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да бн се могла иаметнути, да не би бнло ометано 
ни са које странс. Ja сам дужан са овога места из- 
јавити да je та бојазан неоснована, колико ja зиам 
и желим то да кажем. Сваки земунац и оваки бе- 
жанинац воли Београд и гледао je у Београду 
кроз чнтав век нзвор слободе; полагао je у Бео 
град оне наде које су му биле потребне да би Mo- 
rao издржати до слободе. Али he једчако бити жао 
и Земупу и Бежанији, да je ona ствара paljena на 
један начии који ннје добар. Бићс жао земунцима 
и бсжаикицнма да им mije дата могућност дз до 
остварења овога нјиховог сиа до1)е на њихову и- 
иицијативу — да дође на тражењс грађана земун- 
ских и бежанинских. (Одобраваи>с). Kao што ви- 
дите, господо иародни посланици, Влада нзвесно 
окупираиа другим пословима, иије видсла та рас- 
положења у Земуну и Бежаннји и није доспела 
раније да поднесе један закожжи предлог док je 
бнло могуИе да се изјасне o томе и заннтересовапе 
општине. Налазим да je то велика штета. Нека ми 
буде дозволзен један добронамеран прекор, да je 
пропуштека једна добра прилика да се покаже да 
они, који су иајближи Београду и који га најбо- 
л.с познају воле Београд и да траже да се с тим 
Београдом споје и да се у ibera угопе. Јер, то би 
био најбољи одговор свнма оиима којн тврде да 
између Београда и између појединнх делоаа наше 
државе иема унутрашњег једииства и да се оно 
мора држати силом. Погрешно je био пропуштеи 
један момеиат да би се иајеклатантнијс доказало 
да закоии иаше земЛ)е не одговарају пеким рас- 
положе11)Нма која не би имала подртче од доле 
иего да закони наше земље у потпупост,! извршу- 
ју расположеЈва нашега иарода. Ja сам са својнм 
друговима и у Финансијском одбору из тих разло- 
га предлагао Крал>евској влади да сс решењу 'io- 
га пнтам.а приступи .на други начин. Тиме ми je 
д^та могућност да узмем учешћа у оаој дискусијн 
и, пошто сам искреио казао како гледам na тај 
проблем и грешке које су том прнликом учињене, 
разуме се да ни ja ии мојп другови пародпи по- 
сланицн који смо потписали ово одвојено мишлзе- 
ње за случај да Крал)евска влада остане чри сноме 
предлогу остајемо и даље при својој i:pnrHmi, али 
hcMo, одобравајући ппте буџет, гласати » за овај 
амапдман it водећи рачуиа o потребамп садашњи- 
це, и гласатн за Финансијски закон. (Одобравање 
и пЛ|.еокан>е). 

Потпретссдипк др. Авдо   Xacaii6eroBiili:   Мма 
реч господин Министар унутрашших ..ослова. 

Мшшстар унутришњих послова Живојип Лази!) 
Господо народни посланици, ja бик желео, да вам 
објаоним, зашто je ово пнтање спајаи.а Земуна и 
осталкх општана око Београда са Београдом до- 
шло свако на брзу .руку пред Скутптпиу. Потреба 
хитног решења тога питања наметнута je везива- 
и.ем Земуна и ових општина са друг стране Саве 
и Дунава са Београдом иовим мостовнма преко Са- 
ве и Дунава, којима су исте општине, a спетЈЈално 
земунска, на тај иачин и стварно везане са бео- 
; радском општином. Tepenu па DHOJ страни у коју 
воде мостови, постали су на мах прворазредни Te- 
penu за изграђивање, те се па јагму купују, na če 
BCh почели подизати кућерци и пасеобиис исто n- 
нако, као што су иста створена чскада na свој 
сграни на брзу руку у виду разпих Латагаи-мала, 

jKoje сада дају толико тешкоћа београдској општи- 
ни, како да их се реши и опклони ругло нз престо- 

нице. И због те бојазни и сам гоаподин Министар 
грађевина покренуо je питање, како да се обезбе- 
ди правилпо изграђивање тих тереиа, и пашао je 
за најбоље, да се грађансми прописи престонице 
Пјитегпу н тамо. Кад je то пигање г.ссподин MH- 
нистар грађевина исгакао, опда се нашло, да je 
најбоље извршити сједињењее земунске општинеоа 
боградском, и на raj начин обезбеднтп правилно 

[изграђивање г> у вези с тим и Са осталим општина- 
ма које се налазе око Београда и чије се везнва- 

■ње показује такође као потребно (Мплопаи Лазп- 
pennh: A шта ће ове све општине из Шумадије у 
Београду?). Објаснићу то доцније, г. Лазаревићу 
Овим с хтело да се везивањем земунске и беогрстд- 
ске стране сжонча оно, mro стварно већ постоји, 
јер Београд и Земуи чине сада1 несумњиво једну 
целину. Прн доиоше115у oi:e одлуке, ггспјдо, MU 
смо i!ecyMibHBo рачунали Сл оним распг.ложси.има 
Зсмунаца које je н господич Пбповић истакао, a 
које сс маннфестовале у толико прилика и o који- 
ма je г. Поповић још као градски пачелиик Земуна 
давао израза o тим расположсгппма својих сутра- 
ђана, да се земунска општипа споји са београдском 
и постану грађани престопице. У Финансијском 
одбору било je приговора, да ли he се na нреме у- 
редитп све оио, што треба на време урадитн пово- 
дом свог спајања. Господо, кад je Краљевска вла« 
да то предложила, oira he се и постаоати да се у- 
реди све ono, што овај амандман и пвај закон o 
изменама и допунама изнскује. Ha првом месту, до 
одрс1јенога рока васпоставиће се потребна власт 
Koja he отправљати послове из падлежиостп тих 
ошптина, све док не регулишу споразумима и у- 
рсдбама na које je Министар предложсиом закон- 
ском одредбом овла11111е11. 

Настаје питање, зашто су и ове друге сеоске 
општине око Београда присаједнпЈене општини бе- 
оградској? Оне су присаједињене зато што се Бе- 
оград велико.м брзином и нагло шири тако да 
својом пернфернјом Beli доидрује те општине, Ko- 
je he се убрзо и теренски везати. C друге стране 
свс те сеоске општнне у околини Београда, са ко- 
јима се Београд додирује, имају повезане економ- 
ске иктерссе са Београдом, a такође се и грађевин- 
скн додирују, те Београд као престоничка општи- 
на треба да мма известаи улицај на изграђивање 
тих околинх места, која су у пепосредпом додпру 
са Београдом. Њнхово изграђивање треба да за- 
довољи естетичке и хигијепске интересе, али и у 
складу са њиховим досадањим економским инте- 
ресима и могућностнма. Иа тај начин та he места 
око самог Београда постатн тежи.а, да се ни са 
и>нма пред странцима не постидимо, a да од сада 
и својим гра1)евинама даду у сваком погледу бо- 
л>е погодности од садањих. 

ETO, господо, TO су били разлози који су опре- 
делили и мене и КралЈевску владу да сс створи о- 
ваква једна увећана престоничка општина, како 
je то pa^eiio м у другом свету. Мпоге велнке ва- 

роши из разких иитереса, a иарочито грађевин- 
ских, санитетских и безбедносиих иикорпориралс 
су прсдгра1)а и насеља око њих и тако су створе- 
ни велики градови, као што je случај са Бечом, Па- 
ризом, Берлином и другим. Код нас није било тих 
амбицнја, да се прави неки велики Београд, него 
je била [само жеља да се задовол.е изложене по- 
требе Београда и околине. 

Ja бих с тога молио господу пародие    посла- 
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иике, да овај амандман овако и прнме и да буду 
уверени, да he све сугестије претставишса оннх оп- 
пггииа, које се укидају као и г. др. Светислава По- 
повића и друге заинтересоване г.г. посланике би- 

■ ти добро дошле када се буду радиле Уредбе које 
нма да регулишу питања која проистичу из 'ових 
измена н допуиа. (Одобраваи.е и пл>еска11>е). 

Потпрстссдиик др. Авдо Хасанбеговић: Реч 
има народни посланик г. Савковић. 

Илија Савковић: Господо иародин послаиици, 
у ФинанСијском закону предвиђеп je амаидман, ко- 
јим се у Закону o атару општине београдске од 2 
октобра 1929 године додају иеки нови ставови, no 
којима сс атар општине београдске 1троширује та- 
ко, да десет општина Среза врачарског и то: Ви- 
шњица, Мирјево, Мали Мокри Луг, Велики Мо- 
кри Луг, Јајинци, Ресник, Кумодраж, Киежевац, 
>1<арково и Железник — од 20 колико их свега има 
oiij срез — које су чисто сеоске општине, потпа- 
дају под београдску општину и на тај начин гу- 
бе своју самосталност. 

Сматрам да je доношење овога амаидмана би- 
ло потрсбио само и једино у том случају, ако то 
користн дотичним општииама, a никако ако то 
niTCTii њиховим иитересима, a друго било je по- 
требпо да се и те општиие питају, да ли оне при- 
стају или не пристају на то ciiajaihe ca београд- 
ском општипом. A ja тврдим да je овим аманд- 
маном ианета огромиа штета како иптересима тих 
општина, које су изгубиле овим своју самосталност, 
та^ко и иитересима београдскс ошптине, са ових 
разлога: Општина београдска због тога ће морати 
да обрати пажњу иа уређење тих крајева, што he 
бити скопчано са1 великим финансијским издаци- 
ма, a ми знамо да општипа београдска нема до- 
вољно материјалних средстава ни за ypei)eii>e свих 
потреба центра, a сеЛ)аци из тих бпштина губе о- 
громно, j ep потпадају под одредбе грађевинског и 
санитетског закона, крји je убиствено штетан no 
њихове иитсресе, јер iie морати убудуће за све о- 
правке и за свако подизање ма какве било зграде, 
тражити одобрен^е од гра^еаинског одбора, што 
je скопчано са великим материјалпим нздацима и 
великнм тешкоћама, a друго н зато, што no сапи- 
теском закопу неће моћи да држе стоку, ono од 
чега опи ifajumne жпве. 

Са тих разлога ja молим Народпу скупштину 
да ne прими овај амапдман, пошто je штетап no 
интересе и београдске oninrnne и питересе onurni- 
на, које треба да припадпу под падлежпост on- 
штине београдске. 

Пптпрстссдиик др. Авдо Хасанбеговић: Има реч 
пародпп послапнк г. Миловап Лазаревић. 

Миловам Лазаревић: Господо народни посла- 
пици, na први поглед, предлог г. Мипистра уну- 
трашњпх дела којим се иде na то, да близу поло- 
вину врачарског среза са 10 општина прпсајсдппп 
у састав београдске општипе, ne изгледа мпогима 
тако круппо питаље, већ пре изгледа као једпа о- 
бичпа ствар. He стоји тако, господо. Жпвот и рад, 
скопомскс и социјалпе прилике парода ових on- 
штииа, који се без потребе овпм неоправданим 
мерама узпемирује у п.еговом жпвоту, различит je 
од живота грађана варошкпх n градских општипа. 
Никакав оправдан разлог ne стојп да се ово спаја- 
ii>e врши. 

Најзад, грађани name земље, ne живе под ne- 
ком врстом окупацпје да се без n.nnor зпап.а и о- 

добрења, ова питап.а која засецају дубоко у ње- 
гов живот и п.сгову судбипу на овај пачпп реша- 
вају. Опи треба и морају да зпалу, због чега се о- 
iin једппм оваквпм прспадом, као mro je onaj, уз- 
немирују у своме дома11ем n земљорадничком жи- 
воту n због чега се њима n.nno спокојстпо овим 
препадима потреса. Дало би сс n разумети, да one 
оппгшпе које се грапиче са престопицом n yl)y у 
њен састав, алп откуд отптиие које cv скоро 10 
километара удал>епе од Београда и које се грапи- 
че са шумадијским селима, као што je на пример 
Железпик и Респик, да буду саставнп део престо- 
пичке општипе? Ако би се са оваквим препадима 
продужило, ко иш јамчи да се неће у овом npo- 
ширењу брзо стићи до Колубаре и Руднгика. Ово 
се ne можс и ne сме у нашој земл1П бсз зпап.т гра- 
ђапа допуштати. 

Ja се пптам, каква je потреба била, да сс овс 
удаљене општоне од пресгонице, оваквпм јелтгам 
препадом прпсаједињују престоппчкој опттшги. 
кад je тамо лруги живот и екопомски и соцјалии?! 
Ja се питам, господо, прекр пол>е, niiin се ппте- 
pecn имају овпм препадом да задовоље? Иптереси 
престоппце ппсу. Јер ja сумњам кад би се став- 
љало и било могуће дз ставп плебисцнт, да би и 
један грађанин гласао за прпсаједињење овпх се- 
ла престоппци! Нски лоуги полптички рачупи овим 
ммају да се подмире. Ja, господо. што се мспе Tu- 
ne, палазим да ja ne сме бити саучесник v једиом 
раду, где мпр и спокојство овога парола претреса- 
мо, и да стваралш код њих јелпо мишљење, да je 
ппо Наролна скупштипа која само no команди pa- 
;III, без обзира na пародпе иитересе. 

Господо, i a мислим да мп мопамо очут!ат11 по- 
нос, који треба да има ова прва југословепска На- 
ролпа скупштина. Ми TIC омемо једпом вредном, 
радном и поштепом пароду ла се замерпмо, и да 
пдемо протпв пптереса и против животл тога na- 
ролп. Зато вас молнм, да лобро размпслите o ово- 
ме. и ла овај ппедлог, ако Влала остапе при п>ем\', 
одбацимо, јер ie on штета:п no сељачки плрол, ко- 
in се присајед1111,ава овим прспадом, овим предло- 
гом. престоници. 

Господо, нмовипа, која тшетстапл^а стотичу 
хил^ада хектара. долази пол опорезивлп.е веће, ne- 
го mro je ло сада било. Господо, парод треба no- 
штелети, нарочито у овој кризи, какву всковп ни- 
су запамтили. n загго народ овпх сељачких општи- 
ш, Knin треба no овоме преллогу да rc присаједи- 
im ппестоппчко! општипп, треба ол тога поштеле- 
ти. ien ie то ienan вредап, ралан, честпт n поштеп 
наоол. Прпсајелипчти га, престоиици, значи омо- 
гућпти, ла се ствапају рпталпипп бољшевизма nn 
тим селима, iep друкчије сељак o томе мисли. a 
дпукчије ienan школовап, једап пптелпгентаи и је- 
дан култуппп варопппшт. 

Ja вас молим рлзмпслите n свему томе, n no- 
зивам вак: и мплим. да овп! ппе""пг олбацимо. 

Потпгетсо.ппик лп. Апло Хасанбр.говић; Има 
реч г.  Мипистап унутоашњих послопп. 

Мчпистар унутратњих послова >Кипо1им Лдзићг 
Ппволом прпговора уважопог паглаиика г. Ллза- 
певпћа. као да he окотши гтаповпицп оттх општп 
nn. Koie re прпсајелт^лвпју поестоничкој оптти- 
mi, a icnie HMaiv ссоски капактеп. -m тога окоиом- 
гки топети и патити. хтео бих ла учтгаим неке на- 
помопе. Koie мислим ла ne опоавлав?ју пву . Hoin- 
зан г. послаппка. Јер, господо, самим тим прпсајс- 
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дињеи.ем престоничкој општиии, ja држнм поси- 
гурно, да \\е баш та села добити, јер he им у прврм 
реду њихова кмања поскупити уласком у атар про- 
стоничке општине. 

У погледу остале њнхове привреае, они су по- 
везани са Београдом и живе, највећим делом, та- 
Kopehii, од Београда. Кад се атар бсоградске on- 
im ime прошири na њих, та призреда he joui да "с 
појача, али, у нсто време, обезбеди11е се v санитет- 
ском погледу. Узмнте, колнко Београд дневно тро- 
inii млека, то све даје околина Београда. Санитет- 
ска контрола млека била je голхзво никаква, јер га- 
нитетска власт престоничке општине није допнра- 
ла до њих, a они су продавали млеко од кога деца 
живе. Ta би саиитетска коитрола тамо упливисала, 
да они штале држе како треба, да стоку негују ка- 
ко треба, и то ће деловачи поволјИО II у санитет- 
ском и у сваком другом гтогледу. 

Ми смо имали, господо, у томе правцу прпме- 
ра из раније, из 1929 године, када су целе две оп- 
штине и иеки делови других опттииа билц при- 
саједињени престоничкој општини, na што mije 
било никаквих жалби im тада & ни сада, Напротив 
чује се да je то повол.по примљено и да je то KO- 
ристило баш дотичним становницима тих оптти- 
иа. Господо, са овим прошнрењем рејона београд- 
ске omiiTime, pejomi дотичннх општина улазе у ре- 
јон београдске општнне и сасвим je вероватно да 
he становници тих општина нмати н других погод- 
иости од тога спајања, Hehe битн никаквог пове- 
Iian.a — ja сам у то увереи — o томе ће се водити 
рачуна a отпзшће трошкови који су имале те мале 
општине сносећи трошкове својмх управа. To су 
мале onumme које су досада морале да шгаћају 
претседиика, благајника, делово1)у и т.д. a то je зп 
њих чпнило приличне издатке. Сада тога иеће бп- 
ти Оне ће н.мати привремено једно поверен^твп, 
једну власт која iie тамо вршити погл^^-е отиптин- 
ске управе, док се не уреде однос!-' тих општина са 
престоннчком оппгптом, a noc.ie he 'ити њиховн 
претставннцп у престоничко] оп-итимп и ши he та- 
м) IUTHTHTH интересе опшгина којс претстављвју. 
.Fa мислим да неће бити те бојаани од rora cajc- 
диљења околних општина и да то nche Рити од 
шгс';е no њихове становшже ne • J само од користи. 
(Мпловлп Лазаревић: Uha их ne питате?). 

Потпретседпик др. Авдо Хасанбеговић: Реч 
има г, Лончаревић. 

Dr. Ivan Lončarević: Gospodo narodni poslanici, 
kao svake godine tako je i ove godine g. Ministar 
financija izišao pred javnost i Narodnu skupštinu sa 
iscrpnim ekspozeom o budžetu u kome se osvrće na 
sve gospodarske, privredne i finamsijske pojave ze- 
mlje. Iz tih pojava povukao je svoje iskustvo i za- 
ključke, koji mu trebaju za njegovu finansijsku po- 
litiku, koju u našoj zemlji već tri godine vodi. 

Po samoj  prirodi  stvari  najvažnije  poglavlje u 
njegovom  ekspozeu  zaprema  obično  monetarna  po- 
litika  Kraljevske vlade, pa  tako to poglavlje zapre- 
ma  najvažnije  mesto  u   i   njegovom  ovogodišnjem 

ekspozeu o budžetu. 
Da vidimo, Sita je gospodin Ministar finansija 

u svome ekspozeu o finansijskoj politici Vlade izja- 
vio.  Fvo šta kaže  Ministar finansija: 

»Ispitujući dinar, možemo slobodno zaključiti 
da je njegov položaj čvrst i da bi svako strahovanje 
za njegovu sudbinu bilo neumesno. Kada se tome do- 
da još čvrsta  i nepokolebljiva  rešenost    Kraljevske 

vlade da brani stabilnost narodnog novca, onda na 
budućnost naše novčane jedinice treba gledati sasvim 
spokojno. U politici Kraljevske vlade kaže Ministar 
finansija, nema i neće biti nikakvih promena. Danas 
manje nego ikada ne bi imalo razloga, da bi se na- 
pustilo ovo stanovište, jer je postalo do očiglednosti 
jasno da su sve varljive teorije o dirigovanom novcu, 
o veštačkom podizanju cena pretrpele potpuni slom, 
dakle da se uzroci krize nalaze ne u oblasti novca ne- 
go u oblasti proizvodnje i kredita. Jasno je tada, da 
bi se finaiisijska kriza, kriza kredita, kvarenjem nov- 
ca i stvaranjem valutne nesigurnosti, samo pogoršala 
i pooštrila. Nikada se. ne može suviše ukazati na sve 
one katastrofalne posledice, koje bi inflacija ili obez- 
vredenje novca imalo po državne finansije, narodnu 
privredu i ćelu zajednicu. Ne treba se zavaravati, da 
postoji »dozirana«, »umerena« inflacija. Inflacijom 
bi se bespovratno kompromitovali svi dosadašnji na- 
pori i žrtve. Nacionalna proizvodnja ne bi od toga 
videla nikakve koristi. Danas pak naročito ne bi'se 
smelo pomišljati na taj očajnički gest finansijskog 
samnubistva, državnog bankrotstva i javne nemoral- 
nosti. Niko, svestan odgovornosti prema narodu i dr- 
žavi, ne bi smeo zagaziti u takvu avanturu. 

Znajući, gospodo, sa koliko nestrpljenja naš 
privrednik kao ozebao sunce sa nadležne strane če- 
ka poboljšanje privrednih odnosa, g. Ministar finan- 
sija je naše nestrpljive privrednike ovako umirio: 
»Dolazimo do zaključka da se kriza u našoj zemlji 
nalazi u stagnaciji i sa sigurnošću se može tvrditi da 
ona nije pogoršana... povoljne pojave su medu ini- 
ma i izvesno iako ne naročito oživljuje poslove u in- 
dustriji.« 

I dok je tako g. Ministar finansija u ime Kraljev- 
ske vlade izjavio, da je položaj našega dinara čvrst 
i da će Kraljevska vlada njegovu stabilnost i čvrsti- 
nu braniti svima" mogućim sretstvima, da je nemo- 
guća dozirana i umerena inflacija, da ona ne bi po- 
digla moć i cenu poljoprivrednih proizvoda, da bi po 
našu poljoprivredu inflacija bila samo od štete a ni- 
od kakve koristi. Gospodin Ministar je konstatovao 
da se uopšte privredne prilike u našoj zemlji poprav- 
ljaju, da se kriza ne nalazi u oblasti novca, nego u 
oblasti kredita i proizvodnje, da bi od svake pa i naj- 
umerenije inflacije nastupilo još dalje srozavanje i 
da niko svestan prema narodu i državi ne bi smeo 
da zagazi u ovakve avanture. Dokle je dakle g. Mi- 
nistar finansija davao ovakve izjave u svome ekspo- 
zeu, održala se u Zagrebu u to vreme, baš pred sa- 
stav Vlade g. Nikole Uzunovića, u prostorijama Tr- 
govačke i industrijske komore, konferencija pri- 
vrednika i političara, na kojoj su bili od privrednika: 
dr. Vrbanić, Plivelić, Marković, Kostrcnčić, Arko, a 
od političara: Juraj Demetrović, I.ulić, Rrkić, Lončar, 
Kovač, Šiftar, Fizir, i t. d. 

Kako, gospodo, u našem privrednom životu Zagreb 
igra prvu ulogu prirodno je da smo se mi za ta za- 
srrebačka privredna većanja bar toliko koliko i za eks- 
poze g. Ministra finansija, zainteresovali. Nama je 
doduše bilo lakše doći do ekspozea Ministra finan- 
sija. nego do rasprave i zaključaka ove privredno- 
političke konferencije u Zagrebu, iz jednoga razlo- 
ga, što je ta privredno-nolitička konferencija ore- 
ma »Jugoslovenskom Lojdu« održana uz puno isklju- 
čenje javnosti. Da ne bi naša znatiželjna javnost bi- 
la neopravdano obaveštena o radu i namerama priv- 
rednog centra, kao što ie Zagreb i političkog cen- 
tra kao što su g. Juraj Demetrović i drugovi koji su 
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tamo bili, ja sam sa teškom mukom nabavio steno- 
gram te tajne konferencije i neka mi bude slobod- 
no iz njega citirati govor g. Juraja Demetrovića, ko- 
ji joj Je pretsedavao i ovako je završio: »Zbog kri- 
ze nema stabilnosti u seljačkoj proizvodnji... zbog 
krize seljak ne može da odgovara svojim obaveza- 
ma... U sličnoj situaciji nalaze se i druge grane na- 
:e privrede.... Imamo impresiju da svaki privrednik 
sebi postavlja pitanje, koliko će još dugo moći iz- 
držati jer ako ovakp bude potrajalo sve će propa- 
sti...« I dalje g. Demetrović kaže: »Moje je lično mi- 
šljenje da je tome kriva naša monetarna politika«. 

Stabilizacija našeg dinara nije uspela. Postoji 
uz to i fatalnost da zbog dvostruke cene našeg di- 
nara, jedne unutrašnje i spoljašnje, naš dinar dosta 
trpi. Cena poljoprivrednih naših produkata je mno- 
go niža nego kad bi kurs bio izjednačen. Kod nas 
u crnoj berzi naročito devalvacija dinara je za 45% 
kaže g. Demetrović i završuje, drži da bi povukao 
konzekvence iz faktične devalvacije dinara koja po- 
stoji, i da se bar na taj način dignu cene poljopriv- 
rednih proizvoda. Po njegovom mišljenju, kaže g. 
Ministar Demetrović, kreditna kriza ne može se re- 
šiti drukčije, nego promenom naše monetarne po- 
litike. 

Drugim recima, gospodo, sadašnji naš Ministar tr 
govine i industrije požalio se na nerentabilitet privred 
nih proizvoda i na nerentabilnost ostalih privrednih 
grana. Pita se, koliko će moći naši privrednici još 
to da izdrže, da li mesec ili godinu dana, jer ako o- 
vako duže potraje, kaže, onda će svi propasti. Kao 
političar i čovek koji drži da nema politike bez pri- 
vrede i privrede bez politike, zapitao se g. Ministar 
trgovne i industrije, koji su razlozi ovako teškog 
privrednog stanja i na toj konferenciji je izjavio, 
da je tome stanju kriva mnogo monetarna politika, a 
da nikoje druge razloge nije spomenuo. Da učesnici 
zagrebačke privredne konferencij ne bi ostali u kak- 
voj dvoumici, g. Ministar trgovine i industrije odmah 
je protumačio, koji su to monetarni razlozi i rekao 
da su ti razlozi stabilnost ili bolje reći nestabilnost 
našega dniara, ističući da stabilizacija nije uspela. 

Kako je g. Ministar navikao da svoje tvrdnje u- 
vek i obrazložava, zato je i ovu svoju tvrdnju obrazlo- 
žio time, što postoje dva, zapravo tri kursa našeg di- 
nara: jedan unutra, drugi spolja i treći kurs crne ber- 
ze na kome je devalviran dinar za 45%. Pa zaklju- 
čuje, kad ta devalvacija faktički postoji, onda treba 
zavesti i zvaničnu devalvaciju, t. j. inflaciju i dove- 
sti do veće cene naših poljoprivrednih proizvoda. 

Na kraju je g. Ministar trgovine i industrije pri- 
sutnim bankarima izjavio — a to je njih intereso- 
valo — da se kreditna kriza ne može izlečiti bez pro- 
mene naše monetarne politike. 

Gospodo, mi koji smo navikli da g. Ministar tr- 
govine i industrije o svima aktuelnim pitanjima ima 
svoje bezobzirno izrađeno mišljenje kao što je imao 
i o državnom uređenju u Nišu, bez obzira na Pretsed- 
nika vlade g. dr. Vojislava Marinkovića, začudili smo 
se, kad smo tek nedelju dana posle ove zagrebačke 
konferencije saznali da je g. Juraj Demetrović na- 
suprot ove zagrebačke političko-privredne konfe- 
rencije, nasuprot svoga govora i svoga mišljenja iz- 
raženog na toj konferenciji, ipak ušao u kabinet sa 
g. dr. Miloradom Dordevićem, Ministrom finansija. 
Našem čudenju nije bilo tu kraja. Mi smo se još vi- 
še začudili, kad smo pre neki dan ovde u Skupštini 

čuli gospodina Pretsednika Kraljevske vlade Nikolu 
Uzunovića, kako je, završujući načelnu budžetsku de- 
batu, izjavio da se može i mora skupštinskoj većini 
upisati u zaslugu, da je kroz tri godine medu drugim 
stvarima odžala vrednost naše nacionalne valute. 

Ja mislim, gospodo, da se mi s puno prava mo- 
žemo zapitati: A šta je sa valutarnim shvaćanjem 
g. Ministra trgovine i industrije, koji se evo od shva- 
ćanja Kraljevske vlade i g. Ministra finansija diame- 
tralno razlikuje. Mislim da se isto tako sa punim 
pravom možemo zapitati: A šta je sa inflacijom i 
devalvacijom našega dinara, koju je g. Ministar trgo- 
vine i industrije na zagrebačkoj privredno-političkoj 
konferenciji predlagao i odobravao, smatrajući da će 
time pomoći i dići cene poljoprivrednim produktima? 
Mislim da se isto tako i ne s manjim pravom mo- 
žemo zapitati: Šta je sa g. Ministrom finansija Milo- 
radom Dordevićem, koji je u svome ekspozeu svakog 
onog, koji gura inflaciju i pokušava dozirati infla- 
ciju dirigovanjem i stvaranjem veštačkih cena, na- 
zvao avanturistom i bez svesti o odgovornosti spram 
naroda i države? Zar je moguće da bi g. Juraj Deme- 
trović, aktivni Ministar i član Kraljevske vlade, koji 
je sasvim naivno, u najboljoj nameri hteo pomoći 
zagrebačkoj privredi, promeniti monetarnu politiku, 
zavesti inflaciju i devalvaciju dinara, bio za to avan- 
tursta, ili što je još gore za jednoga ministra, čo- 
vek bez svesti i odgovornosti prema narodu i državi? 
Zar može u našoj zemlji, a mislim da naša zemlja 
nije poslednja, jedan Ministar biti avanturista i čo- 
vek ne samo bez svesti i odgovornosti prema narodu, 
nego i prema državi? 

Nije, gospodo, strašno da u nekoj državi postoje 
razna shvaćanja, da se na primer ne slaže Ministar- 
stvo trgovine i industrije i slovenačko Ministarstvo 
bez portfelja, sa Ministarstvom pravde ili sa kojim 
drugim ministarstvom. Ali je nepojmljivo da Mini- 
star finansija tvrdi da privredna kriza stagnira, da 
ulazi u završnu fazu, da se prilike čak poboljšavaju, 
a da Ministar trgovine i industrije kaže da je kriza 
toliko velika da će svi privrednici propasti. Ili, da 
Ministar finansija tvrdi da se finansijska i kreditna 
kriza koja je stvorena valutnom nesigurnošću samo 
pooštrava i pogoršava, a Ministar trgovine i industri- 
je kaže da se kreditna kriza ne može izlečiti bez kva- 
renja novca. Ili da Ministar finansija tvrdi da je no- 
vac stabilizovan, a Ministar trgovine i industrije ka- 
že da nije stabilizovan i da stabilizacja nije uspela. 
Ili da je varljiva teorija o veštačkom podizanju ce- 
na kvarenjem novca, a g. Ministar trgovine i indu- 
strije kaže da se kvarenjem novca može podići cena 
poljoprivrednim proizvodima. Ili da je Ministar fi- 
nansija protiv inflacije i devalvacje novca, a Mini- 
star trgovine da je za kvarenje novca. Nije straš- 
no to, gospodo, nego je strašno i najstrašnije to, 
što je Ministar trgovine za inflaciju, Pretsednik Kra- 
ljevske vlade protiv inflacije, a što je Ministar finan- 
sija svakog onog, koji gura inflaciju, kao što gura 
g. Ministar trgovine, nazvao avanturistom i čovekom 
bez svesti o odgovornosti spram naroda i države i 
sam takav fakt finansijskim samoubistvom i javnom 
nemoralnošću. Neko će možda kazati i prigovoriti 
da g. Juraj Demetrović u to vreme nije bio član Kra- 
ljevske vlade, pa da je mogao da govori na toj za- 
grebačkoj privrednoj konferenciji, šta je hteo i da 
g. Ministar finansija dr. Dordević nije mislio na g. 
Demetrovića, kad se ovako strohovito osuo na sve 
kvarače novca. Ja se, gospodo, ne bih mogao složi- 
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ti sa onima koji tako misle, a držim da se i g. De- 
metrović ne bi mogao složiti sa onima koji tako mi- 
sle iz jednog prostog razloga, a to je da je g. De- 
metrović    na    toj    zagrebačkoj  privreduo-političkoj 
konferenciji bio pretsednik, kad već ne bi bio narod- 
ni poslanik. Ministar na raspoloženju, potpretsednik 
Jugoslovenske nacionalne stranke i t. d. i što g. Mi- 
nistar finansija, kad je u pitanju finansijska politika 
Kraljevske vlade, ne može ni prema kome, pa ni pre- 
ma g. Uemeiroviću činiti nikakve iznimke i ustupke. 
Ne može,  gospodo,  ništa drugo  biti  nego  da je g. 
Demetrovič kao pretsednik zagrebačko privredno-po- 
litičke konferencije znao i pazio šta je govorio, ma- 
kar da je ta konferencija bila tajna, kao što ne može 
biti ništa drugo nego da je i ta konferencija njego- 
vim govorom osam dana pred ovu svetosavsku Vla- 
du g.  Uzunoviča bila  mobilizacija,    revija i smotra 
trupa    zagrebačkog    privrediio-političkog    fronta    u 
kome govor g. Uenietrovića nije bio samo pre šturma 
obligatni rum nego na bojnoj zastavi zapisan zavet 
koji se kao i obraz ne izdaje, a zbog koga se gine. 
Kao što je nemoguće da je g. Ministar industrije i 
trgovine na zagrebačkoj  privredno-političkoj  konfe- 
renciji neodgovorno govorio, šta hoće, ili da nije pa- 
zio ni znao šta govori, pa je još manje moguće da je 
g. Demetrović svoju vojsku zagrebaćikh privrednika 
i političara mobilisao svojim govorom o onoj potre- 
bi kvarenja našeg novca kao rumom napojio i tako 
ih   oduševljene   na   dva   dana   baš   pred   svetosav- 
sku Vladu g. Uzunovića u Beograd doveo. Ministar- 
stvo trgovine i industrije s privrenicima i političari- 
ma na juriš zauzeo, pa ih onda kao pretsednik neču- 
veno sramno izdao. Kad se zna, kako su zagrebački 
privrenici:  dr.   Marković,   Bauer  i  političari  Kovač, 
Lukić, Fizir i t. d. g. Demetrovića iz Zagreba upra- 
vo  u Beograd na Ministarsku fotelju dopratili,  ne- 
moguće je onda verovati da je g. Demetrović na Mi- 
nistarskoj fotelji sa Ministrom finansija uglavio pri- 
mirje, po kome se g. Demetrović za sebe i za svoje 
zagrebačke  privrednike  i političare za sva vremena 
odriče prava kvarenja naše nacionalne valute i infla- 
cije, a sebi i svojim zagrebačkim privrednicima i po- 
litičarima zadržava pravo na tajnim zagrebačkim pri- 
vredno-političkim konferencijama i  dalje postavljati 
pitanja,   kako   će   privrednici   još   dugo   moći   iz- 
držati, da li jedan mesec    ili godinu dana, i da li će 
skoro vrlo brzo svi osim. g. Demetrovića propasti ako 
ovako duže bez inflacije potraje? Kao što je nemo- 
guće ni verovati da je na tome sramotnom primirju 
g. Demetrović, i pored trostrukog kursa našeg dinara, 
potpisao  g.   Ministru   finansija  svečanu  kapitulaciju 
da je odsada, od kad je on ušao u Vladu, položaj di- 
nara čvrst i stabilan i da je strahovanje za njegovu 
sudbinu neumesno. Ako je, gospodo, nemoguće da je 
g. Demetrović, kao Ministar na raspoloženju, u Za- 
grebu govorio neodgovorno šta hoće, ako je nemo- 
guće isto tako da on nije pazio ni znao šta govori još 
je manje moguće da je kao aktivni Ministar napustio 
ono što je kao Ministar na raspoloženju i kao pret- 
sednik zagrebačke   privredne   političke   konferencije 
obećao i govorio.  Onda je moguće, gospodo, samo 
još dvoje i to, prvo: da je sam Ministar finansija g. 
dr. Dordcvić  napustio   svoje   dosadanje  stanovište u 
monetarnoj politici, da se dao na očajnički gest fi- 
nansijskog sampubistva i javne nemoralnosti, ako se 
dao u kakvu avanturu, u koju se ne bi niko svestan 
odgovornosti spram naroda i države hteo dati. Ali je, 
gospodo, moguće još i ovo pslednje, a to je: svaki od 

ove dvojice Ministara, regulatora i diktatora privred- 
nog života u našoj zemlji, ostao čvrsto na svom dia- 
ineiialnom oprečnom stanovištu u pitanju naše fi- 
nausijske i monetarne politike i da dakle u ovom 
važnom pitanju, kao što je pitanje linansijske po- 
litike, nema u Kraljevskoj vladi ni iz daleka one po- 
trebne saglasnosti zbog čega se, gospodo, valjda g. 
Ministar iinansija, otvarajući 26 lebruara budžetsku 
diskusiju, nije zauzeo za bezbednost našega dniaia 
onom svojom poznatom odlučnošću i žarom. 

iNarouna skupština, gospodo, još pre izglasanja 
budžeta treba da zna, da li su u pitanju naše mone- 
tarne politike pobedili u Kraljevskoj vladi zagrebački 
privrednici i političari, i da li zbog te pobede stojimo 
sada pred promenom naše valutne politike, pred in- 
flacijom, ili je g. Ministar trgovine i industrije, za- 
jedno sa svojim shvaćanjem napustio zagrebačke pri- 
vrednike i političare i da usled toga neće biti nikakve 
promene. 

Kad smo kod g. Demetrovića iz Zagreba, neće 
nam biti ni teško ni daleko svratiti se u obližnje Du- 
go Selo, na poznatu Dugoselsku tragediju potpret- 
sednika Hrvatske seljačke stranke, pok. Josipa Fie- 
davca, čiji je politički rad pre neki dan u Narodnom 
pretstavništvu bio predmet izjave i samoga Pretsed- 
nika vlade g. Uzunovića. 

Potpretsednik dr. Avdo Hasanbegović: Gospodi- 
ne poslanice, nemojte se udaljavati od predmeta. 

Dr. Ivan Lončarević (nastavlja): Pretres Finan- 
sijskog zakona to je u neku ruku isto što i pretres 
budžeta u načelu. U načelnoj diskusiji budžeta čula 
se izjava kako je g. Predavač, potretsednik Hrvatske 
seljačke stranke, ubijen baš u času kad se podsigurno 
odlučio sa svojim drugovima i prijateljima da pri- 
stupi konstruktivnom državnom radu. 

Da bi se pok. Josip Predavač pred svoju smrt 
podsigurno s drugim prijateljima na tako zvani kon- 
struktivni državni rad ili preorijenticiju na politiku 
g. Uzunovića odlučio, pored nas je i g. Pretsednika 
Vlade začudilo, pa se g. Pretsednik Vlade zbog toga 
nad smrću pok. Josipa Predavca prirodno još više 
ražalio. 

Znajući, koliko je politički važno i značajno, da 
se takav jedan prvak i potpretsednik Hrvatske se- 
ljačke stranke, kakav je bio pok. Josip Predavač, po- 
litički preorijentira, g. Pretsednik vlade je zaželio, da 
svi bivši politički prijatelji pok. Josipa Predavca ču- 
ju, kako se je ovaj seljački prvak pred svoju smrt 
/takvom koiistrukUvnoni državnom radu privoleo, 
koji je g. Pretsednik Vlade kao preorijentaciju na 
svoju politiku objasnio. 

Zahvaljujući činjenici, da u našoj zemlji bar iz- 
jave Pretsednika Kraljevske vlade nisu cenzurisane, 
svi su politički prijatelji pok. Josipa Predavca ovu 
izjavu Pretsednika vlade g. Nikole Uzunovića čuli. 

U bojazni, da se i pored apela g. Pretsednika 
Vlade ne zavede u Narodnoj skupštini rdava praksa, 
da sa ovog mesta neovlašteni ljudi prave ovakve po- 
litičke izjave — u ime političkih prijatelja pok. Jo- 
sipa Predavca — čast mi je stoga sledeće autorita- 
tivno izjaviti: 

U Narodnoj skupštini nabačena tvrdnja, kako se 
pok. Josip Predavec, bivši naš stranački drug i prvak 
pred svoju tragičnu smrt odlučio na takvu kon- 
struktivnu državnu politiku koja se po objašnjenju 
g. Pretsednika Vlade kao preorijentacija na njegovu 
politiku može smatrati, jeste sasvim proizvoljna i sva- 
kog ozbiljnog osnova lišena. 
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Bez obzira na to, što je pokojnik posle svoje dvo- 
godišnje tamnice u više navrata konstantno i odlučno 
odbio ma kakve političke razgovore s emisarima o- 
nog režima, kuji je s njim bez njegovog pristanka 
ikakve kombinacije činio, pokojnikov se konstruk- 
tivni državni rad za poslednjih nekoliku meseci pred 
smrt sav apsorbovao u sastavu čuvene zagrebačke 
rezolucije od 7-Х1.-1933. zvane punktacije, posle 
hapšenja g. dr. Vlatka Mačeka u prirodnoj zameni 
njegovih staranačkih prelsedničkm funkcija — o 
Uskrsu godine 1933 — u obnovi prošlogodišnje pret- 
sednikove čestitke pod pokojnikovim polpisum, za- 
tim u punom i jednodušnom pismenom solidarisanju 
sa svim potpisnicima zagrebačke rezolucije u svakoj 
pa i krivičnoj odgovornosti g. dr. Vlatka Mačeka pred 
državnim sudum za zaštitu države, napokon u redak- 
ciji i izdanju poznate brošure »buaenje dr. Vlatku 
Mačeku«, koju je brošuru državna vlast odmah za- 
branila, a pokojnika sa svim ostalim potpisnicima za- 
grebačke rezolucije još pre sa procesa iz Beograda 
policijski odstranila i prognala. 

Ako se ova neosnovana tvrdnja možda odnosi 
na pokušaj g. g. Ljube Maštroviča, Ruda Bačinića, 
Tome Vojkoviča, Ivana Grande, Miška Račana, Ku- 
kelja Stjepana, Tome Mađarica, branje Petroviča, 
Fabe Pecrovića, i ostalih, da pokojnika za svoje po- 
litičke ciljeve zadobiju, onda se opet mora ovde kon- 
statovati, da nikad nije pokojniku i Hrvatskoj bilo 
mnogo važno, čime se bave g. g. Ljuba Maštrovič, 
Rude Bačinić i drugovi, kakvi su im politički ciljevi, 
koliko su se, kako i o što s režimom bili pogodili- ko- 
liko su besplatnih voznih karata od dr. M. Srškića 
prve klase bili primili, koliko su puta kod njegovih 
intimnih političkih prijatelja politički počinuli, zaspali 
i sanjali i da li nisu možda nova šarena seljačka gar- 
nitura, koja treba već izandalu i staru hrvatsku garni- 
turu g. Hanžeka i Demetrovića da zameni. 

Sad, kad je pokojnik napokon puput svih hrvat- 
skih seljačkih prvaka u ritinu Vojnovićevog mrtvač- 
kog soneta u crnom lesu pronešen od fakina, i u cr- 
nom gvozdu sapet od stražara — prošenen je o nje- 
mu u Narodnoj skupštini i mrtvom glas, koji ga tu- 
buže hvali, a u istinu ruži. 

Treba već jedanput da pustimo da se bar u smrti 
naužiVa mira onaj, koji ga je u životu bio uzalud to- 
liko željan. 

Potpretscdnik dr. Avdo Hasaiibe^ović; Ima reč 
g. Nikola Preka  radi  ličnog objašnjenja. 

Nikola Preka: Gospodo narodni poslanici, pošlo 
je gospodin Lončarević našao oportunim, da u svo- 
jem govoru na jedan pasus iz mojega govora u ge- 
neralnoj budžetskoj raspravi, u kojemu sam ja ka- 
zao, da je pok. Predavec poginuo u času, kad se je 
sa svojim drugovima spremao na jedan konstrukti- 
van državni rad, i to kazao na način, kao da hoće 
da dcmantuje moje riječi, a u vezi sa izjavom g. 
Pretsednika  Vlade  ja sam  dužan   na   to  kazati  ovo: 

Ja sam kazao, da je pok. Predavec bio sa dru- 
govima pripravan na jedan konstruktivan državni 
rad, i ništa više. Pojam konstruktivnog rada nije ve- 
zan ha nikakov pa ni na ovaj sadanji režim. 

Svaki patriota, ma kojoj političkoj orientaciji 
pripadao, kad se u svojem radu rukovodi interesima 
države i naroda, radi konstruktivno. Konstruktivnost 
nije isključiva svojina ni jednoga režima, ni jedne 
političke organizacije. 

Pošto je samo ovo i ovako tumačenje moglo iz 
mojih riječi lojalno uzetih izlaziti, ja nisam smatrao 

potrebitim ni dužnim nikome dalja objašnjenja da- 
vati, niti to smatram sada. 1 radi toga ne bi ustao 
ni ovoliko da kažem, da mi nije slučajno poznato, 
kako je došlo do ovakova nastupa g. Loncarevića. 
Ja sam naime primio od g. Save Kosanovića, samo- 
stalnog demokrate iz opo-zicije, jedno pismo u kojem 
je u glavnom sadržano ono, što je g. Lončarević go- 
vorio. Znam i to, da je g. Vilder u Zagrebu sastavljao 
jednu izjavu slične sadržine kakovu je i g. Lončare- 
vić primio, a koja nije od nikoga potpisana. I g. 
Lončarević smatra nepotpisanu izjavu ovlaštenjem, 
na temelju kojega autoritativno govori. To je nje- 
gova stvar, i to se mene ne tiče, niti u koliko mene 
može navesti da išta više rečem, nego li sam rekao. 
(Odobravanje). 

Potpretscdnik dr. Avdo Hasanbegovic: Ima reč 
dr. Mladen Lisavac. 

Др. Младен Лисавац: Господо пародпи посла- 
ници, враћам се na ono mro сам у овој Скупштипи 
рише пута поменуо и истакао, a што желпм и оном 
приликом јаспије да прецизирам. У гоиору мога 
уваженог предговорника истакнуто je као да би 
у самој Краљевској влади било рааппх опречних 
назора у погледу саиирања дапашње привредне 
невоље. Овде се псгиче да у Краљевској влади и- 
ма чланова којп су за ппфлацпју и upornu ппфла- 
mije, a ja овде тврдим да тога пема, и да нема ни- 
какве разлике пзме1)у изјаве г. Мшшстра Деметро- 
miha у onoj седници у Загребу која пије била паме- 
n.ena јавносги n оне изјаве коју je овде дао у бу- 
џетској дебати господип Мпппстар фипапсија. 

Господо, инфлацијом се решава само онда nc- 
ка криза, кад се пешто учинн да се та инфладија 
или створи или повећа. Ме1)утпм ствар стоји овде 
друкчије. Да бих вам то и једннм прпмером пока- 
зао n објасипо швешћу пример. Претседннк Аме- 
ричке упије г. Рузвелт доиста je покушао да on- 
дашпЈе иезгодне привредпе прнлике поправи јед- 
ном ипфлациопом полптпком na тај начин што je 
всштачки снизио курс долару од 100% на 59%. Ta- 
ко je путем инфлације учињено нешто што може 
бити и добро и лоше, јер ne знамо какав hc ефе- 
кат напослетку то имати. Напротив Чехословачка 
je само копстатовала да je mena круна фактички 
aeli бпла спала за 1/6 mene легалне вредпостп. Кад 
je то Чехословачка учинила, опда то mnjc инфла- 
ција', већ констатација једног фактичног стап.а, 
које постоји можда већ од дужег времена, a cn- 
гурно да je Чехословачка и разлога за то имала 
кад je ту констатацију потврдила законом. 

Господо, код нас постојп курс namer дппарз, 
no коме се признаје да морамо na сваких 100 ди- 
napa да доплатимо још 28,5% прпма кад исплаћу- 
јемо страпу валуту. Huje потребпо да се каже у 
некој тајпој седпици да смо са вредпошћу namera 
динара з^гостали према легалном парптету за 28,5% 
јер то ппаче сви, одговорни n пеодгово1)11п, фак- 
торц јавпо прпзпајемо. Овде се радп само o томе 
да ли ћемо ми учипити оно псто што je учипила 
Чехословачка, да лп ћемо са овоје стране искрепо 
n огворено признати да nam динар за толико Ma- 
me преди колико плакамо прпм, нли ако га спизи- 
мо од 100, да кажемо да nam динар фактлчно вре- 
дп само 73 и нешто кише процепата. Г. Мптгстар 
фнпапспја никада nnje пзјавио овде да je он про- 
тив тога начина санирања, да се прогласп ono за 
легалпо што већ фактичио постојп. Можда само 
држи да зато још im je дошло време. Али стабил- 
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ност фактичио већ дуже времена постоји у OBOW 
сниженом курсу, јер ми стално и од дужег време- 
на плаћамр и преко иаше Народне банке онај прим 
од 28,5%. Taj ирим се. није повећао за то време и 
за то време није наступила ннфлација, нити ко те- 
жи да се та инфлација вештачким начином још 
повећа ii да се тиме наш привредни живот саиира. 
Када се иво узме у обзир, оида морамр још чути 
последњу рсч господина Мишгстра фииаисија, да 
ли on пристаје на иста метод и исти иачни који je 
у Чехословачкој усвојен, нли мислн можда да ће 
временом и тај прим нестаги и да he оно што je 
no нашем мишљењу већ мртво, понови оживети. 
Истипа иикада се не дешава да оживе људи који 
су једаппуг умрли — осим да je глас o њиховој 
смртн лажно пронет, na се после устаиови да je 
човек лсив. 

Сумњам, да he Ma којем Миииетру финансија 
поћи за руком, да тај прим од 28,5% снизи или 
збрише и да поново наш дннар поврати натраг, 
путем дефлације, на ону висину, na којој je бпо 
стабплпзацијом установљен, т.ј. да сваки дипар 
вреди 26,''а милиграма злата. Господо, овде овом 
приликом морам још пешто да спомепем. Једаи од 
паших уважепих предговорнпиа спомињући моје 
пме, парочпто ме апострофирајући, казао je да се 
он ne слаже са оиим, што сам ja навео да би се 
могло, узимајући сел>ачко имање у једној четвр- 
тинп његове вредностп за сигурпост, a у пајвишем 
размеру јсдпогодишњег приноса землЈПшпог пзда- 
вати пове повчанице. Ово je фактпчкн постојало у 
Немачкој 1923 године када су издате one Рептен- 
марк-е које су бпле на тој основи засповапе. Го- 
сподо, оснм тога je мој предговорппк спомепуо да 
се ne слаже с тим, да би се пзлучпло из иаше да- 
пашњеемиспје ono, штодржаиакаиодносадаодНа- 
родне бапке узајмљује. Гошодо, пародпп послани- 
ци, држа1ва од Народне банке пита je питп може у- 
зајмити две милијарде и 400 милпјопа динара. За- 
шго ne може? Из npocror разлога, што паша Народ- 
na баика има капптала од свега 180 мплијопа. Iben 
|)езервпи фопд пзпоси 60 милпјопа, дакле укуппо 
240 милијопа. И од тога шајвећп део je узидала у 
разпе зграде, које ona има овде у Београду и у 
разппм местима у земљи, где се палазе њене фп- 
лпјале. Према томе фактички Народпа банка са о- 
пим малим вишком 60—80 милпјона динара, који 
je ликвидап, пикада ne би могла узајмити држави 
две милпјарде и 400 мплијона. 

Ko je дакле узајмпо државп тај повац? Може- 
мо казатп да су узајмилп они људи, KOJU прпмају 
те банкпоте, које су у име државе издате од Ha'- 
родпе банке. Onu којп дају своје жито, свој куку- 
руз, своју стоку и све што продају за ове новча- 
пице, зпајућп ne да he Иародпа бапка од свога 
капитала O'BO искупити nero да he то подмприти 
сама држава, j ep верују да држава има толико 
cnare, да he то платптп или да то прпма при испла- 
ти дужпог joj пореза. Зашто верују држави? Ве- 
рују државп радп тога што бп тај стари гшанс као 
и привременп аиапс, у нзпосу од 240 милијона, 
требало да се разделе na порезпике да они то пла- 
те, али пошто се то nnje могло за сада учпшггп, 
било стога што се nnje могло разрезати или што 
се пије могло момепталпо паплатити од порезпика, 
радп nocTojehe привредне кризе, — ona je глобал- 
iio naiuiahena од свих oiriix, којп те повчапнце 
примају, a времепом he се обавитп    ппдпвпдуалпп 

распоред. 
Зпачи да држава nnje ово од кога узајмљива- 

ла, иа ни од Мародне бапке, nero je ona привреме- 
no глобалпо наплнЉивала свој порез na тај пачип, 
a na то je нмала потпупо право. Кад сам спомепуо 
да бн се дало мопетарпо стање поправити na тај 
начин, да се одлучп ono што je државпо, од ono- 
га што je приватпо, што издаје Иародпа банка за 
иилустрију и трговипу, мнслпо сам само na paur 
чишћавање рамупа. 

У том случају када би се држали тог правнла, 
да се може само.толнко 'повчаппца државних пзда- 
ти, колпко може за 3 месеца npohn кроз државпу 
благајну, у том 'Случају сам спгурап, да ne би код 
државпе емпснје паступила пикаква девалвацпја. 
Уверен оам да бп, у том случају, државпе повчапи- 
це задржале легалпп курс од 26И мгр. злата, или, 
ако би хтели да их доведемо у склад са дапашњпм 
курсом емисије Народпе бапке, онда онолико, у 
колико изнаша фактичка вредност данашње банк- 
поте, са примом од 26 n no % пли обрпуто у висп- 
ни од 73 и пешто впше процепата дапашње ibene 
легалне вредности. Према томе, господо, овим na- 
ЧИНОМ, што бн се емиспје поделиле, створилн би 
се чистп рачупп, онде, где су чисти рачуни, ту je 
n дуга љубав. Моглп бисмо пматп емисију држав- 
ny и емпсију опу, коју, no нрпмеру рајхмарке, из- 
дајемо за пољопривредпике, a те би се две емисп- 
јс могле и спојити радп тога, што држим, да су 
потпупо оспгурапе и да бп одржале легалап па- 
ритет. AKO се држава држп припципа, да издаје 
onOviHKo државпих повчапнца, колпко изпосе тро- 
месечпе порезе, и ако стрјимо na томе стапови- 
шту, да се пол)Опрпвредпе повчаппце издају само 
у onoj вишни, која одговара вредпостн једпого- 
дншње летине и оспгурапу na првој четвртипи 
вредпости пољопривредппх добара, — у том сам 
случају увереп, да би и та државпа и пол^прп- 
вредпа емиснја биле потпупо у парптету са легал- 
по.м валутом, коју будемо као мерило употребили. 

Што се тиче индустријоко-трговачке смпсије, 
држпм, да nnje ни за њу ппкаква опаспост, јер 
њојзп остаје ono, што je држава до сада Beh упла- 
тила у злату прн стабплпзацпји n што су пре тога 
онде накуппло, a то изпоси од преко 1.900.000.000 
динара у злату wao здрава подлога. Оспм тога, no- 
ćio je још и девнзе тако, да се. та свота ncibe пре- 
ко 2.200,000.000 у злату, a ca прпмом од 28^ куд 
n камо вишс. Према томе држим, да би то било 
једпо noKpnhe, које бп стајало у потпуонм размс- 
ру са цпсипом трговачких мепица, са преко 50— 
60% и впше. Ja ппсам овом прилпком у стању да 
то израчупам, али тврдпм, да би та емисија дала 
потпупу сигурпост и за one повчанице, које се na 
оспову златпог покрића пздају. Али, ооом прили- 
ком, морам pehu n ово. Народна банка и опда, кад 
буде самосталма само за трговце и ппдустријалце 
пздавала своје повчанице, ona he моратп добро па- 
зпти да ту ипдустрију n трговипу n дир11ги1)а И 
коптролпра мудро и опрезпо, јер, ако то ne буде 
чиппла, упашће у ono псто, у шта смо сада упали, 
да код мпогих трговипа ne одгокЈра вредпости 
њихових стоваришта n складишта n опоме што су 
onu у мепшиша потпнсали и Народпој банци npe- 
далн. Опда nehe паступити таква ситуацпја код На- 
родпе бапке да се сплпп иилиопи морају отписм- 
вати. 

Ово сам хтео да кажем и да пагласпм да нико 
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у Краљеиској влади и не мисли на ону иифлацију. 
која би била штетна no земљу, него једино на кон- 
стаггацију онога (1)актичкога сшња, Koje постоји, 
што je сасвим природио и што треба учинити. To 
су учинили и Чеси, то ћемо лако учинити u ми ако 
не мислимо да се може иа иекп волшебан начии 
поново поправити данашнзи фактични курс дина- 
ра. Гласаћу за буџет. (Одобравање). 

Потпретседиик др. Авдо ХасанбеговиИ: Има 
реч г. Брапко Аврамовик 

Браико Аврамовић: Господо народии посла- 
пици, ja сам приликом дискусије у начелној деба- 
ти говорио o неправичности и 11е11|)аведности зем- 
љариие у северним крајевима паше земље. Ja и 
овога пута, када се води дискусија o питаиЈу др- 
жавпих прихода, морам да изјавим и кажем и у 
нме своје и у име свих посланика из тих краје- 
ва, да je немогуће и да сматрам да г. Министар 
(|)И11ансија neiie моћи остварити оне приходе, ко- 
ји су предви^еии од земљарипе. Hehe моКи оства- 
рити из тога разлога, што Дуиавска баповипа није 
у стању да плати данас у овим тешким прилнкама 
222 милиона земљарине, због тога што je нерента- 
билиост полЈОпривредпе производње таква да по- 
л>опривредник не може ни своје инвестиционе тро- 
шкове да извади из тс земље и рад на њој, a ка- 
мо лн да платп оволику вемљарину. Па и кад би 
била сама земљарина, не би још било тако тешко, 
али ту je no среди још н општипски иамет, па 
разпи бановипски прирези, разни додаци ит.д. 
Према свему овоме ja изјавл.ујем од своје стране 
да код овога дела буџета нећу моћи гласати за, 
због тога што сматрам да се on nehe Moiui оства- 
рити. 

Потпретседппк Др. Авдо Хасанбеговић: Са о- 
вим je завршена, господо, листа говорника. Пре 
пего што npeijCMo na гласање, a пошто Фипапсиј- 
ски одбор још пије завршио сиоју седпицу, ja hy 
na кратко време прекипути ову седппцу и молим 
вас да се ne разилазите, пошто ћемо одмах при- 
ступити гласању o Финансијском закону, a затим 
и коначпом гласању o буџету. 

(Пссле прекпда). 

Потпрстседипк др. Авдо Xacan6eroBHh: Настав- 
љамо седпицу. Изволите, господо, заузети места, 
пошто ћемо npelm na гласање. 

Господо пародни посланицп, Финансијски од- 
бор подпео je Скупштипи na решење свој накнад- 
ни извештај од дапас као допупу предлога Фи- 
пансијског закопа. O овоме he се пзвештају реша- 
вати сада са осталим извештајима Фппапсијског 
одбора o предлогу Фипапспјског закопа. Има реч 
известилац одбора г. др. Ото Гавриловић. 

Известплац Финпнсијског одбора Ото Га- 
вриловић: Господо пародпп посланици, сматрам 
за своју дужпост да upe пего што се приступи о- 
воме гласању, дам извеспа обавештења Народној 
скупштипи. 

Материја o којој гласамо састојн се пз пре^- 
лога Фипапсијског закопа којп je подпет Народ- 
noj скупштини од стране Министра финансија, за- 
тим извештаја o раду Фиапсијског одбора o из- 
мепама тих предлога садржапих у овоме извешта- 
ју и амандмана у првом, другом и трећем пзве- 
штају Фипапсијског одбора. 

Друго, господо, сматрам за дужпост да под- 

вучем и да пагласим, да пи Једап амапдман и да 
пи једна измена у овој великој материји која je 
пред нама, није дошла пред Народну скупштину a 
да mije прошла кроз Фипапсијски одбор и тамо 
усвојепа већином гласова. (Пљескање и одобрава- 
ibe). Сви овп предлози вама су na време разде- 
ЛЈепи и господа пародпи послапици имали су мо- 
гућности o целој матерпји да се подробпо обаве- 
сте као што смо нмалп и мп члаповп Фипапсијског 
одбора прилнком дискусије. 

Погпретссдпик др. Авдо Хасанбеговић: Пре- 
трес je, господо, завршен, прелазимо na глзсањс. 
(Инап Мохорпч: Молим рсч!). Жел1ите ли да no- 
норите o амандмаиима? (Ипаи Мохорич: Да, 6 а- 
мандманима). Опда ћу вам датп реч кад буде »a 
реду peniaisaihe o амапдмапима. 

Гласаћемо, господо, o предлогу Финансијског 
закона за 1934/35 годину, опако како je усвојеп у 
Финансијском одбору. (Види извештаје Фипапсиј- 
ског одбора у прилогу). Гласаће се седењем и у- 
crajaibCM. Молпм г. известиоца да изволп читатп 
параграф no параграф. 

ИзБестчлиц Ото Гавриловић чита § 1 пред- 
лога Финансијског закопа. 

Потпретседиик др. Авдо Хасаибеговић: Примг 
ли Народпа скупштипа прочнтапи § 1? (Гласови: 
Прима -— He прима). Ko je ,,за", пека седи, a ко 
je „против", пека устапе. (Већина седи). Објавл>у- 
јем да je § 1 примлген већино-м гласова. Изволите 
чути даље. 

— За овим je Народпа скупштшга, гласајућп се- 
дењем и устајашем o сваком поједипом парагра- 
фу, у смислу чл. 102 Устава и § 67 Закопа o no- 
словпом реду у Народпој скупштпни, усвојила од 
§ 2 до § 34 r/l заклЈучпо предлог Фнпапспјског за- 
копа ca измепама и допупама садржапим у изве- 
штајима Фипапсијског одбора Бр.: 1212 од 22 фе- 
бруара 1934 год.," Бр. 1224 од 11 марта 1934 год., 
Бр. 1229 од 12 марта 1934 год. n Бр. 1230 од 13 
марта 1934 године. 

Потпретседппк др. Авдо ХасанбеговиН: Молим 
г. пзвестпоца да пзволп прочитатп § 34г/2. 

Известплац Ото Гавриловнћ чпта § 34г/2. 
Потпретссдиик др. Авдо Хасанбегопић: Код 

овога параграфа пма реч г. Иван Мохорпч, да об- 
разложи сиојс одпојспо мшиљење. 

Ivan Moiiorič: Gospodo narodni poslanici, ja 
sam u pogledu novoga stava, koji je dodat ranijem 
amandmanu, odvojio svoje mišljenje i molim Narod- 
nu skupštinu da ovaj novi stav ne primi iz sledečih 
razloga: 

Za donošenje nove uredbe o komorama, ne po- 
stoji stvarna potreba, jer je pitanje likvidirano u 
smislu postupka i oviašćenja predvideno u paragra- 
fima 393 i 394 Zakona o radnjama, te nema razlo- 
ga da se ovo pitanje, ponovo otvara. Otvaranje ovog 
pitanja uneće ponovno u privredne redove jednu agi- 
taciju, uzbuđenje i razdvajanje, koje je s obzirom na 
postojeće teške privredne prilike najmanje poželjno, 
te će samo otežati rad postojećih komorskih insti- 
tucija u doba kada je njihova najintenzivnija sarad- 
nja Kraljevskoj vladi i samoupravama, u cilju što 
bolje odbrane i savladavanja posledica sadašnje kri- 
ze, a na korist zainteresovanih privednih redova, 
najviše potrebna. 

Потпрстседиик др. Авдо Хасанбеговић: Став- 
љам на гласање предлог одборски. Ko je за прочи- 
таип предлог одборскп,    изволеће седети, a ко je 



968 XXXIV РЕДОВНИ СЛСТАНАК — 13 МЛРТА 1934. 

против, изволеИе устати. (Већина седи). Објављу- 
јем да je § 34 г/2 усвојеп већином гласова no пред- 
логу Финансијског одбора. Изволите чути даље. 

— За овим je Народна скупштина. гласајући 
седењем и устајаљем o сваком поједипом парагра- 
фу, у смнслу члапп 102 Устапа и § 67 Закона n nn- 
словном реду у Народној скупштини, усвојила n 
све остале параграфе предлога Финансијског зако- 
na ca нзмепама и допунама садржаним v извешта- 
јима Финапсигског одбора; Бр. 1212 од 22 фсбруара 
1934 г., Бр. 1224 од 11 мапта 1934 г., Бр. 1229 од 
12 мапта 1934 г. и Бр. 1230 од 13 марта 1934 г. 

Претседиик др. Коста Кума^ди: Господо, сви 
прочитами параграфи примљени cv већином гласо- 
ва. Прслазимо сада на копачно гласање. Молцм г. 
секретара да изврши прозивку. 

Секретпр Аите Ковач прозива посланике да 
гласају и они су гласали овако: 

Гласали су „за": Аврамовић Бранко, Ађић 
Afire, Аксентијевић Алексапдар. Алексић Костп, 
Алиловић Шаћир, Апђелиновић Гргур Будислав 
др., Аптопијевић Душан, Антуновић Јосип, Аран- 
ђеловић Јован, Ауер Људевит др., Бабамовић Јор- 
дан, Баљић Салих. Бањац Љубомир. Бараћ Братг- 
ко др., Беико Јосип, Бешнровић Димитрије Р,, 
Богдаиовић Исо. Божић Милан, Борисављевић 
Страхиња, Бркић Степап, Брушија Радослав, Бу- 
гарски Доагутин. Будишин Стеван, Буквић Алек- 
гандар, Буновић Милап, Варда Ссвер, Васиљевић 
Стеваи др., Величковић Миладии, ВелЈКОвић Вслј- 
ко, Видаковић Витомир, Видић Jeuia лр.. Впло- 
вић Б.огдан лр., Вошњак Богумил др., Ву.јиђ Ди- 
митрије В., ВукиКевић Bonih др., Гавриловић Bp;i- 
нислав, Гавриловић Ото. Гаршек Карло. Главички 
Божидар, Господпети!! Фрањо, Грајић Перо, Грбл 
Мнловап лр., Грбић Емилијан. Грђић Васиљ, Гру- 
бановић Милаи, Давидовић Витомир. Даниловић 
Живко, Демстровпћ Јурај. Дервишић Ђулага, Ди- 
митријевић Хаџи-Тодор, Добровић Милаи С. До- 
бровољац Милан Ј., Довезсискн Јован С. Додић 
Алексагшар Така. Дрљача Враико. Др.мел> Алојзиј, 
Дубокопић Јурај, Ђокић Ристо, ЂорНевић Влали- 
мир, Елеговић Иво др., Живамовић Милаи, Жи- 
ванчевић Михаило, Жпвковлћ Исидор, Живковић 
Нсгосим др., Живојинавић Душаи М., Зелжовић 
Бошко, Земљић Јакоб, Иваилркић-Ивковић Мир- 
ко др., Иванишевић Петлр, Иваичсви!! Душан. И- 
ли^ Срћа-Милан др., Исаковић Миливоје Ђ., Исаг 
ковић Мито, Јшковић Велизар др., .Тевпемовић 
Драголзуб др., Јевтић Животаје, Јевтић Милутил 
Ал., Јевтић Михаило Р.. Левтић Радов1ан, Јсли!"! 
Милутин. Јремић Живојин. Јовановић Алксаидар, 
Јоватговић Ђока, .1овановн1"1 Јопа. Јовичић Добро- 
сао, Кајмаковнћ Омср, Клламатијпић Михаило Р., 
Катић Милош, Каћанскн Стеваи, Клииц Антон, 
Кнежевић Стјепо др.. Ковач Анте Љ., Ковачевнћ 
Доагутин Карло, Којић Драпшин лр.. Кома« Ал- 
бнн, Костић Мнлорал Ј. лр.. Краљевић Драган лр., 
Крамеп Алберт лр.. КпжНт Стевам др., Крејчи Ан- 
тои, Крстић Зарије. Крстић Михаило В., Крстић 
Симо, Кујупиић Атгдрија К., Ky.ivHUJrii Богољуб К., 
Кумаиуди Коста дп. (поетседава). Кунтапић Апте 
лп., Куњашић Јбаким: Kvorntniih BOIKO, KvnroBiih 
Шукрија, Лазаревић Миловач M , Ллпаревнћ То- 
дор лр.. Лазаревић Теодошје К., Лазапевић Фи- 
лип С. др., Лисавац Млален лп., Лончар Иван, Лон- 
чап Станко, Лулић Пстап. Макао Длко, Максимо- 
Biih Божидар, Млксимовић Стјепан, Маламчсц Вла- 

ло лп., Марјанац Симо, Марковић Фрањо, Марко- 
вић Милснко др., Марковић Милора^д П., Марко- 
nnh Никола, Мастровнћ Aute Ф., Матппл Павао, 
Матнћ Ђока Н.. Мацековић Матија, Мијић Милвн 
Ђ., Мчлетић Вјекослав др., Милетић Владислав, 
Милошевић Гавро, Милошеви^ Младеч П., Милу- 
тиновнћ Милиико Р., Милутииовпћ Милорад Ђ., 
Мнхачловић Илнја П., Михаиловић Светислав др., 
Мозер Хакс лр., Мравл.е Милан. Мулалић Муста- 
Фа A., Недељковић Уроти П.. НикиК Феолор лр., 
Ииколић Брапко лр., Нуић Петар др., Њамцул 
Рлнко др., Остојчћ Ђуро лр.. Пллечек Ивш др-, 
Парабућски Ђор1)е, Паоанос Шпиро Ф., Пахерник 
Фрањо, Патриогић Љуба, Пернћ Матеј лр., Перић 
Нинко до.. Петкпвић Милан, Петровар Ловро, Пе- 
тровић Марко, Пешић Милутин. Пиштелић Слатз- 
ко A. др., Погачник Виктор, Почовић Димитрије 
Он., Поповић Добриво!е Гер. лп . Поттовић Душан, 
FTonoBirti Јефтимше, Поповић Kocnai лр., Поповић 
Милли В., Поповић Светислао др., Праљак Иедељ- 
ко, Прекоршек Иван. Принцип Јово, Flpuia Шиме 
лр., Пустослемшек Растп. Пуцел, Иван Ј., Раливо- 
јевнћ Лазар Л^.. Радовч!-. Слтш др., Р^доњић MTI- 
лан, Радоњић МиЛЈа«, Рл!нћ Toma лп., Рако Јанко 
ДО.. Рапе тане др., Слвнћ Apanhot П., Савић Сава 
В. Слпто Гствро до., Сапачевић Раленко. Секулић 
Милан лр., Селић Јоца М.. Селмановчћ Алија, Си- 
мић Милопат. Смиљаиић Тома ло.. Сокић Милоје 
М.. Соколовић Н11кола. Спасовић Рукл.и1ин, Спахић 
Влало Стганллер Вјекослав. Сошкић Милач лр., 
Стајковић Никопа, Стаиишић Владимир др., Ста- 
но.јввић Доатомир М.. Стеванч>вић Живопш Ар., 
Стевановић Миллч. Стегглтов Милпвој, Стефачо- 
nih Игњат, Гти1ић Мнллн др.. Стојадиновић Мч- 
лослав до„ Стојковић Милан Ђ. др., Стотпић Ста- 
менко, CTnn^omih Кргта, Тадић Глигорије до„ Тс- 
одорпвић ВојитЈгав, Тешић Максим, Томић .Тлкоб, 
Тонић Тодоо Р,. Топллочић Милан, Торома^овпћ 
Ха'сан, Tp6nii ВасилиЈе. Трбојевић Урош лр.. Трч- 
фуиовић Љубиша, Трпковић Ставра К., Ћирић 
Ђорће. Ћирић Стеван, Узуновић Ннкола, Уроше- 
вић Мирко Ил., Урукало Ссргије, Фиданчевнћ То- 
ма др., Физир Виктор, Фотирчћ Арса, Хајдињак 
Аитои, Ханжек Лавослав др.. Хасапбеговић Авдо 
др., Хпибап Никола. Христић Бора Цемовић Фи- 
лип, Ценкић Jvpai цр., Цорор Амтон. Цупутевић 
Метолт>, Чорбић Бранко, Чохлиић Хазим,', Шлр- 
ковић Тихомир, Ulcra Фопдо, Шелмић Драгић Н., 
Шиљеговић Влллимир. Шифтлп Стеван, Шнајдер 
Фрач,о, ШЈгменмовић Илија др., 

Гласали су „против": Батииић Лозо, Грубер 
Фрањо др., Драговић Милот П., Кешел>евић"Ни- 
кола до., Кожуљ Млрко др., Крстић Влплимчр, Ле- 
vinnli Ђуро лр., Лончаревнћ Иван др., Метикош 
Милан лр., Никић Никола до., Павлнч Алојзиј, 
Пермо Драгутии В., Петпак Никола, Поека Нико- 
ла, Ружић Вчктор лп.. Стажић Јоснп, Станић Ан- 
Лра, Тркуља Стапко. Xohepa Светислав В. 

Отсутпи: Бачић Crienan дп.. Вал>евац Стјепан, 
Лимитријевић Мита, Догаен Мирко др.. Ђурић 
Михапло/Злхлпчћ Чедомип, Јелић Божа II. ЈоваИ 
Андрија, Кадић Хусеич, Кнежевић Ловро, Костић 
Драгутич др., Крстлновић Ригто. Крстић Мнлутин, 
Лукић Живач лр., Мапнчковић Вгиислав лр., Man- 
ia« Ђуро, Мачгић Марко, МиСирлић Јован Т.. 
Митровп!) Јован Р., Мохорнч Иплн, Иикодшевић 
Араиђел Д., Нчнковић Трипко,    Новаковић    Тоде 
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др., Перић Милшзоје Ђ., Петричић Живко др., 
Пивко Људевит др., Поионић Милан др., Радић 
Иван, Рорбахер Јулијан др., Савковић Илија, Ста- 
иојевић Милутин, Степановић Милаи Р., Ћуковнћ 
Мнлаи, Урек Иван, Шећеров Славко др., Шурмнн 
Ђуро др. 

Претседиик др, Коста Кумануди: Изволите чу- 
Tii резултат гласања. Гласало je у свему 264 иа- 
родних посланика, од тога су гласали 245 ,,за", a 
19 »против«. (Бурно пљескаше). Tlpeita томе je пре- 

длог буџета државних расхода и прнхода са пред- 
логом Фииансијског закона за 1934/35 годниу ко- 
начно примљен и бнће упућен према чл. 64 Устзва 
na даљи рад Сенату. (Пљескаи)е). 

Прелазимо ma другу тачку дневишга реда: Из- 
бор Одбора за проучаваље законског предлога o 
разрешењу фидеикомиса. Поднета je само једна 
кандидатска листа. Молим г. секретара да прочнта 
ту листу. 

Секретцр Аите Ковач (чита): 

КАНДИДАТСКА ЛИСТА ЗА ИЗБОР ОДБОРА ЗА  ПРОУЧАВАЊЕ ЗАКОНСКОГ ПРЕДЛОГА O РАЗ- 
РЕШНЊУ ФИДЕИКОМИСА 

Чланови: 

1. др. Нинко Перић 
2. др. Владо Сташшић 
3. др. Милорад KocTuh 
4. Михаило-Кајле Левтић 
5. Исо Богданови11 
6. Михаило KpcTuh 
7. др. Милан rionoiiiili 
8. др. Матеј nepiiii 
9. др. Људевнт Ауер 

10. др. Глигорије Тадић 
11. др. Живко ПетрнчмК    " 
12. др. Вјекослав Милетић 
13. др.  Фраи Господиетић 
14. др. Стнјепо Кнежевић 
15. др. Милснко Марковић 
16. Фрањо Пахерник 
17. PalCTO Пустослемшек 
18. др. Никола Кешељевнћ 
19. др. Стјепан Бачнћ 
20. др. Ђуро Леушић 
21. др. Фрањо Грубер 

Заменици: 

1. др. Светислав Мнхајлови!) 
2. Бошко Зељкови}] 
3. Влада Милетић 
4. др. Богдан Видовп!! 
5. др. Бранко Николић 
6. Радован Јевтић 
7. Љубиша Трифуновић 
8. Ннкола Соколовнћ 
9. Филип Цемовић 

10. Војмз КуртовиЈ! 
11. др. Милан Секулић 
12. др. Мнлан Crnjiih 
13. др. Отои ГавранчиИ 
14. др. Тоша Рајић 
15. Карло Гајшек 
16. Михаило Крстић 
17. Јосип Стажић 
18. Драгутин Перко 
19. др. Марко Кожул 
20. др. Иван Лончаревић 

1. Жнвко Даниловић 
2. Љуб. М. Митровић 
3. Расто Пустослемшек 
4. Милан Мравље 
5. Богољуб Кујунџић 

Предлагачн: 

6. Никола Прека 
7. Сергнје Урукало 
8. Антон Церер 
9. Тодор Тонић 

10. Јосип Стажић 

Претседник др. Коста Кумануди: Пошто je ca- бор одбора за проучавање законског предлога o 
мо једна кандидатска листа поднета, сматра се да судском ванпарничном поступку. И за овај одбор 
je примл>ена акламацијом. поднета je само једна листа. Изволите чути листу. 

Прелазнмо на трећу тачку д^евнога рсда: Из- Секретар Анте Ковач (чита): 

КАНДИДАТСКА ЛИСТА ОДБОРА ЗА ПРОУЧАВАЊЕ ЗАКОНСКОГ ПРЕДЛОГА O СУДСКОМ BAli- 
ПАРНИЧНОМ ПОСТУПКУ. 

Чланови: 

1. Миливоје Перић 
2. др. Светислав Михајловић 
3. Бошко Зељковнћ 
4. др. Урош Трбојевић 
5. др. Богда« Видовић 
6. др. Бранко Николић 
7. Радован Јевтић 
8. Љубнша Трифуновпћ 

Заменнци: 

1. др. Шнме Прша 
2. др. Живко Петричић 
3. др. Милеико Марковнћ 
4. Никола M a рк овн h 
5. Бора Христнћ 
6. Тодор Тонић 
7. др. Фран Господнетић 
8. Трнпко Нинковић 
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9. Никола Соколовић 
10. Филип Цемовић 
11. Војко Куртовић 
12. др. Милан Секулић 
13. др. Људеиит Ауер 
14. др. Отон Гавранчи)] 
15. др. Тоша Рајић 
16. Карло Гајшек 
17. Михаило Живанчевић 
18. др. Стјспац Ba'iuli 
19. др. Живан Лукић 
20. др. Марко Кожул 
21. др. Иван ЛончареипК 

9. др. Милорад Костнћ 
0. др. Антс КунтариК 
1. Исо Богдаиовнћ 
2. др. Вјекосла!в Мнлетнћ 
3. др. Владо Станишић 
4. др. Глиша Тадић 
o. др. Матеј Перић 
6. др. Мнла« CTHJnii 
7. Антон Крејчи 
8. др. Милан Метикоиг 
9. Мнлош Драговнћ 

20. др. Ђуро Леушић 
21. др, Фрањо Грубер 

Предлагачн: 

1. Љуба Митрови!] 
2. Расто Пустослемшек 
3. Богол.уб Кујуиџић 
4. Ђор1)е Ћнрић 
5. Душаи Иванчевић 
6. Никола Прека 

Претседипк др. Коста Кумануди: Пошто je ca- 
мо једна кандидатска листа поднета, сматра се да 
je примљена акламацијом. 

Ланашљи дневни ред je завршен. Са вашим 
пристанком заклуучнћу ову седницу. Kao дпевни 
ред за иаредиу седницу предлажем: Утврђивање 

7. Сергије Урукало 
8. др. Глигорије Тадић 
9. 'JoiaKfrf.M  Куњашић 

10. Јосмп Стажнћ 
11. Витомир Давидови!) 

диериога реда. Прима ли Народна скупштина овај 
диевнн ред? (Прима). Данашњу седницу закључу- 
јем a наредну hy заказати тшсмепим путем. (Пљес- 
кање и одобравање). 

Седница je закључена у 13,15 -lacoBa. 

П P И Л O 3 и 
ИНТЕРПЕЛАЦИЈА 

Душана Антоннјевића, народног посланика, на Министра шума н рудника o неправилном ограничењу 
шума у Срезу крушевском, Вардарске бановине. 

Господине Министре, 
Шумски комплекс постојећи на месту „Драги- 

шец", у Срезу крушевском, Вардарска баиовина, н- 
наче опкољен са свију страиу селнма Свето-Митра- 
не, Врбовац, Пресил, Бучин, Света, Јединаковце, 
Журче, Острилце, Растовица, Ракитница и Ново 
Село, a с једне стране и варошицом Крушево, 
ограничен je од стране суда за ограничавање шу- 
ма у 1932 годнни, a поред тога што су се противу 
ограннчења ове шуме изјасннли, у најодлучнијој 
форми, две информативне комисије, једиа у 1921 
годиии, a друга 1927 год., као и суд за ограшпкша- 
ње одређен у 1931 годиии, налазећи да поменути 
комплекс „Драгишец" ни no својој конфигураци- 
ји ни no својој просторпој величини ne може доћи 
у ред плапипских објеката која треба ограничапа- 
ти као државпа добра, што зпачн, да je ово огра- 
ничење извршено протнву мишљења најкомпе- 
тептпијих oprana Миппстарства шума и рудника, 
као и на пајвећу штету папред помепутих села н 
варошнце Крушева, sa које ова шума представља 
неопходни мипимум  за егзистепцију. 

C обзиром да je овим и оваким ограпичењем 
ne 'Само озбиллш доведена у питање, егзпстепција 
папред помепутих пасеља, већ истовремепо тешко 
погажеп и сам закон, слободан сам умолити Го- 

сподина Миинстра за одговор: 
1 — Ha који пачип мисли да исправи ову гру- 

бу грешку својих oprana и према закопу и према 
народу, комс je егзпстепцпја доведепа озбиљпо у 
питање и код кога je, сасвим прпродпо и логичпо, 
због овога створепо велпко пезадовољство. 

2 — Да ли je г. Министар расположеп, с обзи- 
ром на очајпо тежак положај ових села, најбржим 
путем и без икакве претходне адмппистрације no- 
правитп ову грешку и учппнти правду пароду, бу- 
дући да je Мнппстарство шума и руда нзвршило 
ово ограпнчење демаптујућп na једап сасвим не- 
разумљив начин рад и мишљења својих најкомпе- 
тептпијих oprana. 

Молим Господипа Миппстра да ми no овоме 
одговори усмено у Народпој скупштипи. 

Због превелике важпостп овога питања молим 
33 хитпост n првепство пред другим uniepnena- 
цијама. 

Молим Господпна Мипистра ла и овом прплп- 
ком прими уверење мога дубоког поштовања. 

12 марта 1934 год. 
у Београду. 

Душан Антонијевић, с. 
народпи послапик. 
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ИАРОДНА СКУПШТИНА 
Краљевине Југославије 
Фннансијски одбор 

Бр. 1212 
22 фебруара 1934 год. 

у  Београду 

ИЗВЕШТАЈ 
ФИНАНСИЈСКОГ  ОДБОРА 

НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ 
o 

ПРЕДЛОГУ БУЏЕТА ДРЖАВНИХ [^АСХОДА И ПРИХОДА 
СА ПРЕДЛОГОМ ФИНАНСИЈСКОГ ЗАКОНА 

ЗА 1934|3б ГОДИНУ 





НАРОДНО!   СКУПШТИНИ 

Финансијском одбору част je поднети Народ- 
пој скупштини извештај o предлогу буџета расхо- 
да и прихода за 1934/35 годину. 

I 
II ако je предлог буџета за 1934/35 годину 

поднет у уставном и законском року, ипак Финан- 
сијски одСЗор mije био у могућностн да га узме на 
време у претрес, јер je 28 новембра, према одлуци 
Министарског савета започет претрес фискалних 
ззкоиа (предлог закоиа o пз.меиама и допунама 
Закона o непосреднпм порезима, таксама, троша- 
piiim, царинашги зајмовшма), са којима се Одбор 
н Народна скупштина до последњих дана бавила, 
т.ј. до 2 фебруара о. г. Претреоом овнх фискал- 
них закона Одбор се бавио upe претреса буџета 
зато, што онн условљавају остварење прихода v 
износима, како су у буџету за 1934/35 годину пред- 
виђени. II тек, кад je Народна скупштина ове за- 
коне изгласала, могло се iipelui na претрес пред- 
лога буџета за 1934/35 годину. 

Од 13 фебруара Финансијски одбор je у на- 
iiopmiM седницама дању и ноћу претресао пред- 
лог буџета за 1934/35 годину и занршио свој рад 
22 фебруара. 

II 
Одмах у почетку претреса буџета Финансиј- 

СКИ одбор допео je одлуку, да се ne упушта у о- 
цепу висине предложених кредита no појединим 
партијама, те je усвојио цифарски део буџета, 
како приходе тако и расходе, онако, како их je 
пројектовао Министар финансија и како су упу- 
tieim Финансијском одбору. Да се стане иа ово 
гледиште разлозн леже, п|)е свега у краткрћи вре- 
меиа, које je било иа расположењу Финансијском 
одбору. Друго, сам склои буџета расхода ne раз- 
ликује се бнтио од свог претходника за годину 
1933/34 и најзад, Финансијски одбор сматра, да je 
Потребно нзвршнти измене у пашем -законодав- 
ству, н тпм пзменама променити прание основе, 
Покојнма се расходп врше. Изменом законодпп- 
стиа, одобреип крсдити у буџсту, пс би се моглп 
прсма томо, у целини утрошптп, п ако су предвп- 
heiiu у буџету у већим изиосима a na осиову са- 
дашњих правних осиова. 

За последњих иеколико годима, a нарочито 
услед тешких привредних прилика, буџети расхо- 
да смањивани су из годнне у годину. Смањивање 
je вршено, како код лнчннх тако и код матери- 
јалних расхода. Предложени предлог буџета за 
1934/35 годину, мап.п je од буџета, којп je данас 

na снази, п то за 511,607.148 дмнара, али ефекат 
тога смањења умањев je новим расходима, код 
пензија и инвалидскнх потпора са 185,000.000 ди- 
нара, код одел.еи.а за грађење државних желез- 
иица са динара 50,000.000 итд. тако, да се пока- 
зује стварно с.мањење у сумн од днн. 267,075.781. 

Па ипак, данашње прилике гоне нас na јачу 
и интензивнију штедњу, na пова смањивања, алп 
уједно и на ону рационалну штедњу, која неће 
iianeni штете omiiToj оргаиизацији државе и њс- 
иих функција. 

У томе niwi>y дато je овлашћење Министар- 
ском савету чл. 48 Финансијског закона за 1934/35, 
које гласи: .»Овлашћује се Министарски савег да 
у цпл.у с.мап.мвап.а државних расхода у току бу- 
џетоме 1934/35 године и ствараи.а трајних прсд- 
услова за систематску и рационалну штедњу у 
државном и самоуправном газдппству у опште, 
предузме и предузима све шотребне мере, и то 
како у оквиру постојећих закопских одредаба, 
тако n у уредбама са законском снагом, које бм 
имале за предмет утврђивања оспова државннх n 
самоуправних расхода у другом обнму, пего што 
су ni основи постављени у законским одредбама 
које даиас важе". 

Овим овлашћењем дата je могућност да се про- 
мене свп omi правпи основи, којн су извор нашпх 
расхода, a према приликама и времену, у којима ее 
дапас привреда и јавпе финансије налазе. 

O РАСХОДИМА 
У предлогу буџета за 1934/35 годину, расходи 

изпосе и то: 
Динара 

код државне администрације 6.914,354.340.— 
код државних привред. предузећа   3.256,896.458.— 

Гвега дииара 10.171,250.798.— 

Потребно je извршити аиализу овнх значајиих 
цифара, да би се добила јасна сшка, иашта су ове 
огромне суме предвиђене, и нашта се имају утро- 
iiiuni. Близу 50"" oBoria изпоса, предаиђено je на 
подмиреи.е личних издатака, или тачније, 47,25%, 
a остатак одлазп na ануитетску службу за државне 
дугове и материјалне потребе државне администра; 
ције u државних привредних предузеКа. Тако, у 
округлнм днфрама 

Дннара 
лпчии издатди износе око 5.000,000.000.— 
ануитети за државне дугове око       950,000.000.— 
материјални расходи око 4.220,000.000.— 
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ЛИЧНИ РАСХОДИ 
Сума од пет милијарди динара, предвиђена за 

личне расходе, има се утрошитп на исплату: 
Динара 

чиновника активне службе, војног 
ii цшшлиог реда, дневиичара ра- 
демика нтд. око 3.900,000.000.— 

пензионера око 1.000,000.000.-- 
инвалидске потпоре око 100,000.000.— 

Из укупне  суме од   3.900,000.000.—   добијају 
своје прииадлежности 207.130 лица запослених у 
државној  служби, a према иодацнма у буџету за 
1933/34 годииу, pacuopeljenH су no ресорима држав- 
ие управе и то: 

У адмиппстрацији: 
код Врховне државпе управе     .    .    . 953 лица 
у Министарству: 

просвете       32.783     „ 
правде 10.524     „ 
иностраних дела         538    ,, 
унутрашњих. дела 26.735     „ 
финансија        13.916    „ 
војске и морнарице 34.959    „ 
грађевина 3.061    „ 
саобраћаја                778     „ 
прљопривреде  909     „ 
трговине и индустрије .... 1.286 „ 
социјал. гголитике и нар. здравља 1.873 „ 
физичког васпптања народа    .    . 23     „ 

Свега je з&послено у админнстрацији 128.330 лица 

Код прпврсдппх предузећа: 
Министарство: 

просвете       1.027 лица 
финансија      1.200    ,, 
пољопривреде         507     „ 
трговпнс n индустрије    ....        621     „ 
соцпјал. политике и нар. здравља      3.832     ,, 

Мииистарство саобраћаја: 
железничка служба     .    42.026 лица 
речиа пловидба   .    .    .      2.054      , 
пошта, телеграф и тел.    13.737     ,,   57.817    „ 

Мииистарство шума и рудника: 
код шума 2.928 лица 
код рудника   ....    10.856     ,,   13.784     „ 

Овега у држ. привред. предузећнма!     78.792 лица 

Према томе број особља запослен у админи- 
страцији износи 128.338 лица, a код државних при- 
вредиих предузећа 78.792 лица. 

Ради бољег разумевања овог стања службени- 
ita, мора će истаћи, да ирво место no своме бррју 
заузима Мииистарство војске и мориарице са 
34.959 лица нлн 27,24%, затнм Министарство про- 
свете са 32.783 лица или 25,54%, дакле, у ова два 
ресора запослеио je преко половине укупног броја 
особља у државној администрацији. Ако томе до- 
дамо још и Мнннстарство унутрашњих дела са сво- 
јим органима цивнлног и војног реда, у 20.735 ли- 
ца, или 20,83%, оида видимо да je код ова три ре- 
сора војске, просвете и унутрашњих дела, запо- 
слено 94.477 лица или 73,61% од укупног броја 
службеника у државној администрацији. 

Овом приликом потребно je иагласити, да у 
броју лица, запослених код Министарства војске и 

мориарице, урачунате су поред официра и војннх 
чиновника, још и подофицири и жандарми. Сем 
њих, и каплари иа броју 7.181 лице. Према овоме, 
у свим осталим ресорима државне администрације, 
изузев три горе споменута, запослено je 43.86 i 
лице. 

Код државннх привредних предузећа, заиосле- 
но je 78.792 лнца, од тога броја код Миинстарства 
саобраћаја (железннца, речна пловндба, пошта, те- 
леграф и телефон) 57.817 лица или 73,39%, и код 
Мшшстарства шума и рудннка запослено je и то: 
код шума 2.928 лица, a у рудпицнма 10.856 лица 
или укушш 13.784 нли 17,50%. И овде морамо напо- 
меиути, да je у броју запосленог особл.а Министар- 
ства саобраћаја урачунато 10.505 радника, запосле- 
них у томе ресору, a тако исто и код Министарства 
шума 10.319 радника, илн свега 20.824 радника, та- 
ко да je у привредним предузећима запослеио 
57.968 службеника. 

Испитујући буџет личних расхода, изнетн су 
податци колико je лица и где заиослено. Али исто 
тако je важно да се видн, како je овај број служ- 
беника распоређен no евоме рангу, у пашој чипов- 
ничкој хпјерархпји. Да бп n овај преглед имали, 
наводимо следе11у статистику која je од ne мале 
важности за оцену проблема личних расхода у на- 
шем буџету. 
Миннстара и Банова нма   ... 27 
у      I групи  20 чиновника 
„     И      „      1 ст        313 „ 
„     II     „     2   „         156 
„Ш      „      1   „        336 
„Ш      „      2   „         717 
„IV      „      1   „       1226 
»IV      „      2   „ 1480 
„     V      , 2439 
„: VI.     „         9162 
„Vil      ,;         6857 
„Vili      „         12252 
„    IX      „         13674 
„     X      „         5844 
Приправника 15352 
Званичника          34984 „ 
Служитеља 11075 
Коитрактуалннх,    хонорариих   и 

дневничара    (урачунатих    и 
20.824 радника) 25395 

Неразврстаџог особља .... 2142 
Официра и војипх чимовника . 10107 
Подофицири, каплари и жандарми 39933 

Свега .    207.130 лица 

i 1роблем лнчних расхода у данашње време mi- 
je само фискалин проблем, те да се може говорнти 
једиио o броју чиновника, и њиховим принадлеж- 
иостнма, na следствено томе, доносптп одлуке o 
редукцији броја особља или њихових прпнадле- 
жпости, na na тај пачпп смањити расходе у др- 
жавнрм буџету. Колико год да je ово од огромпс 
важности за наше фипапсије, ипак проблем личних 
расхода nocn у себи и обележја социјална и еко- 
помска, с обзиром на one који су запослени, a још 
впше с погледбм на one, који су ван службе — бе- 
спослепи. 

У вези ове мисли, истпчемо, да ме1)у оннма, 
који су запослепп, има известан број службенпка, 
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чије су принадлежности и примања данас сигурно 
веКа, но што смо горе изнели, a које они примају 
у виду тантијема и сталиих иаграда од државних 
предузећа или предузећа државом гараитопаних 
у која су делегираиа no своме положају. Сем 
активних чиповнпка у таквом je положају и изве- 
сан број пензиоиера као и прађана слободних про- 
фесија, који такве и тс врстс приходе имају. O 
свим овнм приходима, који нема.ју свој оспо!) у си- 
стематској плати, илн пензији, Финансијски одбор 
Je днскутовао и nauiao своје решсље тако1)е у већ 
поменутом члоиу 48 м. предлога финансијско! за- 
кона за 1934/35 годину, a који гласи: 

,,Сви пропнси o примањима ма под којим нази- 
вом и впдом се ona вршила и споредним принад- 
лежностима (диевппце, хонорари, паграде, тантије- 
ме и т. сл.) држлиипх и самоуправних службеника, 
активних и пензионисаних, и других лица, упосле- 
них у државним прнвредпим и новчаним установа- 
ма као Државној хипотекарној банци, Класној лу- 
трији, Поштанској штедионнцп, Управи државних 
монопола, Шумско ппдустријском прсдузећу ,,До- 
брл.ин—Дрвар", Фабрицп шећера na Чукарици, 
>Кел>езарн у Зеници, Државним фабрикама свиле, 
у својству члана управног или надзорног одбора 
нли већа, комесара, и т. сл. — имају се подврћи ре- 
визијн без обзира na основ n висину тпх прппал- 
лежности no досадашњпм одредбама, с тим да сс 
почев од 1 априла ове године те споредпе припад- 
лежности и примања своде на половппу досадат- 
њнх. Исто тако, број чланова у управпим n над- 
зорппм одборима поменутих установа може бити 
смањен a пмеповања npinena без обзира на време 
за које су no ранијим прописима били постав- 
л>ени". 

Према ropibeM члану jacno je, ла све ове npn- 
надлежности и примања од 1 априла своде се на 
половпну досадашњег. To пак ne значи, да им je 
граница na тој висини одређепа, пего се могу и na- 
даље снижавати, с обзиром на п.пхову висину. 
Исто тако je од важности да број чланова и слич- 
нпх функција могу од 1 априла бити укинути или 
број смањен без обзира како су и под којпм усло- 
вима ова лпца поставл.епа. 

У везп горље тачке друге, помспутог члана 
48м., донета je у нстом члану предлога Финансиј- 
ског закона тачка 4, која сличну материју решава, 
a коja гласи: 

,A — Министарски савст he такође извршити 
ревизију специјалних додатака, хонорара, паграда 
и других споредннх прпмап.а, која уживају држав- 
пи службеници no досадашњим специјалним про- 
писима поред њихових редовних законских при- 
паллежпостп и ограппчптп та примања до пајвшпе 
50% редовпих припадлежпостп". 

Финансијски одбор се пада, да Iic поменутим 
проппсима бити penieno једно важно питање, како 
у погледу администрације, тако и у погледу изда- 
така државних. 

Смап.пвапЈе броја осоол.а могућпо je, алп je 
посве jacno, да има ресора, гдс he се број служ- 
беника noBeliam. Такав je случај са Мппистарством 
просвете. Основпа пастава емппептпа je функција 
лржаве, a баш у том погледу дапашп.е стање пије 
mi мало задовољавајуће. У пашим основппм шко- 
лама, има око 1.200 одељења, која немају свога' 
учптел>а. Одел.ења су празпа, има чптавих општи- 
na,  које  су  остале без свога учптсл:.а,  и  ако  су 

пзвеспе од н.их својим срествима, a ne државним, 
подигле школске зграде. Сада пмају зграде, a ne- 
мају учптел>а. Тако стање заОрињава, и њему се 
мора nalili пзлаз. Ha другој страпп у Мпппстарству 
просвете лежи око 1.700 молбп, свршених кандида- 
та учител>ске школе, који чекају na своја наме- 
штења. Овп млади људи, пестрпљпво чекају да кре- 
ну у села, те да се посвете позпву за којп су се 
спремили. Пва иова постављења, повећаће број о- 
собља у томе ресору. Слична je ситуација и код 
извесних другпх мишгстарстава. JalCMo je, да се у 
адмипистрацпји мора пзвршитп пзвеспо померање, 
с обзпром na срцијалне и економске момепте, као 
и квалификације, те je због тога ушла одредба 
такође у чл. 48 м. предлога финансијског закона, 
која има за тепдепцпју и цил> да ово тако сложено 
питање реши. Тачка 3) тога члапа гласи: 

„Да бп се постигле буџетске уштеде na лич- 
miM расходима, и тиме створила могуКпост да се 
упосле свршени ученици факултета и стручних 
школа, Министарски савет he утврдитп услове да 
л.ег останка у државпој илп самоуправпој служби 
службеница, чији су мужеви тако1)е упослепи у др- 
жавпој, самоуправпој или прпватпој служби или 
ииаче имају довољно прихода за одржап.е прро- 
лице као n услови упослења у случајевкма, кад се 
Bnnie лпца пз једпе породпце палазе у Државној 
n самоуправпој  службп". 

Исто тако Финансијски одбор бавио се n пита- 
њем пензионера, којп су запослепи у појединим 
привредним предузећима, или администрацији, и у 
том погледу ;ioneo извеспа опрамичења, која су са- 
држана такоНе v Фпнапспјском закону, a v чла- 
ну 41. 

C обзпром na дата овлашћења члапом 48 и. 
предлога Финансијског закона за 1934/35 годипу, a 
чије смо одредбе иавелп, Финансијски одбор сма- 
тра, да he na оспову тпх овлашћења, комисија, Ko- 
ja се предвиђа извршити врло брзо свој задатак, 

ПРИХОДИ 
Предвиђање прихода у предложеном буџету 

за 1934/35 годпну вршепо je с обзиром na остваре- 
no приходе у 1932/33 годинп, зг> коју имамо за- 
врише рачуне и према стварној наплати прихода v 
TeKyhoj буџегској годппп, a no ггодатцима за no- 
следњих девет месецп. Сем тога, у оцепи прпхода 
код извесних облика, повишавана je љпхова вп- 
сина, с обзпром na измепу закоподавства и то: КОЈ 
непосредних пореза, такса и трошарине. Узимајући 
у оцепу edieKar од повишења прпхода, којп бп се 
могао лобитп послсдњом закопода.впом пзмепом, 
приходи су утврђени у предлогу буџета за 1934/35 
годину. Цпфарскп onn бп пзгледалп овако: 

IIpoAiinbaVo по*предлогу буџета     Оствароно   Оотварени 
ча 1034/35 годину   ' 10;)'2,Ш       прихолп у 

lili!:)';!I за 
период aupiT.i- 

депвмбар 
Непосредни порези     2.280 1.792 l.(i48 
Посредни порези        2.555 2.500 1.513 
Монополи 1.550 1.511 1.216 
Вишак прихода од 
привред. предузећа    385 535 300 

Из горњпх цифара видимо, да je од пепосред- 
них пореза за последњпх девет месецп напла^^по 
1.048 милиона. AKO бп тој цифри додалп 412 мпли- 
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оиа динара, колико се евентуално може наплатитп 
за последња три месеца, опда бн добнли суму од 
2.0(i0 милиона дннара, колико бн се по овоме апро- 
ксимативноме рачуну могло наплатити a no доса- 
дањим законским основама. ilo како je Народно 
претставништво upe кратког времена донело изме- 
не досадањег пореског законодавства и добило 
овлашКеиЈе ради бол>е наплате и како ће порез на 
пословни промет дати бол>е резултате, у току иду- 
lic буџетске године, може се претпоставити, да he 
се предви^сна сума од 2.280 милиона динара, оства- 
рити. Сем тога заведен je и службенички порез 
ол 1%. 

Код посредпих пореза наплаћено je у току бу- 
џетске године, a за девет месеци 1.513 милиона ди- 
irapa. AKO TOJ суми, као и код непосредпих пореза, 
додамо свеитуалну наплату за 3 месеца у суми од 
380 милиона, добијамо цифру од 1.893 милиона ди- 
нара, морамо напоменути, да у овом нзносу нису 
обухваћени приходи од државног добра „Вел.е" п 
„Тополовца", као и од Државне хипотекарне бан- 
ке. Исто тако, и возаринска такса, остварена код 
Мипистарства саобраћаја, унета je само за пола го- 
.ume, у горњи изиос, a ne за целу годмну, те према 
томе и код прихода ове врсте, сума од 1.893 мили- 
ona динара, мора се повисити са оним приходима, 
који jom нису узети у обрачун. Прспшставка je, 
да lic сс у идућој буџетској години приход од 
такса повећати, е обзиром na извршене измене у 
Закону o таксама, a исто тако рачуна се и са ефек- 
том од нових трошарина. 

Код монополских прихода предвиђена сума у 
1.550 милиона динара, поклапа се са оствареним 
приходима у току ове буџетске године. 

Код-државпих привредних предузећа, пред- 
Biii)cn je знатно мап>п вишак прихода с обзиром 
na реализовање прихода у току ове буџетске го- 
/iiine, с обзиром na привредне прилике у којпма 

ona предузећа имају да раде. У свему прпходп су 
предвиђени с обзиром na стање и елементе, који- 
\:а се дапас располаже. У дапашњим привредним 
приликама немогуће je дати тачна предвиђа№а| Ko- 
ja би се од остварења разлпковала за који мањи 
проценат. Од предвиђених прихода, којп су утвр- 
l)enii према стварној наплатп готово последњих 
дана, ппак сс може десити да се извеспе претпо- 
ставке поставлЈене и no најдоцнијим подацима не 
остваре. Због тога Финансијски се одбор слаже 
у томе, да стопроцентних предвиђања нема n да 
се прплпком пзвршења буџета, мора строго во- 
дити рачуна o притицању прпхода. Ово je napo- 
чкто важно због тога, да се не би стварале оба- 
везе и летећи дугови, којн бп тешко притискивали 
name финансије. Тиме n поставл>амо питање 

РАВНОТЕЖЕ БУЏЕТА 
Питање равнотеже буџетске од еминентне je 

важности n то се у толико прилика nar.iamana.io, 
na то n овог пута ce мипп. Равпотежа пије само 
важна због реда у јавним финансијама, већ n због 
општих прилика привредних у свакој земљи. Иа- 
ко je дапас, с обзиром na привредпе прплпке, na 
висину цепа, стање спол>пе трговппе, интензивно- 
crn саобраћаја и т. д., врло тешко предвп1)атп, и- 
пак сматрамо, да ce ca предложеним приходима 
може рачунати. Ако буду приходи подбацпвалп, 
онда ce мора приступити другим мерама, које вре- 
ме и дап момепат буде диктирао. Дс(|)пцитп ппсу 
пзузетна појава данас. Њих палазимо у свима лр- 

жавама. Па ипак, и поред свих тешкоНа код nac н 
у другом свету, можемо рећи, ла je паша буџет- 
ска ситуација задовољавајућа. Mn желимо да она 
буде бол.а. Желимр да ce расходи смап.е, да ce 
одржи буџетска равпотежа n да ce приходи при- 
бирају са тачпошћу, алп n према привредним прИ- 
ликама у идућој години, 



II 

У рачунском делу иредлога буцета  расхода и прихода 

за 1934|35 год. учињене су следеће измене и допуне: 





A. ДРЖАВНИ РАСХОДИ 





IV Раздео 

Министарство правде 
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IV paifloo — Мвннотаротва правде 

Б p <> .i 

C 
ш 
K 

a P a c x o д и 

Прсдлог нзмеиа Фипан. 
одбора у  предлогу  буџета 

за   1ЈШ,'И5  годнму 

IIuioc почпција      Износ партпја 
Дннара       п.       Динара 

17a 

176 

ГЛАВА XXIa — МШЛАЦИОПП СУД У САРАЈЕВУ 

Рсдопим расходи 

A.   Л и ч ii м   p ;i с х o д u 

Лнчие принадлежности: 

Плате-периодске повишице и положајни додаци чиновника 
Субпоз. последња иза речи: ,.ll  ианипулативних чиновни- 

ка" додати реч: „п рачуновоћа"   

Г71АВА XXXIII — РПМО-КАТОЛИЧКА II ГРКО- 
КАТОЛИЧКА ВЕРСКА УПРАВА 

Рсдонми расходн 

A.   Л и 'i ii и   p a c x o д u 

Личис примадлежиости: 

Плате-периодске повишице и положајни додаци чиновника 

б) Чиновници 

У  другој  субпозицији  иесто:  „93  каноника  (консултора) 
и т. л." cramnn: „95 каноника (консултора)" a у даљем 
набројавању иесто: „11-1V/2" ставити; „i:i-IV/2"  н суб« 
поз. повећати са дин. 64.080.— 
г) плате  и допуне  плата парохијскои  (неразврстаном) 

свештснству смаљити са динара G4.080.—. Износ пози- 
цијс одпосно парти.к1  ne мен.а сс.  



V раздео 

Министарство просвете 
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V раздео — Министарство аросвете 

В p o i Ппс i.mi   iiiMciia  Фимам. 
• 

H 
0. 

o 

3 P a c x o д и 

одбора у  предлогу  буџста 
за  1934/35  годииу 

llnioi' noiiinnja      llnioc партпј a 
«           o 

Дивара      | п. Динара       и. 

ГЛЛВЛ XL - УНИВЕРСИТЕТИ 

Рсдопни расходи 

li.   M a T e p j a л н и  p :i c x o д n 

22! Упрлпмм rpouiKonii: 

i Университет у Загребу 
У Субпоз. 3 n 4 брисати речи: „ca клиникама" 

ГЛАВА  XI.IV — СПЕЦИЈАЛНИ ЗНАНСТВЕНИ ЗАВОДИ 

Рсдовпи расходи 

A.   Л м ч n n    p n C х 0 Д И 

243 Награде контрактуалним 'птоттцима и дневничарима: 

Код II) Асгроиомска опссриаторпја у Београду иза 
став  први:  „дневничар-оптичар  итд."  и  став 
други;  „дневничар-иашиниста  Итд."  обе  суб- 
позиције сиањити са no 2.200.— дин. у износу —4.400.— 

244 Спецнјалнс награде: 

Код  II)  Астроноиска  опсерваторија  у  Бсограду 
иза прве субпозиције додати нову која гласи: „за 
iia;iiiii4api' . . . 4.400.—" и noneliaTH ca .   .   .   . +4.400.— 

Код III) Метеоролошка опсерваторија у Београду 
субпозицију повећати са + 500.— 

Б.  M a т c p j a л н и  p ac x o д и 

245 Путнн и инспекциони трошкови: 

Субпоз. под. н) Метеоролошка опсерваторија у 
БеоградУ) смањити са — 500.— 

ГЛАВА  XLV - СРЕДЊА МАСТАВД 

Редовпи расходн 

A,   Л n ч п n   p a с х o д ii 

252 

i 

Личне прнпадлежиостн: 

Плате-периодске повишице и положајни додацн чиновника 

a) Чиновници 

1) Управа  грпда  Веограда 

У ставу npnoM место: „10 директора итд" ставити: „12 ди- 
рсктора: (i-lll/l, 4-III/2,   I-IV/l-2  И   1-IV/l" 

За пренос ...... 



стшкжр.лФаа- беЛешке 985 

V i)ii!,T,eo — Мввистар.ство просвете 

Б i) o ,ј 

P a c x o д и 

Прсдлог измеиа Фпиан. 

5 
S 

одбора у  предлогу  буџега 
за   1934/35   годину 

lliiioc. позиција Изаоо партпј u 
Дв&ара п. Динара и. 

Пренето  

У ставу другом иесто: ..271  профисор итд." ставити: „27-4 
профссора:    14-/1112,   5-IV/l-l,    29.IV/1,   46-IV/2,    l-V-1, 
44-V, 77-V1, 33-Vll n 25-V1U" ■ 

У ставу трећем место; „40 учитеља вештина и т, д." ста- 
вити:   „42  учнтеља   вештина;  3-V,  S-V\, 4-VII,  2-\'Ш-\, 
7-V1II, 2-1Х-1   ii  16/1Х" 

■ 

II) Дравска  банска  управа . 

У ставу другом  место;  ,Л^'> професора  и  т.  д."  ставити: 
„185 професора и т. д." a у тексту у место: „31-1V/1" ста- 
miTii: „32-IV/r' и место: „21-IV/2" ставити; ..22-1 V/2" 

III) Савска банска управа 

У ставу првом мссто: „:il  директор и т. д." ставити: ,,^2 
директора" a у тексту место: ,.5-IU/2" ставити: ,,6-111/2" 

У  ставу другом  место: „413 професора  и т. д."  ставитн: 
„417  професора"   a   v  тексту  место:   „(И-1У/2"  ставити: 
„62-IV/2", мссто: „58-V" ставити: „60-V" и место: „46-VII" 
ставити: „47-VH" 

IV) Врбаска банСка управа 

* У ставу другом место: ,;28 професора и т. д." ставити: „29 
npoiliccopa" a у тексту место: „2-V" ставити: „3-V" 

V) Ирмморска банска управа 

У ставу npuo.M  место: ,,(> директора  и т. д." ставити;  „7 
директора" a у тексту место: ,,2-IV/l" ставити: „3-IV/l" 

У ставу другом место: „94 професора и т. д." ставити: „97 
професора" a у тексту место: „4-1V/2" ставити: „5-IV/2" 
место: „19-V1" ставити: „20-VI" иесто: .,31-Vin" стави- 
ти: „32-V1H" 

VII) Зетска банска управа 

У ставу другом  место: „112 професора  и т. д." ставити; 
„117  професора"  a   v  тексту  место:  „12-IV/2"   ставити: 
„13-IV/2"  место:  „12-V" ставити:  „13-V"  место:  „20-VI" 
ставити: „22-VI" место: „49-Vlir' ставити: „50-VJJI" 

VIII) Дунавска банска управа 

У ставу другом  место:  ..312 професора  и  т. д." сгашгги: 
,315  професора"  a  у  тексту  место:   „10-lV/l"  ставити: 

,',11-1 V/l" место: „55-V1" ставити: „56-V1" место: „142-У11Г 
ставити; „143-Vm" 

У ставу трећем место: „50 учитеља вештина и т. д."^ ста- 
mini: „51 учитељ вештина" a у тексту место: „19-1Х" ста- 
вити: „20-1Х" 

За пренос   
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V раздео — Мивиотарство проввете 

1        Г> P 0 j 

P a c x o д и 

Предлог  измена фвнав.  одбора 
у предлогу буџета аа 19;!4/;!5 

годипу. o 

I 
a 
a 

o 

o 
a 

II; i- ночпцпја Ilnmc napili. a 

Дпиара п. Дппара u. 

Пренето  
t 

IX) Моравска банска управа 

У ставу iipuoM место: ,.12 директора и т. д." ставити: „15 
директора" a у тексту иесто: „2-IJ1/2" ставити: „3-111/2" 

У ставу другом место: „125 про.фесора и т. д." ставити: 
„129  профссора"   a  v  тексту  мссто:   „11-1V/2"   стаппти: 
12-1 V/2" место: „20-V" ставити:  „22-v;. место: „12-VII" 
ставити; „13-VH" 

У ставу трећем местр; „21  учитељ вештина" стапитц: „2-1 
учитеља  вештина"   a  у  тексту  место:   „13-1Х"  ставити: 
„16-1Х" 

X) Вардарска банска управа 

У ставу првом иесто; „13 директора и т. д." ставити; „14 
директора" a у тексту место: „3-!V/l" ставити: „4-IV/l" 

У ставу другом место:  „ll(>  iipochceopa  и т. д."  ставити: 
„121 iipoihccop" a у тексту место: „7-V" ставити: „9-V" 
место: „33-V1" ставити: „34-VI" место: „17-VH" ставити; 
„IS-VIl" место: „Sl-VlII" ставити: „r)2-VlU". 

6) Чиновнички приправници 

1) Управа града Бсограда 

У ставу првом место: „56 чиновничких приправника (супле- 
ната) од Vili групс" станити: „61 чиновнички приправ- 
ник од Vili групе; 
48 суплената у  I разреду скупоће 78(5.900.— 
11 суплената у II разреду скупоће 168.300.—итд." 

III) Савска банска управа 

У ставу  прпом  место:  „187  чиисишичких   ирипраниика  (су- 
плената) од VIII групе" ставити: „192 чиновничка tipu- 
правника од VIII групе: 
38 суплената у   1 разреду скупоће    695.400.— 

154 суплеиата у II разреду скупоће 2,279.700.—" 

253 Награде контрактуалним чиновницима и дневничарима: 

6) Дневничари 

I) Упрана града Бсограда 
У ставу другом место:  „28 служитеља-дневничара"    cra- 

вити: „36 служитеља-дневничара" 

III) Савска банска управа 

Мссто: „46 дневничара-служитеља" ставнти; „53 дневнича- 
ра-служитеља" 

VI) Зетска банска управа 
Место:   „22  служител>а-днев ара"   ставити:   „26  служи- 

теља-диевинчара" 

VIII) Моравска банска управа 
У  ставу  другом   место:   „20  служитеља-дневничара"  ста- 

вити:  „22 служитеља-дневничара" 

За пренос   
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V раздсо — Министарство просветд 

Б p o j 

P a c x o д и 

Прсдлог измеиа Фнпаи. 
одбора у предлогу буџета 

за   1934/35   годину 

1 
2 

'« 

n o 
C 

Изиоо позиција lliiiiic партпја 
Динара п. j Днвара       и. 

Пренсто  

IX) Вардарска (Занска управа 

У  ставу  другом  место:  „11   служитеља-дневничара"  ста- 
вити „13 сдужитеља-дневничара" 

ГЛЛВА  XLVIa --  ГРАЂАНеКЕ  ШКОЛЕ 

Редопии расходи 

A.   JI и ч ii и    расходи 

271 б 
1 

Личне принадлежнбсти: 

Плате — периодске повишице и т. д. 
б) чиновнички приправници. 

II) Дравска банска управа 

Унети нову субпозицију: 
„51 чиновнички приправник од V'lll групе; 

3 у I разреду скупоће 
30 у II разреду скупоће 
18 у III разрсду скупоће" 

III) Савска банска управа 

Унстн  нову  субпозицију:  „43 чиновника  приправника  од 
VIII групе: 

5 у 1 разреду скупоће 
26 у II разреду ci<ynolio 
12 у lll разреду скупоће" 

IV) Врбаска банска управа 

Унети  нову  субпозицију:  „3  чиновничка   приправника  од 
VIII групе у 11 разреду скупоће" 

V) Приморска бамска упрапа 

Унотн  поиу субпозицију:  „41   чиновнички   приправник  од 
VIII групе: 

18 у II разреду скупоће 
2! у 111 разреду скупоће" 

VI) Дрипска банска управа 

Унети   нопу   субпозицију:   „Чиновнички    гтриправник   од 
VIII групе у 11 разреду скупоће" 

VII) Зетска баиска управа 

Унети иону субпозицију; „10 чиновничких приправника од 
VIII групе: 

(i у II разреду скупоће 
4 у III разреду скупоће" 

VIII) Дунавска банска управа 

# 

Унсти нову субпозицију; „38 чиновничких приправника од 
VIII групс: 

2 у I разреду скупоће 
28 у 11 разрсду скупоће 

8 у III разрсду скупоће" 

За прспос   
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V раидсо — Мивиотарство ароовете 

Б |i o j 

O 
01 

p 
M « o a B 

P a c x o д и 

Прсдлог измена Фииан. 
одбора у  предлогу  буџста 

за   19;{4/35   годнну 

Ичпос позиција     Износ партија 
Дшшра        п.        Дииари 

27; 

IIpi'iirK) 

IX) Моравска.банска упрапа 

Унети иоиу субпозицију: 
„Чиновнички  приправник  од VIII   групе  у  II  разреду 

скупоће". 

X) Вардарска банска управа 
Унети нову субпозицију; „12 чиновничких приправника од 

Vlll групе у II разреду скупоће"  

Г.ЧАИЛ  Xl.\'lll КЛТОЛИЧКЛ  СНМПИПШТЛ  II  БОГО- 
CJIOBI i.ii-: 

Ванредни расходи 

Мења сс и гласи: 
„За   зграду   Цситралпог   Оогословског семеништа    У 
Силнту (од иредрачунске суме у дим. И,900.000.—) од 
остатка  од 400.000.— дииара 



VI раздео 

Министарство иностраних послова 
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VI рачдоо — Мшшстарство иностраних послопа 

i; p o j 

O 
o 

s- e 

a O 
G a 

P a c x o д и 

Прсдлог измсиа Фииап. 
одбора у предлогу  буџста 

за  1934/35   годнпу 

Износ поаиција [ј   Износ партнја 
и. Динарп        п. Дипара 

323 

ГЛАВА LVI1 — ЗАСТУПНИИЈТВА У ИНОСТРАНСТВУ 

Пос л ;i ii с т n a: 

,v шестои реду послс речи: ,,и" ставити: „запету" a после 
рсчн: „Егнпту" ставити речи: „и Шпанији" 

Редовни расходи 

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

Управни трошкови: 

У трећем реду после речи: „њихово" уметнути реч: „осп- 
гурање" 



VII раздео 

Министарство унутрашњих послова 
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Vll раздео — Мпнистаритпо увутрашњвх послоиа 

o 

P S 
a O 
s a 

Б p o j 

P a c x o д и 

Предлог измена Фиман. 
одбора у предлогу  буџета 

за  1934/35  годииу 

Изпос познцпја j   Износ партнја 
ilimapa Динара u. 

342 

366 

U 

23 

U 

ГЛАВА LIX — БАНСКЕ УПРАВЕ 

Редовни расходи 

Б.   M a т е p и j a л н и   p a с х o д ii 

Разнн материјалмн издаци: 

Трошкони  огрева  зграда  н т.  д.,  смаљити  са — 50.000.-- 

У  тексту место речи:  „и  пропратпи трошкоии"    стааити 
речн: „и сии трошкоин с тнм скопчани". 

ГЛАВА LX1I — ПОЛИЦИЈА 

Редовни расходи 

Б.    Ma i е p и j a л п п    p a с х o д и 

Управми трошкови: 

Пропратни   трошкови,   повећати  са    ■   ■   .   .   + 50.000.— 



VIII раздео 

Министарство финансија 
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VIII раздео — Миниотарство финавсија 

i; |. ,1 j 

H s 
A £ a O 
C B 

iS P a c x o д и 

Ирсдлог измена Финан. 
одбора у предлогу  буџста 

за   193-4/35   годину 

Изноо позиција 
Дпимра n. 

Износ партнја 
п. Дивара 

'371 

A. АДМИНИСТРАЦИЛА (УПРАВА) 

ГЛАВА I-XIV — МИНИСТАРСТВО 

1>ело1!1!Н расходи 

A.   .'1 п ч п и   p a с х o д ii 

СпециЈални трошкиви: 

У тексту бришу се речи; „и сви трошкови везани са успо- 
стављ&њем службе no обвезницама :ta финансијску ли- 
квидацију аграрних односа на великим поседима" 

В. ПРИВРЕДНЕ УСТАНОВЕ 

ДРЖАВНА  ИМАЊА  „БЕЉЕ"  II  „ТОПОЛОВАЦ" 

Рсдовим расходи 

ЦЕНТРАЛНА ДИРЕКЦИЈА 

A.   Л и 'i п п   p a c x o д II 

Лнчме  мринадлежиости: 

Плате чиновника у готову 
Субпоз.   1   реч   „(уговорни)"  као  и  сума   од   „135.000.—" 

бришу се.    Ilinoc  позиције    смањуЈе  се  са    предњом 
cvMOM. 

Додаци и т. д. 
Субпоз.   l   реч: „уговорни" брншс  ct'  a  сума смањује сс 

са 111.000.-  . Цела партија смањује сс са 240.000.— 

ПОЉОПРИВРЕДА 

Г>.    M a i е p II .i a л н и    p a c x o д n 

Материјални издаци: 

Пољопривредна окружја 
Субпоз. 4 набавка стоке повећала сс са 240.000.— Цела 

партија noBcliaiin сс са 210.000.-  .  



IX раздео 

Министарство војске и морнарице 
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l\r раздео — Мииистаротво војске и иврнарпце 

Б p o j 

a 

P a с х о д и 

Предлог измсип Фииан. 
одбора у  предлогу  Оуцета 

за   1934/35  годину 

Износ пошцмја      Износ партнја 
Д111111|)а        п. Дпнара 

39С) 

397 

418г 

466 

ГЛАВА LXV1I — ВОЈСКА 

Рсдовш^ расходи 

A.   JI м ч u u   p a с х o д u 

Личие прмиадлсжмости: 

Плате-периодске повишице официра и чиновника 
б) Плате-периодске повишице војнцх чиновника 

Субпоз. s иесто: ,,-Ј7Г) нижих војних чиновника" ставити: 
,,; ir>" a у тексту иесто: „49/1" ставити: „9/1" 
u) Плате-периодске повишице и положајни додаци чи- 
новника грађанског реда 

Место: „924 чиновника итд." ставити: „928 чиновника итд." 
Код Команде ваздухопловства војске, MI'CTO: „29 чиновни- 

ка шд." ставити; „.'i.i чиноииика итд," u ro: „2-VI, 2-VII, 
16-VIII, 5-1Х и 8-Х" 

Награде   коитрактуалиим   чииоштцима   итд. 
Награде   коктрактуалнии   чиновницииа   п   контрактуалнии 

иузичарииа 
a) Награде контрактуалнии  чиновницима 

Ветеринарско одељење 

Место: „14 контрактуалних ветеринара итд." ставити: „12 
контрактуалннх ветеринара итд." a у тексту у шестом 
реду бришу сс: „2 no 19.440.—" 

Б.    M a т o p u j a л п n    p a c x o д и 

Потребе Bojnor rcorpaclicKor института 

У noa. l место суме; „801.340.—" ставити суму: „82G.:i4().—" 
:i no;!. G место: „125.000.—" ставити: „100.000.—" 

ГЛАВА LXIX — ГРАНИЧИА ТРУПА 

Рсдовни расходп 

A.   Л и ч и и   p a с х o д и 

Спсцијални додаци: 

Додатак на коња: 
Место: „За 62 граничара-коњаника птд." ставити:. „За 82 

граничара.-коњаника итд." 



х   раздео 

Министарство грађевина 
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X раздсо — Мвннстарство грађевнна 

Б p o j 

P a c x o д и 

Поеллог измеиа Фииан. 

1 
cd 
C 

i 

одбора у предлогу  буџета 
за   1934/35   годину 

Изпос позиција llmoc партвја 
Дивара u. Дивара       и. 

ГЛАВА LXX — МИНИСТАРСТВО 

Редовпи расходн 

A.   ^I u 'i u и   p a c x o д ii 

480 

i 

Личне принадлежности: 

Плаге-периодске   повишице   и   полбжајни   додацн   чинов- 
пика 

Субпоз. 3 мења се и гласи : 
„6 начелника: 3-III/1 и 3-1П/2" сумз остаје иста. 

Субпоз. (> мења се и гласи: 
„9 виших саветника: 3-111/1   и 6-Ш/2" сума остаје иста. 1 

1V1ABA LXX1 — ДРАВСКА БАНСКА УПРАВА 

Редовпи расходн 

A.   Л и ч и и   p a с х o д и 

506 
i 

Личне принадлешности: 

Плате-периодске   повишице   и   положајни   додаци   чинов- 
ника 

п) Чипоштчки приправиици 
У другој субпозицији иесто: ,,1Х" ставити: „X" 

* 

ГЛАВА   LXX11  —  САВСКА   БАНСКА   УИРАВА 

Ваиредин  расходи 

' 527 Продужењс  радова  na  грађешу  мостова  са  експроприја- 
циЈом: 

У тексту na  крају додати:  „(I рата)" 

ГЛАВА LXXV1 - ЗЕТСКА ВАНСКА УПРАВА 

Редовии расходи 

566 
Б.    M a т (.■ p II j a л H'II    p a c x o д n 

У  четвртом  iH'Av    партије  a   после  речи:    „требињском" 
брисати реч: „и" a ставити: „," a после речи: „л.убин.- 
ском" додати речи: „ч билећском''. 

ГЛАВА   LXXV11   -   ДУНАВСКА   БАНСКА   УПРАВА 
• 

Редовии расходн 
/ 

A.   JI и ч н и   расходи * 

569 
3 

Лнчпс принадлежности: 

Плате-периодске повишице служитеља 
У тексту мссто: „8-111-2" ставити: „8-11-3" 



СТКМОГРЛФСКЕ БЕЛЕШКЕ 

\ раздео — Министарство грађеввна 

999 

Б |i o j 

P a с х o д и 

Прсллог нзмена Финан. 
одбора у  предлогу  буџста 

за   1!Ш/35  годнну 

Износ позиција      Изиоо партија 
Дцпара        п.        Динара        п. 

579 

ГЛАВЛ  LXXVIII  —  МОРЛПСКЛ   БАНСКА   УПРАВА 

Редоими расходи 

A.   Л н ч п п   p a с \ o д ii 

Лнчие принадлсжносш: 

Плате-псриодске   повишше   и   положајни   додаци   чиноп- 
микп 

a) Чиновници 
Cv6no3.   1 \   гексту иесто: „L'-VIII" ставити: „2-VH" 





XI раздео 

Министарство саобраћаја 
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XI Раздоо — Министарство саобраћаја 

i; p o j 

P a c x o д и 
c. a 

ГЛАВА   LXXXIV ГРАЂЕЊЕ  ЖЕЛЕЗ- 

(i50 

•  O.UEJbEhhE   3A 
НИЦА 

Винрсдни  расходи 

Грађење пруга no уговорнма ca предузећима: 
Назив „Европског друштва" допунити un следећи    начин: 

„Европско друштво за проучавање и предузећа" из Па- 
риза   (раније:   „Европско  друштво  за   хипотекарни    и 
баккарски кредит")      

Предлог измеиа Фпман. 
одбора у  иредлогу  буџета 

за  1934/35   годнну 

И:шос позиција 
Дппара 

Пчиос iia])Tiija 

Дииара 

< 



XII раздео 

Министарство поЈћопривреде 
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XII раздео — Мивистарство пољопрлвреде 

Г, p ,1 j 

dl 
a c 
c ц 

P a c х o д и 

Предлог измена Фииаи. 
одбора у  предлогу  буџета 

за   19.44/35  годипу 

Износ позпција |   Изиос партнја 
Динара       н.        Днвара      1 п. 

668 

(i(ll,i 

672 

774a 

774в 

774г 
28 

IVIABA  LXXXV Л\111111СТЛРСТИ() 

Ванредни   расходи 

Текст ове партије мен.а се и гласи: 
„TpuuiKoun за извршење закона за ypeI)Cii>e аграрипх 

односа у ранијим покрајинама Јужпе Србије н Црне 
Горе од 5 деце.мбра 1931 годнне са измсиама и доиуна- 
ма од 24 јума  1933  год.: 

Исплата трошкова :tn извршење §§ 22 и 39 закона, плате 
и дневнице суднја аграрних судова, државних заступ- 
ника, деловођа, геометара и осталог поиоћног особља; 
путни и подвозни трошкови; канцеларијски, манипула 
тивни м други трошкови аграрних судова и Вишег a- 
i рарног суда." 

Трошкови за снабдевање пијаће воде н т. д. 
Субпоз.  1  иења се и гласи: 
„Истраживање подзеине воде, копање бунара и изградил 

чесама и водовода, изградња путова, иостова и пропу- 
ста, градња нових и оправка незауБетих насељеничкич 
кућа и уређење старих и нових насеља". 

Текст  ове партије иења се и гласи:. 
„За исплату аиуитета зајмова који he се закључити, као 

и омнх који су закључени у цил.у откума зсмл.ишта м 
давања бескаматних позајмица насељеницима ради ку- 
iioBiine земљишта у Лужмнм краЈевцма у сврху насе- 
л.авања". 

ГЛАВЛ XCVllla — ВЛНСКЕ УПРЛВЕ И Т. Д. 

Рсдовни расходн 

A.   ./I и ч п n   p a с х o д и 

Лнчие принадлежности: 

Плате*периодске   повишице   и   положајни   додаци   чинов- 
ника 

Под:   \)   uecTO   речи:  „Врховно  аграрно    повереништво' 
ставити:    „Врховно повереништво    аграрне    реформе" 

Ha крају текста додати речи: „и трн помоћника' 

Б.    M a i o p u j a .i ii и   p a c x D д u 

Разни материјални расходи II т. д.: 
У тексту na крају додати речи: 

„и њихових помоћника" 



XIII раздео 

Мшгастарство трговине и индустрије 
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XIII раздео — Мнипстарстно тргонпне п индустрвје 

Г. j) o j Ilno п mr l'   IMI4I-I      Ct)ltlinil 

i одбора у предлогу буџста 
a             •C P a c x o д и за  1934/35  годипу 1 ST 

Umor позиција     Нзпос парти a rt o 
Дивара       п        Динара H. 

ГЛАВА   ХС1Х    r-  ММНИСТАРСТВО 

Редовни расходи 

A.   Л и ч и н   |) a c x o д м 
775 

1 
.lii'iiio   приналлежиости: 

Плате-периодске    повишице  и   положајни  додаци  чинов- 
ника 

a)  Чнношшци 
VII) Средње стручне и занатске иушке  и  женске  школс 

na територији  Упране  града  Бсограда 

4) Женске заиатскс школе 
Прва ii друга субпозиција иењају се и гласе: 

„2 управитељице V 54.000.— 
•'i   предметне   учитељице   VII 50.760.— 
зоир мзноса ne иења се. 

Б. M a т e p n j a л н n    p a c x o д и II 
779 

1 
Путни,  iio.uioiim   II  селндбени  трошкоћи: 
TpoiiiKoiin за службопа путонан.а 
Субпоз, 1 мења се и гласи: 
„a)    За    инспекцију    државних    надлештава 

(25.000.—),   новчаних   завода   и  осигуравају- 
tiiix друштава (20.000.—), индустријских н за- 
натских предузећа (8.000.—), стручних школа 
(12.000.—),    за    друга    службена    путовања 
(5.000.—)                              70.000.— 

Додаје се нова субпозција: 
„б)  Путии трошкоии запатских учитеља за одржаиање 

занатских курссза       25.000.— 
Збир ових двеју субпозиција одговара суми ранијој суо- 

поз. под a). 
Остале субпозиције  под:  б),  в),  г),  н  л)  постају субпо- 

783 
зиције под: u), г), д) и h). 

Субвениија за одржаваше и рад завода    за   унапређење 
n iiio.i.iio  трговнне: 
d Разне иаципулативне потребе, у позицији треба да сто.јм 
i 

сума  100.000.—, na место суме од 19.000.—. 
Orpcii   v   позишпн  треба   да   стоји  сума   19.000.—   на   ме- 

cio суме од  100.000. 
787 Иаслоп партије треба да гласи: 

„Viianpeheibc трговимске и  занатске  иаставе". 

ГЛАВА CV — БАНСКЕ УПРАВЕ 

Редовни расходи 

A.   JI ii ч и и   p a с х o д и 

817 
i 

Личне   принадлежиости: 

Платс-псриодске    повишице   и   положајни  додаци   чинов- 
нмка 

a) Чиновници                       • 
VI Зетска банска управа 

1)  Отсск 
У  место  прне н друге субпозициЈе ставити; 
„2 инспектора IV/I ca сумом од 88.080.—" 

збир се ne меша. 



XVI раздео 

Министарство физичког васпитања 
народа 
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XVI раздер — Мнипстарстко физичког наспигап.а народа 

Б p o j 

C 
C 'Z? 
V 3 
H s 
0* n 

C и 

P a C   X   O   Д   И 

Предлог измена Финан. 
одбора у предлогу буџета 

за   1934/35   годипу 

Umor пошцијм 
/liiiiai)a        п. 

Пзнос партија 
Дпнара 

913 

ГЛАВА CXVI — МИИИСТАРСТВО 

Вамрелнн  расходи 

Разнс noMoliii: 

floMoh Савезу скаута Краљевине Југославије за органи- 
зацију скаутских једКница итд., смап.итн са       .   .   . 

У последњем реду позиције a после речи; „a Сарајеву' 
иесто: „50.000.—' ставитн: „250.000.—" a изиос пози- 
mije повећати са   

Помоћ Југословенском лакоатлетскои савезу итд. смањи* 
ти   са  i  

— 150.000 

+ 200,000 

— 50.000 



•■ -» 

Б. ДРЖАВНИ ПРИХОДИ 
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Б. Држапии прнходи 

Б p ( 

1 rt 
C 

> J 

5 

i 
П  p И X o д и 

Предлог измена Фппан. 
одбора у  предлогу  буџета 

за  1934/35  годниу 

Изпос позиција Изпос иартија 
Динара II. Динара       п. 

i! РАЗДЕО — ПОСРЕДНИ ПОРЕЗИ 

Г71ЛВА  IV — ТРОШАРИ11А 

Редовни прнходи         ^            » 
л 

4 Намлата    трошариис: 

i Ha: uiehep, каву, пиво, вино, ракију итд., сиаљити са - 60,000.000 — 

Свега (гл. IV, парт. 4), смаљпти са - 60,000.000 

ГЛАВА V — ТАКСЕ 

5 Таксе: 

Продаја  таксених  иарака  и хартија  од  вредности   mi.. 
IlOlH'ii'1 ГИ     Cl + 60,000.000 

Свсга (гл. V, napi. 5—7), повгиатп ca + 60,O0U 000 — 

РЕКАПИТУЛАЦИЛА 

Редовни приходн 

Глава IV — Трошарииа 
V — Таксе 

- 60,000.000 
-t- 60,000.000 

— 

V РАЗДЕО — РАЗНИ ПРИХОДИ 

ГЛАВА XIII — РАЗНИ СИТНИ ПРИХОДИ 

15 
3 

По струци Ммпистарства финанснја; 

Одељење државних дугова и државног кредита 
Текст позиције мон.а се и гласи: 

„a) приход од купона и аиортизованих об- 
везница,   припалих  држави 2,619.000.— 

б) папллта апунтета од тежака no § 41 за- 
кона o ликвидацији зграрних   односа   у 
подручју раније покрајине Далмације: 
na   иие   отплате   дуга                 5.000.— 
на   име  6%   камагс                        84.000.— 

и) na име откупа зеиљишта no §§ 2, 26 н 
28  закона  o  уређеп.у  аграрпих   одпоса  у 
panuJiiM   покрајинама   Јужне    Србије    и 
Црне Горе 
na иие откуппппа зеиљишта      1,000.000.— 
na иие 6% интереса sa задоцњене отплате        15.000 — 
и   позицију одпоспо  партију  повећатиса+ 1,104.000.— 

22 
1 

Разни CHTIIII приходи: 
Разпн  случајпи  прпходи  и  т.  д.  смап.птп  са — 1,104.000.— 

укупна суиа прихода не иења се. 



III 

ПРЕДЛОГ ФИНАНСИЈСКОГ ЗАКОНА 
Усвојен ,је н ca следећим изменама и допунама: 

1  РАЗДЕО - - ОСНОВНЕ  ОДРЕДБЕ 

§ 8 
Тач.  1  и 2 бришу се. 
Унети пове тачке које гласе: 
2а) Исплаћене обавезе no буџетима за раније 

закл>учене годиие које се нису могле ликвидиратн 
у тим годинама показаће се у Завршном рачуну 
за иаредпу буџетску годину као расход на терет 
обртног капитала Главне државне благајнице. 

26) Исплате неизмирених државпнх обавеза 
пз ранијих годнна могу се вршнти из неутроше- 
ног остатка монополског зајма одобреног no § 4 
Закона o монополском зајму од 22,000.000 дола- 
ра. Одобравање псплата вршиће Миннстар финап- 
спја. 

Блнжа упутства за извршење овс одредбе иро- 
imcalic Министар финансија. 

2в) Све извршене исплате по овлашћењима 
овог Закоиа "у колнко претстављају расход за др- 
жавиу касу расходоваће се na тсрет обртиог капи- 
тала Главпе државне благајнице. 

2г) Све привремене исплате извршенб no чл. 
131 Закоиа o државном рачуповодству у времему 
од 1915 године до 31 марта 1932 године за које 
су поднета правдају^а документа која ие одгова- 
рају у свему законским условпма a које je услове 
сада немогуће испунити, могу се na основу тих 
докумената расходовати на терет одпосног буџет- 
ског кредита одиоспо кредита одобреног специ- 
јалним законским овлаш11ењем. 

§ Уа (пов) којн гласи: 
Све приходс од царина, мопопола, такса и др- 

жавие трошарице дужпа су надлештва или opra- 
nu, који ове приходе прикупљају, редовно преда- 
вати најближим филијалама Народие банке за ра- 
чун Министарства финансија. Државна надлештва 
и филијале Народне банке извештаваће и Главну 
државиу благајну o свакој иредатој суми. 

II РАЗДЕО — ОДРЕДБЕ ЗА ПОЈЕДИНА МИНИ- 
СТАРСТВА 

A.   МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА 

§ 12 
Унети аове тачке које гласе: 

За) да може све оне позајмице и државна no- 
траживања за које Државио правобраниоштво на 
осиову уредних закопскнх докумената утврдн ио- 
могућност наплате, расходовати на терет обртног 
капнтала Главие државне благајнице с гим, да се 
o њима води и даље засебна свидеиција п у слу- 
чају могућностн иаплате наплаћене суме упесу у 
д[)жавну касу. 

36) да може по сагласностп Министарског са- 
вета посебннм решењем регулпсати начнн исплате 
државних пограживања no издатим позајмицама 
разним устамовама, областима, обласним одбори- 
ма, окрузима н општинама као и иа нме издате 
noMohii оскудннма у храни илн друге иомоћи, иод- 
разумевајући и позајмице за време рата, с тим да 
се ова дуговања могу наплатити и у државним об- 
везницама no номиналној вредпостп a курсна раз- 
лика отписати na терет обртпог капитала Главпе 
државне благајнице, 

4) под г) у петом рсду после речи: „Дунавски 
мост« изоставити запету и додати речи: »n за дру- 
ге пруге у пројекту«, a иа крају нза речп: »Сара- 
иово« изоставитн тачку и додати речи: »у држав- 
ној режијн«. 

§ 17 
У четвртом реду реч: »неквалификоваии« бри- 

ше сс. 
§ 18 

Унсти нове тачке које гласе: 
3) У ставу (1) § 1 под I Закома o судскимтак- 

сама додати нову 7 тачку, која гласи: 
»7) пред Одбором за оспоравање и Касацно- 

пим одбо()Ом Управе за заштиту нпдустријскс 
својине.« 

4) У ставу (3) § 45 тач. 1) Закона o судским 
таксама додати иа крају следеће: »као и одредбе 
Т.бр. 166 таксепе тарифе закопа u таксама, којс 
су противне одредбама овога закона«. 

§ 18a (нов) који гласи: 

Важност закона o прпврсмеиом ослобођењу 
Анонимног друштва авијатичких радиоцица Луј 
Бреге од плаћања свију такса, трошарне на елек- 
трнчну струју, пореза и такса за регнстровање, као 
и увозпе царине ма сировине, израђеце делове и 
све потребе за фабрикацију аероплапа од 20 ја- 
нуара 1930 продужује се до закл>учно 31 марта 
1934. 
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!..  МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ 

§ 19 
У прпом ставу у четвртом рсду после речи: 

»Вардарској бзновини« уметнути речи: »н бирови- 
ну (допринос у натури) парохијском свештенству 
Епархије далматинске«, a у шестом реду истог 
става после речи: »годишње« уметнути речи: »a 
бироиину парохијском свештенству Епархије дал- 
матинске ()3().000.— дипара«. 

В.   МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ 

§ 20 
Додају се нови ставрви који гласе: 
Четирн обласна иародиа позоришта са седи- 

штем, једио у Скупљу, једио у Сарајеву, једно у 
Новом Саду и Осеку (заједничко) и једно у iMapn- 
бору, издржавају се својим ириходима и cy6ue}i- 
цијом, a no буџету који одобрава Мииистап иро- 
свете. 

Ово нажп и за баиовииска иозоришга с тим 
да њихов буџет прихода и расхода одобрава над- 
лежни Бан. 

Сиа поменута позоришта ослобакђају се пла- 
ћања таксе пз тар.бр. 99a 1) Закона o таксама. 

§ 20a (IIOB) који гласи: 
Овлашћује се Министар пррсвете: 
1) да може својим решењем вршити поделу 

кредита одобрених па субвенције и помо.ћи, у ко- 
лпко та  подсла  im je  пзнршена буџетом, до  суме 
од 50.000.— дниара; 

2) да може закл.учити зајам за иодизање гим- 
назијске зграде за Мушку гимназију Цраља Алек- 
саплра 1 у Београду у висини ануитета одобрепог 
буџетом. 

§ 206 (nou) који гласи: 
1) Наставници рсџовних, грзђанрких, средњнх 

и стручних школа ие могу се упујшнати na рад 
изван школе, изузеи у Министарство просвете, 
Миппстарстио физичког васпитања народа и 'бан- 
ске управе, и као просветни референти, делегати, 
лектори и учитељн на страпи. 

2) Срески школски надзориици, као и врши- 
оци дужности тих звања, у колико сс буду по- 
ставл)алн из реда настапиика грађанских или па- 
родиих школа, примаће своје припадлежности из 
кредита који je предви1)ен за исплагу принадлеж- 
нрсти тнх настапиика у главн Оспоиие иаставе код 
дотичних бднских управа. Специјални додатак no 
§ 293 став 2 Закоиа o чиновницима од 31 марта 
1931 годиме, примаће из кредитл којп je одређен 
за исплату специјалног додатка у глави Минд- 
старства просвете. Уколико би се ти надзориици 
постављали из реда наставника средњих н учител>- 
ских школа, њихове lie принадлежности пасти на 
терет одговарајућих партаја буџета Средње иа- 
ставе.   • 

3) Изузетно од чл. 1 и 2 ур.едбе Бр. 84600 од 
12 децембра 1931, среским школскпм иадзорннци- 
ма iie се паушалпо исплаћивагги путни трошковн 
и дневнице за два редовна прегледа школа no § 
117 тач. 2 Закона 6 народппм школама, a на осно- 
ву одлука П.бр. 24377/1930 и 318,S4/1930. 

Паушад износи за два годишн»а прегледа, пре- 
ма теренским приликама п броју школа н одељс- 

ња, no 8.000.—, 6.000.— или 4.000.— динара у гра- 
инцама буџетом одобрених кредита, a no решењу 
Мпиистра просвете. Овај се кредит ne може noue- 
ћавати. 

§ 20в (пов) који глаои: 
Професорп средњих и њима равних стручних 

школа, којп имају 15 подина слул{бе a одликовалн 
еу се својим школским радом, могу бити постав- 
љени за директоре потпуних средших и средњих 
СТручних школа у IV положајној групп 1 етепспа, 
изузетно од §-а 49 Закопа o чиновницима; за ди- 
ректора пепотпупе гнмназије у V групи може се 
поставити ирофееор, који испуњава услове из чл. 
72 Закона o средњпм школама. 

§ 20г (нов) 
У Општој уредби  университета од 11 децем- 

бра 1931  годние мењају ее    и доиуњују овн чла- 
нови: 

1) У чл. 224 став 1 прва реченица мења се н 
гласи: »Испити су на университетима дипломски u 
докторски, сем на Меднцинским факултетима иа 
којима су сви нсинти докторски«; 

2) У чл. 228 етав 1 прва реченнца мења се и 
гласи: »Ha докторски иеиит, изузев na медпцип- 
cKiiM факултетпма, могу се пустпти само onu кап- 
дпдати, који су добили дпплому факултета којн 
je истоветан са факултетом у коме желе полагатп 
докторскп пспит«; 

3) У члану 228 став 3 мења се n гласп: »Док- 
торски пспит састављеп je из два дела: усмепог n 
писмепог (дисертације), сем на медиципским фа- 
култетнма, иа којнма може бити двојак: a) док- 
торскп nciinr ca дисертацијрм који даје право na 
паучпу титулу доктора медицинских наука n 6) 
докторскп пспит без дисертације којн даје право 
na стручпу титулу доктоЈЈа целокуппог лекарстиа. 
Докторском пспиту претседапа Декап«. 

4) У чл. 230 додаје се nou став који гласп: 
»Ha медпципскпм факултетпма усмени докторски 
пспнт полагаће се из предмета предвп^еппх факул- 
тетским уредбама«. 

5) Члан 262 мења се и гласи: »Капдпдатп t^oju 
су започелн исппте за стпцање доктората no про- 
ппспма крји су иажплп ni)e обпародова1иа Опште 
уредбе уппверсптега, могу завршптп oue испите 
no ncTiiM проппспма«. 

Г.   МИНИСТАРСТВО ИНОСТРАНИХ ИОСЛОВА 

§ 23a (пов) којп гласи: 
Снабдевање понцем заступпиштиа n преглед 

њихових рачуна Bpuinlie Мпппстарство ппостраппк 
послова према прав^лнику од 11 октобра 1926 К. 
Б.Бр. 9129, ynocelin у свој годпшњп рачуп за Гла- 
вну коптролу све издатке зааупииттаа. Према то- 
ме opranu Главпе контроле neiie ini у будуће вр- 
шптп превептпипп преглед пздатака Министарства 
иностраних послова и заступппштаиа, него lie Ми- 
пистарство, као n до сада слати na преглед Глав- 
ној коптролп свој годпшњп завршпп рачун. 

171. МИМИСТАРСТВО УНУТРАШ1БИХ ПОСЛОВА 

§ 24a (пов) који гласп: 
Окружни nncncKTopu, бански    инспектори    и 

срескп пачелппци могу се изузетпо од §§ 89 n 346 
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Закона o чиновницима од 31 марта 1931 постан- 
л.ати и na друга saaiba ресора Министарстна уну- 
трашњих послова, за која испуњаиају законом 
прописане услове, задржавајући групе у којима су 
се затекли. Ова одредба одиоси се и на раније 
случајеве посгавл>аља na друга звања, уколико 
поједнни случајеви нису већ расправљени пресу- 
дама Државног савета. 

Д. МИНИСТАРСТВО ВОЈСКЕ И МОРНАРИЦЕ 

§ 27a (пов) ко.ји гласи: 
1) Члан 99 Закона o устројству војске и мор- 

иарице мења се и гласи: 
Kao комашдоваше јединицом која одговара 

дотичиом чину рачуиа се време, које официр про- 
веде: 

— na припреми за ђенералштабну струку; 
— na практичном раду односно припреми за 

екапомску и остале струке; 
— као слушалац у војним1 школама у земљи 

или на  страпи; 
— као војпо-државпи питомац у школи од- 

иоспо на уииверситету у земљи нли иа страии; 
— у стручним школама за официре главиих 

родова војске на положају командапта, 'иастав- 
пика, помоћника наставиика; 

— у школама за резервне офицнре главних 
родова војске иа положају комапданта, комаа- 
дапта батаљона; командира и водиика; 

— у 11одс(ј)ицирским школама за главне ро- 
дове војске na положају команданта батаљона, 
комапдира и водннка. 

Сем тога рачуиа се, као KOManAOBaibe одгова- 
рајућом једипицом и време — no укупио највишс 
до три годнне — које официр проведе иа поло- 
жају комаиданта подо(|)ицирске школе главних 
родова војске и класног и одељењског старешинс 
и помоћника одељсњског старешипе у Bojnoj (Ип- 
тендаптској)  академи.ји. 

0(1)ицирима струка времс проведено иа Јед- 
пом: од 'иапред наведеиих положаја рачуиа се као 
вршење службе која се посебним условима no 
овоме закону тражи код појединих струка. 

2) Члан 103 Закона o устројству војске и 
морнарице меша се и гласн: 

Каидидати вршиКе комапдатско путовање, од- 
iiociio решавање задатака на карти,    ii|)e no што 

. добију положај чина за који je предвиђено путо- 
вање односно решавање задатака. 

3) Ha крају члана 336 Закона o устројству 
војске и морпарнце додаје се нов став и гласи: 

Одредбс овога члана закона важе  у свему  н 
под истим условима и за подофицире, капларс и 
обвезиике из резерве, који се за време издржавања 
вежбе код војске и мориарице na служби потпуно 

■онеспособе    за  макакав  привредни  рад    уопште. 
4) Ha крају члаиа 387 Закона o устројству 

војске и морнарице додаје се нов став и гласи: 
AKO официр и војии чнновпик буде пеизиоии- 

сан пре истека рока од једпе годиие из првог ста- 
ва, узеће се као основ за одређивање количине 
личие пепзије његова плата и положајни додатак 
чина односно класе у коме je одиосно у којој je био 
у часу пензионисања. Породична пензија сходио 
чл. 345 одређиваће се no одредбама § 139 Закона 
0 чиновницима од принадлежности no којима се 
улагачу одре!)ује лична пензија с тим, да породи- 
ца иакиадно уплати улог  од даиа унапређсња у 

ниши чии односпо класу до дана смрти ако je 
официр одиосно војни чииовник, од кога породи- 
ца право доводи, умро као активни официр од- 
носно војпи чиновник a од дана унапређења до 
дана пензионисања ако je о([)ицир односно војни 
чиновпик, од кога право доводи, умро као neii- 
зионер. 

5) Члан 396 Закона o устројству војске и мор- 
нарице мења се и гласи: 

Одредбе члана 136 и 336 овог закона имају се 
применити и на све резервне официре и резервне 
војие чиновнике, подофицире, капларе и обвезни- 
ке из резерве, капларе, редове и морнаре сталног 
кадра и питомце војних школа, опеспособљене 
na служби за време вежбе код војске и мориарице, 
одиосно за време отслужења обавезног рока служ- 
бе у сталном кадру у времсиу од 5 априла 1920 
год. na до ступања иа сиагу овога закона, a под 
околностима предви1)еним у тим члановима, ио 
без права на материјалне накнаде за протекло вре- 
ме. Резервиим официрима и резервним војиим чи- 
повницима иеизија се има одредити према плати 
коју су примали na дан онеспособл>ења. 

Пензија односно помоћ има reliH од дана ре- 
uieiba o додел.ивању. Решење доноси Мииистар 
војске и морнарице. 

6) У другом ставу члана 382 речи: ,,до 1 маја 
1932 годиие" н у другом ставу члана 399 Закона 
o устројству војске и мориарице речи: „до 1 апри- 
ла 1932 године" замењује се речима: „до 1 окто- 
бра 1934 године". 

Ђ. МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНА 

§ 29 
Додају се пове тачке које гласе: 
Тачка 3 меља се и гласи: 
да се извођење одбранбених iiaciuia и регула- 

ција река и потока може иаредити употребу на- 
родие снаге у случајевима када je извођење ових 
радова од пеопходне потребе за јавну безбедпост 
и асанацију поплављених крајева. 

Под употребом народие снаге има се сматрати 
лични рад обвезника одпосно њихових заменика 
или плаћање одговарајуће просечне надннце обич- 
ног радника. У овим случајевима iipHMCFbHBatie се 
прописи §§ 38—47 Закона o самоуправним путеви- 
ма, с тим, да се за ове радове у једној години MIO- 
же одредити употреба 'народне спаге односно пла- 
iiaibe одговарајућих надница највише за три једи- 
пице. 

4) да се уз одобрење Министра грађевина ра- 
ди санирања фиџансијског стања и смањивања ре- 
жијских трошкова водних задруга могу ујединити 
две или више водних задруга у техиичком и ад- 
министративном погледу, у колико je то у интере- 
су тих задруга, и да Мннистар гра1)евина пропи- 
uie правилпнк o припадлежпостима службеника 
водиих задруга у којем he регулисати FberoBe од- 
иосе с тим, да садашње принадлежности ne могу 
бити повећапе; 

5) да водпе задруге ради сарадње и заступа- 
п.a својих заједничких шпереса могу основати Са- 
вез водних задруга и прописати правила тога Са- 
веза, која одобрава Министар грађевина. 

§ 29a (нов) који гласи: 
Закои o устројству Министарства грађевина и 
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ii.erone спрл.пс службе од 1,() јаиуара 1930 годипс 
cn измсном од 29 мартз.и б.децембра 1930 годи- 
не  мења се  и до11ун>ујо и то:. 

У § 2 место речи: „пет" став,ч>а се „шест" a 
на крају додаје се: „Електро-машимско одељење 
(VI)".  ' 

У § 4 иза речи: „радионица" ставља се тачка 
a све остало до краја брише се. 

Иза § 8 долази нов § 9 који гласи: ..Електро- 
машипском одел.ењу спадају у надлежиост: елек- 
гро-машииски послови из целог ресора, електрн- 
фикација, одобравање планова и надзор над из- 
радом приВЕТНИХ машипских и електро-машип- 
ских постројења памењеинх јавпој употреби, у ко- 
лико поменути послови иису обухваћени Законом 
o радњама. 

Овлашћује се Министар грађевина да у духу 
оиих измена и допуна у сагласности финансиј- 
скнх одбора Народпог претставништва може из- 
меинти Уредбу o подели одел>ења Министарства 
гра1)евина на отсеке и одслјКс." 

Е.  МИНИСТАРСТВО  САОБРАЋА.1А 
§ 31 

Меша сс н гласи: 
Овлашћује сс Миннстар саобраћаја: 
1) да no сагласности Министарског савета н 

финансијских одбора Народног претставништва 
npomiiiie уредбе са законском сиагом o оргамнза- 
ЦИЈИ предузеКа и устапова Министарства сао- 
браћаја. 

3) да из прихода којима располаже може ис- 
[Глаћивати све издатке за радове и експропијаци- 
ју землЈИшта на удвајању колосека Велнка Плана 
—Лапово. 

4) да у колико партије буџета расхода за У- 
праву државних железница, које су одређене: 

а) за израду тарифа и возних карата и за па- 
бавку образаца; 

б) на имс накнаде-'штете приватним лицима, 
учињене им телеашм повредом или смрћу при 
жслезпичком саобраКају; 

в) na име пакпаде иггете проузроковаме па- 
л>еви110м na прузи варппцама из локомотиве или 
пожаром, као и остале пакпаде штете услед уде- 
са пли пепогоде; 

г) na име Аакнаде штете за мањке и повреде 
робс, задоцњења ит.д, при траиспбрту железница; 

д) no обрачупу трошкова заједпичке службе 
v пограннчним станицама према уговорима, како 
за текућу тако и за рапије годнпе; 

I)) no обрачупу пајампипе за потребу страппх 
кола и закуппппе позајмљених кола no уговорп- 
ма, како за рапије тако и за текућу годипу; 

е) na нме исплате оштете за тешко onirehena 
страпа кола no правилнику Rl,VJ?7nl6nRlC 
§ 41  и 58; 
ne буду донол.пе, може na рачуп прихода трошп- 
ТИ и суме потребне за њихову исплату. 

G) да впшак остварепих прихода од локомо- 
тивске вуче у Сипском капалу може употребитп 
na одржавање, побољшање и извршење свпх ра- 
дова И писталацпја na Ђсрдапском! сектору, под- 
разумевају^и и one, којн проистичу пз обавеза 
према Међупародпој дупавској комисији, као и за 
отплату позајмице Фопду за одржавање пловпог 
парка и отплату неизмкрених обавеза из ранијих 
година, створеппх радовпма na обпови и побољ- 
шању те вуче. 

7) да одобри Управп државпих железпнца да 

за.железппчкп матерпјал у изпосу од 2,400.000.— 
ШВ!., фр. кс)ји се има цабаиитп нз Пол>С1<е na рачуп 
компонзаццја'за дувап, резервшпе потребаи кре- 
дити за обрачун режпјске цене дувапу, из ре- 
довпих кредита no буџету за 1934/35 годипу, e 
за остатак вредпости матерп.јала до изпоса 
(iOO.OOO.— um. фр. који пада na терет обрачупа за 
ову буџетску годину, изврши кшиговодртвеним 
путем обрачун са ЛАипистарством финансија na 
тај пачип, штосе ова разлика у расходима има no- 
казати у Завршпом рачупу посебно као расход no 
овом  овлашКењу. 

8) да може аналого одредби чл. (i Закопа 0 
враћању, паплати и сторппрап.у возарппе n оста- 
лих пристојби na државпим железпицама одобра- 
вати СтОрнираке коптролнпх примедаба пз вре- 
мепа од 1918 до 1 августа 1929, у колико се угвр- 
ди да су контролпе прпмедбе пеправплпо пздате, 
или су приликом паплате norpenino Књиженеу илн 
су издате сувише касио, те се пису могле напла- 
тити нити од страпака нити од рачупополагача, 
пли се услед губитка транспортних и осталих до- 
кумепата ne може доказа.ти матери.јалпа одговор- 
nocT задужеппх лица. 

9)да no сагласиости Министарског савета мо- 
же прописати уредбу o железпичкој МЈтежп у K'pa- 
љевшш Југославији, са одобреп^ем финаноијских 
одбора Народноп пЈЈетставпиштва. 

10) да no сагласпости (;а Мипистарским саве- 
том n финансијоким одборима Наррдног претстав- 
пиштва допесе • уредбу o премирању И потпори 
поморског бродарства. : 

U) да no сагласпости са Мпппстром соцпјал- 
ne политике и пародпог здравл>а и фппапсијским 
одборима Народпог претставпиштва допесе уред- 
бу са закоиском спагом, која би замепила паред- 
бу Миннстра с^рбраћг^а o осигуран>у државпог 
саобраћајнрг особл.а за случај болести n necpelie 
ОД 30 маја 1922 године М.С.Бр.  1627G/22. 

12) Да може у сагласпости са Мипистарским 
саветом регулисати правпе n фппапсијске односе 
са претставпицима синдиката локалпих железпицу 
у Дравској баповипи. Друштва локалппх желез- 
ница помепутих снпдиката ослоба1)ају се свих др- 
жавпих и самоупраппих такса, пореза, приреза И 
дангубина ма које врсте у погледу примања утвр- 
<)ennx уговора o купо-продаји друштвепих пруга. 

13) да пз прихода од пошта, телеграфа и те- 
лефрна исплати дпиара 4,840.520.— na име остат- 
ка суме Управи државпих мопопола за рачуп др- 
жавне фабрике телефоноких и телеграфскпх ana- 
рата у ГЗаршавн за пспоручепи теле(|)опски матс- 
ријал no peujenjy Мнписгарског савета од 27 јуиа 
1932 годпне. 

14) да може у овој буџетској годипи na рачуп 
остварених прнхода no поштапско-телеграфско- 
телефопској служби вршитп исплате na име пак- 
паде за пзгубл>е!1е и yii()oiuuiiliene поштапске ПО- 
шил.ке, у колнко одпоспа naprnja буџета расхоДО 
за поштапско-телеграфско-теле(|)011ску службу ne 
буде довол.на. 

15) да се у току ове буџетске годппе врШИ na- 
бавка почребиог материјала за нзраду и штампа- 
n.e поштапскпх марака и осталпх вредпосппца ДО 
пзпоса од 6,000.000.— дппара na рачуп остварепих 
прихода од продаје поштапскпх марака n врсД- 
иоспица. , 

15a) да може пзмепити уредбу o оргапизацијк 
поштапско-телеграсјјско-.тслсс^опске службе у толи- 
ко да може поставити за директоре дирекција no- 
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шта и тслеграфа и one оадашње пришоцс дужно- 
сти дироктора, који сс на дан ступаља иа снагу о- 
ног закона налазе гаајмање годиНу дана на томе 
положају. 

1Г)) да одобри Поштанској штедионици, да мо- 
жс у току ове буџетскс годагне набављати инвентар- 
ске предмете до износа до 1,500.000.— динара. Omi 
сс набављеш предмети књиже у билаису као ак- 
тива и отписују са 10% годишње. 

17) да одоори Поштанској штедионици, да у 
току ове буџетскс године штампа бесплатне обрас- 
це, огласе, прапилипкеи плаћа радну сиагу за штам- 
пање плативих образаца, набавља канцеларијоки 
материјал, плаћа огреп, воду, оспетлеЈ^е и кирију, 
осзигурава касене готовине, имнгитар и зграде, и 
одржава зграде до изпоса од динара 3,375.000.— 
на тсрст „Рачуна губитка и добитка Поштшскс 
ттедионицс". 

18) да може иа терет остварених вишкова при- 
хода изврпшти: 

а) повраћвј позајмице доларском зајму узете 
привреиено за грађење пруга: Топчпдср—Мала Кр- 
сна; Мала Крсна—Пожаревац; Горп.и Милаиовац— 
Угриновци; Госпић—Киин; Ужице—Вардиште; по 
решењима Минпстарског савета М.С.Бр. 30П19/22 
динара 40,000.000.— 

б) плврпћај позајиице 7% инвестиционог зајма 
од дииара 500,000.000.— узете привремсио за гра- 
ђење npvre: Ужице—Вардиште; Госпић—Книн; 
Горњи Милановац—Угриновци; Топчидер—Мала 
Крша—Пожарсвац; М. Субота—Љутомер—Ормож 
п грасирање свих пруга no решењу Л^ииистарског 
савета M.C.Rp. 1753/23 динора 49,000.000.— 

20) да пропише уредбе: за пловидбу и одржање 
рпда на реци Неретви; o баждарењу морских бро- 
дова; преглсду париих котлова морских бродова; 

21) да у споразуму са Министром социјалне 
политике и иаролггог здравл.а, пропшпс уредбу са 
законском сиагом o примени међународних кои- 
вснција које сс односе ma рад и социјалну заштиту 
[томорацз, клјс ic наша држава ратифимовала. 

22) да у сагласиостп ca Министарским саветом 
и финаноијским одборима Народмог претставни- 
штва iipnmime уредбу o државном бродарском о- 
собл>у и премгшстој разврста све особл>е Рсчие пло- 
видбе Кпл.свппс Југослапијс. 

23) да може из железничмих прихода за 1034'35 
буџетску годину употребити до R.OOO.OOO.— данара 
за продужење радова на оспособлЈаван.у нових же- 
лезничких радиокица у Крал>еву. 

24) да за случај експлоатације Лбкомотивске 
вуче на Сипском каналу у државној режији можеиз 
остварсиих прихода тс вуче вршити исплате мате- 
ријалних расхода потребних за експлоатацију ву- 
че, мао и исплаћивати, у смислу закона o државном 
саобраћајном оообљу, све принадлежности службе- 
■ гицима залосленим на roj вучи, 

25) да можс именовагги гтри Ђердапској адми- 
ипстраиији особл.е које ставља на расположсп.е Ha- 
ma Крал,свина сходно закону o споразуму b opra- 
пизацијп Ђердапске адиминотстрације. Ово особље 
аадржава за све време док je на служби прм тој 
Ллмпипстрацији своја места и звање службенитса 
Министарства саобраћаја. без права на поицадлеж- 
ностп, поигго се исте плаћају из буџета Ђердапске 
админисграције. 

2П) да v споразуму са Миипстро.м финансија из- 
мепи и допуни Правилник o начину плаћања поза- 

рмие за пошиљке државних установа на иселезни- 
цама и бродовима у државној експлоатацији од 3 
јуиа 1926 године у колико се исти односн иа регу- 
.nu-an.e узајамних услуга између желозничке и nn- 
штанске управе. 

27) да може отгагсати све нвнаплаћене таксе 
за инсталацију телефона од државних надлештава 
и усташжа у времену од 1 jnuvapa 1919 године до 
30 јуна 1933 годиие. којима су задужена no чл. 12 
Прави i'iiika o телефонској мужби v унутрашњем 
саобраћају. 

§ 31a (пов) који гласи: 
Важност уговора o државном зајму од 28 но- 

вембра P>:!1 род., закљученог између Владе Kpa.i о- 
виие Југославије и Државие хипотекарне банке, и 
закона од 5 децембра 1931 годппе, a односећих сс 
na граНсње железничких пруга no техиичком уго- 
вору ол 25 априла 1931 год са грађевинским дру- 
штвом Батињол, — проширује се на све радове 
грађења другог колосека Београд -Ресник no од- 
лумама Министарског савета Г.Ж.Бр. 8724 од 23 
септембра 1932 године и Г.Ж.Бр. 4529 од 30 маја 
1933 године. 

§ 316 (чов) који гласи: 
Први став § 9 Закона o лучким пристојбша ме- 

п>а се n гласп: 
Домаћи једоењаци плаћају за сваку псто тону 

следећу ппистојбу: 
a) ако долазе из иносгранства: бродови npo- 

сторпе садржине до 100 нето тона динара 2.—, a 
oim прско 100 тона дин. 5.—; 

бј.ако долазе из домаћих лука: бродови про- 
сторне садржине до ino нето тона дин. 1.—>, a они 
преко 100 тоиа дин. 2.50. 

Последњем ставу истора §-а додаје се следс- 
ha нова реченица: 

,,0:ni којима je иотор главна покрстпа сила 
имају сс сматрати мотоо-бродовима и платити npn- 
стојбе које су предви^спе у овом закону за na- 
роброде«. 

§ 31п Огои) који гласи; 
Свпм пословима морског рибарства управља 

Министарство саобраћаја. 
§ 31 г (пов) Koin гласп: 

Овлашћује се Министар финансија да v смислу 
члака 62 финаишј|СМог закоиа за 1928/29 годину, 
продуженог члаиом 40 Закона o продужењу важно- 
mi одредаба досадашњих финаноијских закона и 
закана o буџетским дванаестинама. можс признати 
завригае рачуне обласних дирекцијф државнизс же- 
лезница за врсмс од Ослобођења до закључно 
1922/23 буџетске године и без прописаних замон- 
ских формалности, v KoiiiKo органиГлавне коптроле 
нађу да no овим рачунима није било злоупотрсба. 

Ж. МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ 
5 33 

Mcn.a се n гласи: 
1) Овлашћује се Мннистар финансија1, ла мо- 

же на предлог Министра полуопривреде, n no пас- 
пореду Министарства грађевина исплатити Цен- 
тралиом одбору водних Banovra v Ноипм Саду а- 
контацију ло суме од 5,000.000.— динара на тле 
нензмирспог заостаггка воплих доприноса из 1933 
годпне за земл^е узсте под удар аграрчс реформе, 

2) По разрезу наддежних среских начелстава 
no члаиу 2 став 2 правилника o приходима n nac- 
ходима no струци аграрне реформе Број 10145/25, 
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од 7 марта 1925 годнне, наплаћене подоплапне до- 
приносе у 1934 год. од интересената апрарие рс- 
форме, који имају додел,ене површине na подруч- 
ју оне водие задруге, која je члан Централиог од- 
бора водних залруга у Новом Саду, исплаћиваће 
Пореске упрше Центраином одбору волиих задру- 
га у HoiiOM Саду. 

Наплату и надзор над наплатаом водних до- 
приноса као и свих осталих прихода агрзрне ре- 
форме од иитересената агргкрне реформе, Bpumiie 
оргаии који врте наплату ц надзор над паотлатом 
порезе no уредби o осигурању, прпиудпој иапла- 
ти n пешшлатнвостн порезе Број 148000, издатој 
на основу овлашћежа члана 159 Закона o непосред- 
тим порезима. 

Уплаћени водоплавгги доприноси у државну ка- 
' су no питсресептима аграрне речјјорме, за додел>ена 
им земљишта na водоплавном подручју онпх вод- 
nnx задруга које мису члаповп Цептралпог одбора 
водпнх задруга у Новом Саду, пмају пороске упра- 
не ircn.'inliiiBa-ni пепосрсдно ОВИН водгагм задруга- 
ма као uiTo се исплаћују водоплавнн допрпноси 
убрапи од власпика земљишта дотичпог подоплаи- 
ног подручја гто Закон\г o водиом праву (Закона 
члаи ХХ1П 1885). 

O iiCTOiahciiiiM сумама ropihUM установама, под- 
иашаће Дунавска финансијска дирекција у Новом 
Саду тромесечно пзвсштаје Миппстарству пољо- 
ириврсде. 

3. МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ И ИНДУСТРШЕ 

§ 34a (иов) којн гласи: 
Овлатпћује се Мпчнстар трговине и пндустрнје 

за прописивање уредбе o организацпји, пачину и 
условима ооигурањЂ члаиоиа! Удружеља за ^лучај 
оолссти, ирнвмоглости, старости, смрти и иесреће, 
предвиђечо § 384 Закона o радм.ама, с тим да се 
ociirypaii>e привредиика провсде постепеио прсма 
привредним ттрилнкама земл>е. 

§ 34 б Сиов) који глаки: 
Овлашћује се Мннистар трговине и тгадустрнје: 
а) да на рачуи кредита, предвиђених буџетом 

na лпчнс расходе за стално особЛ)е код средн.е- 
техничкнх n мушких заиатскпх школа, може постав- 
.'iu'iTn хонорарпо стручип пасгавничко особл.е с тим, 
да се број ii врста прелвиНених звања, као и износ 
о;ггопарају1шх закоиских пришдлежнссти и кре- 
дита овим поставл>о:м1ма не прекорачн. 

Ова поставл>ења вршиће према чадлежпости o 
ппста1>л>сч1>1!ма МинистЦ") и банови, no претходпом 
заузимаљу буџетскпх места, на оспову члапа 60 За- 
кона o државпом рачуповодству, код Отсека рану- 
новодства при Мтшпстарству. 

б) да на рачун кредита, предвиђсппх буџетом 
на хопораре, може поставл>от<п xoiropap7io особл>е 
(школске пословођс n лекаре) и хопорарпе пастав- 
нике (сталпе и од одржашог часа) код средЧ)Их 
стручни и мушких занатскпх школа. 

Ono постапл.аП)е вршиће на терпторпјн Управс 
града Београда Мтшстар, a na терптопјп -бтгскпх 
vnpana — падлежил баповп, у висини крсдтп^а, 
предви^мтх бупепом за Средње стручне школе. 

в) да може приходе који му прппадају no од- 
редбама § 26 Закопа o устаповлењу n уређеп.у Др- 
жасне класпс лутрпје за потпомагаМ)е пароднс прп- 

врсде, употребптп na унетређење зшата и ипду- 
стрпје, као и за цилоеве унапре1)сња нзпоза и еко- 
помске пропаганде у ннострапсгву, како у лимпом 
1*ако и у матренјалном погледу. 

§ 34в (пов) који глгЈси: 
§ 44 Закона o жепскпм занатским и жепскп.м 

стручним учИтељским школама од 31 марта 1932 
годнпе, § 51 став 2 Закопа o срсдп>им тргавачким 
школама од 18 мг<рта 1932 године, § 49 ст- 2 алшне- 
ја 1 n 2 Закопа o сред1ћим техппчким n мупжим 
занатскпм школама од 31 марта 1932 године, нмају 
се.разуме^ тако до се наведепп роковн у њима 
пмају примењивати изузетпо од § 49 Закона o чи- 
иовпицпма. 

§ 34г (noii) који гласи; 
V § 51 у ставу 1) под a) Закопа o средњим 

грговачким школама од 18 марта 1932 годиие ме- 
сто цифре »18« и у ставу б) место цп(1)ре »16«, у § 51 
Закона o поморско-трговачкпм академијама од 18 
марта 1932 године место цпфре »18«, у § 47 Закопа 
o жспскпм запатскпм n жепским стручппм учитељ- 
скнм школама од 31 марга 1932 годнпе место цифре 
»18«, н у § 49 ст. 1 Закопа средљпм техмичкпм n му- 
шкпм занатским школама од 31 марта 1932 годипе 
место рсчп: »осмшаест«, — сТавл.ају се un(|)pc »15« 
mu реч »петпасст«. 

§ 34 д (non) иоји гласп: 
Одредбе тач. 1 n тач. 8 § 420 Закопа o радља- 

ма, стнвљене вап cnarc одредбом тач. 8 § 57 Фпиап- 
сијског закопа за 1933/34 годппу враћају се у жп- 
вот. PoKOBii предвиђеии § 438 Закопа o радњама те- 
ку од дапг) CTVnaiha na снагу Закона o радњама. 

И- МИПИСТАРСТВО ШУМА И РУДНИКА 

§ 36 мења се и гласп: 

Овлашћује сс Миниспар шума и рудника: 
1) ла може сукцешвно из текућпх шумских и 

рударскпх прпхода за 1934/35 годичу   нареЈуивати 
псплату гвих врста! држлпппх пореза и самоуправ- 
иих дажбипа за буџетску 1931/32, 1932/33, 1933/34 
n 1934/35 до износа -од 30,000.000.— динара. 

2) да може егзекутпвппм путем прско порсскпх 
власти паплаћпватп: 

а) све дугујуће дрл<авпе рударске дажбпнс, 
како из тскуће, т1ако и из раппјих годппа; 

б) извртчс казпе изрсченс na оспову Рудар- 
ског закопа; 

в) сва дуговап.а, кгжо из текуће, тако и из 
раиијпх година рударских и топпочгичкпх прсдузе- 
h'a братшгскпм благајпама за осигурање радника и 
на/мештеиика у предузећшма, која потпадају под 
рударске закопс у КраиБевиии Југославпјп; и 

г) сва дугопања рударскпх n топиоппчкпх 
предузећа на кме радппчкпх .'прала, када рад1гач- 
ка потраж11ва:1>а, из било кога узрока, могу доћи' у 
опаспост. 

3) да no сагласпостп Мпппстарског совста у 
случајевпма потребе мпже одобраватп оброчпс от- 
плате дугова за куплЈСпе производе државппх ру- 
дарских предузећа. 

4) да може сукцесивно из текућпх шумских 
прпхода за  1934/35 РОДИНу ставптп na расположс- 
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ње динара 10,000.000.— на име обртног капитала 
државшм шумском предузећу Добрљин Дрвар, 
no с ти.м, да je предузеће дужно да краја ове бу- 
џетске године вратити схву суму каси Министарстђа 
шума и 1)удника. 

5) да привремено до 1аношен.а спсцијалног 
закона повери руковођење државне режије у ек- 

'сплситадноним подручјима разрешених уговора др- 
жавном шумском предузећу Дббрљин—Дрвар (Ши- 
ттад) no принципима његовог пословања a под усло- 
вима, које пропнше Министар шума и рудппка. 

6) да изузетао од § 51 Закона o шушма од 21 
децсмора 1929 годиие може у праницама цена одо- 
бреног прелиминара вршити продаје у властитрј 
режији изра1)еиих шумских производа за потребе 
војннх установа и осталих државних и самоуправ- 
них падлештава, устаиова и државних индусгриј- 
ских предузећа без лицнтације и без обзира на њи- 
хову вредност у поједнној буџетској годинн и у по- 
једином случају. 

Ha овај иачнн извршене продаје не рачунајусе 
у укупне вредности наведене у § 51 став 2 и 3 Зако- 
иа o шумама. 

7) да услед елементарних непогода посушена 
букова дубећа и ^ежећа стабла у државним шума- 
ма, продаје no стварној вредиости na основу про- 
цене без лицитације у већим или мањим партијама 
путем днректпс погодбе изузетно од ггротшса За- 
кона o шумама п Закона o државном рачуковод- 
ству. 

8) да до доношења специјалног закона o уре- 
l)eii>y лржавинх шума i птербћених слу)кбеностима, 
коЈи je предаиђен у § 184 Закона o шумама, издаје 
бесплатно из држовних шума неопходно потребно 
дрво за грађу и огрев личкнм и далмат^инским Hace- 
л.шицима — зсмл.орадницнма на исти начин, као 
и остп.ти.м сервитутним овлаштеницима 

9) да може лп ;ioirrMiieii.;i специјалиог закона, 
;и)бро1'()лли1ма, инвалидима и бвокућницима као и 
раније додељивати и давати у закуп држаоно шум- 
ско земллгште у границама Правилника o спрово- 
ђењу унутрашње кочокизације, олобреног решењсм 
Министарског оавета од 8 децембра 1921 године 
Број 53556. 

Све дрво, које би се налазило на подељеним 
чссшца.ма, има се платити no шумском ценовнику. 

10) да сукцешвно из текућих шумских прихода 
з;г1934/;15 годину'исплати динара 108.185.51 ira име 
куповине сопспвеницима земллшгга преко којих 
проллзп пндустријска желсзиица Подгарић- -Бре- 
стовац. 

11) да иоже поделити интересентима (ошпти- 
нама, земљишним заједницама, имовним општи- 
иама, јавним установама, прнвглним лицима) бе- 
сплатно садиице, произведене v државним раоад- 
нииима код шумских упраиа, као И код полптичких 
власти (срезова) n то у првом реду за пошумљава- 
н.е крша и голети a у другом реду за подизање га- 
јсва око малог поседа земљорадника, школа, on- 
штина и градова. У ту сврху може интересентима 
поделнти бесплатио семе, ггроизведено у државним 
'Семенарама (трушњачама)- 

12) да за текућу буметску тодину одложи из- 
вршиве § 128 Закона o шумама, за које време има- 
ју у снему важити прописи Правилника o прикуп- 

■љању и руковању приноса за пошумљзвање Врој 
■855 од 11 јануара 1928 године са изменама и допу- 
ama Бр. 20886/1928, 25507/1929 и 17525/1930. 

13) да пз текућих тумских и рударских при- 
хода исплати све материјалне издатке око одржа- 
ван>а нове зграде Министарства шума и рудника, 
пољопривреде, трговине и индустрије и унутрЗш- 
п.пх послова у току 1934/35 године у шајвишем из- 
носу од 900.000.— дииара. 

14) да готовину шумског фопда, устачовљеног 
no члапу 27 Закоиа o шумама од 30 марта 1891 са 
изме.чама и допуиама од 2 £*вгуста 1898, 26 јануара 
1900, 16 маја 1902 и 23 иарта 1904 за Србију са сви- 
ма каматама до дефинитивног утрошка и ликвиди- 
рања тога фсида, упбтреби на'ограничавање још 
неограничених државних шума, na подизање згра- 
де за дирекцију шума и за станове чинопиика шу- 
марске струке уОкопљу и ira оправку и довођење 
уисправно стање свију осталих зграда под управом 
Министарства шума и рудника. Распоред овог кре- 
дита извршиће Министар шума и рудника с тим, да 
се на ограничавању шума одреди нај.маи.е 3,000.000 
дннара. 

15) да у сагласнбсти са Министарским саветом 
донесе уредбу којом he у цил>у одржања трајног и 
рациоиа/пгог господарења прописати све потребне 
мсре управне, привредне и финансијске upiijio^ie 
за реоргаиизацију, санацију п олакшањ^ стап.а 
Крајишких имовних општина. 

16) да no одобрс>и.у Минисгарског савета и фи- 
(нансијских одбора Народног претставницгтва ло- 

■Heqe уредбу којом he: 
а) одвојити врховну шумарску и рудароку 

надзорну власт од управе са државиим шумама и 
државним рудароким предузећима и провести pc 
организацпју Мииистарстиа шума и рулиика и no- 
дручннх установа; 

б) пропнсатн свс потрсопс мере за стручну n 
рационалну управу са државним шумама и држав- 
iiiiM рударским прсдузећима изузетпо од одредаба 
Закона o државном рачуноводству и одреднти сно 
мере контроле тога послоиап.а- 

17) Мииистарски савет ће уреДбови на предлог 
Мипистра шума п рудника a изузгтно од прописа 
важећег Трговачког закона реорганизовати држав- 
ко 1иумс1<о-и:-гду':тр|;Јск() прелузоће ,'1,обрл>ин—Др- 
вар a. д. (Шипад) и Дурмитор према начелима утвр- 
beiiiiM no мретходној тачцп овога §-а, иапуштајућк 
облик акционарског друштва. 

§ 37 a (пов) који гласи: 

Минисгар шума и рудника у споразуму са Mn- 
нистром финансија прокњижиће сва иеподмирена 
дуговања државних наЈдлештава и установа из pa- 
ннјих буџетских година за лифероване им произ- 
водеиз државних рударских предузећа. Прокп.и- 
жење се нма извршити иа raj пачич, Што ће Мипи- 
старстао фипапсиј:,« ona дхччшап.а утк-.чтп у корисТ 
текућег р^чуна Одел>ен>1а за рачуноводство и фи- 
наншје Минпстарства шума и рудника (за Дирек- 
ипју државних рударских предузбћа у Сарајеву) 
:ra име отпреме вишкова прпхода рударских rrpe- 
дузећа. 

§ 37 б (пов) који гласи: 
У Правилнику o прикуп i>aii.y и руковању при- 

носа за пошумљаван.е број 855 од 11 јаиуара 1928 
године у члану 2 по.ч A 5 и Б 1 и Б 2 na крају до- 
даје се: »a код продаје производа израђецих у ре- 
жпјп од шумске таксе«. 
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§ 37 н (нов) који гласи: 
За онабдевање малих домаћих пилана, које мо- 

мају свог резервацноног подручја, a чији годишњи 
капацитет прераде ire прелази 300 куб. метара др- 
вета у облом, може Министар шума и рудника про- 
дагги дрво из дриоБне шуме до износа годити.сг 
капацитета, no шплати таксе, прописане у важећем 
ценовнику шумских производа. 

Ј. MI 1ИИСТАРСТВО   СОИИЈАЛНЕ   ПОЛИТИКЕ 
II  МАРОДНОГ  ЗДРАВЉА 

§38 
Мења сс и гласи: 
Овлашћује се Мннистар социјалнс политике и 

народног здравља: 
1) да може бдобрити хигијенским установама 

да вншкове остварених прихода од предвиђених 
могу трошити за асанацнје села и другс матернјал- 
ие потребе, o болнице, лечилишта и остоле установе 
за своје материјалне пофребе- 

2) да вишкове прихода Ври.ачкс Бање може 
троптти за потрсбе ii>eiior уређења. 

3) да може као дневничарке постављати за- 
штитпе сестре Завода за одојчад, школских поли- 
клшшка n дечијих днспансора ira терет вишкова 
прихода, које остваре хигијенске усташове. 

4) да може одређиватти специјални додатак по- 
словођама радионица и мајсторима, запосленим у 
државннм ортопедским заводима (радиоиицама) и 
установамз за смештај слепих, глувонемих и ипва- 
лнда: првима no 540.— дииара, другима no 350.— 
динара месечно, поред редовних принадлежности, 
за стручни прекоиремсии рад, иа терет буџст^ поме- 
Нутих државних устаиова. 

5) да може изузетно од прописа § § 63 и 90 Ин- 
валидског закона: установити вшпе одел>ењо код 
оиих инвалилскнх судова, који су претрпани вели- 
ким бројем нерепгсиих инвалидских предмето, и не- 
довол.не буџетске кредите за личне и материјалне 
издатке иипалидскнх судова допуиЈавати пз при- 
хода 'народног инвалндског фонда. 

6) да правилкик, који je прописан према овлаш- 
heiby no тач. 5 § 51 Фннаисијског закона з?1 1932/33 
годнпу можс no потребп мсњати и допуњавати. 

7) да можс пзмепитп правилник o бањама, ми- 
нералним и топлпм водама. 

S) да у споразуу са Министром просвете, no- 
л.опривреде и трговиме и индусфије пропише пра- 
вилник o уре!)ењу, ватитном пословању и издр- 
жавању Дома слепих Краља Александра I у Земуну- 

9) да изузетно од nponnca лругог става § 209 
Закопа o осигурању ралпика можс за спровођење 
оснгурања за случај пзпемоглостп, старости и омр- 
ти одредити до краја буџетске 1934/35 год. касиији 
рок, као и да рок за cnpnBoljCibe овс врстс осигу- 
раи.а може за појелипс гране привредс посебмо од- 
редити с обзиром na економске прилике дотичне 
гране. 

10) Укнда се субвепција из §-а 130 Закона o 
осигураи.у радника. 

11) Образоваи>е Врховпог суда радппчког ocu- 
гурања, предви1)епо у §§ 172 n 173 Закон^ o оснгу- 
рању радпмка, одлаже сс с тим, да надлежност пред- 
н.сг суда no помепутом закопу npelje у надлежпост 
Касационог суда у седишту Средишњег урсда за 
оспгурпч.е радпика. Свп песвршенп предмети има- 

ју сс у року од месеп дана доставнти том Касацио- 
ном суду. 

12) Приходе од казпи, којп се убпру no § 200 
Закона o осигурању радника, Средишњи уред за 
осигурање радника може употребити ne само1 за 
вгЈнредне потребе рентницима, према ставу другом 
помеиутог §-а, него и за вапредне помоћи оболелим 
уредскпм члановима, којп су исцрпли 26 педелЈа 
потпоре no § 45 Закопа o осигурању радпика. 

13) Укида се субвепцпја из §-а 37 Закона o nen- 
зиоиом осигурап.у памсштеника. 

14) При обрачунавању и паплатп болппчких 
трошкова у јавним болницама у смнслу § § 7 и 8 За- 
копа o болницама као сиромаџша лица, која се осло- 
бађају плаћања болничких трошкова, имају се сма- 
трати следећа: 

I) За лечење у болкицама за дутевне болести, 
nopecKii обрезппци оа годишњом пепосредном по- 
резом до 400.— динара закључно. 

П) У осталим jamniM болницама и то: 
а) лица или задруге које плаћају основну по- 

резу до 100— дипара; 
б) лица која плаћају основну порезу од 100 

до 150 динара, плаћају na име болиичких трошкова 
no 10.— дииара дчевно; 

в) лпца која плаћају осповпу порезу од 150 
;io 200 динара, плаћају na пме болпнчкнх трошко- 
ва no 20.— дппара дневно; 

г) лица која плаЈшју осповиу порезу преко 
200.— дичара плаћају na име болничких трошкова 
no 25.— динара дневно; 

д) удова са више од троје малолетне депе 
и старешине задруга со вишс од троје малолетних 
чељади оа годишњом пепосродцом порсзом до 
400.— дипара за1<л>учно. 

Овом повластнцом не могу се користнтп она 
лица која n.iaiiaiv HD пме непосредпог пореза до 
200.— олиосио 400.— дипара годипгње, a имају дру- 
гу какву имовину или приход, na који сс лично за- 
дужују порезом као на np. хартпје од вредности, 
новац дат новчапп.м заводима на прпплод, коман- 
дптно уложеп повап у какву радњу нлп предузеће, 
акционарски капнтал, копцесију o ослобо1)е11)у пла- 
haH>a пореза и сличмо- 

Од плаћан>а болничких трошково ослобађају 
се без обзпра на порезе n сва лица, за која се утвр- 
ди, да би плаћап>с болппчког трошка угрозило npn- 
вредну егзпстепцпју ibHXOBy или п>пхове породицс. 

15) Приходе добпвене за лечеп,с неИпвалида, 
инвалидски санаторијуми и ортопедске болнице за- 
држаће за noKpniic расхода учпп.смпх за исхрапу 
и .R^ieibc ових неинвалида. 

§ 38 a (пои) који гласи: 
Овлашћује се Мппистар социјалне политике и 

пародпог здрапл>а да може откупити Енглеско-Ју- 
гословепску дечп.ју болницу у Београду за потребе 
OiTinro лржавис болнице у Београду. Откупна цена 
утврдиће со KOMHCiijcKiiM путем a исплата ncre пз- 
вршнће се; 

а) Из Сапнтетског фонда за Суму од динара 
500.000.— и 

б) Проузимањом постојсИег дуга код Држав- 
ио хипотемарне бапкс у Београду у износу од ди- 
нара 500.000.— 

За исплату остатка до nponeibene суме, у ко- 
лико га буде било, Мшшстар социјалме политике и 
пародног здравља   закл>уч,иће зајам код Државне 
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хнпотекарне банке у Београду и за нсплату ануи- 
тета no истом уносн11е се сваке године потребап 
кредит у буџет расхода Мипнстарства социјалне 
политнке  и  народиог здравља,  до  исплате  дуга. 

Апуитет na преузети дуг од 500.000.— динара 
код Државне хнпотекарне банке плаћаће се иа 
интереса од Фоида савезничких ратиика и лампе 
Сер Артура Маркама. 

Исто тако овлашћује сс Мппистар социјалпе 
полнтпке n иародног здравл>а да из Санитетског 
фсшда можс утрошитн суму до 500.000.— дннара 
за довршење новог Хируршко-гпиеколошког na- 
вил>о11а државнс болнице у Скопљу. 

К. МИНИСТАРСТВО ФИЗИЧКОГ 
НАРОДА 

ВАСПИТАЊА 

§ 39 a (нов) којн гласи: 

У §-у 27 Закона o обавезном телесном васпн- 
тању од 2 фсбруара 1934 године, нза речи буџет- 
ске, место »1933/34» ставл.а се- »1934/35« и иза 
речн, .''\ месторечи »1933/34« ставл.а се: »1934/35«. 

III РАЗДЕО — ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ 

§ 40 

Унети пову тачку, која гласн: 
2а) Мнпистри могу постављати и прсмештати 

службенике своје струке у границама укуппог бро- 
ja и укупног кредита одобреног на личне расходе 
тих службеника no буџету, без обзира на њихово 
бројно стање и виснну креднта одобренпх ИСТИМ 
буџетом у Мииистарству и поједииим банСКИМ 
управама и њиховим подручпим установама или 
осталим установама. 

§ 41 
Тач. 1 мења се и гласи: 
»Личии пеизионери државни и самоуправнп 

ие могу бнтн упослени код државе м државиих 
гтредузећа. Ово се нс односи на пензноннсане гтро- 
(()ссоре упнверзитета који као признатн иаучппци 
раде на универзитету у својству хонорарних npo- 
(|)есора као н иа пензионере ратне инвалиде«. 

У тач. 3 б петом и осмом реду место »300« 
ставитн »2000«. 

Тач. 6 меи.а се и  гласи: 
»Претссдници, потпретседпицм, пачелннци ч 

кметовн општина ако и уживају какву награду за 
рад у onniTimii, пзузимају се од napefjeitia овога 
параграфа, те, ако су државнп пеизионери примају 
своју пензију у потпупости. 

§ 43 
У тач. 1 на крају текста додати нову реченицу 

која гласн: »Виснна ових награда важи и за про- 
фссорске испите у ресору Министарства трговине 
ii пилустрпје«. 

§ 43 a (нов) ко.ји гласи: 
»Од дана ступања на снагу Закона o отити- 

нама, т. ј. од 14 јуна  1933, na за три  подине у 
општинама чија су подручја прописана у смислу 
става 3 параграфа 6 поменутог закона, иабори no 

§-у 9 истог закона вршиће сс само ако нх с обзи- 
ром на величину промене одреди Мииистар уну- 
трашњих послова no предлогу Бапа«. 

§ 47 a (пов) којп гласи; 
Прпмају се знању и одобравају: 
1) Уредба o фппапспјској ликвидацији аграр- 

ne реформе na велпкпм поседпма од 26 септембра 
1933 Бр. 28000/VI, коју je издао Мшшстар финан- 
cnja у споразуму са Мпппстром поЛ)Опрпвреде, a 
у сагласпостп са Министарским саветом na основу 
§ 42 Закопа o ликвидацији аграрпе реформе na 
великим поседнма од 19 јупа 1931 са пзмепама н 
допупама нстога закопа од 5 децсмбра 1931 n 24 
јуна 1933. 

2) Правилник o вршењу права првокупа од 21 
августа 1933 Бр. 54415/Vl којп je проппсао Mnnn- 
стар пол>опрпвреде na оспову § 75 став 4 n § 78 
став 7 Закона o лшашдацпјп аграрпе реформс na 
великим поседима од 19 јуна 1931 са пзмепама н 
допупама од 5 децембра 1931  и од 24 јупа  1933. 

§ 47 6 (пов) којп гласи: 
У члапу 11 Закона o Прпвплеговапој arpapnoj 

банци од 16 априла 1929 са пзмепама n допупама 
ifCTora закона од 25 фебруара 1930, 27 марта 1931 
II 5 децембра 1931 годппе, додаје сс иза тачке 14 
пова тачка која гласп: 

15) Извршиће финансијску ликвидацију arpap- 
ne реформс na вслнким поседпма no проппспма 
Урелбе o финансијској ликвидацији аграрпе ре- 
фррме na великим поседпма, коју je издао Mnnii- 
стар фппанспја у споразуму са Мтшстром пољо- 
прпврелс n у сагласпостп са Мпппстарскпм саве- 
том na оспову § 42 Закопа o лпквплацпјп аграрпе 
реформе na велнкпм поседима од 19 јуиа 1931 са 
изменама и допунама пстога закона од 5 децембре 
1931 n 24 јуна 1933. 

§ 47 в/1 (пов) који гласп: 
Чиновницима I и II групе Мпппстарства ино- 

страппх послова рачупа се као ефектпвпе годнпс 
службе ono доба које су провелп као функционе- 
ри Делегације за мир у Паризу године 1918—1920 
као n ono доба TOKOM кога су били као опупомо- 
henii MnnncTpn na расположењу упућепи na рад 
MnnncrapcTBv ппострапнх послова, и то пајкаспије 
до 31 јануара 1931  године. 

§ 48 

Meiba се n гласн: 
1) Примају се na зпање и одобравају: решење 

Министарског савета Бр. 5955 од ЗЈула 1928: Ђ.Бр. 
22051 од 26 октобра 1933; Стр.Пов.К.Бр. 559 од 16 
повембра 1933; Стр.Пов. Бр. 253/УП (Мии. фин;) 
од 7 децембра 1933; Пов. Бр. 6/V (Мин. фип.) од 
14 фебруар.а 1934; Стр.Пов.Бр. 46/11 (Mini. фип.) 
ОД 16 фебруара 1934; решење Миппстра Фппапсија 
Бр. 503/V1 од 5 janvapa 1934; рсшења Министра 
пол.оппивпеде Бр. 77341/VIa од 16 децембра 1933 
и Бр. 80637/VIa од 16 децембра 1933 допета у са- 
гласности са Мпппстарскпм саветом; решење Ми 
пнстра фипансија Бр. 157198/11 од 7 децембра 1933 
и Бр. 24650/11 од 22 фебруара 1934, o продужен.у 
рока за повлачење пз оптнцаја повчаппца старог 
пздања. 
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§ 48 a (нов) којн гласи: 

1) Укида сс став 5 § 16 Закона o државпом 
саобраћајном особљу од 22 Јуна 1931. 

2) Рсченица друга става 1 § 95 Закопа o чи- 
новницима од 31 марта 1931 и став 2 § 103 Закона 
o државном саббраћајном особл>у од 22 јуна 1931 
имају се разумети тако, да жена илн деца имају 
право на двомессчие прииадлсжностн умрлог слу- 
жбеника само у случају када осим пензијс немају 
иити иман>а нити прихода од имања или личног 
рада. 

3) У § 152 Закона o чииовиицима и § 158 За- 
коиа o државиом саобраћајном особл>у додаје се 
иова, пста тачка која гласн: 

»5) Ступањем у самоуправну службу у звања 
која повлаче право na пснзију, док служба трајс. 
У случају да добије иензију и од самоуправе ne 
може уживатн обе пензије већ има право избора«. 

4) У § 15П Закона o чиновницима и § 162 За- 
копа o државном саобраћајном особл>у додаје се 
пов, доуги став који гласи: 

„Лична државна пензионерка која стекне пра- 
во на породичну пензију од самоуправе нс може 
уживатн обе пензије, већ he примати ону за коју 
се она изјаснн.« 

5'» Изузетно од § 275 Закона o чиновницима 
и § 262 Закона o државпом сарбра^ајном особљу 
ликвидација фоидова, из којих cv исплаћиване по- 
родичпе пензије до 1 септембра 1923, извршиће се 
уредбом коју ће прописати Министар фииансија. 

До лоио111еи>а уредбс из прстходног става Др- 
жава iic из својих сретстава исплаћивати пеизије 
породица оних чинониика, којима je служба пре- 
стала пре 1 септембра 1923 a no одиоснпм зако- 
иима су задржали право на далЈв улагање и no том 
оспову пепрестапо улагали и после 1 септембра 
1923 све до своје смртп. Право na порбдичну ncn- 
зију као и колпчппа исте утврђу.је се падлежпим 
peinen>eM опог Мпппстарства. коме je умрлп улагач 
прппадао у часу прсстапка службе. 

§ 48 б (пов) KOJU гласи: 

Прпвремепа пензпоппсања, пзвршепа na oeno- 
ву законскнх nponnca којп cv предвиђали прпврс- 
мепо ставл.ање у пепзију, сматрају сс дефппнтпв- 
пим годину да«а од дана кад cv односна пепзпо- 
нисања извршена. За привремепо пспзпоппсапс 
службенике који cv доцније враћепп у активп\' 
службу или дсфмпитпвпо пензионисани важс од- 
носни законски nponncn. 

§ 48 n (пов) КОЈИ гласп: 

Послс три годппе прпгтравппчкс службе v Др- 
жавном правобраппоштт' приправник стиче право 
на полагање судијског псппта. Овај DOK обухвата 
и времс провелсмк) у сулпјској пппправно! служби 
ако je приправник пепосрелпо прешао из CVTICKO 
струке v службу Државпог правобраппоштва. 

§ 48 г (пов)  којп гласи: 

a) Од 1 апрпла 1934 ппестаје обавеза ocurv- 
nan.a no Закону o ocnrvpanA' радника свих днев- 
ппчара, хопорарппх службеника n сталппх радппка 
државпог нмања »Бел>е« и »Тополовац«. 

Уредба o потпорпом фопду помоћног особл.а 
у служби Државе нма се сходпо примењивати и 
na све дпевппчарс. хонбрарне службенике n сталпе 
раднике. 

б) Члап 5 Уредбе o службенпм одпосима лр- 
жавних путара n њиховим принадлежнбстима, из- 
дана na оспову § 26 Закона o државним путовима, 
укида се. 

Уредба o потпорном фопду помоћпог особл>а 
у службн Државе има се сходно примењивати и 
na државпе путаре — прпвремепс n сталпс путар- 
ске раднике. 

§ 48д (пов) који гласи: 

Овлашћује се Миппстар фипапсија да уред- 
бом, са закопском снагом, пропише реоргаппза- 
mijv финансијске контроле, у коме цилјУ може ме- 
њати све законскс проппсе којп су са овим у вези. 

§ 48 1) (пов) којп гласи: 

Овлашћујс се Мипистар финансија да у спо- 
разуму са Мппистром пољопривреде и Мпппстром 
трговппе n нпдустрнје у сагласностн са Фппапснј- 
ским одборима Народног претставништва, пропи- 
nie уредбу којом he се: 

1) Регулисати откупна цена mehepne pene на 
бази садржине mehepa у iboj; 

2) Осповатп фопд sa noKpnlie разлнке пзмеКу 
псие нзвезепог и пропзведепог iiiehepa, у који he 
улагати фабрике шећера и произвоНачи шећерне 
pene; 

3) Одредптп састав и руковање овим фОНДбм. 

§ 48 е (нов) којп гласп: 

До доношења закопа o градским општипама 
градовп us § 136 Закона o општинама могу у пп- 
repecv пародпог здравл.а меспом уредбом одредп- 
ти обавезпу употребу општинске клапице за клање 
за јавнн потрошак. Такве уредбе добијају оба- 
везну спагу no одобреп.у падзорпе власти. 

§ 48 ж (пов) којп гласи: 

' § 118 Закопа o државпом cao6pahajnoM осо- 
бл.у n члана 112 тачка 9 Закона o устројству вој- 
ске и морпарпце пмају се разуметп тако, да je са- 
мим тим што се одлука o престапку службе ПО- 
зива na ове закопскс nponnce копстатовапо, да je 
наступио који од случајева којп no овпм закоп- 
cKiiM проппспма повлачи престапак службе, na je 
таква одлука допесепа у смислу закопа. 

■ § 48 з (пов) којп гласи: 

Ha улазнице за све забаве, аматерске и кипе- 
матографске прпредбе у местима у којпма раде 
државна народна позорпшта .наплаћу.је се у ко- 
рист тих позоршпта такса од једпог (1) динара no 
улазници. Мпппстар фпнапсија n Мпппстар npo- 
свете одређују полицијски реон места, начин уби- 
pan>a, предаје и употребе сума од овпх такса тим 
позоршптпма. 
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§ 48 j (нов) којн гласи: 

1) Овлашћују се Банска већа да донесу уредбу 
споменуту у ставу 1 — § 112 Закона o лову од 5 
децембра 1931 године; са ланом обнародрвања те 
уредбе у »Службеним иовинама« добива обавезну 
сиагу Закон o лову ол 5 децембра 1931 године у 
поједнној бановнни. 

2) Страни ловцн позванн од земаљскнх ловач- 
ких организација добп^е no претходном одббрењу 
Мпипстарства шума н рудпнка бесплатну ловачку 
карту, a дозвол.епо им je у Краљевини Југосла; 

впји слободно од царипе унети две ловачке пушко 
и пет стотина патрона (набоја) од особе. 

Бесплатне ловачкс карте издаје Миннстарство 
шума и рудника. 

3) Члану 13 Закопа o лову од 5 децембра 1931 
године додаје се: Општински одбор Општмпс na 
чијој територији се налази зсмл.иште које je из- 
дато под закуп може no одобрепд' Бапске управе 
донетн закл.учак да се добивена закупнина за лов 
но подели сопспнмтцимп зсмл.с ncli да сс иста 
ки.пжи као прпход ошптиие. 

§ 48 к (нов) којн гласи: 

Приватпа лица као и opranu којп вршс службу 
јавне безбедности a немају права na пензију кад 
при вршеп.у one службе без cnoje кривице буду 
paii-onn или повређени, na услсд тога онеспособе 
за прпвредпп рад, ако cv у смпслу Закона o neno- 
средпим порезима риррмашног стања, имају права 
na инвалиду no Ипвалидском закону, a кад прн 
вршењу ове службе погину или од задобпвеппх 
попреда умру, npano na инвалиду пЈпшада 1ћихо- 
niiM породпцама no одредбама истог закопа. 

Ово се одпосп и na случајеве no којпма je 
право na инвалиду плп сталпу помоћ било рас- 
прављено извршцим одлукама v премепу од 1 ја- 
пуара 1921 године до 4 јула 1929 годппе као n na 
случајеве од 4 јула 1929 године до дана ступања 
na снагу овог закопа, алп бсз права na пакпаду 
за времс до 1 априла 1934 године. 

Одредбе o поступку. o додел.пвал1у инвалиде, 
0 псплатп, трајању n губл.ењу права na ппвалид^ 
nponncalic уредбом Мпппстар унутрашњих посло- 
ва у споразуму са Мпппстром фппапспја и Mnnn- 
стром социјалне политике и пародпог здравља. 

Укидају сс стап 2 чл. 120 п члан 123 Закопл 
o жандармерији од п новембра 1931 године. 

§ 48 л (пов) којп гласи: 

Овлашћује сс Мнппстар dmnancnja, да за no- 
трсбе пзградп.е стадпопа у Загребу и Сарајеву, 
na којпма he соколске жупе Загреб n Сарајево 
1934 годппе одржати покрајинске соколске слето- 
ве, ставп Мпппстру. фпзпчког nacninaiba народа 
суму од 4,Г)00.000.— дппара. 

Кад ступи na снагу овај закон, овлашћује се 
Мнппстар физичкбг васпитања народа, да сокол- 
ским жупама у Загребу и Сарајеву, na терет овог 
кредпта доделп бесплатпо потребпу количппу др- 
в.ене npepahene грађе, из државпог шумско-инду- 
стрпјског предузећа Добрл.ип—Дрвар, a тако исто 
n железни материјал, из државних предузећа у 

Варешу плп Зеници, 
Превоз одобрепе грађе п железног материјала 

железппцом до места слеттпта, одобрава се уз 
пакпаду 50% пормалпе тарифе, na терет овог кре- 
дпта. 

Свп omi расходп књижиће сс no овом овлаш- 
ћењу. 

Соколске жупе у Загребу n Capajenv no свр- 
monoM слету сачуваће стадиопе, да у будуће служе 
за све соколске и спортске приредбе, a Мпппстар 
физичког паспптап.а парода npoimcahe правплпи- 
ком управл>ање и употребу стадпопа. 

§ 48 л> (пов) којп гласи; 

Одредби § 1 Закона o коначној ликвидацији 
послова na досуђивању и псплатп пакпаде parne 
штете од 15 децембра 1930 даје се следеће тума- 
чење: 

Под заосталим и несвршеним предметима o 
пакпадп parne inrere за које je овим закопом npo- 
nncan посгупак o ликвидацији, пмају се разумети 
само опи предмегп no којима je Левегп првосте- 
nenn суд за ратпу шгегу у Београду n Други виши 
суд за рагпу шгету посгупао до ступања na спагу 
поменутог закопа o копачпој ликвидацији посло- 
na. na до гога дагума ппсу бплп ( копчапп, као и 
onu предмети које Одбор за ратну штету до тога 
дагума nnje коначно пресудио у првом или no- 
следњем степену no чл. 27 Закопа o neman parne 
nirere. 

Предмеги parne nirere којп су од črpane Mn- 
нистарства правде достављени Деветом првосго- 
пепом суду за ратну пггету у Београду нису моглн 
бити расправљени no Закону o коначпој ликвида- 
цији послова na досуђивању n исплати накнаде 
parne nirere, re сс ошгећеппма no таквим предме- 
гпма ако су одбијепп од тражења пакпаде parne 
nirere допушта поповпо cyl)en-.e. 

Захгеви за поповпо cyl)en.e ca погребппм до- 
казима имају се у року од месец лапа од дана 
ступања у живот овог закона упутити Одел.еп.у 
државппх дугова n дожавног кредпта — зт Ол- 
бор за ратпу пггегу. Овпм захтевчма придружићс 
се n painija акга enopa, која he поменуто Одел.еи.о 
прибавити од суда и предатп Одбору за рагпу 
штегу na peineine. 

Одбор за ратну штету донеће пресуде и >)Л- 
луке na основу подпстпх плп прикупл>ених до- 
казних срегсгава no слободној оцепи доказа. 

Одбор за патпу шгегу прпликом суђеп.а во- 
диће рачуна o благовремености поијава за накнаду 
parne nirere, сходпо одредбама Уредбе o пакпадч 
nirere n њених измена и допуна. 

Пресуде n одлуке Одбора за ратну штету пз- 
вригне су. 

Прес\где o досу1)епој пакпалп штете донете no 
овом«! закону имају се поднети оади исплаге Оде- 
љењу државних дугова и дожавног кредпга у 
року од 15 дана ол дана поијема. По истеку овог 
рока пресуде се неће ппиматп na исплату, nnrn lu- 
če држава сматратп обавезпа да no шпма ма коме 
и ма шта плаћа; 

S 48м fnoi!) којп гласи: 
1) Овлашћује се Мпппсгарски савет, да у ци- 

љу сман>ивања државних расхода у гоку буџеггско 
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1934/35 год. и стварања трајних предуслова заси- 
стематску и рационалну штедшу у државном и са- 
моуправном газдинству у опште, предузме и пре- 
дузнма све потребие мере и то како у оквиру по- 
стојећих законскнх одредаба, тако и уред6'ама 
са закоиском; снагом којс би имале за предмст 
утврђивање осиова држаниих и самоуправних рас- 
хода у другом обнму него што cv тн оспови по- 
стављени у закоиским одредбама које даиас важе. 

2) Свн прописи o примањима ма под којнм 
иазивом и вндом се она вршила и споредннм npii- 
надлежностнма (дневпице, хонорари, иаграде, тан- 
тијеме и томе слично) државних и самоуправних 
службсника активннх и пепнзонисаних, и других 
лица, уиослених у државним привредним и нов- 
чаним устаиовама, као у Државној хнпотекариој 
бамци, Класној лутрији, Поттаиској штедионици, 
Управи државних монопола, Шумско-индустрнј- 
ском прсдузеНу „Добрљин—Дрвар", Фабрнци ше- 
hepa na Чукарнци, Жељезари у Зеиици, Држав- 
ним фабрикама свиле, у својству члаиа управног 
или надзориог одбора или Beha, комесара, и томе 
слнчно — имају сс подврћи ревизији без обђира 
na основ и висину -тих припадложности no доса- 
даш№ИМ одредбама, с тим да се почев од 1 априла 
ове године те споредие принадлежности и прнма- 
ња своде на половиму досадашњих. Исто тако, 
број члапова у управним и надзорпнм одборима 
поменутих установа може бити смањен a имено- 
вања вршепа без обзира na време за које су п^ 
ранијим прописима били постављени. 

3) Да би се постигле буџетске уттеде на лич- 
ним расходима и тиме створнла могу1шост да се 
упосле свршенн ученици Факултета и стручинх 
школа, Мииистарски савет he утврдити услове да- 
љег останка v државној или самоуправној службн 
службоница чији су мужеви тако1)е \'посленн у др- 
жавној, самоуправној или приватпој служби илн 
имаче имају довол>ио прнхода за одржавање по- 
родице, као и услови упослења у случајевнма, кад 
се више лица нз једне породице налазс у држав- 
ној и самоуправној служби. 

4) Миннстарски савст he тако^е извршнти рс- 
визију специјалних додатака, хонорара, награда и 
другнх споредних примаи.а, која уживају држав- 
iiii службеници no досадатњнм спецнјалним про- 
писима поред њихових редовних закоиских при- 
надлежности и ограинчитн та прнмања до најви- 
ше 50% редовних прниадлежиости. 

5) У сврху припреме систематизације места у 

државној служби, Миинстарски савет he испнтати 
број особл>а и опсег пословања по.јединнх држав- 
иих надлештава и no потреби доносити одлуке o 
укпдању нлн спајању иадлештава која се покажу 
сувишним, 

IV 
Финансијском одбору част je замолнти Ha- 

родну скупштину, да усвоји овај извешта.ј и да 
предлог буџета државних расхода н прихода за 
1934/35 годкну са нзменама и допунама у рачун- 
ском делу н Фниансијском закону, предложеним 
од Фииансијског одбора, изволи примити. 

За извесшоце одређени cv r. г. Ото Гаврило- 
Bnii н др. Анте Кунтарић. 

Секретар 
Dr. Ante Kuiitarić, s. r. 

Претседпик Финансијског одбора 
Dr. IIniiKo Перић, c. p. 

1 
Потпретседпик 

Др. Славко IUehepOB, c. p. 

ЧЛАНОВИ: 
Ото Гавриловић c. p. 
Ing, Доброслав ЈовичиИ c. p. 
Мих. м. Живанневић c. p. 
Dr. Филип Лазаревић c. p. 
Dr. Ђуро Остојић c. p. 
Влад. Милетић c. p. 
Dr. Vjekoslav Miletić s. r. 
Salih Baljić s. r. 
Никола Соколови!! c. p. 
Милоје  M.  Сокић  c.  p. 
Милутин Јелић c. |). 
Viktor PoRačnik s. r. 
Dr. Мил. Стојадциовић c. p. 
Д. Иванчевић c. p. 
M. Степановић c. p. 
Милутин Станојевић c. p. 
Lovro Petovar s. r. 
Anton Krejči s. r, 
Milan Dobrović s. r. 
Стеваи Ћирић c. p. 
Б. Кујунџић c. p. 
Игњат Стефановић c.  p. 
Божа Ц. Јеличић c. p. 
Фрања Маркић c. p. 
Милош П. Драговић c. p. — одваја ce 
Dr; Milan Metikoš s. r. — odvaja se. 

ОДВОЛЕИО  МНШЉЕЊЕ  Ч.ПАНОВА  ФИНАНСИЈ СКОГ ОДБОРА С) ПРЕДПОГУ БУ1.1ЕТА ДРЖАВ- 
МИХ РАСХОДА И ПРИХОДА ЗА 1934/35 ГОДИНУ 

Beh uiiiiie година унатраг iiainii предлозп буџс- 
та расхода и прихода, као и финансијских закона 
inicv били изражај наших стварних народпо-прп- 
вредних снага, na je то исто случај и ca сада пред- 
ложеним буџстом расхода и прихода за годину 
1934/35. He може уз садање стање законодавства 
уколпко ce одиоси na лична питања и на оргаинза- 
цију државне администрације бити говора оравно- 
тежи буџе.та. Када мп сваке године пмамо личне 
расходе у порасту a наше прпвредне снаге и сва 
врела ирпхода државнпх показује све uehn де(|)н- 
цпт n све теже стање. Сва врела прнхода, која ce 

иалазе за јавне финансије стварањем нових терета 
на нашу народну привреду «е могу да покрију ве- 
лики дефицит којп je стално у порасту. Hama (l)ii- 
нансијска администрација показала je толико сла- 
бе сгране да je. потреба да ce реоргапизује. .Ioni 
lipnje nap године подпет je бно Народпој скупшти- 
пи предлог да ce спроведс реорганпзација опште 
алмиппстрације и да ce утврдн колпко стварпо 
пмаде данас послова у појединим падлештвпма и 
КОЛИКО треба чпповника и службеппка за тај да- 
nainibn nocao, na да ce према томе обави редукци- 
ја личних расхода. Тражили смо упатраг nap го- 
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лииа и даиас без разумеваља, да се хитно обави 
ревизија свих пензионера, јер има много такових 
којн примају иеизнју, a да инсу навршшш потре- 
бан број година у државној служби, већ су доби- 
вали нека закошска специјална ирнзнаља no nap- 
тијском кључу ршијих времеиа. Траомено je сма- 
ii.cn.e броја министарстава и рсоргапизацнја ир- 
ховне државне управе, као и упрошћење админи- 
страцијс. Потребно je било да се донесу закоии 
који би то омогућили да се администрација упро- 
сти и да буде јефтинија, u да се укнну непо:рсбиа 
звгња у поједимим мипистарствима. Пошто има ве- 
лнки број службеника затечеиих ma положају a без 
икаквих квалификација и који су били слабо оце- 
њени, a који еу материјално и сувише добро обез- 
6el)eiin то je потреба да се nalje начин да дођу до 
хлеба и положаја н они иаши држављани којн 
имају квалификација н који су добро оцењени a 
који нису материјално обезбеђени, јер таквих нма 
која десетииа хил>ала у землЈИ. Потребио je да се 
обави таква ревизија породнчпих лнчних додатока 
гледе ових принадлежиости, дасе свима онима који 
имаду сем принадлежности од државе и друге прк- 
ходе, односно прсебну имовину од које могу да 
живе, смање додаци, јср има и тако преоптереће- 
«нх лица која примају na држнвној каси no више 
плата. Потрсбно je провестн смањење сиих награ- 
да и субвешигја као и свих дневница и путних тро- 
шковљ Све специјалне додатке где нужда жнвотна 
не изискива, треба смањити. 

Пошто нату државну администрацију много 
стојн набавка и уздржавање аутомобила, потреб- 
no je да се н у томе погледу изврпш темелуито о- 
граничење и редукција a у првом рсду у том тре- 
ба почети 'из саме Иародне скуггатгае и Сената. 
Наше државне пабавке, ради нездравог законо- 
давсгва у закану o државпом рачуноводству и o 
главпој и меспој контроли сувншс су скупе, na je 
потребно дг> се донесу потребпе измене паведсних 
закона да се омогући појефтињење'државппх na- 
бавки. Ове године пока-зује буџет код пензнја no- 
вишење за 185 милиона динара a да се проведе 
закопнта n правсдна ревизнја пепзионера, могло 
се je у државном буџету имати два пута већа сума 
као уштеда, тиме што би се пензије оставиле само 
опима којп су стекли право на пензију. Пошто je 
куповна моћ у нашој земљи код нашега народа рп- 
ди тешке привредне крнзе знатно опала потребпо 
je да се у томс смеру обави и смањење броја служ- 
бенима код бановппа, градова и општана и ла се 
no свим самоуправпим буџстима проведе праведно 
смањеље личних расхода. Наши државпп прпходп 
смањују се услед тешких прпвредпнх прилика у 
земљи a наша Крал>евс1<а влада и њена већина у 
Народном претставништву, као Југословенска na- 
ционална странка, није nn до дана данашњега 
пзрадила ии поднела Народ1гом претставништву 
једап одређени природан план за обпову земл^е, 
што су иначе извршиле све суседне земље и мањс 
и aehe од иас. Mu смо пре пар година допели за- 
коп o Привредпом већу, a nn до дана дапашп.ега 
пнје владина већина ни Влада стигла да то Прп- 
вредно Behe ожиштвори, него сва тешка привредна 
питања решава na парче без система и без одређе- 
ног привредног плапа. Прва потреба наше земл.е 
јесте да се створи здрава (liH-nanciijcKa и порескп 
адмипнстрација. Треба да се донесс закоп протпз 
корупције који би захватпо крпвце са тешким каз- 

иама n натраг за 30 година, na бп се одмах почело 
стварати здравије геперације, јер би се све што je 
нездраво растурило и онемогућило. Приходи би 
нормално стизали већн од данашњих и од друштве- 
ног пореза као и од кућарине и течсвипе a погото- 
ву би порасли приходи од мопопола и трошарипе, 
Kii.ia on се укиштила корупцпја у адмипистрацијп. 
Пошто je народна прпвреда пресушпла тто се ona- 
жа ina народном дохотку, потребпо je да се створе 
средства за циркулацију добара у земљи1, као и у- 
слови за бол>е трговинске уговоре са нпостран- 
стиом. Потребпо je да се допесу нзмене разпих за- 
конских nponnca o царинама! и трошарини како on 
се омогућио јачи увоз индустријске робе из сусед- 
них држава у пашу земљу у циљу олакшања n rio- 
јачап>а пзвоза нашн сел.ачких пропзвода у ино- 
странство, чему су данас запреком виосже заштит- 
ne царине n на такову пндустријску робу, која на- 
inoj зе.мл.и nn пароду није од никакве користи, Не- 
праведне и несносне су разне таксе које су иа- 
метпуте ђацима no школама као и извеони остали 
терети на народној привреди a пушта ое no страни 
да странци у нашој земл>и организују предузећа у 
циљу експлоатацпје паших потрошача са впсокпм 
цеиама картелиране индустрије, уз зашттггау na- 
рину, дочим свуда npane савршепе .'1ажне биланое 
да прпкрате нашу земл>у на ono мало пореза што 
бп га требали да плате. Ради састава тпх лажпнх 
бплапса и ради прављења послова na штету паше 
пародпе прпвреде омогућује се од nainc адмипп- 
страције me само боравак у nanioj земл>и разним 
страним директорпма и па.мештеппцима као n рад- 
ницима, којих има преко 65.000 >■ пашој земљи, јер 
су ти страпцн уверили функционере name адмппп- 
страције да ми немамо способних људи за н>и- 
хова предузећа, док имамо око 180.000 домаћих 
раднпка и приватннх памеппеппка без упо- 
слења. Када би постојао закоп o корупцпји, 
утврдило бп се na којп су начин мпоги стран- 
nn директори и иамештеници разппх предуауећа', 
премо ноћп постали држављани Краљеоине Југо- 
славије. Опажа се v нашој паролној прпвредп да 
пема довољно готовипе у опшцају, na je потребко 
да се предузму потребпе мере да се nponahe где 
тај повац сакрпвеп лежи односно колико je тога 
повца у ипострапству, јер су разиа предузећа паш- 
ла^начина да иташег пародног повца уз стране ва- 
луте, тзтесу у иностраисгао у вејпш количинама. 
Свн сс привредпп кругови чуде, како може да се 
mama валута у ииостратству толико слабп, колико 
je у задњи пар година то копстатовапо, док je na- 
ma валута у нашој земљи у далеко јачем проценту 
порасла у упутрашп.ој вредпости. Te узроке треба 
имати у виду и одредити измену новчаница у крат- 
ком року, да се установи где се сакрива.ју новчани- 
це тз промета пзвап оптицаја a тада ће кзе знатп 
колпко je новчанпца нзнесено у иностранство. При- 
ликом пзмепе повчаппца могло би се провестп је- 
дан упутарп.и зајам у циљу да се crBoipe средства 
за опсежне јавпс радове у землл! no свпм бато- 
вишма, a на тај начин би порасла и куповна моћ 
наших потрошача, била би јача нзмепа добара, по- 
ра1сле бп цене землуОрадничких протзвода као и 
свих осталих промзвода разних привредтгих грапа 
у земљи. 

Када би се донао строги закот o кбрупцији 
који би пред ванредним судом за корупцпју за- 
хватиО' све крнвце ради дела корупције, са теткпм 
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казнама, смањили би се врло знагно и личпи и ма- 
теријални расходи не само у буџету држаниом no- 
ro и no буџегпма свнх самоуправа у земљи, a исто- 
времеио би пораслп и свн приходи који су данас 
утајени или код разрезног пореза нли код наплате 
пореза или код отписа пореза, трошарина, тамса 
и новчаних казна. Када би се створнли услови -за 
јавне радове оживела би сва привредна дела-шост 
у земл>и, uno би допринело оздравл^енЈу натмх јао- 
них финапсија. C тога треба те све потребне законе 
хнтно донети ако се жст помоћц народу н држа- 
ви. Новим оптерећењима народне привреде nehe 
се покрити ни досадаљи ни будући де(|)ит1ги ни у 
буџету расхода државном ни у буџстима самоу- 
правш1М, него lie се само укиштити и оно мало 
снаге приередног жквота у нашем народу који већ 
данас једва дишу. Странцм оа својим капиталима 
a преко својих директора и шшештеника удес^ће 
још болЈе кН)Нговодство и још савршенпје билансе 
које he наша (јтнаиснја' и администрација као у- 
редис: примитп за разр.ез пореза, na he према томе 
наступптн време потпуног ушштења властптпх na- 
роднпх прнвреднпх снага, у земљн. Потребно je да 
сешто npe брине, за растерећење вароднге привре- 
де стварањем повпх услова за привреднп жнвот 
a напосе треба бринути да се што npe сппзи порез 

земљарине, jep сел>ачкп пропзводп у ценглма стал- 
но опадају ради садањих кеповољних трговинских 
уговора 'ca индустрпјским земл>ама. 

Пошто Крал>евска влада и Југословепска na- 
ционална сгранка, чијп члановн у Народиој скуп- 
штпни сачињавају огромпу всћину, као и у Сена- 
ту, немају никаквог одређепог пародпо-привредпог 
плапа n програма, што се опажа и no предлогу бу- 
џета расхода и прихода за год. 1934/35, то из раз- 
лога што до сада упаточ толпкпх acjiepa корупци- 
је mije донет закоп протпв корупцпје, као ни ос- 
талн другп потребпп закопи којп бп могли снизи- 
тп државпе расходе на сношл>иву меру, односпо 
којп би могли повиспти приходе државпе, то мора- 
мо као члановп Лугословенске народне странке, у 
име послаиичмот клуба коме припадамо, да изја- 
впмо да ћемо гласатм против предложееог буџета 
рвсхода n прихода и финансијског закопа за го- 
дпиу 1934/35. 

У Београду, 22-11-1934 г. 

Народпп послаппцп: 
Др. Милам Метикош, с. р. 
Милош П. Драговић, с. р. 

НАРОДНА СКУПШТИНА 
Краљевине Југославије 
Фппапспјскп одбор 

•      Бр. 1224 
II   марта  1934 год. 

Београд. 

НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ 

У вези штампаног пзвештаја Фппапсијског од- 
бора Бр, 1212 од 22 фебруара 1934 годипе .Фппап- 
спјском одбору je.част поднетп Иародпој скуп- 
штипп na решење и олобрењс свој пакпаднн пз- 
вештај o изменама n допупама у предлогу буџе- 
та расхода n прихода са финансијсним закопом за 
1934/35 год. 

I 
У рачунском делу предлога буцета vnnibene су 

следеће пзмепе: 

IV — РАЗДЕО — МИИИСТАРСТВО 
Парт. поз. ПРАВДЕ 

Глава ХХХШ — Римокатолпчка n т. д. 
верска управа 

176 Лпчпс прппадлежпостп 
5 Додацц na скупоћу, ггод д) бившем би- 

скупу Крижевачком Јулију Дрохобсц- 
ком, брпше се и сума смањује са 9.500. 

181 Упревни трошкови 
3 Sa оправке црквеппх зграда и т. д. пове- 

tiarn ca  +  9.500.— 

V — РАЗДЕО — МИНИСТАРСТВО 
ПРОСВЕТЕ 

218 Личне принадлежности 
Глава XL — Уппверзитети 

Редовши расходи 
A- Лични расходи 

1 Плате,    пер пов. и пол. додаци аинов- 
ника 

Место: „54 доцепта" ставити „56 доце- 
ната" a у тексту место: „17-УП" стави- 
ти: „lO-VII" 

Глава  XL1II  —  Музејп 
239 Управпп трошкови 

9 Археолошкп музеј у Сплпту, суб. поз. 
11 — поправак Диоклсциапове палате 
смањнтп са — 5.000.—, a унетп пову 
субпозицију; ,,за кднзерваторијски 
уред у Д/бровнику 5.000.—" 

241 Археолошки музеј у Сплпту 
2 Мења се n гласп: 
За откуп историјског новца из Старо- 
хришИапске апсиде у Марусинцу. 

VI РАЗДЕО — МИНИСТАРСТВО УНУ- 
ТРАШЊИХ  ПОСЛОВА 

Глава LiX — Бапске  управе 

339 Личне прппадлежности 
1  I !од П — Савска бапска упраиа 
Место 4 6anci<a ипспектора ставитм Б n 

то: 3-IV/l на место: 2-IV/l n повећати 
ca  + 49.040.— 

Место: 16 среских подаачелника и т. д. 
ставити: „17 срескнх подначелника: 5- 
V, 8-VI н 4-Vn" и noneh-ran ca + 16.920 
a место: „2 виша пристава VII групе" 
ставптп: „впшч прпстав VII" n смањм- 
Tii ca — 16.920.— 

V Дринска бапска управа 
Место: „2 банска нпспектора" ставптп: 

„3 бапска ипспектора, a место 1-IV/l 
ставптп:   2-1 V/l" n noneliarn ca: +49.040 
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VI Зетска бапска управа 
2 окружпа инспектора бришу сс и сма- 
њити са — 121.080.— 

Место: „2 банска инспектора ставити 3. 
и то: l-III/l, 1-lV/l — 1 и 1-IV/l" и no- 
већати ca: + 74.440. * 841 

IX Вардарска банска управа 
3 окружна ииспектора бришу сс и сма- 

и.ити са: — 193.320.— 
Место: бапски инспектор ставити: „3 

банска инспектора 2-III/1 и 1-IV/l" и 
суму повећати са: + 141.880.— 

XII - - РАЗДЕО    —    МИНИСТАРСТВО 
ПОЉОПР11ВРЕДЕ ДРЖАВИЛ KJIACHA       845 

ЛУТРИЈА 
I        1 Под б) Чиновнички приправници место: 

„2" ставити „3" 
ДРЖАВНА  ПОЉОГ1РИВРЕД1IA 

ЗАКЛАДА 
(S       7 Ha крају додатн речи: , н за набавку кан- 

целар. материјала и намешта.ја за от- 
сек рачуиоподства који води ову За 
кладу." 

XIII — РАЗДЕО — МИИИСТАРСТВО 862 
ТРГОВИНЕ И ИНДУСТРИЈЕ 

Глава ХС1Х Мипистарстпо 
785        I  Под   a)   Хонорар   и   т.  д.   шжећатн   са: 

+ 20.000.— 
4 Субпоз. a) За туристичку м т. д. CMaibii-       863 

ти га — 20.000,— 

XIV — РАЗДЕО МИНИСТАРСТВО 
1ПУМА И РУДНИКА 
Глава III — Рудници 

57       6 У тексгу на крају додати речи; ,,II лнчни 
издаци за особље око одржапаиЈа ио- 
ве зграде Мншнстарства  тума  и  ру- 
дника (16 дневничара)." 806 

XV — РАЗДЕО    —    МИНИСТАРСТВО 
СОЦИЈАЛНЕ    ПОЛИТИКЕ  И  НАРОД- 

ИОГ ЗДРАВЉА 
Глава  CVI — Мипнстарство 

Редогаш  расходи 
A. Лмчпн расходи 

825 Личне примадлежиости 
1 Плате — пер. повишице и пол. додаци      877 

чиновника 
б) Чиношички приправници 

У субпоз. 2 после речи: „у првом разрс- 
ду скупоће" додати: (,,од којих један 
v OTCCKV рачуноводства") 

828 Субвенције и разне noMolui 
3 Meiba се ii гласи: 

„Помоћ  Еиглеско-југословенском  дечи- 
јем санаторијуму за туберкулозу згло- 
бова и KocTujv v Сремској Каменици". 

За  (нова)  За  нсплату  ч.чапарпие  Mehy- 
иародиом    удружењу   болница v Лу- 
ucpnv 25 шв. фр. no курсу 14.50 дин. 
+ 363 — 

R. Материјалпи расходн 
830 Управни трошкови 

i Канцеларијски и манипулативш трош- 
кови 

Субпоз.    5    Повез књига, деловодаика 
и т. д. смањити са: — 363.— 
Глава CVII — Дравска бапска управа 

Редовли расходи 
A. Личпи расходи 
Личне прмнадлежности: 

5 Плате — пер. повиш. и полржајни до- 
даци чиновника 

б) Чиновштчки приправници 
Место:    „4 чиновничка приправника од 

^III група у I 1)аз. скупоће" ставити; 
„5 чин. приправника и т. д." и суму 
повећати са: -|- 18.300.— 
Б. Материјални расхрди 
Управни трошкови 

У субпоз. 47 Отплата   зајма за   зграду 
школ. поликлинике место „(V рата)" 
ставити: „(III para)" 

Субпоз. 48 Здравствени дом у Марибору 
смањити са : — 10.300.— 

Субпоз.   49 Здравствени Дом   у Ui ty, 
смањити ca: — 8.000.— 

Глава СХ — Приморска банска управа 
Редовни расходи 
A. Личии расходи 
Личпе пришдлежности 

5 Плате — пер. повишице и пол. додаци 
чиновника 

а) Чиновници 
Место: „Здравствени    ннспектор    IV/2" 

ставитн: „Здрапствспи  инспект.  IV/1". 
Паграде контрактуалним чиновницима и 

дневничарима 
Место: „2 контрактуална чиновника" 

ставити: „контрактуални чиновник" и 
суму смањнти са: — 20.000.— 

Место: „75 дневничара" ставити „76 
днепшичара" и суму повећати са: + 
20.000.— 
Б. Матернјалпи расходи 
Управни трошкови 

Субпоз. 16 после речи: ,,и сеоске млади- 
he" додатн: ,,и хопорарн према упут- 
ству Министарства    соц.    пол. и nap. 
здравл,а О. Бр. 6750    од 23. III.  1932 
годиие" 

Глава СХП — Зетска бамска управа 
Редовин расходи 
A. Лични расходи 
Личне принадлежности 

1 Плате — пер. повишице и пол. додаци 
чиновника 

б) Чиновиички приправници 
Место: ,,12 чиновничких приправника од 

VIII групе v II раз. скупоће" ставити: 
,,10 чии. прнгтравпика и т. д." и суму 
смажити са: — 30.600.— 

5 Плате — пер. повшпице и пол. додаци 
чинбвника 

а) Чиновници 
Место:  „16 чнповпмка,  сестппа    помоћ- 
ница и т. д." ставитн:   „18 чиновника 
и т. д. a у развоставању после: ,,7-X-I" 
ставити: ,,и 2-Х" и суму повећати са: 
+ 16.200.— 

б) Чиновиички припраппици 
Место:    ,.3  чшшвнич.    пригтравпика од 

VIII групе у II разреду скупоће" ста- 
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вити: „5 чии. иршфавника и т.д." (од 
којих један хемичар), и суму повеИати 
са: + '30.600.— 

Место: „2 чип. прилравника од IX гру- 
ne у II раз. скупоИс" ставити: ,,4 чин. 
припраниика и т. д." и суму повећати 
са  25.680.— 

Место: „2 чпп. припраниика од X групе 
у II раз. скупоће" ставити: „4 чии. при- 
иравиика и т. д." и суму повећати са: 
22.920.— 

6 Плате — пер. повишице звапичпика 
Место: „3 званнчиика" ставитн: ,,4 зва- 
ничника"   a место   ,,1-111-1" ставити; 

,,2-111-1" IH суму noBeharu ca: + 4.320.— 
9 Додаци на скупоКу 

а) Чнновника,    личии,    повећати са: 
+ 18.600.— 
б) Звапичника,    лични    повеКати    са: 
+ 9.120.— 

878 Награде контрактуалиим чиновинцима и 
дневиичарима 

Субпоз. друга 70 диевиичара и хонорар- 
иих, суму CNiaiBHTH ca: — 96.840.— 

Глава  СХ111 — Дуиавска банска  управа 
Редовпи  расходи 
Б. Материјалпи расходи 

888 Управни трошкови 
2 Разпа издржавања и шабавкс 
Субпоз. 33 — брише се цела — 3.000.— 
Субпоз. 34 — Оправка старог капцела- 

ријског    материјала,  повећати  са:  + 
3.000.— 

Глава CXIV — Моравска баиска управа 
Редовни расходи 
A. Лични расходи 

K9U Лнчме принадлежпости: 
5 Плате — nep. повишнце    и пол. додаци 

чиновника 
б) Чшговинчки приправпицн 

Место: „3 чиновничка  приправиика    од 
X групе у I раз. скупоће" ставити: „4 
чнп. приправ. и т. д. и суму повећати 
са: +  14.460.— 

892 Награде контрактуалним чии. и дневни- 
чарима, суму сман^ити са: — 14.460.— 

1 Плате    nep. повшлицс    и пол.    додаци 
чииовпика 
Место:     ,,8  здравствених     ииспектора: 

1-111/2, и  1-1V/I  и 6-IV-2," ставити: „9 
здравствених  инспектора,    виших са- 
ветника  и  саветиика:   1-III/2, 3-IV/l   и 
5-1 V/2" и суму riOBehaTH ca: + 56.040. 

Место:    „10 саветиика:    9 злравствепих 
саветпика и 1 саветиик V" ставити: ,,R 
саветника: 5 здравствеиих саветника и 
саветпнк   V,    и CVMV    смањити   са: — 
108.000.— 

Место: „29 виших здравствеиих прнста- 
ва IH секретара: 14-VI    и    15-УП" ста- 
вити ,27 випшх здравствеиих приста- 
ва и секретара: 13-VI н 14-VH" ц суму 
смањитн са: —38.520.— 

Место:  „8 пристава  VIII"  ставнти:  „14 
прпстава   VIII"   н   суму   повећатн   са: 
-f-81.360.— 
б)   ЧИНОВНИЧКИ   приправиицн 

Место: „5 чииовпичких приправиика, — 
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лекара од VIII групе у II раз. скупоће" 
ставити: „4 чин. приправника од VLLI 
групе и т. д." и суму смањити са: 
15.300.- 

2 Разлнка   припадлежности   и  т.  д.,  CVMV 
повећати са: 3.600.—- 

3 Додаци na скупоћу 
Чиновиика, лични, повећати са:6.000.—- 
Чиновника, 'породпчпи,    повећати са: 
14.820.— 

Глава CXV — Вардарска банска управа 
Редовпи расходи 

A. Лични расходи 
Награде контракт. чим. и дпевшичарпма 
Место: „43 спужитеља-дневничара" ста- 

вити:  „53 служетеља-дневничара"  су- 
ма остаје иста. 

Б. ДРЖАВНЕ УСТАМОВЕ 
I   УСТАНОВЕ    НЕПОСРЕДНО ПОДРЕ- 

ЂЕНЕ  МИНИСТАРСТВУ 
A.  СОЦИ.1АЛИЕ  УСТАНОВЕ 

ДОМ СЛЕПИХ „КРАЛзА АЛЕКСАМДРА 
I"  У ЗЕМУНУ 

A. Расходи 
Редовти  расходи 
A. Личпи расходи 
Лпчпе припадлежпостп: 

Плате — nep. повишице n пол. додаци 
чиновника 

а) Чиповпици 
После субпоз.: „Магациопер X" додати 
пов ред: „Архивски чиновник X" 
+ 8.100.— 
б) Чиповнички прнправпици 

Место: „4 чпмовиичка приправпика од IX 
групе у I  раз.  скупоће"    ставити:  „5 

чин. приправника у I раз. скупоће" и су- 
му повећати са: -f 15.840.— 

Место: „3 званичника" ставптн: „2 зва- 
ничника"    a место:    „2-11-1" ставити. 
„l-II-l" n суму смањнтн са: —6.240.— 

Додацп na скупоћу 
Чиповшика лнчпи. повећати са: 9.300.— 
Звапичпика, личпп смањити са: 9.120.— 

б) Матерпјалпи расходи 
Управни и режнјски трошкови 
Радпа спага у опште, падппцс стручпнх 
радпика и т. д., смањнтп са:  17.880.— 
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ОРТОПЕДСКА РАДИОНИЦА У 
ТРЕБИЊУ 

A. Расходи 
Редовпи расходи 
A. Лпчпи расходи 
Личпе припадлежпостп 

Плате — nep.    повишице    звашнчпика, 
брише се 3.360.—■ 
Додаци na скупоћу 

б) Звапичлика, личпп брише се 6.720.— 
Звапичпика, породичпп, брите се 21.840 
Иаграде дпевппчара 
Подпаслов мења се и гласп: „Holuni чу- 

вар, послужител., баштовап, куварица., 
послово1)а радиоппце и ма.јстор" и cv- 
му повећати са; 31. 920.— 
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Б   БОЛНИЧКБ И ХИГИЈЕНСКЕ УСТА- 
НОВЕ 

ОПШТА  ДРЖАВНА   БОЛНИЦА  — 
БЕОГРАД 

A. Расходи 
Редовни  расходи 
A. Лични расходи 

1 Лнчие црипадлелшост 
После 20 асистенага: 10-V1 станнтн: ,,(од 
којнх једак за исшоотвореим    Отсек за 
грудну хирурги.ју),,. 
б) Чиповнички прнправипци 

Послс: »18 чиновмичкнх приправншса од 
V1I1 групе у 1 раз.    CKyiioiie«    ставити: 
„(^ид којих једаш за новоотворсин От- 
сек за грудну хирургију)'". 

Место: »4 чиновничка   прнираимика   од 
'X прупе у ' ()аз. CKyiiulie« сташити: »5 
чин. прнпраеиика и т. д.« и суму пове- 
ћати са: + 15.840.— 
Б. Матернјалнн расходи 

4 Уиравни и режијски трошкови 
3 Одржавање зграда и наркова 
Субпоз. 3 За орджавање у нсправиом сга- 

iby iiocTojelinx иутова н т. д., смаи.иги 
са: 15.840.— 

ЦЕНТРАЛМИ  ХИГИЈБ11СКИ  ЗАВОД — 
БЕОГРАД 

Vili Завод за здравствсиу заштигу 
матера и деце и т- д. 

Редов1ии расходи 
A. Лнчни расходн 

34 Награде кошрактуалним    чииовпицима 
и  дисвпичарима 

Код 6 дисвиичара (ледсари, ссст1)е и r. д.) 
брисати реч: „лекари" 

II. УСТАНОВЕ   БОЛНИЧКЕ,   ХИГИЈЕН- 
СКЕ   И ШЦИ.1АЛНЕ ПОД БАНСКИМ 

У1IPABAMA 
ДРАВСКА  БАНСКА   УПРАВА 
ЛЕЧИЛИШТЕ У TOl 10ЛШИЦИ 
A Расходп 
Редовии расходн 
A. Лнчни расходи 

2 Награде контрактуалним чиновнишша и 
и дпсвпмчарима 

Субиоз. 4 Меи.а со и гласи: 
Економ (награда)    и    спсцијалии    кувар 

(хоторар) 
Б. Матерпјални расходн 

6 Управни и режнјски трошкови 
Субш>3. 9 мен.а се и гласи: 
Рушење и кзшргранжвање дотрајалих бол- 
ннчкнх одел>е11>а односио осталнх згра- 
да ц гради.а новпх. 

БОЛНИЦА ЗА ДУШЕВНЕ  БОЛЕСТИ — 
ЉУБЉАНА СТУДЕНЕЦ 

A. Расходи 
Редовни расходи 
A. Лични расходи 

I Личне  иримадлежпости 
После 2 шсфа одељен>а 111/2 ставиги нов 
ред: 

Асистент VII + 16.920.— 
Месго: »2 секундарна   лскара: 1-VIII-I и 

1-VIlI«   ставити:   »Сокундарни   лекар 

VIU« и суму смањити са: 14.280.— 
G) Чииовнички пртгравиици 

Mecro:    »Чновиички   ириправиик   од 'X 
пруис у 1 раз. ■скупоће« стшштм: »2 чи.ч. 
прииравника и т. д.« и суму   iiOBeiiaui 
ca: 15.840.— 

2 Плате — пер. иовишице служитеља 
14 служитеља: 2-1-2, 5-11-3 и 7-11 повећати 

суму са: -f 4.680.— 
5 Додаци na скуиоћу 

a) Чиновника, лични, смап.ити са; 300— 
в) Служитеља, лични, смањити са: 42.9(i0 
Служител>а,     иороднчнн,    смањигги    са: 

72.140.— 
Награде  контрактуалшш     чиновницима 

н диевпичарима 
160 дневиичара и т. д., повећати суму оа: 

91.154.— 
Специјалне награде — no § 320 Чип. за- 
кона, повећати са: + 1.086.— 

САПСКА БАНСКА УПРАВА 
БОЛНИЦА ЗА ДУШЕВНЕ БОЛЕСТИ 

У  СТЕЊЕВЦУ 
Мен.а со ншив и да гласи: 
БОЛНИЦА ЗА ЖИВЧАНЕ И ДУШЕВНЕ 

БОЛЕСТИ У ВРАПЧУ 
Б. Прнходи 
Bampcum прпходи 
Државпа дотација 

Исправити штампарску грешку 
Место: „4.265.705.—" ставитн: „5,265.705" 

ПРИМОРСКА БАНСКА УПРАВА 
ДРЖАВИА БОЛНИЦА У СПЛИТУ и т. д. 

A. Расходи 
Рсдовни расходи 
A. Лнчпи расходи 
СпециЈалне каграде 

1 Паграде по § 26 замона n т. д., повећати 
оа: 9.612.— 

Б. Матерпјалии расходи . 
Управни n режијски трошкови 

3 Исхрана болесника и особља, смањити 
са: 9.612.— 

ЗЕТСКА БАНСКА У1IPABA 
ДРЖАВНА БОЛНИЦА »ДАНИЛО I« 

HA ЦЕТИЊУ 
A. Расходн 
Редовнн расходи 
Б. Маторијалии  расходи 
Управни И рсжијски трошкови 

2 Режнјски троткони 
Субпоз. 2 Мабанка серума, лекова И г. д., 

riOBclianr ca: 50.000— 
3 Исхрапа, смањитн са: — 50.000.— 

Б. Г11)нходн 
Редовни прихади 
Разпи ириходи 

1 Од Окружиог уреда н т. д., смањити са; 
20.000:— 

2 Од иаилате болно-опскрбиих и т. д., сма- 
ihimi ca — 10.000.— 

2а (пова)    Од   паплатс   болно-опскрбиих 
трошкова II класе + 30.000.— 
ЛЕЧИЛИШТЕ  HA  ЛОКРУМУ 

A. Расходп 
Редовпп расходи 
A. Личии расходи 
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la (iioua)     Специјални додаци 
lio § 26 закоиа o устројстиу   социјалие и 

здрЕвствеме управе   (елидемијски до- 
датак): 14.400.— 
Б. Материјални расходи 

4 Управни и режијски трошкови 
5 Исхрана пацијената    и персонала, сма- 

ibiirii ca: 14.400.— 
ДУНАВСКА БАНСКА УИРАВА 

ДРЖАВНА   БОЛИИЦА   ЗА   ДУШЕВНЕ 
БОЛЕСТИ У КОВИНУ 

А.*Расходи 
Редоани расходи 
A. Личнн расходн 

1 Личне принадлежности: 
1 Плате-пер. повшиеце и положајни дода- 

ци чиновника 
а) Чиншници 

Место: „Управник болнице 1V/1" стави- 
ти: „управник болнице 1И/2" и noueha- 
ти суму са: -\- 12.000.— 

Место: »2 архивска чиновника: »Економ 
и кнхиговођа IX« стаоити; »4 архивска 
чиншника: »Економ и књиловође; 2-1Х 
и 2-Х« и суму повећати са: 16.200.— 

б) Чиноонички ариираниицп 
Место:   >3   чиновничка приправника-ле- 

Kipa од Vili групе у II раз. скуиоће« 
сгаиити: »Чииоинички припранппк од 
VUI групе и т. д.« и суму смањити со: 
30.600.— 

5 Додаци на скупоћу 
a) Чимовиика, лични, иоисЈипи са: l;3-800 

Б. Материјалнп расходи 
Материјалии издаци 

5 Субпоз. 27 За нсхрану осипл.а, смањитн 
са:11.400,— 

ДЕЧИЈЕ ОПОРАВИЛИШТЕ HA ВЕНЦУ 
— ФРУШКА   ГОРА 

Мења се u гласи: 

ДРЖАВНО   ЛЕЧИЛИШТЕ   HA   ВЕНЦУ 
— ФРУШКА   ГОРА 

У целом овом разделу финансијски ефе- 
кат се не мења 

XVI — РАЗДЕО — МИНИСТАРСТВО 
ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА НАРОДА 

Глава CXV1 — МИНИСТАРСТВО 
Редовии расхкзди 
A. Лични расходи 

906 Награде   монтрактуалним,    хонорарним 
чииовиицима и днавиичарима 

Место: »8 зва^пппгнка-диовиичара«, ста- 
вити: »4 зваиичиика-диснничара« су.ма 
остаје иста. 

Место: »4 служитељу-дневппчара« стаии- 
ти: „3 служитеља-дневничара" сума 
остаје иста. 

б. Мшсријалип расходи 
908 Управни трошкови 

У последљој субпознцији: »Набавка оде- 
ла за служитеље«, ставпти: »(3 служн- 
теља)«. 

II 
У иредлогу Финансијског закона   учињеио су 

следеће измене и допуне: 

§ 18 
Унети иову тачку која гласи: 
5) Ha крају другог става 4 напомене уз Т. бр. 

62 таксене тарифе Закона o таксама додајс се нова 
речеинца, која гласи: 

„Виноградари бивше покрајине Далмацнјс, 
ирнморја Савске бановине са свима отоцима и Ка- 
ставскнм срезом ne плаћају ову таксу када истачу 
nuno сопственог ироизвода са сопственог земљи- 
шта, ако то истакање ne траје дуже од 40 дана". 

§ 19a (нов) коju гласи: 
1) ОвлаиЉује се Министар правде, да уред- 

бом усгжшвн среске и окружие судове na OIIOM 
делу подручја Апелационог суда у Скопљу, на ко- 
јем још ne постоје, као и иа иодручју Великог суда 
у Нодгорпци, a у исто време да уредн њихов број, 
њихова седишта и њихова подручја као и дан када 
he заиочети свој рад. Исто тако се Министар прав- 
де овлашћује да уредбом ироинше сва потребна 
прелазна наређења као и сва друга наређења rio- 
требна за спрово^еше установљења иових судова. 
Врој среских и окружних судова, њихова седншта 
и њихова подручја, једном утврђена, могу се само 
закоиом мењати. 

2) Нроииси §§ б до 11, 13 и 16 закона o уста- 
повљењу среских и окружннх судова на иодручју 
Апелационог суда у Београду и иа једном делу 
Апелационог суда у Скопљу од 26 новембра 
1930 годиие вредеће и за среске и окружне судо- 
ве устаповљеие у смислу iia()el)eiba првог става са 
следећим измеиама и допупама: 

I) Срески судови na подручју садаипиег Вели- 
ког суда у Нодгорпци падлежпи су за предмете 
побројане у § 5 пом. закопа уколико таквих пред- 
мета има no законима који важе на том подручју, 
a оспм тога још, без рбзира na вредност, спорног 
предмета: 

a) за спорове o сметању држиие или поседа 
(раздео IV део првн Општег имовинског зак. за 
Црпу Гору, односно глава I дво шести Tpal). парн. 
nocT. за Црну Гору), o помеђашкој угодбп (раз- 
део V део други Omu. пмов. закоп.), o помеђаш- 
ком послужју (раздео VI део другп Опш. пмов. 
зак.); 

6) за отказ најма или закупа (глава II део ine- 
СТИ rpal). napn. пост); 

в) за извађање доказа као замољани суд у 
смислу чл. 85. rpal). napn. пост. као n за осигурање 
доказа у смислу чл. 140 rpal). napn. пост., уколико 
mije за тај поступак надлежан окружни као пар- 
нични суд; 

г) За доношеп.е одлука у обезбједмом no- 
ступку за све спорове своје падлежпостп; 

д) За радп>е no зач<ону o ванбрачпој дсди од 
30 авгусга 1894 годпне, изузев спорогае из чл. 4, 7, 
12, 14, 16, 18, 22, 23 и 31, као и за остале предм«те 
ванпарппчпог поступка, уколпко no постојећим 
iiponirciuia спадају у иадлежмост редпвппх судова; 

I)) За вођење заставипх кп.ига n допошења 
ових одлука no предметпма застава. 

2) У иогледу правпих лемова за судове na no- 
дручју садашп>ег Великог суда у Подгорпцп у ме- 
сто § 8 пом. закопа вреди следеће: 

2) У погледу ппаттх лекова за судовс na no- 
дручју садашњег Велкког суда у Подпорици у ме- 
сто § 8 пом. закопа вродп следеће: 

»У колпко не долазе до прпмепс nponiicn зако- 
нпка o -судском кривнчном поступку од 16 (ј)ебру- 
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ара 1929 годиис no правним лекоинма (незадовол>- 
ствима и жалбама (против одлука среских судова 
донесених предметима наведеним под Бр. 1 овог 
става, осим аредмета старатељства и осталих пред- 
мета uamiapmi'iiiur поступка, одлучују окружни 
судови у другом и последњем степеау, a no ирав- 
иим лековима против одлука среских судова до- 
несених у предметима старатељства и у осталим 
предметима ванпарничког поступка као и иротив 
одлука окружних судова донесених у првом сте- 
пену одлучује у првом и последњем степену Апе- 
лациони суд, a док raj ne буде устаиовљеи Велн- 
кн суд." 

3 — Где се у закоиу поменутом у првом ставу 
говори o првостепеним судовима имају се, уко- 
лико je у ггатању подручје садањег Великог суда 
у Подгорицн, подразумевати досадашњи окружии 
судови на том подручју. 

3 — Законик o судском кривичном поступку од 
16 фебруара 1929 год. добија за подручја поме- 
нута у ирвом ставу обавсзну шагу па дан кад за- 
почне рад срсских и окружних судова. Дап сту- 
пања на спагу законика o судском поступку у rpa- 
ђанским парницама за ова подручја одредиће Ми- 
нистар правде уредбом. 

4 — Прописи чл. 14 Закона од 16 фебруара 1929 
којим се стављају na спагу и уводе у живот кри- 
вични законик, законик o судском кривичном по- 
ступку и закон o извршивању казни лишења сло- 
боде вредеће и за Велики суд у Подгорици, док се 
на подручју тог Великог суда ne установи Апела- 
циони суд. 

5 — Овлашћује се Министар правде да може 
особлЈе потЈ^ебпо за пове среске и окружне судове 
као н за државна тужиоштиа постаи.иати n преко 
броја особља одређеног no свим буџетским парти- 
јама буџета расхода Мипистарства правде за 1934 
и 1935 годипу и да може уштеде no синм партија- 
ма буџета расхода Министарства правде за 1934 и 
1935 употребити за покриће личиих и материјал- 
иих издатака око установљења нових среских, 
окружних.судова и државиих тужиоштава. 

§ 196 (пов) који гласи: 
1 — Ha подручјима na којима нема јавних бс- 

лежиика вансудско отказивање у смислу § 660 За- 
копика o судском поступку у грађанским аарни- 
цама од 13 јула 1929 год. може се вршити прско 
општих управних власти првог степена односно у 
Веограду преко квартова Управе града са дејством 
судског отказа. 

2 — §2 Закона o извршењу и обезбеђењу од 9 
jvna 1930 год. добија обавезшу онагу 1 априла 1934 
год. na свима подручјима na којима je већ добио 
обавезну снагу законик o судском поступку у гра- 
ђанским париица.ма од 13 јула 1929 год., a na оста- 
лим подручјпма па даи када raj замоиик добије 
обавезпу спагу. 

Исправе помеиутс у § 2 закоиа 0 пзиршсп.у и 
обезбеђењу допесепе no ступању na снагу закони- 
ка o судском п.оступку у грађаиским парницама a 
upe ступања na снагу овог закопа сматраће се из- 
вршним у смислу тога параграфа. 

§ 19в (пов) који гласи: 
У члану 18 Уводпог закона за'законик o суд- 

ском поступку у грађанским парницама од 9 јула 
1930 године додају се следећп ставови: 

„2 — Док се ne донесе и добије обавезпу снагу 
закон o породичним задругама остају v ваЖности 
прописи §§-а 434 до 448 Законика o поступку суд- 
ском у грађаиским парницама за Србију од 20 фе- 
бруара 1865 г. као и прописи чл. 29 и 30 уредбе o 
убрзању рада код еудских и иследпих власти од 
22 јупа 1921 год., уколико се ти прописи односе 
na деобу имања између задругара, с тим да na под- 
ручју Ba.i.anocTii Грађанског законика од 11 матра 
1844 год. за поступак и cyl)en>e no овпм слоровима 
важе nponncn тог закопика. Уколико се у овим 
прописима говори o првостепепим судовима, имају 
се подразумевати срески судови. O жалбама пред- 
виђеним у последљој реченици §-а 447 истог зако- 
иика одлучује окружни суд у другом и последњем 
степену. 

3 — AKO се појавп питање o томе, да лп je 
који npoiinc из закоиика o поступку судском у 
грађанскгим парницама за Србију још остао у важ- 
ности и после ступања na снагу повог Грађанског 
парничног поступника, овлашћује се Мнипстар 
правде да o томе затражн начелну одлуку Опште 
седнице Касационог суда у Београду, која je оба- 
везиа за судове." 

§ 19г (нов) који гласи: 
У колико се подручја среских и окружних су- 

дова ne поклапају са подручјима општих управпих 
власти, овлашћује се Министар правде да може 
уредбама поједине општине или делове општине 
издвојити чз досадашњег подручја среског суда 
и припојити подручју другог среског суда односно 
да подручје или део подручја једног среског с\да 
издвоји пз досадашњег подручја окружног суда 
и припоји подручју другог ркружног суда као и 
да премести седишта среских судова. llcru тако се 
Министар правде овлашћује да овим уредбама 
nponnme потребна наређења за извршење помену- 
тих издвајања, npnnajaii.a и премсштаја седпшта. 

§ 19д (пов) који гласи; 
Овлашћује се Министар правде: 
1 — Да у циљу подизања Палате 11равде у 

Београду у коју би се нмали сместити сви судови 
у Београду, закључи код Државне хипотекарне 
банке дугорочни зајам na оотову годишњих за- 
купнина које данас плаћа Држава n Суд општине 
града Веограда за све судове у Беогрду као и го- 
дишњег припоса који hc дати Дунавска бановина 
na име пакпаде за зграду v којој су сада смештени 
Окружни суд за округ Београд, Државпо тужио- 
штво притом Окружпом суду и Срески суд за Срез 
врачарски. Ове закупнине као и приноси кмаће да 
служе као апуитети за raj зајам. Сем тога се Mn- 
пастар правде овлашћује, да у колпко ne би поме- 
путе закупнине n приноси Дунавске бановине били 
доволјПи за подмпреп.е потребппх ануитета ОДО- 
бри принос из Централног фонда за казнеие за- 
воде. 

2 — Ослобађају се од поштанских такса: 
а) Доставе писмоносних пошиљака у судском 

кривпчном поступку, преко поште пзузев писмо- 
noćne пошиљке павсдепе у тач. 3 став 1 § 203 суд- 
ског пословпика; 

б) судске дописне карте са одговором које 
шаљу судови, н то и за onaj део који странка има 
употрсбпти за одговор (т. 2 став 1 §-а 204 судског 
пословпнка). 
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и) Миипстарсгво просвете 
§ 20 б 

1 — Ha крају место тачке ставити запету и 
додати речи:   „као и  културно - проснетннм ;i.p\ - 
штвнма, која имају своје школе п своје интериаге '. 

§ 20 г 
Мења се и гласи: 
„У Општој уредби универзитета од 11 дсцем- 

бра 1931 године мси.ају се и допуњују иви чла- 
ниви : 

1 — У чл. 224 став 1 на крају прве реченице 
ставља се заиета и додаје: „сем na медицинским 
(|)акултетима na ко.ји су сви испити докторскп". 

2 — У чл. 228 став 1 у првој реченици после 
речи: „испит" ставља се запета и умеће: „нзузев 
na медицинским факултетима". 

3 — У чл. 228 став 3 na крају прве реченице 
|ста1вл>а се запета n додајс: »сем на медицдаским 
фактултетима na којшиа може omu двојак: a) док- 
TupcKii iiLiim ca дисертацпјом који даје право на 
научну пггулу доктора мсдицинских наука n б) док- 
горскп IK'IIHT без дпсергације који дајс право na 
стручну титулу доктора целокупног лекарства«. 

У истом члану n ставу ма крају дру1с реченице 
ставља се залета и додаје: »ссм докторсмом испп- 
ту без дпссртацпје na мсдиципским факултетимал. 

4 — У чл. 230 додаје сс нов став којп гласп: 
»Ha мсдпцппскпм факултетнма усмспи доктор- 

ски исппг полагаће сс пз предмета предвиђених фаг 
ку. ITCTCKUM уредбама«. 

5 — Члан 262 мења се и гласи: 
„До пових факултетских уредаба, којс се имају 

донети до 1 јула ове годпне; докторски иопптп мо- 
гу ое полагаш no проимаима који су важплп пре 
ступања ма снагу Опште уредбе униварзитета од 
11 децсмбра 1931 lo.uine- У својпм прелааним na- 
pel)eii>ii.\ia, факултетск« уредбе предвидеће докле he 

jzc најдаље докторски испити моћн полагати na o- 
вај пачпп«. 

§ 20д (нов) KOJU глаш: 
СХвлшићује се Мииистар прошете, да у саглас- 

'iiioc™ ca Мнмпсгарсхпм савегом код Државпс хи- 
потекарне банке може закључити зајам за подп- 
зање и инсталирање Државне штампарије у Бео- 
iраду. 

§ 201) (non) KOJU гласп: 
У везн § 27 став 2 Фипапсијског закопа за 1032' 

33 годнпу овлашћујс сс Мипистар просксте, да у 
саглашости са Министром финансија пропшие у- 
редбу н правилник o централном пепзпопом (|)oi!- 
ду за обезбеђење у старостн и неразврстаног npe- 
ставл>ачког особлЈа у позорпштпма Краљевине Ју- 
гославије и њихових породица; као и правилник с 
специјалном помоћцом фо«ду за о^езбеђење оста- 
лог непрестављачког позоришног особља и њихо- 
вих породица у позориштима Крал>евине Југосла- 
вије. Централним пеизисжим (|)011дом управља Цен- 
трална управа удружења глумаца под надзором 
Министарства просвете, a no уредби и правилнику, 
којп he прописати Министар просвете у споразуму 
са Министром финансија, 

i)) Министарство гра^евина 
§29а 

Ha крају место тачке n зпака нзвода додати 
речи;  »у колпко помспутп  irocjiOBU нису обухва- 

iicnn Законом o радњама«. 

§ 296 (мов) који гласи: 
Нрвп став § 38 Закопа o самоуправнпм путевп- 

ма мења се и глаш: 
»Обвези личног рада подлеже ови за рад спо- 

собпн мушми становници na територији одноопс 
бааовтк, - општине од иуппх 18 до пупнх G0 го- 
дпна старостп«. 

У 3 ставу истог параграфа место гачке ставља 
се тачка н запета n додаје: 

»Но мушки обвсзпицп којп пмају и преко 60 
годнпа старости ико су L-IIOCO6HH за рад могу пут- 
пу обавезу и лично или помоћу заменика да одрадс 
или са својпм подвозпим сретствима." 

§30 
Брпше се, јер псту одредбу садржава § 58 За- 

коиа o радњама. 

е) Мииистарство caocpahaja 

§31 
2 — Да ii3 прихода Мннисгарспва cao6paliaja, 

no споразуМима којп су бпли закључепи у буџет- 
ској 1932/33 годппи o пзвршеп.у 11с>:тојећпх уго- 
вора, luiaiia субвспције паробродскпм предузс- 
liii.Ma за оргаппзацпју n вршење рсдовиог саобра- 
liaja n превоза iionne морем, 

11 — Додаје се пов став који гласп: 
„До допошења ове уредбе овлашћује се Minnic- 

тар caoopahaja да у сагласпоста са Мпппстром со- 
цијалне полптикс и народаог здравља може учп- 
нитти измене и допуне у постојећој уредби « ооигу- 
раљу М.СБр. 16276/22 у погледу органшзације фоп- 
да н пружању помоКи ооигураницима«. 

19 — Да може у овој буџетској години Bpiunrii 
шшћаља no уредби К.Бр. 2764/27 од 14 маја 1927 
године. 

27 — Ha крају додатп речи: „као и инстала- 
ционе n претплатне таксе Народне скупштине до 
1934 године". 

28 — Да, у колико napinje буџета расхода Ди- 
рекције поморског саобраћаја, које су одређеае за 
иатеријалне гтотребе, ine буду давољнс, може из 
прпхода којпм располжке троиигш за ове сврхе 
najBinne до укуппе сумс од 5,000.000.— дкпара. 

29 — Да може пз прнхода, којима располаже, 
утрошити до 3,000.000— динара за радове на ocn- 
гурању Личке пруге против завејања опегом. 

30 — Да из желсзппчких прихода може пспла- 
тпти суму од 188.727.23 зл. фрапака, сходно анексу 
тач. 3 чл. 39 Рпмског споразума, на име компле- 
иеитарног доприноса у години 1932, ради гаодмире- 
ња обавеза према Комитету облигационера дру- 
штва железпица« Дунав—Сава—Јадрап«. 

31 — Гееерална компаппја телеграфпје без 
жица ii3 Париза (La Compaghie Generale de Tele- 
graphie sans lil) која no уговору закљученом ca 
Краљавином Срба, Хрвата и Словепаца 11 августа 
1922, потпнсапнм од страпе Мип. пошта n теле- 
графа експлоатпше радиотелегра(|)ску сгагицу Бео- 
град—Раковица, — рслобађа се пла|ћања увозне ца- 
рине и свих осталих такоа (пословпе дажбнне, жи- 
говппе и калдрмипеј на машшге и штарате које je 
Компанија увезла до допошења овог закопа пли 
буде увозпла за време важеп.а уговора, a које слу- 
же за ишсталацију, обнављање и измену ипсталаци- 
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ja радпоелектичие станнце Београд—Раковица. 
Ono ослобођење ие односи се na таксу лежа- 

I^Hiie за коју важе огпити пропиои, и важиће само 
и једипо за машине и апарате, који .ie Геиерална 
компаиија за безжичну телеграфију увезла it буде 
упозила у цнл.у иисталације, обнављање и иамеие 
ипсталацијс радиоелсктрпчпе стаиице Београд — 
Раковица. 

Генерална компапија има право ira повраћај 
nnalhaube цариис за предмете и шрхе озшчене у пр- 
вој алинеји овога параграфа 

32 — Закон o железннцама јавпога oao6paihaja 
од 23 VI 1930 годипс мења се одпосио допуњује 
како следи: 

а) Ставу II § 80 додаје се следећа речеппца: 
»Ова се одредба ис одцшси на моторне и лаке во- 
зове за које Iie Минисгар саобраћаја издагпи про- 
mtce«, 

б) § 31 мења се и гласи: 
„Министар саобраћаја nponncahe правнлником 

начин квачсња". 
в) Ставу IV § 32 додаје се следсћа реченнца: 

,,Ова ограиичења ne важе за моторие и лаке возовс 
за K'oje lic Министар саобраћаја издати прописе". 

ж) Министарство пол.опрнвреде 
§ 33 

Додаје се иова тачка ко.ја гласи: 
3 — Сопственицп пниограда који отмају вшгове 

лозе зшне хпбриди-отело гаоваивиће мх из земље каш 
тколлмве, у протмвпом власта he то учиинти после 
10 месеци. За своју Kyiiy и за себс земл>орадргик мо-- 
же оставнти до 500 чокота. Опрвштају се ло сада 
пепла^епе самоуправне таксс. 

§ 33a (иоп) који глаои: 
У § 2 тач. ф) Закома o ликвидацији аграрне 

реформе на великим поседима од 19 јуна 1931 год. 
са измеиама и допунама од б новвмбра 1981 год., 
ii 24 јуна 1933 год. изме1)у речи: »Илочком« и »Но- 
восадском« умеће се: »Иришком«. Рокови предви- 
ђени у наведеном закону и правилнику за изврше- 
њс тог закопа почињу rehu за Срез иришки са 
даном сгупам.а на сиагу овог закоиа. 

§ 336 (иов) који гласи: 
1 — Тежацн којима je праиосиажпом пресулом 

одбнјена аграрна прпјава за разрешење тежачког 
одпоса no Закону o ликиилацпјн аграрник односа 
иа подручју паинјс покра.јине Далмацнје од 19 
октоора 1930 голине имају право да прел/шгом 
траже обновљење поступака, ако се пресуде темо 
л>нла на разлозима који су у противиосга са закои- 
скм тумачењем §-а 3 паменутог закона лонесопим 
у §-v 54 став 1 Финансијског закона за 1933'34 год. 

2 — Предлог за обнављење поступака треба 
иолиоти оном среском суду, којн je у приом стетге- 
ну доиео пресуду у преклузивном року ол 3 Mece- 
na ол даиа crviiaii.a ма ciiarv овог закоиа. 

3 — Суд ће o предлогу за обновл^ње ра-справ- 
л>ати заједно са главном ствари. 

4 — У колико je од дана правоснажности пре- 
суде тистала промена у особч тежака, може тежак, 
4i',i;i je аграрна пријава том пресулом била f);i6iije- 
на, тра-жити обмову паступка. Ако ie пак промена 
naicra^a у особн власпнка има тамође места обнови, 
ако je iroBii власкик зиао, ла je земл>а била под 
аграриим одпосом 

5 — Све париице као и поступци no закону o 
ii3Bpiiien>y и обезбеђењу, који су у вези са објектом 
молбе з;1 облону, обуставл.ају се до коиачног ре- 
nieii.a ове молбе. 

§ ЗЗв (пов) којн гласп: 
1 — Замон o ликвидацијн аграрннх односа на 

подручју paHHJie покрајипе Далмације ол 19 окто- 
бра 1930 године оа iberomiM пзмеиама и допукама 
npnnmpvje се на читаво подручје отока Крка и 
суселчпх малпх отока 

2 — Интересенти су дужии да подпесу у сми- 
слу §-а 23 закона пријаве компентентном суду у po- 
ку од б месеци од дана мада овај saikon ступи in 
онагу. 

§ ЗЗг (;IOB) који гласп: 
Овлашћује се Мипистар пол.оприврде да Ди- 

рекцији свиларства и држаших фабрика свиле у 
I IOBOM Саду, ггоред суме од 200.000.— дин. одобое- 
ne за пазпачену сврху у парт. За буџета расхода Др- 
жавне пол.оприврелпе закладе за 1934/35 год. nc- 
плагги суму од 2,300.000.— динара, колико je join 
потребно'за иоплату првога ануитета зо отплату наг 
бавл>еиик машина sa индустријализацију овилар- 
ства, a из укупно одобреиих кредита у парт. 1 до 
8 буџета расхода Држвине полуопривреане закладе 
за 1934/35 годину. 

§ ЗЗд (ппв) који глаги: 
Овлашћује се Мшгистар пол.опривреде да може 

исплаћивати ветеринарима бактериолозпма у др- 
жавим бактериолошкнм заводима, бактерполозпма 
у одеЛ)ењима за ветеринарску епидемијологију код 
хигпјепских завола n бактериолозпмо прп ветври- 
иарској експерименталној сгапици специјалне до- 
датке v износу одобрепом решењем МинистарсЈоог 
савета Бр. 50902 од Ifi септембра 1932 голиме. 

§ 331) (KOB) којм гласи: 
1 — Стављају се ватг спаге одредбе тач. 1 § 

46 и тач. 1 § 47 Закопа o унапређивању пол>6привре- 
де од 6 септембра 1929 године, затим §'2 и § 3 За- 
копа K) изменама и допунама v Закону o унапређи- 
Baibv пол>опривреде од 0 децембра 1929 године. 

2 — Ставља се ван снаге тач. 3 § 54 Финансиј- 
ског закоиа за 1933/34 годипу. 

3 — Члан 14 Закона o сузбијању и угушивању 
сгочних зараза од 14 јупа 1928 год., меша ое и гла- 
ск: »За излава1ве сточних naionma и за npenoc npa- 
ва вл^пшптва на њима, за продужење здравствс- 
нопа увереп.а и за промепу места <,предел>еи>а, пла- 
hajy се и пристојбе, које проппсује Мпнистар no- 
л.01тривреде у сагласности са Министром финанои- 
ja. Ове нристојбе убиру општине код мвиипулације 
са сточним пасошима и зарачупавају у половици у 
општинску ветеринарску закладу. a другу поло- 
вицу уплаћују у бшовшЛдсу благајну у корикгг ба- 
новиноке ветеринарсме заклале, кој.ч се имаде осно- 
ватн код сваке банске угтраве. Пристојбе, убраие 
код мгмипулације с;> сточним пасошима сми-ју се 
код општина и бановина употребљавагги пскључи- 
во за ветсрииарко-злравствене потребе и трошкове 
a не могу се корнстити за путне трошкове мити :*.:\ 
награде. Приходи и Расходи ветеринарских закла- 
да имају се поссбпо буџетиоати a издаци смкју се 
чинити само na основУ одобрења бана no nponnrn- 
ма правилпика, к-оји he донети бан, a одобрити Mu- 
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нистар унутрашњих послова, у сагласности са Ми- 
нмстррм пол>опри»рсде. Буџетске уштеде преносе 
се у наредну годииу. 

§ ЗЗе (IMOB) којм гласи: 
Важност уредбе o рибарству од 28 X 1928, об- 

јављене у „Самоуправи" службеном листу л>уб- 
љанске н мариборске области Бр. 15 од 31 XII IC)2S 
год. и уредбе, којом се мења односно допуњује 
уредба D рибарству од 28 X 1928 ,,Самоуправа" Бр. 
55/15, издане дана 5 VI 1929 и објавлЈене у «стом 
службеном листу Самоуправе Бр. б-од 4 VII 1929 
— проширујс сс na целу Дравску бановину. 

§ ЗЗж (нов) који гласи: 
Овлашћује се Министарски савет да може pa- 

справити и no иредлогу Министра пољопривреде 
Уредбом регулисати одиосе Земал>с1<ог савеза за- 
друга за пол>ог1ривред11и кредит у Београду и При- 
вилеговане аграрне башке у погледу дужничког 
порт(|)ел.а месних задруга за полтОпрквредни кре- 
дит као и у погледу фшдова који су код Приви- 
леговаис аграрне банке настали из државмих срет- 
става у вези са тим портфеЛ)Ом, да би Земаљски 
савез задруга sa пољопривредни кредит сретстви- 
ма из примљених фоидова извршио санацију од- 
ноопо ликвидацију оиих земл>орадничких задруж- 
иих савеза код којих се за то укаже потреба, a под 
условима које одреди Мимистарски савет. 

з) Мшшстарство трговине и индустрије 

§ 34 г 
Ha крају текста додати речи: „изузетно од § 

49 Закош o чнновпицима'". 

§ 34г /1 (нов) који гласи: 
Устаиова Комесара Мнинстра трговине и пп- 

дустрије из § 419 Закона o радњама укнда се a н.е- 
гови пословн препосе се на Управиика града Бео- 
града код кога се за ове послове устаиовЛ)ава по- 
себио одел>ење за радиЈе са оргаиизацијом сход- 
но организацијама Одел>еи.а техинчког и Одељења 
за социјалпу политику и шародпо здравље при У- 
прави града Београда. 

Министар трговине и индустрије овлашћује 
се, да може v споразуму са Мипистром унутраш- 
н.нх послова Уредбом пренети na управника града 
Београда послове за које je no Закону o радњама 
надлежан баи. 

Концептно особлЈе за ово одел>е1Бе улази у 
ресор*Министарства трговинс и индустрије, a оста- 
ло особл.е у ресор Мшшстарства унутрашњих по- 
слова. Лични и матсријални расходи прелвн1)ени 
v буџету за Комесаријат трошиће се за устшовље- 
но одел>е1ве. 

Овлашћује се Мнннстар унутрашњих послова 
да у споразуму са Мниистром трговине и инду- 
Стрије може послове no Закону o радњама у noje- 
дипнм градовима, у којима општу управу врше 
срески начелниЦи a у ко.јима се налазе државне 
месне полицпјске власти, преносптп са срескпх na- 
челника na ове полицкјске властп илп обратно.   IH 

§ 34г/2 (пов) ко.ји гласи: 
Територијално    подручје    Трговинско  '''чду- 

стријске   коморе у Скопл.у и Запатске »Ж^оре у 

Скопљу обухвата подручје целе Вардарскс бано- 
вине, a подручје Тргрвинсмо-индустријске и За- 
натске коморе у Подгорици подручје Зетске бано- 
пипе сем подручја које према тач. 12 става 1 § 4 
Уредбе o трговинским, ипдустријским и занатским 
коморама од 3 августа 1932 године II Бр. 24()40/У 
спада под Трговинско-индустријску и Занатску 
комору у Дубровнику. Коморе, из ко.јих сс издва- 
јају извесна подручја, предаће ова подручја комо- 
рама одређеким овим проппсом у року од месец 
дана од дана ступања ma снагу овог закона. За 
ликвидацију имовинских односа важиће аналогно 
одредбе §§ 38 n 39 Уредбе o трговинским, инду-, 
стријским и занатским коморама. 

Ступап>ем на спагу овог закопа престаје да 
важи одредба тач. (> § 57 Финаноијског закона за 
1933/34 годину. 

и) Мипистарство шума и рудника 

§ 36 
Унети нове тачке које гласе: 
18 — да може из текућих шумских прихода 

за 1934/35 год. исплатити: Водним задругама на 
име дужпог и Tei<ylicr доприпоса n то на теритО- 
ријама Дирекције шума — Винкбвици у износу од 
дин. 2,888.575,40, Дирекције шума — Загреб у из- 
мосу од дин. 129,191.— и Дирекције шума — Апа- 
THir у износу од дин. 791.769.— Свп се ови издатци 
имају одвојено показати у Завршном рачуну за 
ову буџетску годину.' 

19 — Да из текућих шумских прихода може 
утрошити 1,009.000.—■ дппара за одржавап.с н 0- 
правку путева na Авали. 

20 — Да приходе из депозпта Лпчке нмовпе 
опћине, који су ушли у тај лепозпт до дана ступа- 
n>a na спагу свога закона из опога дела тмума, које 
су опредслЈепс за Личку имовну опћину, може упо- 
требити за изградњу шумских путева и подизање 
предела опих шума, које су дале те приходе. 

Да можс расходовагги утрошене суме пз дс- 
позита Личке имовне општине na изградњу шум- 
ских путева у колико су ти послови извршепи. 

21 — Да може no одобрењу Министарског са- 
вета дозволити Bol)eibc сгторп o својппп оиим ли- 
цима, чија je кућа или зиратна земл»а остала после 
пграничења у државној шумп и којима држава 
nnje прпзнала својипу, и TO за једчу годину дапа 
од дапа втупап.а na спагу овог закопа. 

Сопствепицп могу доказивати право својине 
код редовпог суда свпма доказппм средствима 
предвп1)еппм у грађанском судском поступку. 

Допуштепи су као доказ и сведоцп, без обзира 
na вредпост пмовнпе. 

22 — Да може сопствепицпма, којима je прп- 
зпато право својинс иа пмап.а у границама држав- 
них шума no чл." 24, 25 и 20 Закопа o ограиичавању 
државних шума од 1922 год. no сводедобно изда- 
тим им уверењиш од стране Мннистарства шума 
n рудннка n решењима Мииистарског савета a који 
се нису убаштинили у законском року no чл. 32 
Закопа o ограничавању државних шума од 27 мар- 
та 1930 год. продужити рок убаштињеп.а jom за 
једну годину дана од дана ступања на снагу овога 
закона, с тим, да се за то време, на оспову подпе- 
тих папред поменутих увереи.а n pemcii.n убашти- 
ne; као и онима којима je у границама ограничених 
државних шума, a no државним таппјама, потвр- 
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ln'niiM код надлежних судопа признато право сво- 
јине за земл>ншта, a која су до сада то право из- 
губили због пропуштепих рокова no Закоиу o шу- 
мама и Закоиу o ограничавању државних тумг! 
или cv na ona земљишта била убаштињена, na cv 
им баштинке за време рата пропале. 

23 — Да можс до доношења специјалног за- 
кона, добровол>цпма, ипвалпдпма n ucaKvlinmuiMa 
као n раније подел>ивати и давати у закуп држав- 
iio invMCKo земл^ппте у границама Правилника o 
спровођењу упутарње колопизацпје одобрспог ре- 
mencM Министарског савета од S децембра 1921 
год. Бр. 53556. Свс дрво нзпад 15 см. npcnor npo- 
мера које бп сс налазило на подел>еним честицама 
има се платити no шумском ценовнику. 

§ Зба (пов) ко.ји гласи: 
Изузетно од прописа § 12 Закона o ограпиче- 

њу државних шума, дозвол.ава сс грађанима села 
и општина: рожајске, бишевске, поличке и будим- 
ске, да могу понова подпети суду за ограппчавањс 
своје пријаве у закопском року рачунајући од дана 
када поменуте општинске управе добију акт од 
суда за ограничавање државних шума да je отпо- 
чео рад у птарима дотпчппх општина. 

Овим се овлашћењем ne могу користити onu 
заинтересовани, који су у сво.је време подносили 
пријаве n били пресудом одбпјепи из материјалних 
разлога, што ппсу доказалн своје право. 

ј) Миппстарство социјал. полнтике н нар. здрапл.а 

§ 386 (пов) којп гласн: 
Овлашћује сс Министар социјалне политике и 

народног здравл>а, да v сагласпости са Министар- 
ским саветом Уредбом регулише iniTaii)e запослења 
страних држављана v Краљевипи .1\тославији, који 
своју телесну или умну снагу или услуге ставл.ају 
v службу Ti)eliiix лкца за награду или бесплатно 
или у цпл.у обуке, или који обављају какав само- 
сталан рад за којп није потребпо овлашћење од- 
носно дозвола m> Закону o рад№ама или коме дру- 
гом закопском пропису. Овом уредбом може Mimn- 
стар социјалне политике и ггародног здравл>а про- 
писати специјалпе таксс, које he се убирати од 
послодаваца, моји упосљавајустрану радну снагу, 
односно од оних страних држављана, који раде 
самостално или који no прк)писима те уредбе доби- 
ју личну дозволу. Одлуке Мштстра социјалнепо- 
литике n народног здравља v погледу запослења 
стратгх држављана су извршне. Истом уредбом 
hc Мипистар социјалне политике и народнбг здрав- 
л.а одредити и новчане казне за све прекршаје 
проппса уредбе, које се Morv кретати од 100 до 
10.000.— динара. 

Пресуде изричу опште vnpamie власти. 
Таксе и казне улазе v „Фонд   за   пепосредпо 

помагање незапослених ралника". 

§ 38в (пов) који гласи: 
1 — У Закону o здравствешш општинама од 

27 фебруара 1930 год., иза става прпог § 2, место 
тачке ставља се запета n додаје: „ако општи1 ■ 
Кмају финансијске могућности да enoce све зак< • 
ном oipehene терето као самосталпе здравственс 
општине. o чему he Општппскп одбор допетн за- 
кључак. Где ова финансијска могућпост ne посто- 

ји, могу.се n овакве оппггише enojimi у удружене. 
2 — Ha крају § 33 Закона o алотекама и над- 

зору пад прометом лекова додаје се: „Ограничења 
из ст. 2 § 14 и § 33 Закопа o апотекама и надзору 
над прометом лекова ne одпосе се na one апотека- 
ре, који су до дозволе за enojv апотеку дошли nv- 
тем куповине инвентара већ постојеће апотеке, na 
су каоније П1)пстали, да се дозвола за ту апотеку 
пренесе na друго лице и ако je то учињемо пре.З! 
децембра 1933 годппе. 

Ово право признаје се само онима, коди дотле 
nncv никад добпли дозволу за отварање апотеке 
путем патечаја." 

§ 38г (пов) ко.ји гласп: 
Оснажује се Уредба o организацији посредо- 

вап.а рада од 26 новембра 1927 године с изменама 
и допупама од 19 априла n 31 децембра 1932 год., 
с тим, да § 42 постаје § 43, a nonn § 42 да гласи: 

„Министар социјалне политике и пародпог 
здравл>а може проведбепом паредбом прописива- 
TII: 1 стопу редовпе дневне пбмоћи између пет и 
петпајест дипара за доба од највише 20 недеља, 
сразмерно трајању и висини приноса за последњих 
пет година, од дапа пријаве незапослености; 2 на- 
чии издавања ванредних помоћи v готовом, у im- 
тури и na одраду и 3 територијалагу надлежносп 
oprana посредовап.а рада. 

Обрачун убраних приноса и камата на актив- 
II:I и пасивна салда врши се: од 1 јануара 1924 го- 
дине до 31 децембра 1933 године, годишње са ка- 
матом од 5% (пет no сто), a после тога рока са ка- 
матом одобреном од Државне хипотекарне банке. 
Издацп no решењима Министра социјалне поли- 
тике и иародног здравља цоиетим до ступања на 
онагу ове Уредбе падају на терет оних установа, 
за чију територију cv утрошени. Изравнање пасив- 
НИХ салда према стап.у од 31 децембра 1933 год., 
као n обрачун камата врши сс у кориа i-m на n'- 
рет општег оезервног фонда, v Koin улазе и по- 
стотци no § 38 тач. 3 и 4 пржноса убраних до I ja- 
нуара 1927 подине. Ануитети из одобрених зајмова 
n вишкрви фопдова за давање јефтиних зајмова 
улазе у резервне фопдове no § 38 Б ове уредбе. 

За уређење службеничких односа службеника 
посредовања рада до ступања на снагу Прагмати- 
ке од 27 маја 1933 године важи решење Министра 
социјалне политике и кародног здравл>а Каб. Бр. 
70 ол 11 априла 1933 годппе Л.Службене повине" 
Бр. 85-XXVI од 15 априла 1933 подИне);" 

§ 38д OIOB) који гласи: 
Овлашћује се Мпппстар социјалне политике и 

паролпог здравља: 
1) да може, кад onenn да привредне прилике 

то дозвол>авају| пропгарити пензионо осигурање 
no проппспма пречишћеног текста Закона o пен- 
зпопом осигурању службеника, обнаоодованом у 
..Службеним поиппамл" од 12 децембра 1933 год. 
Бр. 285-LXXXlV, n na остале крајеве Крал>евине 
Југославије, где до сада ono осигурање mije гто- 
стојало, n то било за све, било за поједине при- 
вредне граие. По прописима овог закона осигура- 
ваће се са даном 1 јуна 1934 год.: 1— службеници 
свих поморскпх паробродарских предузећа v Кра- 

'Biinn Југославији без обзира na луку припад- 
■■ стп брода; 2 — апотекари и диспензанти, загто- 

;,i; у Краљевини Југославији. 



1034 XXXIV РЕДОВАН САСТЛНЛК - 13 МАРТ  1934 

2 — да уредбом омогући овим попим члано- 
вима y4eiuiie у збору пепснопог фонда. 

3 — да уредбом омогућн учешће претстаими- 
цимз члаиова Пеисиопог завода из раније покра- 
јине Далмације у Управног одбор\- Пеисиоиог 
завода. 

III РЛЗДЕО — ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ 
§ 47n 1 меи.а се и глаои: 

Панзионисаним чиновницима I и II положајне 
групе Министарства ииостраник послова признајс 
се као време ес^сктивие „чржавне службе време од 
1918 до 1920 године, за1Кључно, које су провели као 
функционери Делегације за мир у Паризу. .Једмг;«<о 
им се признауе време пре 1 јануара 1931 које су као 
< iivKOMoiicim министри ira расположеи>у били упу- 
ћени ina рад у Мииистарство иностраигих поСлова- 

Време од 8 новсмбра 1924 до 8 новембра 1925, 
које су државни подсекретари провели на располо- 
жеи.у, рачуна се за пензију у смислу последње ре- 
чеиице ст. 9 чл. 137 Закоиа o чииовницима и оста- 
лим државним службепицима грађансмог реда од 
31 јула 1923. Оппма којнма каведеио време ниј€ 
бп.'io урачунато у прсдл.ем смнслу, пензије ће ое 
помово регулисати. 

§ 47г (нов) који гласп: 
Официри ii породнце официра, којнма je пен- 

зија одређена према прииадлежпостима no Закопу 
o устројству војске и мрркарице од 6 септембра 
1929, преводе се почев од 1 априла 1934, na пензију 
no одредбама Закона o устројству војске и морна- 
рпце од 30 септембра 1931 a према годипама служ- 
бе, које cv им извршним решењем бнле признате 
за пвнзнју. 

Пензноиисапим офттртла којима je пензнја 
o;ipel)eiia према принадлежностима no Закону o у- 
стројсгву војске IH морнарице од 9 августа 1923 
повећава се пензија, почев од 1 априла 1934, н то: 
espmtCKKM ђенералима со 800.—, дивпзиским 1)енера- 
лима ca 700.—, брнгадигим ђенералима са 500.—, 
пукоттцпма n потпуковинцима са 400.— динара 
месечно. 

§ 48 
Ha крају додагш: »Pciiieii>c Мпипстарског са- 

вета ПовВ.К.Бр. 53 од 8 фебруара 1934; решење 
Миппстарског савета Пов.Бр. 12/VII од 12II 1934; 
рсшење Мимистарског савета Г.Д.Бр.в513/33 од 11 
јула 1933 o одобрењу уговора између Ганералпе ди- 
рекције државпих жел.езпипа и Друштва „Путпик" 
a. д. o продаји возних карата и афишажи na желез- 
imnn и решење Министарског савета Г. Д.Бр. 58087 
од 16 октобра 1933 којим je оонажено предље ре- 
inen.e; pemen.e Мгашстарсмог савета Бр. 8978/1 од 6 
марта 1934 којпм су регулиса1Ге пепзпје министара 
pannje КралЈевипе Hpne Горе; решење Мииистар- 
ског савета Бр. 9093/1 од 9 марта 1934 o одреНпвапл' 
пепзије деце пок. Божидара Хзјдуквел.ковнћа. 

§48з 
У првом реду речи: »све забаве, аматерске n« 

брпшу се a у трећем реду после речи: „такса од" 
уметпутп речп: „0.50 дпп. ma улазпице до 6.— дип. 
a преко тога од« 

§ 48м 
3 — Ha крају додатп: »С гим у вези, решсњем 

Миигистра фипамспја може се повсћавати број ли- 
ца преко броја одобрепог у буџетима свих раздс- 
ла. Исто тако, решењем Министра фннансија могу 
се за тај цил> повећавати путем вирмана одговара- 
јући кредити одобрени за личне расходе, из свих 
уштеда које се постигну ura предњи пачин иа лич- 
инм и материјалпим расходима v свима разделнма 
државног буџета". 

§ 48fi> (нов) којн гласн: 

Несаставл>ен11 и исодобрени буџетн сеоских 
општина за раније Ахндине до краја 1933, могу се 
иакпадио саставнти и одобрити. Овн буџети ие мо- 
гу бипи Behn од бунета одобрсиог гфетходне го- 
дине. У случају да иема у onime микако одобреног 
буџета, внсина буџетг! расхода. као и процена при- 
хода врши се према onumni прогтнсима, који се на 
то односе- Овакве буџете одобрава Баи ако оп- 
пггишски прирез na државне иепофедне порезе mi- 
je већи од 200%, a буиете преко овог процемта Mn- 
1Гистарсгво фипаксија. Буџете са прирезрм до 50% 
одобрава Срески начелник ако га овласто Бап. 

Ово изузетпо одобравап.с буџета сеоскнх оп- 
niTnna може се вршпти до краја 1934 голипс. 

Прекорачења кредита na матернјалпим расхо- 
лима, учињена у већ одобре1гим буџетпма сеоских 
општниа до краја 1933 годшгс, одобрава Баи na 
образложен предлог Суда и Одбора дотичне оп- 
ипине. 

Прскорачеп>е кредита на лпчпим расходилта ne- 
lic Се одобравати. 

§ 48о (нов) KOJU гласи: 
Сва буџетска прекорачења TI вирманисан^а учн- 

n.ena у извршењу буџета бпвтпх обласних само- 
управа, ако су учип.спа 5ез претходног олобре11>а 
Мипистра фнпакспјп, оетава no полпстцм доку- 
мвнтима и рачутша Главна контрола. 

§ 48р Спов) којтг гласи: 
У §4 Замопа o памнадним и вапредпим креди- 

тпма уз буџет државних расхода и прихода за 1933/ 
34 годпну после трећег става додаје се иов, четвртп 
став KoJTi глам: 

„У случајевима yiianpcl)Cn.a нли наименовања 
на 3Baibe више групе прс навршених годину дана у 
пижој групи служб.еник остаје Tia дотадатп.им при- 
иадлежпостнма до завршетка започете године, по- 
том ће му за једпу подпну припалати прнпаллеж- 
nocTii претходне групе из које je ynanpehen>e од- 
посчо наименовање уследило, и тек no лстеку овог 
рока пмаће право на прпиаллежпосги кове групс«. 

§ 48c (»ов) који гласн: 
OrKvrin имап>а. која су ло сада експпоприсапа 

и која ће joni бптп експропрпсапа v гра1)евипском 
пеону Београда, за потребе гра1)ења државног пута 
Београд—Земум м Моста преко Савс Крал^а Алек- 
сгччлра 1 na том путу, пада1ју na терст општег кал- 
доминског фопда, у колико од експроприсапог зем 
ллшгга захвата ширпна коловоза од почетка овог 
новрг дрн^авпог пута у Београду до моста и кспг 
ко захвагају стубови моста са београдске страие. 

Пнспча овога изпоса. који тепети општи каллр- 
МИИСКИ фопд, пма се утврднтп из до сала од črpa- 
ne oniiniine p.eli изр.ршепих псплата и из пакпалпих 
процепа, које ће се извршптп no Закону o arapv 
бсоградском, и та се сума има исплатнти ОПШТИНИ 
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бсоградској нз општег калдриинског фонда, Али 
и upe утврђења целог ивог нзиоса имају се оне су- 
ме иовца, које су иотребие за исплату експроприја- 
цнје ради омогуђеша прилаза из Бранкове и I Ion 
Лукине улицс до повог Савског моста, одмах 
исплатити no процсиама, кад иие иостаиу извршпе. 

§ 48т (пов) који гласи: 
Тар. бр. 318a Meii>a се и гласи: 
»Ha и.ме школцмше за iroxaijaibe свих држав- 

них школа, плаћа се 

ко плаћа годишње група    II група     I i-рупа 
Прекр       300 до    1.000.— д.       100.— д.     150.— д.     200.—д. 

1.000   „     3.000.— „ 150.— „ 200.— „ 250.— „ 
3.000   „    5.000.— „ 200.— „ 250.— „ 300.— „ 
5.000   „   10.000.— „ 300.— „ 400.— „ 500.— „ 

10.000   „   20.000.— „ 500.— „ 600.- „ 700.— „ 
20.000   „   50.000.— „ 800.— „ 900.— „ 1.000.—„ 
50.000 ,300.- 1.400. 1.500.—„ 

Kao ошовица за luialuiiBc школаринс служи 
зоиј) непасредних пореза родитгеља и ученика. 

AKO je nopeciai обвезкик ослобођеи ког порс- 
СКОГ облика, порез he се (одредити према чл. 3 За- 
кона o непосредним порезима. 

1. Напомена. Школарина се плаћа: 
Ha универзитетима, економска-комерцијалној 

високој школи, вишој иедагошкој школи и другим 
школама истога раига од сваког семестра изиос 
из I групе, a у осталим школама за сваку школску 
годину износ из одговарајуће групе. 

2. Напомсиа Школарипа се luialui према пред- 
њој табели за учеиике: 

1) Ha универзитетима, еконо&тско-комерцијал- 
HUM високим школама, вишој педагошкој школи и 
школама истога ранга no I ррупи; 

2) у средњим школама 
а) за ниже равреде no lil групи; 
б) за V и VI разред no II пруциЈ 
в) за Vll и Vlll Јзазред no 1 групп. 
3 — У учитељскпм школама, средњпм тех- 

НИЧКИМ школама, вншим женским занатским шко- 
лама, трговачким и поморским академијама, бого- 
словпјама, желсзпнчким саобраћајпим школама и 
нуднгл>ским школама у 1 n II години no II групи. 
а"у даљим годинама no I групи. Ако je у овим 
школама двогодишња кастава опда се плаћа: у np- 
вој години no II групп, a у другој години no I 
групи; 

4 — У трговачким школама no II групи; 
5 — У бабичким школама no IH групи; 
(i — У грађанским школама, стручним занат- 

ским школама (мушкпм обргпим, жепскпм струч- 
пим и жепским пижим и продужпим) и лугарским 
школама плаћа се половипа школарипс нз III 
групе; 

7 — За ученике чији родитељи имају више 
деце у школама плаНа се: 

а) за прво дете пупа школарина из овог та- 
рифног броја; 

б) за  осталу децу  половппа  школарипе. 
^ — Приватпн ученици npe полагања дужши 

су да плате троструку школаЈјипу прописану за 
једну школску годипу, no прописима овог тарпф- 
иог броја. 

3. Напомена. Школарина пз овог тарифног 
ороја me плаћа се: 

а) у ocnoBiniM школама, војним академијама 
n специјалним пољопривредним школама, рудар- 
ским шмолама и општнм запатско-грговачким шко- 
лама; 

б) за ученике — државне питомце; 
в) за учепике чији родитељи заједно са њима 

плаћају испод 300.— динара годпшње порезе; 
г) за учепике у средњим и нижим пољопри- 

вредним  школама. 
4. Напомепа. Наплату ове школарипе врши у- 

правитељ (директор) одпоспе школе или лице, Ko- 
je on одреди, no парочито устројеном дневнику и 
наплаћену суму предаје најближој пореској упра- 
ВИ као приХ)ОД од такса. 

5. I lanoMciia. Самоуправпе дажбипе na име 
школарине ne могу се заводитп. 

6. Напомена. Ближе одбредбе за извршење 
овог тарифног броја прописаће Министар финан- 
сија у споразуму са Мпппстром просвете Правил- 
ппком." 

§ 48h (пов) који гласи: 
Време проведено у својству наставника му- 

зпчкпх школа које су npe претварања у државне 
конзерваторије имале право издавања јавних све- 
дочанстава признаје се директорима иоизервато- 
рнја за пензију у смнслу § 11(> Закона o чпповпи- 
цима од 31  Mapi a  1931. 

§ 48у (нов) Koju гласи: 
Примају се na зиаи.е n одобравају решења 

Министарског савета Бр. 28284/VI од 5 септембра 
1933 и Бр. 28285/VI од 5 септембра 1933, мојим cv 
усвојепи закључспп споразуми са претставницима 
иностраних ималаца обвезница спољних држав- 
ппх n државом 'гараитованих зајмова, у погледу 
делимичног одлагања вршења интересне и амор- 
тизационе службе за време од 14 октобра 1932 до 
14 октобра 1935. Прима се хакође na знање и одо- 
брава споразум од 6 јула 1933, закључеи са Пари- 
ско-холапдском бапком из Парпза и Трговачкпм 
псточним друштвом из Милана, којпм je регулп- 
cana интересна n амортизациона служба no (ј% 

црпогорском зајму од 1913. 

§ 48ф (нов) који гласи: 
„1 (§ 58 под 1) Закштка o судском кривичном 

поступку рд 16 фебруара 1929 године мења се n 
гласи: 

„Брапиоци могу бити адвокати, јавпи бележ- 
ници, професори права на универзитету као и 
лица, оспособљена за адвокате, јавпе бележнпке 
и судпјс, ако пису у актинпој државној служби 
(§ 62) и ако пема разлога због којнх бп се имала 
искл>учити од звања адвоката јавног бележника 
пли судије. 

Браниоштво ne може се вршити као само- 
стално занимање." 

§ 48х (пов) којп гласи: 
Овлашћује се Министар правде, да на под- 

ручју Касацпопог суда у Бвограду у местима у 
којима су раније постојалп првостепени судови, 
ni) потреби, Уредбом установи окружне судове, и 
да у том циљу из подручја односппх садашњих 
окружних судова издвоји један део за те нове 
окружне судове као и потребан дво судијског n 
судско-адмииистративног ккобља и особл.а Држав- 



U«(i XXXIV РЕДОВЛИ CACTAHAK - ■  13 MAPT 1934 

пог тужиоштва. Исто тако се Мииистар правде 
овлашћује да .\'|)едбом одреди дан када lie ти нови 
судови започети свој рад и пропише наређење o 
преносу послова на нове окружне судове као и 
сва остала наређен>а гаотребна за capoBobeibc у- 
становљења тих шових окоужиих судова. 

§ 48ц (нов) који гласи: 
Овлашћује се Министар шума и рудника да 

може из редовних буџетских прихода исплатити 
разлику плате између старог и новог закона a no 
§ 259 Закона o чиновницима и породични додатак 
no тексту партије 1, 36 П10зици.{а 4, 5 и 6 буџета 
за 1933'34 у укупном износу од 700.000.— динара. 

§ 48ч (нов) ко.ји гласи: 
Овлашћује се Министар грађевина, да може 

закључити зајам код Државне хипотекарте банке 
у износу, потребном за довртење зграде Народне 
скупштине, с тим да се сиаке године уносе потреб- 
ии кредити у државни буџет за исплату аиунтета. 

§ 4Нџ (UIOB) 
Овлашћује се Министар пољопривреде да мо- 

же одложити за Још једну годину дапа примену 
§ 74 Закоиа o искоришћавању водених снага уко- 
линр се односи на снабдевање планова и дозвола за 
рад за воденице „поточаре" које су до сада no- 
дигнуте. 

§ 48ш (нов) који гласи: 
У Закону o заузимању непокретних добара 

(експропријацији) за потребу грађења железнице 
од 16 јануара 1880 са изменама од 12 јуна 1884 и 
31 децембра 1909 год. чине се ове измене и до- 
пуне: 

а) у првом ставу чл. 4 бришу се речи: ,,и ма- 
настирско". 

б) у првом ставу чл. 5 после речи: „црквено" 
додаје се рсч: „манастирско". 

§ 31 
2 —■ Иа крају додају се речи: „a na терет во- 

заринских такса". 
III 

Финансијски одбор има част замолити Народ- 
■пу скупштину да изволи усвојити ова.ј Извештај. 
Моли се Народна скупштина да бвласти Госпо- 
дина Мниистра финансија, да може нзменити ред- 
ни број партија и позиција у буџету као и редни 
број параграфа и ставова у Финансијском замдну. 

Зд известиоце одређени су г.г. Ото Гаврило- 
mili и др. Анте Кунтарић. 

Претседник Финансијског одбора, 
Др. Нинко nepHli, с. р. 

Секретар, 
Др. Анте Кунтарић, с. р. 

Члашови: 
Б. Ку.јуиџн!! с. р.. Ото Гаврнлони!! с. р., Др. Ђуро 
ОстојиН с. р., Др. Светислав ПопопиИ с. р., Салих 
Баљић с. р., Милам Добровић с. р., С. Ћирић с. р., 
Др. Филип ЛазаревиЈ! с. р., Урот П. Недел.кови11 
с. р., М. Јелић с. р., Игњат Б. Стефановић с. р., 
Л1ила11 Р. Стспаиовић с. р., Јов. Араи1)елови|1 с. р., 
И. П. Михајловић с. р., Др. Вјекослав Мнлети!! с. 
р., Никола Соколови11 с. р., И. Мохорич с. р«, Д. 
ИванчевиК с. р., Мнлут, Станојевић с. р., Др. Ко- 
жуљ Марко с. р. одваја се, Инж.. Добра Јовичић с. 

р., Др. Никола Никић с. р., одваја се. 

НАРОДИА СКУПШТИНА 
Краљевипе Југославн.је 
Финансијски одбор 

Бр. 1229 
12 марта  1934 год. 

Београд. 

МАРОДНО,!  СКУПШТИМИ 

У вези штамцанбг извештаја Финансијског од- 
бора Бр. 1212 од 22 фебруара 1934 године н нак- 
надног извеЉтаја Бр. 1224 од 11 марта 1934 ro- 
диие, Финансијском одбору je част иодиети На- 
роднбј скупштини иа решење и одобрење свој иа- 
Ккнадни извештај 6 допунама у предлогу Фиааи- 
сијског закона за 1934/35 годину. 

МИНИСТАРСТВО  ВОЈСКЕ  И МОРНАРИЦЕ 
§ 276 (иов) који гласи: 
Одредбе тач. 1 чл. 373 Закопа o устројству BOJ- 

ске и морна1)ни,е има.ју се применити и па one вој- 
ue чииовнике који су то постали од ранијих војно- 
техничких пословођа ваздухопловства, a који су 
upe постављења односно пријема за техничке по- 
словође и.мали чип резервног официра рода војске. 

Овлашћују се Мииистар војске и морна1)пцс да 
ово превођење изврши 1 ма.ја 1934 грдшне. 

МИНИСТАРСТБО ШУМА И РУДНИКА 

§ 36 
Упети пове тачке ко.је гласе: 
25) Да може за довршење ограппчавања шу- 

ма у крајевима предратие Србије и Јужна Србије 
утрошити из редовних ирихода no шумарској гра- 
ни у буџетској грдини 1934/35 суму од 1,200.000 
дипара на све издатке око ограничавања шума. 

26) Да може преостали дсо ограниченв др- 
жавме шуме „Козјака" уступити у својину околним 
најближим селима Пелинцу и Враготурцима, оп- 
штиие пелинске и Жегљану, општипе жегљапске> 
Среза жеглнговског за економску потребу грађана 
ових села. 

Подслу и утврђивање граиице атара ове шуме 
изме1)у атара именованих села извршиће њиховИ 
пупомоћпицн у духу Закона o опвдтинској упра- 
ви путем избраног суда. 

§ 366 (пои) ко.ји гласи: 
У ограпичепим државним шумама, где jom 

mije дефинитивно решепо питање својипе, одо- 
брава се стаповтицима села и општипа, у чијим 
атарнма те шуме леже, да могу до дефини^иввог 
решења питања својипе уЖивати сва прана, koja 
су уживали до почетка ограничавања. 

§ 48ш/1 
I — Члапу 1 Закоиа o атару општине града 

Београда и o мерама за изградњу Бсограда и о- 
колине од 2 октобра 1929 године додају се нови 
ставови, који гласе: 

Од 1 априла 1934 годипе гапштине: Вишшич- 
ка, Миријевска, Маломокролушка, Великомокролу- 
шка, Кумодрашка, Јајиначка, Ресничка, Кнежевач- 
ка, Жарковачка, Жељезничка, Бежанијска, Земун- 
ска, Бррчанска и Овчанска улазе у састав опиппие 
града Београда. Поред тога, v атар општине гра- 
да Београда улазе    све дунавске аде код Великог 
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Села, дуиавске аде према Ковачичком риту као и 
следећи делови суседпих општина, који иду до 
()i!nx граиица: 

a) Од тромеђе бив. атара рпштине Овче н 
атара општине Панчево и Јабуке границом панче- 
вачког атара уз Сибннцу до тачке где се ова rpa- 
»ица одваја од Сибнице, одатле свс Сибиицом до 
коте 73 крај Сибиице у Крал.евићсвачком риту, 
одатле граиицом бив. атара општине Борча до 
Кеташке греде, a одатле tia Тотске салаше ma оба- 
ли Дунава. 

6д пресека Петрац-капала са грапицом изме- 
ђу бив. општине БежаннЈа и општипс Сурчии na 
уз тај канал до пресека са грапицом атара on- 
unima Сурчин ii Јаково, одатле грашицом атара оп- 
штине Сурчии и Јаково до реке Саве, na преко Са- 

.вс na железничку стапицу Остружпица, одатле уз 
брдо na коту 161 више Липара и Дреноваче, na 
преко коте 171 ma месту званом Ћоше до тромеђе 
пзме1)у бив. општине Жељезник и општипа Остру- 
жница и Сремчица. 

Уредбом Мипистра унутрашњих послова могу 
се од помепутих до сада посто.јећих општипа о- 
бразовати парочптп одељци за свршавање noje- 
дппих управних и општинских послова. Састав, 
делокруг n пачип noL^osaiba ових одељака пропи- 
cahe се истом Уредбом. 

И — Члан 3 Закрна o изменама и допупама 
Закопа o општипама од 12 фебруара 192!) год. 
ме[1>а се и гласи: 

Управу општине града Београда чипе nper- 
седник, два потпрстседппка, кмет правпик, са свр- 
шеппм правпим факултетом и 75 одборппка. 

Суд општине града Београда чиис претседппк 
и два потпретседппка. Претседника у случају осу- 
сгаовања или спречености замепЈују паредпн пот- 
претседници, a потпретседнике кмет прсавник и од- 
борршцп са факултетском спремом no реду који 
утврди огпптннскп суд почетком године. 

За суђење no грађанскоМ судском поступку, 
Уредби o убрзавању рада, као и за иступна дела 
која спадају у надлежност општинског суда пад- 
лежаи je кмет правпик или поједипце 1општипскп 
чиновници са свршеним правппм (|)а1<ултетом и no- 
ложепим судијским или политичко-управпим испи- 
том, које одређује претседкик. 

1 IOCVIOBC, које су до сада no закону вршили 
члапови 0ПШТИНСК0Г суда (кметови) може у on- 
niTumi града Београда претседпик општине npene- 
ni na поједине општинске службенике. 

Претседпик спштине града Београда n суд on- 
ттипе града Београда могу поједипе послове n 
своје падлежности преиосити na општипске чипов- 
нпке са факулгетском спремом којн су na челу no- 
једипих грапа општипске службе. Ово преношење 
падлежностн важи, кад ra одобри Мшшстар упу- 
трашњих послова. 

Буџетска годипа onunnne града Београда no- 
клапа се са буџетском годипом државног буџета. 

III — Ради упрошћења и изједначења управне 
И судске власти na подручју општине града Бео- 
града, откла1вап>а разлике постојећих закошских 
upoimca, као n ради уре1)Сња свих других одпоса, 
оћлашћује се Миппстар унутрашњих послова, да у 
спооазЈшу са ресорним Министрима допесе уред- 
бе, m) потребп са закопском спагом, o свима пи- 
raibHMa која се буду појавпла no ступапЈу na спагу 
ових измеша и допуна. 

§ 336 тач. 6 
Рок за приказивање пријава no § 23 одпоспо 

§ 25 Закона o ликвидацији аграрпих одпоса у Дал- 
мацијп продужујс се до 1 јупа 1934 године за- 
кључпо. 

§ 38г 
Овлашћује се Мипистар социјалие политике и 

иародиог здравља да у споразуму са Мппистром 
провдс пропише Правилпик o извршењу одрсдаба 
Уредбе o повпиарима, ко.је се одпосе na пепзиопо 
осигурање повипара, и да там Правилмиком регу- 
лише питање професионалних новинара. 

Никаква плаћаша no овој Уредби пс могу па- 
сти na терет државе. 

§ пов 
Овдашћује сс Министар соци.јалне прлитике и 

иародпог здравља да у сагласпости са Мипистром 
финансија a no одобрењу финансиЈСКИХ одбора 
Народпог претставништва проппше Уредбу io ве- 
личини n облику прппадлежности редовппх чи- 
новпика и дпевпичара псељепичке службе у иио- 
страпству na терет Исељеппчког фоида. 

Исто тако овлашћује се Мппистар ооцијалио 
политике и пародпог здравља да у сагласпостн са 
Мппистром финансија a no одобрењу финапсиј- 
ских одбора Народног претставништва овом Уред- 
бом рсгулише и пеисплаћспе прппадлежпости о- 
вом особљу. 

Фипапсијски одбор има част замолити Народ- 
ny скудштину да изволи    усвојити овај пзвештај. 

За исвестиоце одређни су г.г. Ото ГавриловпК 
и др. Апте Куптари11. 

Претседпик 
Финансијског одбора, 
Др. Нипко Перић, с. р. 

Секретар 
Др. Апте Куитарић, с. р. 

одва.ја сс. 
ЧлановиЈ 

Мих. Живанчевић, с. р., Салих БаљиК, с. р., др. Ђу- 
ра Остојић, с. р., Влад. Милетић, с. р., Иван Мохо- 
рич, с. р., одваја сс, Милап Добровић, с. i)., одваја 
се код чл. 48in/l, Урош Недељковић, с. р., И. Ми- 
хаиловић, с. р., др. Марко Кожул, с. р., одваја се. 
Јовал Аранђеловић с. р., Милутин Јевтић с. р., Ми- 
лоје Сокић, с. р., др. Светислав Поповић с. р., одва- 
ја се, инж. Добра ЈовичиН, с. р., Стеван Ћирић, с. 
р,. др. Филип Лазаревић, с. р., др. Вјекослав Ми- 
летић, с. р., Никола Соколови!!, с. р., одва.ја се код 
чл. 48ш/1, Влада Спахић, с. р., одваја се код чл. 
48ш/1, др. М. СтојаДиновић, с. р., Милан Р. Степа- 
itOBHh, с. p.j др. Никола Никић, с. р., одваја се, Ми- 

лан Грубановић, с. р. 

НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ 
Одпоспо  предлога    Фнпашспјског    одбора  no 

чл. 48in/l  Финансијског закопа подпосимо ово: 
ОДВОЛЕНО МИШЉЕНјЕ 

Предлажемо, да се помепути предлог одбнјс. 
Спајање    мових    општина    са општипом бео- 

градском    npc    /lonomeiba закопа o градским on- 
штипама одпоспо закона o престопичкој ошптипп 
a без протходпог саслушаша заиптересовапих оп- 
штипа o питап.има адмппистративпе n нмовипске 
природе у противпости je ca пачелима садржаппм 
у основним правшим прописима. Укидање општи- 
na као правпих    лица    n сопственика имовине не 
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може бити добро примљено, a искључивање до- 
тичних општииа из сваке претходие сарадње мо- 
же бнти полнтички штетно. 

Предлагачи: 
Лр. Светнслав Поповић, с. р., Иван Мохорич, с. 
р., Милан Добровић с. р., Никола СоколовиН с. р., 

Владо Спахић с. р. 

НАРОДНА СКУПШТИИА 
Крал>евине Југославије 
Фипансијски одбор 

Бр. 1230 
13 марта 1934 годнпе 

Београд. 

НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ 
У везм штамтшог извештаја Финансијског од- 

бора Бр. 1212 од 22 (|)сбруара 1934 године, накнад- 
ног извсштаја Вр. 1224 од 11 Марта 1934 годиис и 
иакнадиог извештаја Фиианонјског одбора Бр. 1229 
од 12 марта 1934 годшне, Финансијском одбору je 
част подиети Народној скушитинн na решење и о- 
добрење овај извештај o допуиама у предлогу Фи- 
на)Н1Сијског закона за 1934/35 годину. 

§ 33 б там. 6 
Koja говори o прнказиван.у ггријава у Далмацпји 
повлачи се и неће ући у Финапсијски закон. 

§ 34 r/2 
Унаси се нов став 3 који гласи: »ОвлашћуЈе сс 

Мшгнстар трговине и иидустрије да може no са- 
глашости Микистарског савета меп>ати  Урсдбу o 
прнврсдним коморама допстпм на основу § 393 и 
394 Зак. o радњама«. 

§ нов 
Овлашћује се Министарски саиет да може до- 

носити уредбе са законском снагом у циљу сређи- 
вања и олакшап.а екопомских прилика у зем;1Л1 као 
и уопште унапрс^ивања прнвредне делагности. 

Ове уредбе ступају на снагу са даиом обнаро- 
довања н имају се одмах подпети на сагласност На- 
родном прстсташгиштву. 

Стуиаљем na снагу шог закона престаје ва- 
жити чл. 6 Закона o иродужењу важиосги Закона 
o заштнти земљорадннка и o стављању ш снагу 
појединих прописа Закона o извршењу и обезбе- 
^ењу од 19 децембра 1932 године. 

Финаисијскн одбор има част замолити Народ- 
ну скупштнну, да изволи усвојнти овај извештај. 

За нзвестиоце одре1)ени су г, г. Oro Гаврпло- 
Buh н Др. Анте Кунтарић. 

Секретар, 
Др. Анте Кунтарић, с. р. 

11ретседник 
Финансијског одбора, 
Др. Нинко iicpiiii, с. р. 

Чланови: 
Ото Гаврилови!] с. р., Антон Крејчи с. р., одваја 
се, Ловро Петовар с. р., Игњат Стефановић с. р., 
ЈБогољуб Кујунџић с. р., Салих Ваљић с. р., Мило- 
је М. CoKHh с. р., Др. Ђура Остојић с. р., Урош П. 
Недељковић с. р., И. Мохорич с. р., одваја се, Др. 
Светислав Поповић с. р., Антои Церер с. р., Вик- 
тор Погачннк с. р., Никола Соколови|1 с. р., Др. 
F. Тади11 с. р., Др. Филип ЛазаревиИ с. р., Милаа 
Р, Степановић с. р., Јован Аранђеловић с. р., Ми- 
лан Грубаиовић с. р., Добра Јовичи!! с. |)., Влад. 

Милетић с. i)., Илија П. Михаиловић с. р. 

,«> 
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Штампарске погрешке 
Иа страни  lOKi у § 34 г (пов), у првом  реду место „тач. 8" ставити „тач, 3", a у четвртом 

реду истог параграфа место: „§ 438" треба ставити   ,,§ 439". 
Ha страни 1017, тач. 17, у претпоследњем  реду испред речи: „тачци" треба ставити слово „б". 
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