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ПОЧЕТАК   У  И  ЧАСОВА 

C АДРМ<А Ј: 

lipe дневног реда: I — Читање и усвајање записника 
XXXIV редовног састанр; 

2 — Саопштеље Указа Њ, В. Краља o уважењу остап- 
ке Краљевске владе г. Николе Т. Узуновића и o образовању 
нове Краљевске владе под претседништвом г. Николе Т. 
Узуновића; 

3 — Оаопштење Указа Ih. В, Крала o постављењу за 
заступника Министра иностраних послова Министра пољо- 
привреде; 

4 — Саопштење извештаја o гаотврђеним закбнима: o 
Фииписијском закоиу yj буџет државних расхода и при- 
ходл ?а 1934/35 годину; o сузбијању полних болести; 

б — Саопштење извештаја Сената o усвајању закон- 
ских предлога: o споразуму између Краљспиие Југослапијс 
и Краљевине Италије ■> приступању преговорима за репи- 
зију Угопора o тргошшм и плопидби; o протоколу уз трго- 
вински споразум између Крал.спине Југославије и Републике 
Мсмачке;  o  сксплоатацији пруга редопног ваздухопловног 

оаобраћаја између Краљевине Југославије и Републике 
Грчке; o међународној конвенцији o телекомуникацијама; 
o буџету државних расхода и прихода са предлогом Фи- 
нансијског закона за годину 1934/35; 

(i Саопштсње o подношењу з^коиских предлога: ол 
стране Министра социјалне политике и иародиог здрав.ћа 
ii Министра иностраних џослова o пројекту међународ.че 
конвенције o заштити од несретних случајева радника при 
утовару п истовару; одстране Мииистра инрстјраних послова 
o уговору o пријатељству, io ненападању o судском расправ- 
д>ан>у, o арбктражи и с концилијгцији између Краљевии^ 
Ју10славије и Републикс Турске; од стране Минкстра прав- 
де, caoopahaia, војске и иорнарице и иностраних пзслова J 
међушрОдној конвенци|к за унификацију извесних правил1 
o узимању-у попис паздухоплопстпа у спрху обезбеђења; од 
страие Мииистпа правде, саобраћаја, нојскс и морнарице и 
иногграних послопа o међународној конвенциЈи за унифи- 
кацију извесних правила која се односе на штету причи- 
њену од стране ваздухопловства трећим лицима на повр- 
шину; од страие Мппистра трговине и индустрије и ино- 
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страмих послопа o тргоштско.м угопору изиеђу Краљепинс 
Југославије и Републикс Немачке; од стране Мииистра уну- 
трашњих послопа o градским општинама; o измсни Закона 
o бирачким списковима; o образовању поиог Срсза су- 
ботичког; 

7 — Саопштење извештаЈа o монституисању одбора: o 
судском ванпарничном поступку; o разрешењу фидеи- 
комиса; 

8 — CaionmTcii>e 0 no/(Homeiby одоорских изнештајл: 
о предлогу закона o иеђувародној конвенцији o унифи- 
цираком меничном закопу; o конвенцији o дефиницији na- 
пада; o споразуму којн сс односи на троиеђу изиеђу Кра- 
л^пипе ЈугослаВије и Краљевине Румуније; o споразуму o 
ре1улисању узаЈамних рекламацнја нзмсђу Краљевине Југо- 
славије и Републике Турске; o иеђународној конпснцији o 
оснивању међународног уреда за хемнју у Паризу са пра- 
вилником међународвог уреда за хемију; o разрешењу (|)и- 
дсикомиоа; o судском Е<8нпарничнои поступку; 

9 — Саопштењс o подлошсњу интерпвлација иародиих 
послаиика: Андре Станића на Претседника Миписгарског са- 
вета и Министра саобраћаја o закључењу угопора за rpa- 
ђење жељезничких пруга и усвајање хитности; Алојзија 
Павлича ва Претседника Министарског савета o дпократиом 
радпом премеиу у лржавним иадлештпима н одбијање хит- 
ности; др. Николе Кешељевића на Миимстра унутрашњих 
послопа o рсгулисању имовинских и других одиоса нопо- 
пришједињених сеоских општина у граду Боограду; Ми- 
лоша П. /Iparomiha на Министра просвете o случају Душана 
Алексића, учитеља у Рековцу; др. Милама Мстикоша на 
Министра проспете o допотенЈу прапилиика за прнмсну За- 
кона o народним школама; др. Милаиа Мстикота ira Mu- 
нистра саобраћаја o ратификовању поштанске конвенције 
између Крал.евипе Југослапије и Републике Аустрије, која сс 
односм на Поштанску штедиоиипу: др. Милана Метикоша 
иа Мииистра унутрашњих послопа o иеисплаћипаиЈу помоћи 
општинсмој упрапи Пол.аие; др. Милаиа Метикоша na Ми- 
imcTpa тргопинс и ипдустрије o уништењу обућарских обрт- 
ника радом фирме »Бата«; др. Мплана Метикоша na Мн- 
нистра унутрашњих послопа o пепрапилпостима код понон- 
них ошптинских нзбора у општини Трата; Милоша П. Дра- 
roimha na Мшгмстра трговине и индустрије o узр10цнма тра- 
гичне cMiiTii Станке Даклнћ; Милоша П. Драговића na Ми- 
пистра саобраћаја, o раду шсфа жсл.езпмчке стапицс у Ви- 
ровитици; др. Мнлапа Метикоша иа Министра финансија o 
нчплати писоких казпп sa сађеље дупаил у срезопима: Гли- 
на, Вргнп Мост, Петрии>а и ЕОоста]ница; др. Милапа Ме- 
тикоша, ira Миипстра правде o накнади наплатс судских 
таг<са код иесних судопа; др. Милаиа Мстикоша na Мпии- 

стра шуиа и рудника o приликаиа у иирвним општинаиа у 
Глини и Петрии.и; др. Марка Кожула на Министра тргопиш.' 
и индустрије o раду француског друштва »Далмасиен« у 
Шибенику; Ристе TioKiilia na Министра шуиа и рудиика o 
1<атаст|10(1)11 у државном рудокопу Какан. и усвајање хит- 
ности; Мите Димитријевића на Министра трговине и инду- 
стрн)с o откупу и нзвозу опијума; Светислара Хођере на 
Министра унутрашњих послова o нападу на претседиика 
општине барскс и усвајање првспства; др. Ивапа Лончаре- 
Biiha na Министра унутрашњих послова o прогивзаконнто.м 
поступку иачелника Среза белопарског и усвајаи.е хнтности; 
JIPL Милаи1л Метшоопш иа Микнстра 111|ал>01П1рии|реде o caf 
iiciuiijii шрнлшка Ciie.'unim.er сатеза Хрватаких шљачких 
оздауга у 3aripe6(_v; im Миикспра Tipromane и И11и|Ј1стри:е o 
заштитн прсзадужеплх обртиика I

H пииних тргонаша; на 
Мимкстра иојске и Mapiopime io гтогибији имчпих npai.aiira 
цџ, стране поцраничие cripaMce; иа Министра! финиисида o 
нвправди почип.внтј Утедбом o смаљењу доиВФма на ску- 
iioliv удаггим женама Лрода^аца. 

10 — Саопттсње o одговорима Миннстара на послани- 
чк(  интерпелације; 

П — Саопштење захтева Мннпстра правдс o изда- 
вању суду кародних посланика; 

12 — Отсуства  народних   посланика; 
13 — Молбе и жалбе; 
14 — Разна акта; 
15 — Избор одбора :ta прохчанаи.с закопских прсд- 

лога: o градским општинама; o измени Закона o бирачким 
списковнма и o образовању повог Среза суботичког. 

Говорници: Андра Станић, Претседник Министарског 
савета Никола Т. Узуновић, Алојзије Павлич, Мниистар по- 
л.опрквреде др. Драгутин Kojuh, Риста Ђокић, Мипистар 
цтума и рудника др. Мнлан Улмански, Мита ДимитриЈевић 
(два пута), MiimicTai) трговине и индустрије Јурај Деметро- 
вић, Светислав Хођера, Министар унутратпњих послова Жн- 
ivojiiH Лазић (два пуга), др.  Ивап Лопчарсвић. 

Дневии ред: Утврђивање дневног реда. 

Потирстседппк др. Авдо Хасанбеговић: Отва- 
рам XXXV редовии састанак Народне скупштине, 
Изволите чути записник XXXIV редовног састанка, 

Секрстар Анте Ковач прочита записник XXXIV 
редовног састанка. 

Потпретседиик др. Авдо Хасанбеговић: Има 
ли каква примедба на записник? (Нема). Приме- 
даба нема, записник je примљен. 

Изврлите ч\ти Указ o образовању пове Владе: 
„МИ 

АЛЕКСАИДАР I 
no мнлости Божјој  и вол.и иародној 

KPAJb ЈУГОСЛАВИЈЕ 
Уважавајући оставку коју су Нам поднели: 
Претседник Hauier Министарског савета Узуновић Т. Никола 
Ham Министар без портфеља др. Крамер Алберт; 
Ham Мннистар социјалие полнтнке и народног здравЛ)а Пуцел. Иван; 
Ham  Мииистар без портфел.а др.  Карам^хмедовић Хамдија; 
Ham Мипистар без портфеља др. Kojuh Драгутин; 
Ham Министар просвете др. Шуменковић Илија; 
Ham Министар  правде Максимовић Божидар; 
Ham Министар без портфеља др. Анђелиновић Гргур Будислаи; 
Ham Мннистар саобраћаја   Радивојевић Лазар; 
Ham  Мииистар трговиие  и  индустрнје  и заступник Министра шума и рудника    Деметро- 

miii Јурај; 
Ham Мишстар војске и морнарице, армијски ђенерал Стојаиовић Ж. Драгомир; 
Ham Мипистар финансија др. Ђорђевић Милорад; 
Ham Мннистар грађевина и заступник Министра пол.опривреде др. Сркуљ Стјепан; 
Ham Мииистар инострапих послова JCBTHII БоголЈуб; 
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Наш Мипистар унутрашњих  послова Ла    зић Живојин и 
Маш Мииистар  физичког васпитања нар    ода др. Ханжек Лавослав — разрешавзмо их од 

.дужиости и стављамо na pacrio;io>Keihe, a 

ПОСТАВЉАМО: 
За Претседника Нашег Министарског савгта Узуновића Т. Николу, Претседника Министар- 

ког савета na расположењу и народног посланика; 
За Машег 'Министра пољоприиреде др. Којића Драгутина, Министра na расположењу и 

иародиог  послапнка; 
За Нашег Министра просвете др. Шуменковића Илију, Министра на расположењу и народ- 

ног посланика; 
За Нашег Министра правде Максимовиђа Божидара, Министра ш 1)асг10ложељу и народ- 

ног послаиика; 
За Нашег Министра саобраћаја М^лосављевића Светислава, баиа Врбаске бановине; 
За Нашег Министра физичког васпитања народа др. Анђелиновића Гргур Будислава, Ми- 

иистра иа расположењу и народног посланика; 
За Нашег Мииистра трговине и индустрије ДеметровнКа Јураја, Мииистра na расположе 

м v и народног послаппка; 
За Нашег Мииистра финаноија др. Ђорђевића Милорада, Министра na расположењу; 
За Нашег Миннстра  грађевина др.  Сркуља Стјепана, Мипистра на расположењу; 
За Hauier Мипистра  ипострапих  послова Јевтаћа  Богол>уба,    Министра   na  расположењу; 
За Иашег Мшшстра унутрашњих послова Лазића Живојина,   Министра на расположењу; 
За Нашег Министра социјалне политике и народног здравлуа др. НоваЛа Франа, адвоката 

и сспатора; 
За Нашег Мипистра војске и морнарице Миловановића Ж. Милана, армијског ђенерала и 
За Hauier Министра шума и рудника др Улманског Милана, генервлног   д>1ректора   Шум- 

ско-ипдустрнјског предузећа ДобрЛ)ИП —• Дрвар. 
Претседник Нашег Министарског савета нема пзврши овај указ. 

14 априла 19.44 године. АЛЕКСАНДАР с. p 
у Бсограду 

Претседник Министарског   савета, 
Ник. Т. Узунови!!, с. р." 

(Народни посланици саслушали су чита1Бе У- Потпретседник др.  Авдо  Хасанбеговић: Изво- 
каза стојеНп n пропратили једподушпи-м усклици-    лите чутн још један Указ Њ   В   Коаља- 
ма: Живео Краљ!) ' •    к       • 

„МИ 
АЛЕКСАМДАР I 

no милости Божјој и вол.п народној 
КРАЛз ЈУГОСЛАВИЈЕ 

Иошто ће се nam Мшшстар иностраних послова  Јевтић  Богољуб бавити  кзвесно воеме  v 
иностранству то, на предлог Претседника Нашег Министарског савета a na основу чл. 12 Закона o 
уређењу врховне државне управе — постављамо: 

За заступника  Нашег Министра  иностраних послова др. Којића Драгутина, Нашег Мпчи- 
стра пол.опривреде. 

Претседник  Нашег Министарског саветд нека изврши овај Указ 
25 маја  1934  године АЛЕКСАНДАР с. p 

у Београду •".        ■      . •, -. 
Претседник Министарског савета 

Ник. Т. Узуновић, с. р." 
(Народни послапици    саслушали су    стојећи je усвојио у целини и без икаквих измена упуће- 

читање Указа и пропратили једиодушпим усклп- ne му законске предлоге од стране Народне скуп- 
цима: Живео Краљ!) штиие и то: 

Иптпретссдипк др. Авдо Хасанбеговић: Изпо- Ha свом    XII редовном    састанку,    одржаном 
лите чути riOTBpherfe закопе. 10 марта  1934 годипе    предлог закопа o споразу- 

Секретар Анте Ковач (чита): Г. Министар фи- му ивмеђу   Краљевине Југославије и   Краљевине 
нансија доставл.а Скупштиш за њеиу архику je- Италије o прнступап>у    преговорима за ревнзију 
дан  потврђен  прп-мерак  Фипапсијског  закона  уз Уговора o трговини и пловидби и предлог закопа 
буџет   држаших   расхода и прихода за 1934/35 o протоколу уз трговински споразум између Кра- 
годину; љевине Југославије и Републике Немачке; 

Г. Министар социјалне политике и народног Ha сзам XIII рсдовном састанку, одржаном 20 
здравља доставља Скупштини за њену архиву je- марта 1034 год, предлог закона о" експлоатацпји 
Дан потврђен примерак Закона o сузбијању пол- пруга редовног ваздушног саобраћаја између Кра- 
ипх оолестп. л>еви11е Југославије и Републике Грчке и предлог 

Потпретседник др. Авдо Хасанбеговић:   Ови закона o међуиародној конвенцији o телекомупп- 
се извештаји примају na знање. Изволите чути из- кацијама са додатком закљученој и потписаној v 
вештаје Сената. Мадриду 9 децембпа 1933 године; 

Секретар Амто Ковач (чита): Сспат Крал.евн- Ha свом XX педовном састанку, одржапом 27 
не Југославије извештава Народну скупштину да марта 1934 године, предлог буџета државних рас- 
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хода и прихода са предлогом Финаиснјског зако- 
иа за годину  1934/35. 

Потпрстседипк др. Авдо Хасанбеговић: Onu 
се извештаји примају na знање. Изволите чутп за- 
конске предлоге. 

Секрстар Анте Ковач (чита): Г.г. Министар 
социјалие политике и иародног здравља и Мипи- 
стар ииостраних послова подпосе Скупштини на 
решење предлог закона o пројекту међународне 
конвенције o заштити од несретних случајева рад- 
инка при утовару и истовару (Види прилог); 

Г. Министар иностраних послова подноси 
Скупштини на решење предлог закоиа o угопору 
o пријатељству, o неиападању, o судском расправ- 
,'i>aii.y, o арбитражи и o концилијацији између 
Крал>евине Југославнје н републике Турске (Види 
прнлог); 

Г.г. Мнпистар правде, саобраћаја, војске и 
мориарицс и иностраних послова подиосе Скуп- 
штнни на peiuenje предлог закоиа o међународној 
коивеицији за уннфикацију извесних правила o v- 
зимању у попис ваздухопловства у сврху обезбе- 
ђења (Види прилог); 

Г.г. Министар правде, саобраћаја, војске и 
мориарице и ииостраних послова подпосе Скуп- 
ттнии иа решење предлог закона n међународној 
конвсицији за уиификпцију нзвесних правила Ko- 
ja се односе na штету причињену од стране ваз- 
духопловства трећим лнцима na површину (Види 
ппилог); 

Г.г. Министар трговине и индустрије и Мини- 
стар иностраиих послова подносе Скупштини на 
решење предлог закона o трговинском уговору 
ИЗмеђу Краљевиие Југославнје и Републпке Не- 
мачке (Види прилог); 

Г. Министар унутрашњих послова подиоси 
Скупштини на решење предлог закона o градским 
општимама (Види прилог); 

Г. Министар унутрашњих послова подноси 
Скупштиии на решење предлог закона o нзмспи 
Закона o бирачки.м спнсковима (Види прилог); 

Г. Мипистар унутрашњих послова подноси 
Скупштипи na решење предлог закопа o образо- 
вању мовог Среза суботичког (Види прилог); 

Потпретседпик др, Авдо Хасанбеговић: Пред- 
лажем Народној скупштини да сс na крају данаш- 
ПјС ссднице изабере један нарочити одбор за чро- 
учавање последња три саопштена законска пред- 
лога. Прима ли Скупштина? (Прима). Овај одбор 
изабраће се на крају седнице. Изволите чути кон- 
ституисање одбора. 

Сскрстар Апте Ковач (саопштава): Одбор за 
проучавање законског предлога o судском ван- 
перничном поступку извештава да се коаституи- 
сао 13 марта 1934 године н изабрао за претседни- 
ка г. др. Свстпслава Мнхаиловића, за потпретсед- 
ннка г. др. Људсвита Ауера и за секретара г. Кар- 
ла Гајшека; 

Одбор за проучавапзс законског предлога o 
разрешењу фидеикомиса извештава да се консти- 
туисао 13 марта 1934 годпие и изабрао 33 прет- 
седника г. др. Мипка Перића, за потпретседннка 
r. др. Владу Станишића и за секретара г. др. Гли- 
горија Тадића. 

Потпретседник др. Авдо Хасанбеговић: Ово 
канститунсање одбора прима сс na зпање. Изво- 
лнте чутп одборске извештаје. 

Секретар Анте Ковач (саопштава): Одбор за 
проучавање закопских предлога o међународним 

■утоворима и споразумима подноси Скупштини na 
решење своје извештаје: 

O предлогу закона o међународпој канвенци- 
ји o упифпцирапом мепичном закопу са анексом 
I и 1! n пјтотоколом (Види прилог); 

O предлогу закона o канвенцији o дефиници- 
jn нашдача са прилогом (Види прнлог); 

O предлогу закона o споразуму који се од- 
nocn na тромеђу између Краљевине Југославијен 
Крал>евине Румуппје (Впди прилог); 

O предлогу закона o сг1оразуму'о регулисању 
узајамних рекламација нзмеђу Крал>еви1не Југосла- 
i'.nje и Републике Турске (Види прилог); 

O предлогу закона o ме1)упародпој конвенцији. 
o оснивању међународног уреда за хемију у Па- 
ризу са правилником међуиародног уреда за хе- 
мпју (Види прилог); 

Одбор за проучавање законског предлога o 
разрешењу фидеикомиса подпоси Скупштини на 
решсње свој извештај (Види прилог); 

Одбор за проучавање закопског предлога n 
судском ванпарничном поступку и уводног закоша 
за закон o судском ванпарничном поступку под- 
носи Скупштини на решење сној извештај (Впдп 
прилог); 

Потпретседник др. Ардо Хасанбеговић: Onu 
су извешта.јИ штампапи и раздати господи народ- 
ним посланицима, a ставиће се na дневпи ред кал 
то Скупштииа одлучи. 

Мзволите чути  иптерпелацијс 
Секрстар Анте Ковач (чита): Г. Апдра Станић, 

народни посланик, упућује иптерпелацију na г 
Претседника Мииистарског савета и г. Министра 
саобраћаја o закључивању уговбра за грађење 
железничких пруга и тражи ца joj се призна пр- 
вепство. (Види прилог). 

Потпретссдпик др. Авдо Хасанбеговић: Има 
реч народни посланик г, Андра Станић да образ- 
ложи тражепо првепство. 

Андра Станић: Господо пародни посланици, 
за ову интерпелацију, као mro сте чули, тражио 
сам хитпост. lio дужноста ja hy да образложнм 
тражење хитности. 

Питање o закљученим уговорима за грађење 
железничких пруга није „инжињеруски дуел", како 
je рекао г. Претседпик Владе, пити je неко обично 
тсоријско питање, које можемо без бригс оста- 
вити времену и поједипцима да се са њим баве, — 
него je питање од врло великог зпачаја no држав- 
ne питересе, na je пеопходпо потребно да се ono 
што пре претресе. 

Ono питање није „инжињерски дуел" из два 
разлога. Прнп je разлог штсГбив. Мипистар сао- 
браћаја г. Лазар Радивојевић није инжињер. Ha 
титулу инжињера г. Радивојевић нема npasa, из 
простог разлога, mro nuje свршио технички фа- 
култет. 

Други je разлог, што овде није случај 'неке 
личне полемнке, o неком личпом питашу, него сс 
овде претреса једно питап>е које у сваком погле- 
ду има врло великог зпачаја. To доказује и ona 
пнтерпелацпја. Ma да je г. Радивојевић престао 
бити мшшстар саобраћаја, ja продужавам преду- 
зети nocao, — јер су остали уговори које je OH 
закључио. Tu су уговори предмет моје крнтике. 
Копстатовап.е  пстипе  n попрапка  учпњспе погре- 
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шке, 
ције. 

го je циљ моје критике и оие интерпела- 

Г. Претседник Владе аитао je како треба схва- 
тити ouy штету од закључених уговора, позивају- 
ћи ме: да јасиије кажем шта мислим иод том ште- 
тим од 80U милиона динара. Ha то питање дао сам 
и paciHje, у два маха, потпуно јасан одговор >и sa- 
ro молим да мн не замеритс што hy у кратко ио- 
новити ono IHTO сам раније рскао. 

У своме говору од 28 фебруара ове године, 
— a ти сам иоиовно и у свом говору од 8 марта, — 
утврдио сам: да lie од 1 јула 1932 годкне до 3 
јула 1939 године, докле н последња од погођених 
пруга, Бихаћ—Книн, треба да буде готова, бнти 
исплаћено из државног буџета: преко 1.294 мн- 
лиона дннара, — поред суме која одговара кама- 
ти (5,75%) за радовс na пругама: Београд—Паиче- 
но, Београд—Несник и Куршумлија—Приштина, и 
осим ирима. Пошто вредност свих плаћених пру- 
га износи 1.290 милиона динара, (a величина уго- 
вореног „кредитирања" износи 1.270 мнлиона ди- 
нара), констатовао сам: да je Мннистарство сао- 
браћаја могло и требало да извршн распоред ових 
грађења, гако да са овим кредитима који се уносе 
у буџет нзради све one ируге н без закључења 
ових уговора IH да на тај начин уштеди све изли- 
шне отилате до 1 јула 1У44 године закључно. За- 
кључени уговори, рекао сам, јесу не само непо- 
Tpeoiin него и од велике'штете, 

,,На оамову тога, кад ueli исплаћујемо ове 
пруге из буџета ua крају њнховог целокупног до- 
вршења, нама се намеће питање: шта би коштало 
нашу државу да смо ове железничке пруге гради- 
ли путем наших домаћих предузећа, са овим 
истим буџетским кредитима, и колика je државна 
штета што су закључени ови уговори. Тражећи 
одговор na то питање, после најобјективнијег pa- 
сматрања, утврдио сам: да je вредност ових же- 
лезничких радова, са обзиром на ослобо{)ење од 
свих дажбииа ио оцени Одел.ења за грађење же- 
лезиица, за 11% мап.а од noroi)Ciiiix цеиа са дру- 
штвима, т.ј. да износи 1.150 мнлиопа динара. Te 
je предрачупе Одељење за грађење израђивало 
пре четири године, a иеке пруге још нису im от- 
иочете. Познато je да су даиашње цене н радве 
сиаге и материјала знатно мање, пего што су биле 
у то време. Према томе, нати домаћи предузима- 
чи израдили би ове железничке радове под истим 
уеловима за доста мању суму од 1.150 милиопа 
дишара. И то би било стварно коштање, јер пашим 
предузећииа ne би плаћали курсну разлику, кама- 
те, ннтеркаларие камате, некн нароЧИТИ проценаг 
1,као за пругу Пржаревац—Кучево 10%) иприм. Ha 
осиову финаисијског распореда примл>ених оба- 
веза видели смо да heMO од 1 јула 1932 године 
до 3 јула 1938 годипе, т.ј. на годину даиа пре до- 
вршења пруге Бихаћ—Книн, исплатити нз буџета на 
име отплате интереса друштвимаинакнадних кре- 
дита око 1.155 милиона динара, т.ј. више него што 
би платили iiaiuiiM предузећима, no оцепи Одел.е- 
ња за грађење железпица, за еве железпичке pa- 
дове. Осим тога, у ту суму од 1.155 милиона днм 
није урачуната камата (5,75%) за радове na пру- 
гама: Београд—Панчево, Београд—Ресник и Кур- 
шумлија—Приштина, n није урачуват прим." 

Ha крају свога говора ja сам изнео ову кои- 
статацију: ,',Ови „уговори" н „грађевинска полити- 
ка" Министра саобраћаја г. Радивојевића, посма- 

трани са гледишта једне финансијске целине, дају 
ову жалосиу слику. Прва je железпичка пруга llo- 
жаревац—Кучево, отпочета у августу 1931 године. 
Иоследња, Бихаћ—книи биће довршеиа у другој 
иоловинн 193У године. између тога времена изра- 
•јУЈУ се остале. Трајање rpaijeiba 6Hlie пајмаље 
осам година. Са кредитима које морамо уносита 
у буџет исплаиићемо до 3 јула 1939 године више 
од суме коштања no iioroljeiuiM цепама ca дру- 
штвима и продужићемо luiaiiaibe дуга до 1 јула 
1944 годнне. При овоме нисмо узималн у оОзир 
ону камату од 0,75% за трн помеиуте ируге ни 
плаћање прима, јер се нисмо упуштали у нага];а- 
ibe колико he у току идућих годниа бити прим, 
који сада изиоси 28,5%. 

Иотпретссдипк др. Авдо ХасанбеговнН: Госпо- 
дине посланиче, Вн улазите у суштппу ствари a 
ne ббјашњавате хитност иитерпелације. 

Андра Стали11 (иаставља): Ja објашњавам хит- 
ност интериелацнје. Меии je г. i 1ретседник владе 
упутио iiHTaibe, ii  имам права да одговорим. 

„Да нисмо закључивалн ове уговоре ', рекао 
сам, „ it да смо граднли ируге са нашим предузе- 
ћнма, са овим истим кредитима које морамо упо- 
сити у буџет, изградили бисмо све ове ируге иај- 
даље до 3 јула 1936 год., т.ј. пајвише у року од 
7 година, a не бисмо више имали иикаквог дуга. 
Иаша бн држава сачувала све one буџетске кре- 
дите за нсплату железпичких радова од дана ис- 
плате na до i јула llJ44 год. закључно, — тако, 
да би уштеда изнела преки 800 милиона дииара. 
Да су ове радове извршивала иаша домаћа upe/i^- 
;;elia, целокупиа зарада остала би у нашој земљи, 
и тај капитал био би од великог зиачаја у овим 
тешким данима привредне кризе. Од ових радо- 
ва сви би имали већу корист, н радннци, u запат- 
лнје, трговци, иидустријалци и државие фннансије. 
Осим тога то би створило и велико душевно pa- 
сположење код нашег иарода, што je од нарочи- 
тог значаја у оаоме тешком добу." 

Ево, господо, и no rpeliii пут, шта сам ми- 
слио иод штетом од 800 милиона дниара. Из ово- 
га излагања види се велики зиачај овог питања и 
неоспорна потреба да се што upe nai^e начин за 
поправку учињвне погрешке. Зато je питање хит- 
ие природе, зато je потребна хитност за ову ии- 
терпелацију. 

Г. Претседник Владе рекао je да му iiinje било 
јасно моје излагање, и у своме говору даје овај 
пример; „Ja сам зидао на вересију. Зидао сам 
кућу и задужио се код Управе (|)011дова 2 милио- 
na динара. ИЈта мислпте колико hy ja платитн 
Управи фопдова за два мнлиона дипара. (Једаи 
iviac: Још 2 милноиа). Jom више од 2 милиона. Ja 
имам за 25 година да плаћам око 200.000 дниара 
годишње. To значи после 10 годипа имамдадам 2 
милнона дииара и да ми остане још 15 годниа да 
плаћам no 200.000 динара. To значи да hy имати 
да платим још 3 милиона динара. Треба ли то да 
значи да сам ja према себи начииио злоупотребу 
за 3 мнлиоиа динара н да кривим Управу фондо- 
ва даме je она опљачкала за три милиона динара." 

Када je г. Претседник владе изаео на јавност 
овај пример и употребио то задужење св'оје куће 
код Управе (ј)ондова као доказ против моје аргу- 
ментације, ja мислнм да сам тиме добно дозволу 
од г. Претседника владе ла могу и ja говоритн o 



XXXV РЕДОВНИ САСТАНАК — 8 ЈУНА 1934. 

том његовом агдулчсњу. To задужен>е може се врло 
добро употребнти као згодан пример за оцену це- 
лисходности ових уговора, — и, у исто време, и као 
нов доказ да су овн уговори штсгни и да je хитиосг 
за сву интерпелациЈу потребна. 

.VnopeltHBaibeM задужеиЈа куће г. Претседника 
владе код Управе с^оидова оа овнм уговорнма до- 
лазимо до ових резултата: 

1) Г. Претседник владе примио je од Управе 
фондова цео зајам у готовом повцу, примио je 
ефективна 2,000.000.— динара, na je ca тим новцем 
V3 онај иовац којим јс располагао, зндао своју кућу 
иогађајући се са радницима и са мајсторима за ра- 
дове н поруџбине, и са трговцнма за матермјал, — 
трудећи се, дакле, да raj новац најрационалније 
употреби. За та 2 милиона динара г. Претседник 
влале добио je одговарајућу вредност у својој 
кући. — Међутим, држава ннјс примила ништа у 
1'отовом новцу, a кеће примити одговарајућу вред- 
пол ии у радовима, јер ona плаћа озе радове тнм 
друшлвима no врло скупим цепама. 

2) Збир ануитета na дуг г, I {ретседаика владе 
достићи he 2,000.000.— дииара, колпко je узео зај- 
ма на своју кућу коју je сазидао за годину дапа, 
у року већем од десет годпна (чипитељ за полу- 
годпшњу отплату са антпципатнвппм рачупањ.мпп- 
тергса од 8% годишње за рок од 25 годинг износи: 
0,04597098), a држава са отплатама и каматама и 
потребном сумом за потпуно доврисење пруге пла- 
i иће из свог буџета више од цгле погоНене суме од 
1 јула 1932 год., до 3 јула 1939 год. т. j до рока 
док последља пруга, Бихаћ—Кнпп, треба да буде 
готова; — и то осим прима. 

Г. I [ретседник Пладе исплатиће за 25 година 
близу 4,600.000.— дин., т. ј. 2,(i00.000.— днн. више 
него mro je примио дуга na своју кућу, зато што 
je закл>учио са роком од 25 го;|\ча зајам, који му 
je помогао да зидањем куће оствари нзвеспе npn- 
ходе са повољном отплатом дуга. — Али зашто су 
закључивани ови уговори no којима наша држава 
има да плаћа и после 3 јула 1939 год. до 1 јула 
1944 године закључпо, кад ћемо пз буџета платити 
до рока израде последље пруге, т. ј. до 3 јула 1939 
године, Bimie од целе погођене суме, и то осим 
прима, 

3) Г. Претседпик владе примио je зајам у иа- 
iintM дипарима n отплаћује ia у naumu дипарпш, 
— • a nama дрл<ава плаћа своје тобожње лредити- 
paibe од 1,270 мплпопа наши.х дингфа са но-вцем 
у страпој валути, и без обзира на иораст куповпе 
мг;1т нашег дииара у нашој земљи A to плаћ-.ље 
у страној валути значп: да оним сумама, које ћемо 

■исплајтватп друттвима до 1 јула 19-1-4 године за- 
кл.учио, треба још додавати суму r«)ja одговара 
процепту прима. Taj прим, који je променљив, да- 
na: нзноси 28,5%. A такво плаЈшље, опет nci ав- 
љам. 11ретставл.а велику ттету n велику чсправду. 

4) Г. Претседник владе плаћа ичтерес «а зајам 
од када ra je добио. — a наша држава плаћа ии- 
теркаларни интерес и na коштање пруге која lie се 
отпочети тек четврте подиае од закључења уго- 
вора и радити ;ta чачпп којп сам pannje изнео. 
' [рупа Бихаћ—Кшш претставља један нечувсн npn- 
мер за то. 

5) Од куће г. Претседника владе видола je ко- 
ристи и држава n ОПШТИНа, јер :у прелузпмачи 
којн су били na n.oj запослепп, плаћали прописне 
дажбнне и њихова je зарада астала у нашој земл,п, 
--■ a од прсдузећа na овпм ппугамл п.ч државпе, mi 
бановинске, mi општипше фЈшаисчје nche впдсти 

никакве користи, јер су предузећа осЛобоћена од 
свпх дажбина n сву зараду однсће пз паше земЉе. 

i (з OBiora упоређења jacno се вида, гогподо, 
како je г. Иретседник владе поступао мудро нри зи- 
дању своје куће, a како je бив. Миннстар саобра- 
haja i. Радивојевмћ поступао лакомислено и ттетни 
са држивпом имовином. И суштина моје критнке n 
ui.CTf.jn се у томе, што бив. Мннногар caoopahaja у 
расл10,;Гггању оа државном имовнном није видпо ону 
полшику коју je водио г. Прслелпт. влидс np.1- 
лнк(/М зидања авоје куће. A међугим, иознато je: да 
jj ду;кносЈ одговорних министара да у расшмага- 
и/ са државшам имовином, С!Орсд сиих дужних 
скрулула према закоппма, yne:-\ и опрезпост n 
п.1едл,ииост несравн>ено већу од с>нн која ее има 
према својој личној имавини, 

UBO пам упоређење, даље, показује да ово mi- 
je: >Она штета, у колико je пма, која се јавља за 
сваког сиромаха којп хоће да гради али својих 
napa нема, већ мора да узајми«, као mro je рекао 
i. i фетседник владе, —■ Beti je штета имућног чо- 
века KOJU градп и који расипа. Да спречимо то 
расипаље, — no je циљ ове илтерпелацијс n то je 
дужност свих нас. 

lio речтма г. Претседника владебило je у стра; 

noj штампи злурадих u нетачних комептара пово- 
дом дискусије o овим уговорима. Mu, господо, свп 
делпмо оправдапо пегодовање г. Иретседника 
владе против злурадих и нетачпих коментара и 
одобравамо његову готовост да сузбије проиошење 
таквнх коментара, Неистине треба сузбијати. Дуж- 
'HOCT je свнх нас да тражпмо и говоримо истину n 
да сузбијамо неистину. И дужност je иарочито др- 
жавпе властн да оав свој утицај, сва своја сретства, 
ставп у службу истине. Али, нажалост, у ов1оме 'Слу- 
чају mije тако урађеио. 11a једаи до сада нечувен 
начин нате Оделење за шгампу, у тежњи да ублажи 
неповољан положај у који су изнете чињенице до- 
веле Министра саобраћаја г. Радивојевића, сматра- 
ло je за оправдаио и за дшуштено да шири no све- 
ту пеистипу: ,,Да су пзлагања пародпог посланика 
г, Стамића неверна и непроверена« и »да су Прет- 
седник вла.де г, Узуповић и Министар саобраћаја 
г. Радивојевић побплп г. CramiiieBa твр1)ења и до- 
казалп да су уговорп са страппм друштвима сачн- 
ibcmi под иормалним условима, како у погледу фи- 
папсијском, тако и у погледу техничком, и да су 
пптереси југословенске државе били у потпукостн 
^пчуванп«, Наше Оделеп.е за штампу, које je op- 
пан г. Претседника владе, није се, дакле, задржало 
само na томе да бранп ове уговоре и да велича 
значај говора г. Претседника владе и Министра са- 
обраћаја, nero je дозволнло себи да износи nencrn- 
ну n да иене клевета. У XVli веку један славни 
фраицуски проковедппк рекао je: »Мајвећа увреда 
која се може учппип; пстнни јесте зпатп je a у ncrn 
мах налустити je.« A шлика je увреда, господо, 
према истиии кад се ona зпа и кад се у њено име 
шнре пеистине н клевете и кад то долази од стране 
државпе власти!... Taj жалоспи н недостојии посту- 
пак мора изазвати највећу осуду и моју и вашу. — 
Алн, истина, која je јача 1од свега/и овом je при- 
лико.м, као и увек, победила. Чип.еница, да ову mi- 
терпелацију упућује^ г. Претседпику владе и повом 
Министру саобраћаја, то вам jacno доказује. И то 
je, господо, још једаи јасан доказ да моја излагања 
пису билз шеверпа-, nero да су сушта истина. 

За ову интерпелацп jv, господо, тражи.м хитност 
јер су у питању велнкч државни интереги, и na- 
дам се да ћете je одсбрити. 



СТИШГРЛФСКЕ  HE/lEUJKIi 

Потпретседипи др, Авдо Хасанбеговић: Реч 
има г. Иретседиик владе ди се изјасни o захтеву 
прненства за ову ингерпелацију. (Бурно пљескање). 

Прстседиик Мииистарског савета Никола Т. 
Узуновић: Опростите, госиодо, ja бнх, мкзже бнти, 
врло краггко могао одговирити иа ouo тражење, ако 
бих одмах изјавио, да Краљевска влада прима хит- 
иост ове интерпелације, Али, господо, дужност ми 
je и да оправдам ту нашу готовост, да примамо ову 
хитност. (Узвнци: Живео Претседник владе!). По- 
готову што сам из онога, како je r. интерпелант 
иотивисао свој захтев, из онога што сам успео да 
чујем, што je рекао. из онога Што сам уопште Mo- 
rao чути и из OBiaKio брзог излагаЈва, могао да схва- 
тим, као и из снога, што je K интерпелант у интер- 
пелацнји namicao, нзгледа као да сам ja више пред- 
мет иптериелацијс. Г. интерпелант се толико задр- 
жао na мојим изјавама и на раду пресбироа, да ja 
имам дужнјост да, уз ■изјаву да прнмам ову хнтност, 
кажсм и разлог заипо je примам. 

Господо, нама je у ЖИВОМ сећању, колико je 
пажње овој ствари, која je предмет иитерпелације, 
иоклопила и Крал.евика влада и Народна скупштина 
за в-реме буџетске днскусије. Ми смо сатима н да- 
нима са највећом оиширношћу и са иајвише стрп- 
љења саслушали излагања интерпеланта, интерпе- 
лисаиог министра, na, донекле, и моја кратка из- 
лагања. To je показало, да Народпа скупштииа, 
да IH Крал>евска влада предмету, који je предме- 
том иптерпелације, прклања оиу пажњу, коју тај 
предмет no својој замашпости заслужује. 

Господо, г. иитерпелант ми je замерно, што сам 
дискусију назвао инжињерским дуело.м. Ja, госпо- 
до, ne могу од тога да се отргпем пи данас, ни 
лосле овога накпадпог потрзања ове ствари, дату 
дискуспју пазовем »инжињерским дуелом«, јер ja 
њу не могу да примнм као једно просто пзлагање, 
јер ми лајици у грађевинарству, лајици у финан- 
СИЈСКИМ операцијама, ne можемо допосити суд na 
основу онога што се пред nac овако сумарно из- 
носи. 

У таквој ситуацпји a код једпе околиости «оја 
се, господо, иије могла препебрешута, мод околио- 
сти да je паша и страпа јавност била под дојмом 
да у овој стварп има штете, да има злоупотребе 
која достиже чак цифру од 800 милијопа дипара, 
моја интервенција je била моја дужност према јав- 
ном кредиту државе n према њепом угледу (Пл.ес- 
кање и повици: Тако je!) Ja сам ту дужпост овоју 
пзвршпо na пачип како сам шајбоље умео, водећи 
обзира o тнм великим државиим и пародним ин- 
тересима (Повици: Тако je!) Господо, мепи je жао, 
да je тдаву моју цужност господи« иптерпелапт 
схватио и користио као узпмање у заштпту г. Mn- 
нистра саобраћаја. To господин интерпелант у овој 
својој ггоновљепој интерпелацији n пзрпчно каже: 
»Прегседппк владе узео je у заштиту Миппстра са- 
обраћаја.« 

Господо, mi Претседник владе ни Kp. влада, 
a сигурап сам, нн овај Дом нема потребе и неће да 
узпма у заштиту никога до кога ма каква крпвпца 
пли ма какво oiurei^ibe за државу има. Али, го- 
сподо, пска ми ne замери господин интерпелапт, 
којп je, рекао бпх, сада са много више складноста 
изабрао и момепат и начип када he да поставп ово 
питап.е, изабрао и форму, форму интерпслацпје, 
која допушта најширу дискусију и закл>учке no 
овој ствари, сада je складнпјепоступио nero што je 
ово питап.е у onoj опширпости umeo^ у буџетској 
дискуспјп приликом Koje дпскусије je Kp. влада 

морала да води обзира o onoj осповпој пашој дуж- 
постн: да дамо државпп буџет. 

Господо, да би господнп интерпелант показао 
како je Претседник владе узео у заштиту Министра 
саобраћаја, он под наводницаманаводиитајпасус 
којитреба да претставитузаштпту пптерпелпсапог 
Министра саобраћаја, na каже да сам ja рекао: 
»Господо, ja сам c'najaehoM пажњом слушао изла- 
raiba и озу даБ1аЛ1њу реч уважепог предговорника 
г. Ста.нића. Ja држпм, господо, да сте ту исту паж- 
[by паложпли себи и сви ви na тим клупама. И 
пастаје за nac, који сада треба у једном или дру- 
гом правцу да створпмо пзвеспе закључке и одлуке 
пз ових ди'скусија, за nac настаје једна тешка дуж- 
ност, да се и ми уплићемо у овај ннжињерски дуел, 
a да ие знамо да ли доволмк) оиаиеттспи улазимо 
у доношење одлуке. Ja држим, ГОСПОДО, да je nama 
дужнаст да то избегнемо и то на тај начии тто 
ћемо рећи: »Када би био партнер г. Станићу, ja 
бих покутао да га замолнм, да нам јаспије каже 
шта мисли под том ттетом од 800 мплпопа ди- 
нара«. 

To сам ja рекао, господо, то за свахога који 
уме правилно да чита овај пасус /fiirnpan под на- 
водницама може значити и значп само то: да сам 
ja no дужности поставио iiHTaibe да пам се каже у 
чему je та штета и та злоупотреба од 800 милијопа 
дииара. Јер, ако се ne каже, ja сам имао n право 
и дужпост да кажем: да то mije утврђено n када 
није утврђено, ако je. то Пресбиро учппио и nncnn- 
рисао — ja ne зпам да лн сс страни кореспопдептп, 
у чију објективност имам пупу веру и који су лич- 
no бнлп присутни mM седницама — дају nncnnpn- 
сатн и да ли je потребпо то инспирисање o ствари- 
ма које се јавно детавају у овоме Дому. A ja TO 
одбијам од страппх кореспондената и опда je nam 
Пресбпро добро учинио, ако je ову недоказапу 
тврдњу демаптовао, јер on се ипаче могло остати 
под уверељем да се код nac na једноме послу ОД 
1.200 милијона динара може да учини злоупотреба 
од 800 милпопа динара, a то, господо, нити je до- 
казано нити je могуће. 

Ja, господо, код тога демаитија све дотле, до- 
кле од надлежних стручњака то ne буде утврђено, 
остајем и тврдим да пије могуће бпло код пашс 
адмипистрације, ма шта o њој појединци мисли- 
ли, да mije могуће било да се je могло деоити 
да су се противзаконитости, штете и злоупотребе 
од 800 мплиопа могле учшиитп. Ja то од name ад- 
министрације, док год се то ne докаже, одбијам. 

Господо, колико Краљевска влада, којој имам 
част бити na челу, овом питању поклања пажње, 
како га сматра важппм и хптппм, ja вас молим 
да поверујете ne пзјавама n речима, да поверу- 
jcie документима. 

Крал>евс1<а влада, ne сматрајући да je после 
свршене буџетске дискусије, ово питање ипжи- 
њерског дуела и заплетених финаноијских трапс- 

«акција n техничких извођења, изведено пачисто, 
a у тежњи и намери коју сам ja n онога пута са 
овога места jacno изразио, да сваку ствар и сва- 
кога постави na право место, —■ Краљевска влада 
je још 18 маја оие године, дакле upe скоро месец 
дапа, допела решење Министарскога савета које 
поред осталога гласи: „Да би се пспитао чнтав 
проблем уговора —■ овнх којп су у питању, — 
да се оцени њихов финансијски и технички е(|)е- 
кат услед измењепих односа и финансијске cn- 
туације у земљи и na страпи, na да се na оспову 
тога дође до закључка како би требало даље no- 
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ступити за целисхидио рсшење овога крупког др- 
жавног питања, и да on аиализе и многобројне 
оцене н експертизе извршили стручњаци савесно 
и објективно, — ресории министар као предлагач 
кажс —■ мишљења сам да се ouaj посаи повери 
једној специалној стручној комлсији у коју ои 
ушли оргаии Министарства caoOpahaja, министар- 
and грађевина, Министарства финансија, мини- 
старства правде и Државме хипотекарне банке и 
ти у следепим лицнма.. . (Јивии Мисирлић: Ири- 
мите анкету!; i осподине послашче, ова комиоиЈа 
са овим задатком и са овим личним саставом како 
hy вам ra ja прочитата, то je анкета над анкетамл 

To су ова имеиа: Иретседник комисије ннжи- 
њер Петар Сењановић, помоћник Министра сао- 
opahaja; чланивн: Мија Бјелчип, саветник Мини- 
старства правде, инж. Милан Jojuh, помоћник ге- 
нералног директора државних железница... — мо- 
лим вас да дозволите да цитирам сва имена, јер 
држи.м да he и ona нешто значити за one KUJU та 
часиа имеиа иознају — затим Надоваи МатИЈаше- 
Buli, даректор Средишног уреда за заштиту рад- 
пика, димигриЈе bojuh, референт Министарства 
caoopahaja, инж. Антун Целегин, начелник Мини- 
старства грађевина, др. Љубиша Микић, саветник 
Министарстиа финаноија, др. Милија Вилиманр- 
Bidi, шеф одељења Хииотекарне оанке и дслово1)а 
инжињер Никола Марковић. 

Госиодо, уз изјаву да примам хитност no овој 
интерпелацији, сматрао сам за потребно да дам 
ово образложење које .Народну скушитину може 
да успокоји тс да буде уверена да je ствар управ- 
љепа оппм правцем који he нам једипо моћи у 
овој ствари да покаже праву истину. (Бурпо одо- 
бравање и пљескање). 

Потпретседник др. Авдо Хасанбеговић: Прима 
ли Народна скупштина тражено прве«ство за ову 
иитерпелацију^ (Прима). Објављујем да je тра- 
жепо прв.енство примљено. Изволите чути даље. 

Секретар Анте Ковач (чита): Алојзиј Павлич 
упућује интерпелацију na Претседника Министар- 
ског савета o двократном радном времену у др- 
жавшпм падлештвпма (Иидп прилог). 

Потпретседник др. Авдо Хасанбеговић: Има 
рсч r. Алојзиј Павлич да образложи хитпост своје 
интерпелације. 

Алојзиј Павлич: Господо народни посланици, 
седа.м je педел.а требало да протекне na да се 
нова влада престави Народпој скупштшш. A од 
последњег састанка Иародпе скупштине пређашња 
Краљевска влада учинила je две велике грешке. 
Прва joj je грешка: уредба o смањивању принад- 
лежности држаииих чиновника н службеника, KO- 
JOM je тако несоцијално погодила паше социјално 
немоћпо чиновништво и службенике... 

Потпретседник др. Авдо Хасанбеговић: Го- 
сподппе посланиче молим Вас да говорите o хит- 
постп интерпелације коју сте поднели. 

Алојзиј Павлич (наставља): A друга joj je 
грешка да je допела једпу одлуку 27 марта ове ro- 
дипе, којом je увела прекпдно уредовање no др- 
жавним надлештвима. 

За ову интерпелацију тражио сам хитност осо- 
Оито због тога што у времену великих жега и 
великих врућина није могуће у Београду и у ју- 
жним деловима наше државе да чиновништво са- 
весно сиртава своје послове у уредима. Чиновни- 
ттво у Београду, у Загребу n у Љубл>а1ни већкм 
делом станује na периферији, na ако би ова уред- 
оа рстала и дал.е, морало би no овој жегп n вру- 

Кипи два пута дпевпо да долазп у уред a no неки 
и да пешаче no читав сат док дођу у уред и вра- 
те се натраг. Сем тога има да чине и зпатне из- 
датке за трамвај, a кад до1)у у уред, због жеге n 
врућине нису у стању да раде савеспо као што с> 
радили upe подпе. ^ато тражпм од Краљевске вла- 
де да ову своју одлуку изиени и да паредп да се 
радн онако као што je и pannje бпло утврђено не 
само код nae пего и у целоме свету, тојест да ее 
пепрекидпо уредовање попова уведе. Молим кра- 
љевску владу и скупштину да прими хитност за 
ову интераелацију, како ои ее од i јула ове годи- 
не опет увело нсирекидно уредовање no свима 
падлештвима, ne само у beoгpaдy него n no целиЈ 
пашој држави, те да се ma raj начпп удовољп и 
жељи нашег чиновништва, пошго nnje истина, 
као што неки кажу, да за чпповпика пема хладне 
свнке под липом. 

Потаретседник др. Авдо Хасаибеговић: Молим 
Краљевску владу да се изјасни прима ли тражен> 
хитност за ову интерлелацију. 

Министар пољопривреде др. Драгутин КоЈић: 
Част ми je изјавнти у пме Краљевеке владе да се 
ne може прнмити хитпост ове лптериелације. 

Џотпретседник др, Авдо AacaitoeroBiin; Кра- 
љевска влада.није примила тражену хитност. Сада 
liy ставитп na гласаше: да лп Народпа скупштипа 
прима хитност, Господа која су за то да се хитноС! 
ne прими, гласаће седењем, a која су да се прими, 
гласаће устајањем. Молим сву господу да од,}' на 
своја места n да седпу да би ее могло извршити 
iviacaibe. (Већина седн,). 

Већина je седела, према томе хиттост пије 
примљепа. i Јзволите чутн даље интерпелацнје. 

Секретар Апте Ковач (чита): Др. Инкола Ке- 
шељевић, народни посланик, упућује интерпелаци- 
ју na г. Мнпнстра унутрашњих послова o регули- 
сан>у имовписких и других односа пово присаје- 
дињених сеоских општппа у граду Београду (Вндп 
прилог); 

I . Мплош II. Драгови!), пародпи послаппк, у- 
nyliyje пптерпелацпЈу na г. Мшшстра просвете 0 
случају Душана Алексића, учитеља у Рековцу (Ви- 
ди прилог); 

Г. др. Милан Метикош, пародпи поелапик, у- 
пућује интерпелацију на г. Министра просвете o 
допошењу правплпика за примепу Закопа o na- 
родиим школама (Биди прилог); 

Г. др. Милаи Метикош, пародпи послапик, у- 
nyliyje интерпелацију na г. Министра саобраћаја o 
ратифпковап>у поштапске копвепцнје између Кра- 
љевипе Југославнје и Републике Аустрије, која се 
одпоси na Поштанску штедиопнцу (Види прилог); 

Г. др. Милап Метикош, пародпн посланпк, у- 
пућује интерпелацију na г. Министра унутрашњих 
послова o неисплаћивању помоћи општинској у- 
прави Пољапе (Ииди прилог); 

Г. др. Милан Метикош, пародпн послапик, у- 
пуКује ишерпелацију na г. Мипистра трговине и 
индустрије o уништењу o6yliapcKnx обртника pa- 
дом фирме „Бата" (Внди прнлог); 

Г. др. Милап Метикош, народни посланик, у- 
пућује интерпелацију na г. Мипистра унутрашњих 
послова o шеправплпостнма код поповпих општип- 
ских избора у општини Трата (Види прплог); 

Г. Милош П. Драговић, народни посланик, у- 
пућује интерпелацију na г. Munucrpa трговнпе и 
иидустрије o узроцнма трагачне смрти Стапке Да- 
клић, учитељице рада (Внди прилог); 

Г. Милош П. Драгови!!, пародпи послапик, у- 
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iiyiiyje иитерпелацију na г. Министра саобраћаја o 
раду шефа железннчке станице у Вировнтнци (Ви- 
ди прнлог); 

Г. др. Милаи Метикош, народпи послаиик, у- 
пућује интерпелацију na г. Министра (јјипанснја o 
наплати високих казни за caljeibe дувана у срезо- 
вима Глииа, Вргнм Мост, Петрнња и Костајница 
(Види прилог); 

Г. др. Мнлан Метикош, народни посланик, у- 
пућује иитерпелацију na г. Мииистра пољоприирс- 
де o санацији прилика Средишњег савсза хрват- 
ских сељашсих задруга у Загребу   (Вндн прилог); 

Г. др. Милан Мепикош, народни иосланик, у- 
пућује интерпелацију na г. Мниистра правде o нак- 
иади наплате судских такса код месних судрва 
(Види ирилог); 

Г. др. Милан Метикош, народни посланик, у- 
пућује иитерпслацију иа г. Мипистра шума n руд- 
иика o приликама у имовпим општинама Глини и 
Петфињи (Види прилог); 

Г. др. Марко Кожул, иародии посланик, упу- 
liyje интерпелацију на г. Министра трговине и ин- 
дустрије o раду фрашцуског друштва „Далмасиен'' 
у Шибепику (Види прилог); 

Г. Рпсто Ђокић, иародни посланик, упућује 
интерпелацију на г. Министра шума и рудника u 
катастрифи у државном руднику Какањ и тражи 
да joj се призна првешство (Видн прилог). 

Потпретссдиик др. Авдо Хасапоеговић: Има 
реч Г. Ристо Ђокић да ибразложи тражепо пр- 
венство своје интерпелације. 

Ристо Ђокић: Господо народни послаиици, мл 
ии једном прнликом um na оиоме месту, пи у na 
шим стручним и екопомским лнстовима нисмо за 
ооравили да увсличавамо вредност нашег рудар- 
ства. Исто тако са овога места стотину пута je 
iOBopeiio и опомињано да се наше рударско го- 
сподарство види наопако, да се води фамилнјар- 
no и да се води са експлоатацијом раубсистема. 
Сви ти namn добронамерни савети, све паше до- 
бропамерпе вол.е нису могле nanhii im na какан 
одјек. Наставило се оним путем како се je и до- 
тле радило. li пикакво чудо mije што je опда до- 
шло до једпе necpehe, до експлозије каква je била 
у руднику Какањ, где je 137 рудара платило сво- 
јим ишвотима. Узрок je томе нерациопалио ročno- 
дарство у рудницима какво je било и у Какњу. 
Форсирано експлоатисање види се и пз буџета 
тога Мппнстарства, где je узакоњепо да днректо- 
ри предузећа осим редовпих плата примају око <3 
милиопа дипара само na име ташпјеме, као да су 
то нека банкарска предузећа. Узрок je roj ката- 
строфи и прекомерпо искоришћавање радпика. Ре- 
дуцирапе су партпје радника од 4 na 3 човека, a 
тражепо je да исто толпко вагонета дају и три 
радпика, колико су рапије давала четирн. 

Господо, да je бпло опомеиа од стране радни- 
ка, да ће оваквпм пачипом рада доћп до експлозије, 
има и писмепих доказа, алн управа рудника пи- 
када то није узпмала у обзир. Поред тога свп они 
којн су no 30 годипа провелн тамо знали су да 
he до Hecpelie доћи. Поред свега тога управа руд- 
пика затворила je сва нзлазпа врата са тешким 
катанцима и са решеткама, тако да je у иесрећи, 
која се догодила, погипуло 137 радппка, a само 
je једап успео да се cnace. Господо, и вептилаци- 
ја je била потпуно напуштена. 

За рад je употребљаван само р1)ав материјал, 

јер се и у Дирекцији н у Мипистарству шума и 
рудника ради фамилијарно као у пашој Геперал- 
noj Дирекцији железпица; брат брату je лиферант 
за лиферовање р1)авог матерпјала, тс je a такво 
пословање омогућило да до1)е до те necpehe. 

Онда се још морало узети у обзир прогоње- 
ibe старих изпемоглих радника који су у проме- 
ту јамском провели no 30 година и кад je пен- 
зиопи фопд био потпуно упропашКеп, onu пису 
могли добијати пензије и вратили су се у јамски 
промет пбтпуно нзпурепп. 

Потпретседник др. коста IIonoBHh: Господи- 
не послапнче, држите се ооразложења и пемојте 
улазитн у мериторпо расправл>ање предмета ин- 
терпелације. 

Ристо Ђокић: Господише претседниче, ja im- 
сам пасторче овога Дома, него пародпи послапик 
Поред тога m прогољење пациопалпих елемепата, 
врло добрпх стручњака, као што су ппжпњер Вра- 
голов, Knciih и Вукановић n други, и то je био 
узрок катастрофи. Поред тога пословп су се да- 
вали фамилијарно, кумовски n протежирани су 
апацпопалпп елементи. 

1^осподо, једна од најгадпијих ствари и што 
je чинило рђав и пајтежи утисак, то je да je увек 
оило несрећа и да je и до сада било погибија, 
али да нико од одговорлих и управљајућих лица 
пије био кажњен. Узрок je томе и тај што се ис- 
траге воде фамплијарпо n колегпјалпо, инжињер 
инжињеру суди, дају своја мпшЛ)еша n ппкад ппко 
ne буде кажњеп. У Варешу код високе nelm ПО- 
гинуло je три радппка, ту je бпо инжињер То- 
мец; a погинули су радпици од raca и једно дете 
na јавном промету од електричне жице; то врло 
често бива, али се вечито каже да je то услед ne- 
зпања, те позптива, те пегатпва и ВИКО ne од- 
говара за те попибије. 

1"осподо, погибија je било у свима рудпицима, 
пегде мање a пегде више, али ова necpeha где je 
погипуло 137 радника мнслим да заслужује вели- 
ку пажњу IH да треба да се њоме позабавн и На- 
родпа скупштипа, јер нам то палаже и сам факат 
што се за то запптересовао и лпчпо Њ. В. Краљ 
И Краљевска Влада, a позабавила се њоме и цела 
наша јавпост, која je прилозпма помогла, јер je 
ову несрећу сматрала пацпомалпом, na с тога ja 
n упућујем ову иптерпелацију. 

Господо, у оваквим стварпма кад до1)е до 
националне necpehe мора да се реши питање ne- 
марпости, која долази отуда што je све mame ру- 
дарство груписано у једним рукама. Рударско 
сатпиштво треба да спада илн под Мипнстарство 
трговине n ппдустрије или под Мпппстарство no- 
лиције, a не да спада под кадије у Министарству 
шума, Братипска благајша, тај завод за осигурање 
рударских радника, on се исто тако налази под 
управом истог ресора Министарства, те je na тај 
иачпп потпуно ynpoiiaiulieno. Само у једпој банци 
у Сарајеву пропало je око 2 мплиопа днпара и 
управпи одбор одузео je 35% пепзије свима пен- 
зиописанпм радпицима. Приликом овога xohy да 
папомепсм г. Мипистру који треба да прибави 
податке да n акцпја за спасавање nnje успела. 
Што се тиче лекарске акције ona je успела, али 
нажалост она je била клспа, спасао се само једап 
човек. Нека се исппта какиа je била стручпа ак- 
unja. .Г. Мшнистар шума и рудника биће у могуК- 
поста да утврдп да су инжињбри пз Брезе Доје- 
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чански, Фрапц Јосип и Костраншек са жандарме- 
ријским поручником Димитријевићем дошли пот- 
пуно гтијани, лумпујући 36 часова у рударској ка- 
сини у Брези и потпуно пијани прбдузели спаса- 
иаи.е. 

Госиодс, ми треба да тежимо престижу ma- 
шег рударства и угледу његовом. Алн свс; ове до- 
садашње комиаије н анкете IKJ пбгибијама бнле 
су umne иижињерско-колегијалие и вечито се 
констатовало да су криви omi који су погинули. 
Што сс тиче помоћи пострадалима, та се noMoh 
указала прво са највишег места, од стране Њего- 
вог Величанства Краља и народ je на томе наро- 
чнто захвалан. Затим je указана - помоћ од Бано- 
винске управе, Краљевске владе н од народа из 
целе држапе, n ja ca захвалношћу могу констато 
вати, да je дошло највише помоћи из прекуманов- 
ске Србије и Београда. Породице које су помог- 
нуте том iio.Moliii нарочито су благодарне и mi- 
rnoj штампи, која je регистровала тај дога1)ај опа- 
ко како он и заслужује « дала му onaj значај KOJI; 
on има. 

Господо, господину Министру шума и руда 
ja бих ставио у дужност да се побрине и за ста- 
ње осигурања рударских радпика са Братинским 
благајнама. Ta je установа na рубу пропастп те 
да господнн Мппистар одвојп то осигурање o.i 
свога ресора n да га води Мипнстарство социјал- 
ие политике под извесном коптролом Мипистар- 
i-тва шума и рудника. Да се нарочито регулишу 
пензије свих рудара, како су закопски проппсаие 
и да се ne одузимају стечена права. Очекнвзња 
onora краја и опих спротих породица које су 
остале Јиза погинулих рудара јесу: да ће крпнци 
катастрофе бити кажњени и да lie Краљевска 
илада као споменик изгинулим рударима подићи 
средњу рударску школу, где би се спповп uo- 
гинулих радника могли лакше да школују, a та 
школа могла бп да буде издржавана од четири 
најближа рудника: Какањ, Бреза, Вареш и Зеница. 

Верујући да lie господин Министар учинити 
у администратинном погледу са своје стране ко- 
ликр може, ja hy приликом претреса ове интер- 
пелације уверити све вас да се у нашем рудар- 
ству радило и ради паопако. 

Потпрстссдипк др. Коста Поповпћ: Молим 
rocno;nma Министра шума и рудника да се пз- 
јасни да лн прима хитпост. 

Мшшстар шума u рудника др. Милан Улман- 
ски: Примам хигшост пптерпелације. 

Потпретседник др. Коста nonoBuh: Господин 
Министар шума и рудппка примио je хитност. 
Прима ли Народна скупштина тражено првенство? 
(Прима). Објављујем да je првенство за ову nn- 
терпелацнју примл>ено. 

Изволите чути дал.е. 
Секретар Анте Ковач (наставља): Г.г. Mina 

Димитријевић m другови, народни послаппцп, у- 
пућују интерпелацнју na г. Мпнистра трговипе n 
индустрије o извозу и откупу опијума и траже 
ла joj се npnana приепство (Нпдп прплог). 

Потпретседиик др. Коста Поповић: Има реч 
r. Мита Димитријевић да образложи тражепо пр- 
венство. 

Мита ДимитриЈевић: Господо пародни посла- 
ници, у Јужној Србнји цепе пол.опрпвредпнм про- 
изводима падају као и свуда Taj пад цена пољо- 
привредннм пропзводима морамо прпмптп као пз- 

раз кризе са всликом жалош11у, али ако пад цена 
ипје само израз крпзе него и пзраз спскулације, 
дужност je nama у овоме Дому да се постарамо да 
та спекулација ирестапе како би «арод од пољо- 
привредних пропзвода од којих жи-ви добио праву 
цену. 

Посподо, парод у Јужној Србијп впше не живп 
од дувана, јер су му цеие и сувише пале. Има је- 
дан артикл којц je био извор његовог великог бо- 
гатства, a то je оппјум. To je једап артпкал који 
изискује најтеже папоре и много брнге. Ja овде 
хоћу да пзнесем ову интсрпелацију после неуспеха 
свнх наших апела, ево већ од годину дана учиљених 
господи миппстрима трговппе n ппдустрије, и то 
како од стране нас Јтоједпних послаинка, тако и од 
поједпних људи који се баве трговппом опијума. 
И ове je остало без резултата. yiiyhyjylin на да- 
пашљег r. Мпппстра трговине и ипдустрпје г. Де- 
метровића ову интерпелацију, као последњи апел 
молимо ra да то питање једанпут дефтштивпо ре- 
ши, у шта се сигурно падамо, потто г. Де^етровића 
позпајемо као врло епергпчног човека и у другим 
ПОСЛОВИма, те га молимо, да нареди, да се једанпут 
престане са спекулацијом на овако једном важном 
артиклу. Врло je добро вама свпма, посподо, no- 
знато, да се оппјум не продаје слободно, него да 
се тај артикал продаје n пзвози, на свој начпн no 
копвепцпјп потврђеној у Друштву парода, n nc- 
клЈучиво од саме државе, која ra кшшчно откуплзује, 

11арод шема права слободног извоза, већ je уста- 
псвљено да »Призад* узме на себе дужност откупа 
опијума од народа, Међутим, господо, Прнвилего- 
вапо нзвозшо друштво, пли скраћепо »Призад« ne 
впши то, него je оставило народ сам себн у овнм 
тешкпм критичиим дапима, кад му се тражи пореза 
n кад мора да иађе поваца откуд год зпа, na се 
детава n TO дапас, да се за продају јавља један 
једини купац, фирма Шалома пз Солупа. Ta се 
(j)iip.Ma једино јавља као купац, стога уместо да 
плаћа нормалпу цепу од 400 до 450 дпнара no ки- 
лограму, ona ra узима у безцење, плаћа народу за 
килограм оппју.ма esera 100—150 дипара. 

, Првеиство ове иштерпелације ие тражпмо из 
разлога политичких, пего једппо у жел>и да иза- 
зовемо у откупу опијума иптервепцпју r. Мпнистра 
трговппе и ппдустрије, и то што пре, тако, да та 
пнтервенцпја дође још сутра, јср народ уместо до- 
бре цене под страховитом спекулацијом једног је- 
диног купца продаје овај свој артикал за жллоону 
цепу од 100 дпнара. 

Упућујући пнтерпелацпју са својпм другови- 
ма, MU се падамо, да he г. Министар трговипе n 
пндустрије својом мптервепцијом датп могућностп 
да се na тај начин стане тој спекулацпји на пут, и 
да својом нзјавом овде у Скупштини пресече ту те- 
шку, ужасну н разбојничку спекулацпју са откупом 
оппјума од народа у Јужној Србпјп. Поредтога има 
још нешто mio бп замолили г. Министра да прпмп 
као нашу сугестију a ro je: Зашто »Призад« ne 
искоришћује у откупу опијума одобрепи кредит од 
Централног бироа у Цариграду као н одобрени 
кредит код Народне банке. Мисли ли г, Министар, 
да je потребно благовремспо објавити нормалне 
цене народу како би он био потпуно обавештен o 
правој ценп тога производа, као и сматра ли да 
треба наћп пута и качина да се елиминирају пре- 
купци опијума и да се омогућп његов откуп neno- 
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средно од произвођача. Иајзад, зашто се ine отворе, 
поред Скоиља, као фклијале »Призада« за откуи 
опијума и друге откупне станице, где успева опи- 
јум као iino су: Кочане, Штип, Велес, Струмица 
и Кавадар? 

II, господо, no овоме питању, мн иародии no- 
сланици са Југа, морамо да учџнимо још једну бол- 
ну констатацију. Спекулација на опијуму ишла je 
толико далеко, да je данас no томе отворена једна 
читава корупциоиашка афера, у коју je увучена 
преко директора филијале у Окопљу и сама Хи- 
потекарна баика. Нс улазећи у то ima he донети 
суд no roj афери/ми, народни послаиици са Југа, 
другоии моји n ja, молимо г. Мшистра у духу еа- 
шег тражења хитности и првенства само толико, да 
одмах учиии своју интервенцију за прекид ове не- 
досшјне спекулације на тако важном артиклу као 
што je опијум, који no конвенцији није у рукама 
иарода и слободне 11>егове трговине, иего се мора 
no моивеицији да откупљује na начин како je то ре- 
чеио преко Привилеговаиог друштва за извоз зе- 
маљских производа, дакле преко »Прнзада« које 
једино има право na ову трговину. 

У цил>у заштите земл>орадиика, a у жељи да 
до те интервенцнје г. Министра још данас дође, јер 
je сваки дан губитак за народ, ми молимо г. Ми- 
иистра да ову хитност прими само у толико шго бп 
одмах, овде у Скупштини, дао изјаву, да he протав 
спекулацнје у огкупу олијума у oe3ue:be учинити 

■своју одлучну интервенцију. 
Потпрстсгдник др. Коста Поповић: Реч има 

г. Министар трговиие н иидустрије да се изјасни 
0 тражењу хитиости. 

Министар трговкне и индустрије Јурај Деме- 
тровић: Господин интерпелант и другови, који су 
поднели ову интерпелацију, покренули су у испини 
једно важно и хитно питање, једно питан»е од ве- 
лимог значаја no наше јужне крајеве. Мени je, 
господо, мило што одмах могу дати сва потребна 
обавешгења и one изјаве, које г. интерпелаит и 0С- 
тали вародни посланици из јужних крајева од ме«е 
очекују. 

.Ja са.м већ извгштен o томо да се иа Југу врши 
једна недопуштеиа спекулација у погледу купови- 
не опијума. Међутим, морам да кажем да постоји 
•само монопол извоза и да према томе није било 
Morylie предузети неке закон:ке мере прогиву оних 
спвкулшата, који су опијум откупљивали no 100 
или 120 дииара један килограм, јер je унутрашња 
трговнна с опијумом слободна. Стога се указује 
као једина могућност да се то питање реши на 
правилан начин, mro ће се држава преко своје уста- 
пове, Привилегованог друштва, појавити на тржи- 
шту и произвођачу дати једну примерну цеиу за 
iberoB продукат. Ha мој предлог, којп сам изнео 
пред Министарскм савет, донета je одлука да се 
одмах приступи откупу опијума у јужпнм краје- 
вима и то na базн цене од 25.— динара за јединицу 
морфина у килограму опијума, што значи да lie се 
з,1 опијум са 12% морфш.а дати .'-■00 динара no јед- 
иом килограму. Разумс се ова цена nocrenefno се 

, повећава према проценту морфииа. 
Све тешкоће у рсшавању тога питагБа саспојале 

су се једпно у обезбеђењу средстава која: су no- 
требна за куповину коју треба извршити. Тешкоће 
су у томе погледу што су прс иптегралпог завођен>д 
овог режнма n прпмспе копвепције са Турском, npe 
1 јапуара ове годипе, бпли извезепп велики стокови 

ошиЈума у инострапство, тако да продаја ne иде 
опим темпом, како би ипаче требала да иде да тих 
стокова пема. Укупна потреба фабрика алкалоиде 
Износи годишње 250 хиљада килограма. Ми п Тур- 
■ака подмпрујемо ту потребу са 80%. Оии великл 
стоковн, раније извезеии, омогућили су да се до- 
тичне фабрике снабду својим потребама, те према 
томе продаја не може да иде оним темпом ка,ко бп 
ипаче ишла. 

Рачунало се да ће се у гоку OBfi године ситуа- 
ција у погледу продаје поправити na могу упа- 
пред да кажем, да у колико he се ситуација по- 
правити, то јест у колико he уз боље цене да 
се изврше продаје опијума у већем обиму, мо- 
lin lie се помишљати na повећање откупних цсна 
које су сада предвиђене. Према томе, господо, 
ja сам се заеада задржао само na главпим пита- 
ibiiMa, ne додирујући све one стварп које je г. ИН- 
терпелант у интерпелацији навео, али бих био у 
стању да дам одмах и сва друга обавештењз, тако 
да се впдп како je читав nocao рађен, и шта би 
имало даље да се радп. Најважније што r. интер- 
пеланта још иптересује, то je како he се вршити 
откуп. И у TOi\i погледу издата су наређења да от- 
куп врши филијала Призадова у Скопљу. Али не 
'Само Ирнзадова филиЈала у (ЈмоплјУ као што je 
било прошле године, него и потребан број откуп- 
нпх стапица. Ha raj иачин hj се у испши обезбе- 
дпти одговарајућа цена произ&ођачу, те lie се, ми- 
слим, елимплпсатн спекулапти који односе велики 
профит, a у складу са целокуппом државном поли- 
тнком која иде за тим да произвођачу оепгура 
mro Belie цене. 1"оеподо, дајујш ово обавештење, ja 
мислим да je г. интерпелант потпуно задовољан, да 
je постигао резултат који je желео да постише са 
иитерпелацијом и ja мислим да г. интерпелант може 
да одустане од тражења хитности за интерпелацију 
jep'je све то mro тражи neii решено И мере су од- 
ређене, пошто je Миннстарски оаоет допоо одлуку 
како жели г. пнтерпелапт n Народна окупштииа. 

Ja према томе молим да г. интерпелант оду- 
стапе  од хитпости. 

Потпретседник др. Авдо Хасанбеговић: Има 
реч г. интерпелант да изјави да ли одустаје од 
тражења хитности, 

Мита Димитријевић: Према оваквом обаве- 
штењу г. Мппистра, ja ее радујем да ее ехватило 
све ono mro смо ми у namoj интерпелацији из- 
нели, a поглавито mro се тиче откупних станица, 
ие само у Скопљу пего n у свима местима где 
рађа опијум. Од једнога решења до извршења 
има често пута већи и краћи корак. Потпупо сам 
задовољан са одговором и одустајем од хитности 
под условом да од pemen.a до нзвршења буде јед- 
na Hoh. 

Потпрстссдит; др. Авдо ХасаибеговиЈи 1 ib- 
nrro je г. пптерпелапт одустао од траженог np- 
вепства, изволнте чути даље интерпелације. 

Секретар Анте Ковач (чита): Г. др. Светислав 
Хођера, народни посланик, ynyhyje интерпела- 
цију na г. Mmmcipa унутрашњих послова o nana- 
ду на претседника рпштине Барске и тражи да joj 
се призна првенство (Види прилог); 

Иотпретссдиик др, Авдо ХасанбеговИћ: Има 
реч народни посланик г. др. Светислав Хрђера да 
образложи тражено првенство. 

Свегислав Xoljcpa: Господо народни послапи- 
ци, поднео сам интерпелацију na г. Министра упу- 
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трашњих послова зиог Једпога зверскога злостан- 
љања од стране жандара под командом једнога 
жаидармериског капетана иретседиика општине 
у Бару у Зетској баиоштн. Срескн начелник, који 
je сис ono удесио, наредио je да му жандармн 
доведу претседника општине из Старога Бара у 
Нови Бар, који je далеко 4 километра и кад je 
ивај тражио да иде аутомобилом, они су почелн 
да га бију кундацнма; најзад га je капетаи повре- 
дио сабљом no главИ) један жандарм бајрнетом 
повредио га je у ле1)а ii избио му зубе, и тако 
крвавог одвели су ra у среско начелство, где и 
сада лежи na влажном бетоиу. (Мплош ДраговиИ: 
To je скандал!). Господо народни послацици, ono 
mije са.мо један случај, има миого случајева na 
које смо ми Beh указали и o њима подносили ин- 
терпелације на г. Министра унутрашњих послова, 
али ми нисмо добили na то иикакав одговор. Ja 
Ку само да вам спомешем неколико примера: ирво, 
у Госпићу je пребијеи од стране једног жандар- 
мериског поручника један адвокат u оида кад je 
овај хтео да га тужи и кад je нитервенисао код 
среског начелника сенатор г. Петар Зец, онда се 
raj поручник дрзнуо да тужп сенатора за клевету. 
() тој ствари поднели смо иптерпелацију, али оиа 
није изнета na дневни ред. Друго, господо, друг 
Милош ДраговнК нападнут je у Пакрацу у хотел- 
ској соби од стране аолицијских агената и јед- 
иога жаидарма. 

() roj ствари, која се десила upe месец и no 
дана, ни до данас инсмо добили никакав одговор. 

Имате, господо, још драстичније ствари. У 
срезу Сански Мост рањена су два младића, једап 
je paibeii у ногу, друпи у главу. Ilo тој ствари ни- 
шта није урађено, mero je још срески иачелник 
донео пресуду, да, поред осталога, има да плате 
и 20 дипара за онај метак, којим су рањени. 

Овде, у Београду, десио се такође једап слу- 
чај. lipe 20 дана једиог члана наше странке 6д- 
вели су жандарми у V кварт, пису ra пријавили 
im писару, ни старешини кварта, него су ra од- 
вели у иодрум, пребили, и сутра дан пустили. () 
њему више me знамо шта je. 

Господо, колико јуче, примио сам једаи те- 
леграм из Хртковаца, којн гласи овако: „Прошле 
iioiiii no жандармеријској станици Хртковци ту- 
чеи н злостављан невин Иван Гајизлер нз Јарка 
ради изнуђавања прианања. Хитно интервенишите 
код мнпнстра Лазића и уложнте иротест. — Све- 
штеник Милетић — Јарак". 

Господо, ja сам навео неколнко оваквих слу- 
чајева, и o овим случајевима избегава се да ro- 
вори и пише и зато ти жандарми сматрају, да je 
власт с њима у сагласности и да могу терорисати 
народ како xoiie. To су кабадахије, то су људи 
који стварно управл>ају овом државом. Зато Вас 
молим, господине Мннистре, да примите ову хит- 
ност, да ми то питање жандарма једанпут реши- 
мо у iiamoj земљи. 

Потпретседник др. Авдо KacaiiOeroBHh: Реч 
има господин Министар да се изјасни o траженој 
хитаости. 

Мииистар унутрашњих послоиа Живбјин Ла- 
3Hli: Господо народни послапици, у име Краљев- 
ске владе изјављујем« да примам хитност, али no- 
водом навода у говору г. Хођере, као да се ни- 
шта ne предузима у погледу ствари, које се изно- 
се овде, морам изјанити ово. Не само да се npe- 

дузима иоступање no ономе, што господа посла- 
ници овде изнесу, него се то ради и кад се по- 
жале и најобичнији грађани, н према резултату 
извиђања поступа се no закону. Ова ствар, која 
je предмет интерпелацкје и која се односи ma су- 
коб изме{)у среског начелника и заступинка прет- 
седника општине у Бару... {Мплош Драговик: Што 
i a ne смеиите!) одмах je узета у иостуиак чим се 
за то сазнало; инспектор je ono тамо н вршно 
извиђања. {Мплош Драговии: Je ли суспендован 
срески пачелннк:'!) Господо, свакн незакоиит слу- 
чај, који се извршн, извиђа се н ко се огреши o 
закон, бива и  подвргнут одговорности. 

Ja жалим, што je r. Хођера жандарме, уоп- 
штавајући понеки случај, окарактерисао као раз- 
бојнике и кабадахије. 'io су чувари реда и мира 
у земљи и no границама. Оии пину у roj служби 
реда, мира и безбедности и не заслужују да се у 
овоме Дому o њима тако говорн. {Милош Дра- 
roisiih живо протестује). 

Потпретседник др. Авдо Хасанбеговић: Го- 
сподиие Драговићу, опомињем Вас иа ред. 

Господин Мииистар ирнма хитност ове ini- 
терпелације. Прима ли Народна скупштина? (При- 
ма). Хиппост je примљена. Изволите чути даље. 

Секретар Анте Ковач (чита): Г. др. Иван Лои- 
чаревић н другови, иародни посланици, упућују 
ннтериелациЈу na г. Мииистра унутрашњих по- 
слова o иротивзаконнтом иоступку пачелиика 
Среза беловарског и траже да joj се призна np- 
венство (Види прилог). (Милош Драговић: To je 
срамота шта се ради! — Светислав Хођера: Ue- 
маш коме да се жалнш!) 

Потпрегседнин др. Авдо Хасанбеговн!!: Го- 
сподиие Драгови^у, кажњавам Вас писменом ono- 
меном. 

11ма реч г. др. Лончаревић, да образложи тра- 
жено првенство. 

Др. Иван Лончаревић: Господо народни no- 
сланици, кад je недавно у буџетској дебати наш 
посланички друг Никола HHKHII жигосао посту- 
иак управних и полициских oprana, увредио се r. 
Министар упутрашњнх послова и замерио му да, 
износе!1И овакве случајеве, изврће палнчје наше 
јавне управе и да приказује oprane јавпе управе 
као рул>у, a ne као државие чтновнике. 

Образложавајући хитност ове интерпелаци- 
је, a поучен искуством послашичког друга Ники- 
ha, ja ћу, господо, данас изнети ме паличје иаше 
јавие управе него њезино лице, како ono, на ве- 
лику жалост народа, у иашим крајевима изгледа. 
Да ли je то лице, господо, озбнлшо, како то про- 
писује § 95 Закона o унутрашњој управи или je 
то лице трагикомично, нека o томе пресуди На- 
родна скупштииа. 

Ha Духовски попедељак о. г. у опшгиии Ра- 
ча, С1)ез бјеловарски, срески начелник Грегурек 
дао je ухапсити петорицу сељака са мотивацијом 
да iimpe лажпе и тепдепцнозпе гласове. (Свети- 
слав Kohcpa: Ми смо антидржавни у овој држави!) 
Када се бјеловарски адвокат r. Мијо Деркос за- 
иптересовао какви су то тенденциозни и лажни 
гласови које cv ти сел.аци ширнли и због чега су 
они ухапшени, онда му je срески начелник изја 
вио да су тн танденциозни гласови у томс, да су 
сељаци изјавили да je Државни савет Краљевине 
Југославије у једном њиховом спору са жупннком 
невинарским поступио no закону и редовпом no- 
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ступку управних судог^! a не на интервеицију на- 
родиог послаиика г. Стјепана Шифтара. To je, 
господо, разлог, то je крииица због које су ти 
сељацн ухапшеии. Срески начелник, господо, био 
je, морам да кажем, толико неозбиљан да се je 
усудио да oiiOMC адвокату изјави: „Ако ови се- 
л>аци признају да je пресуда Државног саиета 
Краљевине Југославије заслуга и дело г. Стјепана 
Шифтара, ти ће сел.аци одмах бити пуштени на 
слободу." 

Господо, из овога и онако кратког резимеа 
садржаја интерпел.ације јасно je, да треба хит- 
иост њену upe свега примити. .Ia ту хитност, го 
сподо, не тражнм од г. Мнннстра унутрашњих 
послоиа, јер je mi небројено пута показао, да му 
je сасвим свеједно да ли органи јавне управе слу- 
жбу своју у смислу Закоиа o унутрашњој управи 
вршс озбил.ио н достојанствено или исозбиљно 
и трагикомично, како je то урадио и срески иа- 
челннк у Бјеловару Грегурек. Ja, господо, хитност 
тражим од Народме скупштине, јер сматрам да 
њој не може да буде свеједно да ли сс државна 
власт злоупотребл>ава у партијске сврхе и да ли 
иеко, тобоже ттитећи и дижући ауторитет члаио- 
ва овога Дома, државне и народнс интересе под- 
вргава руглу и срамоти. 

Потпретседтт др. Авдо Xacaii6eroBnh: Јесте 
ЛИ одустали од тражене хитности? 

Др. Иван Лончаревић: Нисам, ja сам рекао 
да хитност тражим од Народие скупштипе. 

Потпретседник др. Авдо Хасанбеговић: Мо- 
ли.м господниа Министра унутрашњих послова да 
изјави да ли прима тражену хитност. 

Миипстар унутрашњих послона Живојин Ла- 
зић: У нме КралЈевске владе изјавл>ујем да при- 
мам ову х^нтиост. 

Пптпрстссдптс др. Лвдо Хасанбеговић: Го- 
сподин Министар унутрашњих послова у нме Кра- 
л.евске владе примио je хнтност. Прима ли На- 
родна скупштина тражену хитност? (Прима). Об- 
јављујем да je хитност примљена. Изволите чути 
дал>е. 

Секретзр Аите Ковач (саопштава): Г. др. Ми- 
лан Метикош, народни посланик, упућује интер- 
пелацију на г. Министра трговине и индустрије o 
заштити презадужених обртника и снтинх трго- 
ваца  (Пиди  прилог)! 

Г. др. Мнлап Метикош, народни посланик, у- 
пућује интсрпелациј\' na г. Миинстра војске и 
морнарице o погибији наших грађана од стране 
пограпичпе страже СВиди прилог); 

Г. др. Милап Метикош, народни посланнк, у- 
пућује интерпелацију на г. Министра финансија o 
неправдп noMHibenoj уредбом o смањењу додатка 
na скупоћу удатим женама бродараца Поморске 
и речне пловидбе (Види прилог); 

Потпрстсединк др. Авдо Хасаибсговн!): Све 
прочитане интерпелације доставиће се надлежној 
гпсппдц Министрнма. 

Изволите чути  извештаје г.г, Министара. 
Секретар Анте Ковач (саопштава): Г. Mimm- 

стар унутр. послова извештава да he одговорити 
кад прикупи потребне податке иа интерпелацнје 
иародиих посланика: г. Ловре Кнежевића и дру- 
гова o прстављању пакленнх машина у простори- 
јама дневника „Хрватска стража"; г. др. Мпколс 
Кешсл.евнћа o регулисан>у имовинских одиоса HO- 
MO присаједињених сеоских општина граду Вео- 

граду; г. др. Милана Метикоша o иеиравилности- 
ма код поновних општикских избора у општини 
Трата; г. др. Милана Метикоша o неисплаћивању 
noMoliH општинској управн у Пољани; 

Г. Министар трговине н иидустрије извешта- 
ва да he na иитерпелацију r. Милоша Драговића 
о узроцнма трагичне смрти Ста«ке Диклшћ, учи- 
тељице рада, одговорнтп кад прнкупи потребне 
податке. 

I". Министар пол.оприврслс извештава да he 
na ннтерпелацију г. др, Милана Метикоша o са- 
иацији прилика Савеза сел^ачких хрватских за- 
друга у Загребу одговорити кад прикупи потреб- 
пе податке. 

Потирстссдпик др, Авдо Хасанбеговић; Ови 
нзвештаји  примају се на зпап.е. 

Изволите чути издаван>е суду г.г.  послаиика. 
Секретар Анте Ковач (саопштава): Г. Миин- 

стар п|)авде тражи овлап^ење за продужсње кри- 
вичног поступка против народпнх посланика г.г.: 
Illaiinpa Алилови11а за дело из § 167 одел.ак 1 Ka- 
зненог закоиа; Димитрија Вујића за дело из §§ 
247, 297, 18] и 318 Казненог закона; Бранка Чор- 
бића за дело из § 297 Казнеиог закоиа; Јосипа 
Стажића за дело из чл. 52 Закоиа o штампи; др. 
Глигорија Ta/i uha за дело из § 302 Казненог за- 
кона; Божндара Главичког за дело из §§ 167 и 297 
Казненоц закона; др. Глигорија Тадића за дело из 
§ 302 Казненог закона; Јована MnrpoBiiha за дело 
из § 397 Казненог закона; Милорада Ошића за 
дело no предмету кривице часника Општине гра- 
чаничке: Милнвоја Ђ. ИсаковиЈта за дело нз § 310 
Казненог закона; Јосипа Стажића за дело из § 297 
Казненог закоиа и чл. 52 Закопа o штампи; др. 
Хаиса Мозера за дело из §§ 369 и 371 Казиеног за- 
кона; др. Драгутина Kocrnha за дело из чл. 4 За- 
кона o заиггити јавие безбедности и поретка у др- 
жави; Стјепана Вал.авеца за дело из чл. 1 тачке I 
и 2 n 6 Закоиа o заштитн јавпе безбсдиости и 
поретка v држави. 

Потпрстссдиик др. Авдо Хасанбегови!!: Ови 
захтеви г. Мипистра правде ynyTiihe се Имуннтет- 
пом  одбору. 

Изволите чути отсуства г.г. народних по- 
сланика. 

Секрстар Лмтс Ковач (саопштава): Г. др, 
Бранко Бараћ, народни посланик, моли за отсу- 
ствр од скупштинских седница до оздравл>ен>а| 
пошто je оболео. 

Потпрстседиик др. Авдо ХасанбсговИћ: Одо- 
брава ли Пародиа скупштина тражено отсуство? 
(Одобрава). Објављујем да je тражено отсуство 
одобрепо. 

Изволите  чути  молбе  и  жалбс. 
Секретар Ачте Копам саопштава ivie/iehc мол- 

бе н жалбе: Димит^ја Михаљчеоског, инж. Милаиа 
Illere, Константина Хајдењака, Марије A. Воговић, 
Лаз. В. Радомирова, Општине Средн.о-Речке, Вла- 
дислава Протића, Душана Милорадовића, Флорп- 
јаиа Вибала, Марије удовс Бојића Драгића, Ни- 
коле Ж. Ђор^евЈНиа, Александра С. Стојаиовића. Pa. 
фаила Н, Божичковића. Благоја Стоиљковића, Kap- 
ла Теодора Грубера, Бракислава HBanoBiiha и лр., 
Јозефа Т. Покорног, Блаж. Храбарова, Стане Bajuh, 
Десанке A. Милошеви!], Иве Чнжек, грађана Onumi- 
не мојковачкс, Обрена Мијаиловића и др., Тиосава 
Јокића и др., Божидара Николића и др., Удружсња 
студената матемаппара, Миленије Бујошевић, Kp- 
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стпие Пртењак, Милете Павловића, Василија Б. 
Максимонића, Рајне МилетиИ, Љубице НЗнежевић, 
Франса Cajcji; ;i;ui, Мице Љ. Бојовић, Видосаве Р. 
Марковкћ, Mareje Милојевића, Ваоилије Живић, 
Лепосаве Недел>ковић, Андрије Чани, .lome Пета- 

nilia, Ми.шиоја ,/Iayiiu:>iili.!, Љубице Лоачар— 
Дратојевић, Војина М. Павићевнћа, Алексе Петро- 
i:.ilia, Димитрија Бегоиића, Ммлорада В. Вујовића, 
Општинске управе Липовац, Стјепана Домјана, 
Олге Марчић, Тодора Беловодског, Добриле Ша- 
рић, Јелеие Атанацковић, Милице Камачке, Драги- 
ше Митић, Николе М. Беадера, Розалије Руднички, 
Марице С. Рад&њић, грађаиа Општине соколске, 
Марина KocoBiiha, Општине цсрске, Ивана М. Кне- 
жевића, Ивана С. Кнежгвића, Иввна Шинковеца, 
Љубомира Ж. Марковића, Нинка Чипина, Јелене 
Кун, Јанице В. Тнодсровић, Шанлора Валчића, Иг- 
њатија Видовића, Јелене Руста, Милана С. Јовића, 
Радула Јоваиовића, Обрада Ђ. Ђвкића, населуеника 
са молоиије Добровол^ачко село и Жедник, Андрије 
М. Лекића, »Kpevuih« — Деоничррско друштво .'Ji- 
греб, Аидреје Крамера, Maje Ж. Костић, Даринке 
A. Петровић, Живкс Р. Филипрвић, Наде Пехар, 
Bace В. Велимкровића, Светомира Т. Нед«љковића, 
ВлЕсшмира Милииковића, Ннколг Ј. Боровића, Cno- 
јана Ј. Гајића, Драгоја Гргића, Лосипа Безлаја, 
Ђуре Радановића, Томе Митића, грађана Општине 
сибиичке, Шакгг Пајић и др., Алексе Ђурнчковић 
ii др., Павла М. Милетића, Катарине Нешић, Рад- 
мцле Сп. Јотића, Виргииијс Ј. Лецу, Стојана В. 
Јевтића, Јакоба Лорбер;', Франца Иваишека, I\o- 
брисава Аранђеловића, Антона Нацаста, др. Ште- 
фана Рајха, Косте Ђурђсвића и др., Анете Р. Ми- 
л^вновмћ. Николе Јевтића, Суље A. Фафунића, Ми- 
лаиа Најдановића, Теодора Михаиловића, Милана 
г" Бож^вића Vpoma Парушића, ивчнл Вајтхиузе- 
на, Добриле В. Тонкић, Јована В. Стансјевића, Ане 
Мррокини, Хзшије Косовићп, Cape Kopah, Славка 
Миљковића, Олге и Ирене Магдић. Крсманз .laho- 
вића, Влаже Вељанавића, Ва^илпја Ђуричковића, 
Нкколе В. Проркурникова, Милана Стефаногшћа и 
др., Драгупгаа Стануга, Милаиа Д. Јанковића, Во- 
јислава С. Павловића, Миле Жура.ј. Радивоја Си- 
биновмћа, Јована Глиповића Иве Рађеновића, Je- 
лено П. Рулзове, Лазара Настића. Mapnie Микла- 
ушић. Слободана М. Шимонића. Раде Гвока, Ма- 
рије Хладник, Марка Андрића, Ма.јоша М. Пепо- 
вића, Наталије Гајић, Стаменка Г. Павловића, Ва- 
сиљка Илића, Велимира Ђ. Димитријееића, Лере- 
мије Рашковића, Севде М. Никрлић, Даринке Стан- 
ковић, Војислава М. Калановића, Арсена Веизели- 
деса, Љубице К. Ђорђевић, Мармје С. Савић, Со- 
кола Вучковића^ Даринке Илић, Пср~иле Г. Костић, 
Софи.јанке М. Ристаћ, Радојке Jh. Цватковић, Се- 
рафима Стоиљмовића^ Милице Т. ЂорК:вмћ, Злрав- 
ке Ђ. Тричковић, Таске Сп. JocaiHOBTih, Сандс П. 
Стевзновић, Софије Кала«, Милице П. Маркоше- 
iM'ii, Божанс Б. Јовановић, Милана Н. Лазовића, 
("rane Д. Петровић, Неде СтаноЈевчћ, Ланице Р. 
Јзтић, ФраЈ^е Војска, Рефика Вехташа, Стеваиа П. 
Наодовића, Љубомира Радисављевића, Аикс Ра- 
лић, Лазара Прале, Влаготе Кадовића, Анастасл Д. 
Пешика, Ива^на Радел^ића, ЖивоЈЈгга Јовановића, 
Лазара Ковачевића, Викт.ора Стамаћа, Луке Ј. Бу- 
латовића, Велисава Милојевића и др., Мице М. Жи- 
взнов, Лепосаве Мајер рођ. Доиић, Абида Бешића, 
Светолика М. Ристића, Лулнјане Попови1ј, Олге Но- 
ваковић, Аие Ј, Стајић, Стакке Домјанић, Антоиа 

Јаворнишва, Перле Маркагги, Ивана Тунковића, 
Барице Стипетић, Јелице Саболић, Mapu je M. Ра- 
чић, Радојка Милашиновића, Јулије Моргенштери, 
Косте Љубојевића, Миле Косановић, Марка Кла- 
iuu>a, Ђураћа Богдановића, Марка Богдаиовића, 
Лазара Николића, Мпхаила Трбојевића, Миловаша 
Поповића, Моме Богдановића, Лазара Галијаса, Со- 
фије Трбојевић, Миле Сабиљака, Јосипа Аладића, 
Давида Бркића^ Стеве Поповића, Анђела Гавра- 

iHinha, Аидрије Антонића, Кирила Косулондића, Спа- 
соја И. Ћетковнћа, Јосипа Богдановића, Милице Т. 
Нововић, Петра Чанчеревића, Cane Јевремовића, 
Милоје Ми1а)овића, Санде Л>. Савић, Божидара 
ГТо-п-Антића, Стојилжа Божиновића, »Ферум« д. д. 
Суботица, Лудите М. Лаиов, Фраица Божића, Јо- 
сипа Ловрића, Миленка Пјевчевића, Алемсандра 
Томића, Жинка Коларо, Живкс Милић, Марије То- 
доровиИ, Данила Станмовића, Илије Д. Мандића, 
Manije Бенца4 Момира Ileuiiiiia, др. Рудолф^а и 
Виктора Хембергера, Душана Петровића, Јосипа 
Гутпелета, Милорада Јевтића, Ђорђа Кнежића, Му- 
харема Куршумовића, Ane Алојзија Прнставец, Аи- 
тоиије Безића, Ђукана Ћулафића, Државне rta- 
родне школе у Умин Долу, Михаила Пајића, Pa- 
доша 15. Костића, Милата Језеркића, Милосава 
Миљковића, Лазара Вуњака, Матнје Кордића, Томе 
Шандрка, Мите Крстића, Лазара Слијепчгвића, Ни- 
коле С. Јанићијевића, Јозефине и Јакоба Минцули- 
иић, Марије Стевановић, Јевте Србиновића; Фемке 
Тодоровић, Лепосаве I. Илић, Милке Ј. ПаунковнЈ!, 
Драгутина Стевановића, Ерминс Остоја, Мире Мнк- 
imili, Марка Миловановића, Милосава Бојовића!, 
Цветка Јаковљевића:, Мије Цвитковића, Лоснпа Ве- 
блеа, Исидора Гринфелда, Аие Новић, Милутина 
Попадића, Мплића Стаиића, Јосипа Мачуговића, 
др. Ивана С. Шајковића, Драгомира В. Ненадовића, 
Стеве Настића, Мнлоша Дпмигријевића, Ђуре Ра- 
.':aioBnha, Стјепана Сулића, Среске здравствене за- 
друге — Велика Плана, Стаиије Димитријевић, Ди- 
митрија Митића, Султана Стамеиковића, Маринка 
Јевтића, ФраП)е Кошара, др. Радослава Веш-Јвића, 
Сергија Катларова, Владе Миљковића, Благоја Та- 
ковића и др., Томе Атанасовића и др., Коце Тодо- 
ровић и др., Мартина Ј. Дидовића, Гаспаве Вука- 
динозић, Ивша Коштро, Димитрија Иванова-Лут- 
чеккова, Војимира Лукића, Иве A. Грбовца, Божи- 
дара М. Милићевића, Јаика Јовановића, Mape В. 
Арсенов, Пере П. Иванчевића, Наталије М. Жииа- 
H'OBHII, Вељка М. Јанчевића, Ђуре Новаковића, Ото- 
на Жупанчића, др. Лована Л. Панајотовића, Милана 
Ђурчића, Петра Преочанина, Савсте Филиповић, 
Петра Чамчаревића, Ji кмаиа Вукмановића, Божи- 
дара >I(. Ђорђевића, ФраЈБе Шимека, Љубице Бире, 
Рлдоја Милосављсвнћа, Божидара Филнповића, А- 
миие Рукавинс, Рафаила Т. Јеленева, Дартоже Лев- 
Tiih, Марнје Циола, Отилпје Пулкрабек, Фриде 
Вавпотић, Катарине Лакупсц, Максима Дрепка, 
Фрање И. Млинарића, Шпире Бучена, Јеврема 
МарковиКа, Леленка Жукића, Дссанке Прокић, Лзу- 
бомира Ђ. Расимовића, Стаиоја Милетића, Фраи)е 
Шуиша, Mape C. Жижић, Рихарда Шућића, Петра 
Рађеновића, Ике Чатаћ-Араповић и др., Блапоја 
Mimiiha, Аитуна Павића. 

Потпретссдиик др. Авдо Хасанбеговић: Саоп- 
штене молбе и жалбе упупиће се Одбору за молбе 
и жалбе. 

Изволите чугн разна акта. 
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Секретар Анте Ковач саопштава следе}1а pa- 
зиа акта: Удружен.а трговаца — Лозница, Савеза 
пекарских удружења — Београд, Удружења рат- 
иих иквалида — Тстаи., Вараждин, Иванец, Кла- 
п>ец, Савеза продаваца дувана — Београд, Удру- 
жсња ратних инвалида — Љубушки, Одбора др- 
жавних и самоуправших чиновника и пеизиоиепа — 
Панмево, Југословенског нопометног савсза — Бео- 
град, Удружења уииверзитетски адбразованих жеиа 
у Југославији, Савеза набавл.ачкнх задруга држав- 
них службеника, Удружења1 трафиканата за Сло- 
венију, Томе П. Ораовца, пенз. Београд, Удружења 
интелектуалиих радника у Југославији, Удружења 
трговаца за град и срез Срем. Мнтровица, Савеза 
приватиих намештеиика — Сомбор, Драгомира Ми- 
леккови}1а> Улружења власника зграда и земл>ии1та 
— Београд, Удружењаратпихииналида— Имотски, 
— Београд, Аутобускпх предузећа Приморске ба- 
ноаине, Савеза удружен>а бановинских чиновиика 
и службеника Kp.^beBnire Лугославије, Удружеља 
млинске ипдустрнје у Београду, Удружсиза млинске 
индустрије у Београду, Задруге аматера тон-филма 
— Београд, Удружења ратиих иивалида—Имотски, 
Омиш, Книн, Сплит, Шибеи^к. Удружења иителек- 
туалттх радиика Југославије, Улружеи>е мало-про- 
дгиваца дуватга — Сарајево, Аитуна Алберина, У- 
дружења угоститеља за Срез пожаревачки, Пол.о- 
привредног удружења за Баиат, Удружења ратних 
инвалида —■ Алекоинац, Дрниш. Биоград н/м, Јо- 
сифа Крауса, Трговачке коморе Београд, Друштва 
»Кршћаиока шола« Љубљана, др. Јосипа Палчићл, 
Савеза удружеи>а југогловенских градитеља-пра- 
hcBHnapa — Београд, Удружеља пензионсра Кра- 
л>евине Југославије — Сомбор, Клуба иивалида о- 
(bmuipa и ратника ратом осак-пћсиих — Београд, 
Власпика ауто-таксиа Зетске башовине, Општсг 
радничког савеза — Дубровкик, Лугословеиског 
националиог радничког оиндиката — Београд, Рад- 
иичке коморе — Нг^ви Сад. Удружења ткс^пму. 
уметникд — Бесград, Удружења трговаца зл Жа- 
бал>сии срез. Водае задоуге за мелиорацију Скоп- 
ског поља, Лелене Б. Стеваиовић, удове, Удпуже- 
ii>a југословенских инжињепа и архитекта--Сплит, 
Јавне добротворности — Виг, Народн« одбран^ и 
Стрељачке дружине — Вис, Трговпца са Виса. За- 
катскс коморе — Сплит, Начелиика Ррада Сења, 
Јутасловенске националне странке — Рис, /In. Јоб 
Б. Пвијете, Слободие Боксшке пловидбе -- Котор, 
Обптиика, малопосједиика, трговпт и хотелијера 
 , Раб. Организације агоарних интеоесената соеза 
Син>, Стансившгка села Мумиадије на OTOKV Рабу, 
Удружење трговаца за срезове Шибеник и Биоград 
и/м., Главара села Заглав, Главара села Жман. За- 
друге бродоградитеља у Корчули, Љуб. A. Була- 
товића. Малопосједчика из Јелсе, Аидрије Лучић- 
Роки, Ошптипе барске, Опттине Спнчаиске, On- 
штине будванске, Опишине которске, Општине Оре- 
бић, Општине Трил,, Огаитине Шибеиик, Општин- 
ске управе Вис, Опттиие Комижа, Општикске упра- 
ве Јелса, Престанника општине Лопара и Супетар- 
ске драге, Општине тиватске, Општине стаор-град- 
ске, Огаитине хварске, Општине сслачке, Опттине 
Преко, Општине. Всли-Иж, Оппгганске управе и др. 
Новн, Општине Улцињ, Грађана отока Раба и Пага, 
Сеља«а села Прека. Столиог каптола и црковинар- 
ства — Хвао, Боже Мише Агустииопа, Отпптине 
врбовачкс, Удружења прнвредника — Сплнт, Дру- 
штва улагама новчачгих завода у Загребу, Опппип- 

ске управе Милна, Југасловеиског учител>ског у- 
дружења, секција за Дринску баиовину — Сара- 
јево,  Општане  дубровачке  и  Општине  новаљске. 

Потпретседник др. Авдо Хасанбгговић: Ona 
се акта примају па знање. 

Господо, Скупштина je закључила да се на 
крају ове седнице нзабере одбор за проучавање 
законских преддога: o градским општинама; o из- 
менама Закона o бирачкнм списковима и o обра- 
зовању новога Среза суботичког. 

I [редата je свега једиа листа претседишптву 
Народне скупштине за избор овога одбора и ja 
вас молим да чујете имена која су предложена за 
чланове овога одбора. () листи ћемо гласати акла- 
мацијом. 

Ha onoj листи су као чланови: др. Светислав 
Поповић, др. Иваи Палечек, др. Милослав Стојадн- 
HOBHII, Илија Михаиловић, Фердо Шега, Иваи Пре- 
KopuicK, Александар Буквић, др. Тоде Новаковић, 
др. Стјепо Кнежевић, Михаило Јевтић, Мита Иса- 
ковић, ЈБудевит Пивко, Коста Алексић, др. Федор 
lliiKiili, Стјепан Шифтар, Миљан РадоњиИ, др. То- 
де Лазаревнм, Никола Марковић, Јоахим Куња- 
iiinh, др. Филип Лазаревић, Божидар Главички, 
Ђорђе Ћирић, Ловро Петовар, др. Мирко Иванде- 
кић, др. Богдан Видовић, др. Матеј Перић, Омер 
Кајмаковић, Светислав Xoi)epa, др. Милан Мети- 
кош, др. Никола Никић, др. Марко Кожул. 

Заменици: Миливоје ПериК, Милап Ћуковић, 
Фрањо Маркић, Мита Димитријевић, др. Вјеко- 
слав Милетић, др. Саво Радовић, др. Милаи Секу- 
лић, др. Отон Гавранчић, др. Миленко MapKOBiili, 
др. Људевит Ауер, Карло Гајшек, др. Светислав 
Михаиловић, Стеван Ћирић-, Јакоб Томић, Бранко 
Дрљача, Михаило Каламатијевић, Мустафа Мула- 
лић, Шукрија Куртовић, Милутии Пешић, Aure Ма- 
спровић, Симо Крстић, др. Стаие Рапе, Браико 
Аврамовић, Урот Недељковић, Мнлоје Сокић, Нн- 
кола Стајковић, Исидор Живковић, др. >I<iiBan Лу- 
Kiili, ;ip. Стјепан Бачић, др. Иван Лончаревић, др. 
Виктор Ружић. 

Прима ли Народна скупштина предложену ли- 
сту? (Прима). Објавл>ујем да je предложена листа 
примљена. Молим господу да се састану jom данас 
после подие у 4 сата, да се конституишу и отпоч- 
ну рад. 

Овим смо исцрплн све тачке upe дневнога ре- 
да. Прелазимо на дневни ред. Ha дневном реду je: 
утврЏшање дневног реда. Предлажем за идућу 
седницу овај дневпи ред: 

1 -- Претрес извештаја одбора за проучавање 
законског нредлога o изменама и допунама. у За- 
кону o држављанству од 21  септембра 1928 год.; 

2 — Претрес извештаја одбора за проучавање 
законског предлога o разрешењу фидеикомиса; 

;5 — Претрес извештаја одбора з;\ проучаван.е 
законског предлога o судском ванпарничном no- 
ступку и предлога уводног закона за закон o суд- 
ском ванпарничном поступку; 

4 — Претрес извештаја одбора за проучавање 
законског предлога o Конвенцији o дефиницији 
иапада са прилогом уз члан 3 исте Конвенције; 

5 — Прстрес нзвештаја одбора за проучавање 
законског предлога o споразуму o регулисању уза- 
јамне рекламације између Краљевине Југославије 
и Републике Турске; 

6 — Претрес извештаја одбора за проучавање 
законског   предлога   Међународне   конвенције o 
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оснивању међународних' уреда за хемију са пра- 
вилмиком за међународни уред за хемију; 

7 — Претрес извештаја одбора за проучавање 
законског предлога o споразуму између Краљевине 
Југославије и Краљевине Румуније који се односи 
na тромеђу, која je одре1)ена Протоколом односе- 
iiiiM се на границе у Банату. 

I IjiiiMa лн Скупштииа onaj дпевни ред? (При- 
ма). Објављујем да je овај дпсвпи ред примљен. 

Идућа седница биће 14 ов. мссеца у 10 часова 
tipe подне са ови.м примљеним дневним редом. 

Данашња je седница заклЈучена. 

(Седница je закључена у  13 часова). 

П P И Л O 3 и 
мпнпстлрство ииостранмх пословл 

Краљевине Југославије 
Пов. Бр. 5594 

Београд, 12 марта 1934 године, 

ГОСПОДИНУ 

ПРЕТСЕДНИКУ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ 

Господипе Претседниче, 
У прилогу под 1.) част мам je доставити Вам 

оригинални Указ Његовог Величанства Крал^а од 
14 јануара 1934 годиие, којим смо овлашћени v 
смислу члана 63 Устапа Краљевине Југославије да 
можемо ппдиети na решавање Народном претстав- 
ништву   предлог закона o Пројекту међународне 

конвенције n заштити од несрећрчх случајева рад- 
ника прп утовару и истовару лаћа, усвојеном у 
Женеви, 27 априла 1932, — са односном Препору- 
ком. 

У прилогу под 2.) част нам je доставити Вам 
десет примерака поменутог предлога закона са 
образложењем, с молбом да исти изволнте нзиети 
на pemen е пред Народну скупштину. 

Изволите примити, Господине Претседниче, и 
овом прилпком уверење namer особитог пошто- 
вап.а. 

Миигистар социјалне политике  и 
народног здравља, 
Иван Пуцељ, с. р. 

Министар  инострапих   гтослова, 
Б. Јевтић, с. п. 

ГЗакон  штампаи v „Службеним иовипама" за 
1934 г.) 

MH 
A Л Е K C A  li Д A  P    I 

no милости Вожјој u вол>и народној 
КРАЉ ЈУГОСЛАВИЈЕ 

Ha предлог Haiuer Министра социјалне политике и народног здравл>а и Нашег Министра 
иностраних послова. a no саслушању Hamer Министарског савета, решили смо и решавамо: 

Овлашћује се Ham Министар социјалне политике и народног здравља и liani Миинстар 
иностраних послова да могу, на оспову члана 63 Устава Краљевине Југославије, поднети Народмом 
претставништву иа решавање: 

Предлог закоиа o Пројекту међународне конвенције o заштити од iiecpeliiiiix случајева 
радпика при утовару и истовару лађа, усвојеном у Женеви, 27 априла 1932, — са односпом Прс- 
поруком. 

Ham Министар ооцијалне политике и народног здравља и Ham Мииистар иностраних no- 
слова иека пзврше овај Указ. 

9 марта 1934 године 
у Београду. 

Министар социјалне политике н 
шародног здравља, 
Иван Пуцел>, с р. 

Министар иностраних послова, 
Богол>уб Јевтић, с. р. 

АЛЕКСАНДАР, с. р. 
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МИНИСТАРСТВО ИНОСТРАНИХ ПОСЛОВА 
Краљевине Лугослапијс 

Поп. Бр. 4112 

ГОСПОДИНУ 

ПРСТСЕДНИКУ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ 

Господине Прстседннче, 
У прнлогу под I.) част ми je достанити Вам 

опнгипплни Указ Његовог Величанства КраЛ)а од 
18 јануара 1934 годиие, којим сам овлашћен у 
смислу члана G3 Устапа Краљевине Југославије да 
\fory поднети на решеше Народиом прстстапнн- 
IIITRV предлог закона o Угопору o пријатсл>стпу, 0 

ненападању, o судском расправљању^ o арбнтражи 
и o Концилијацији, закључеком и  потписаном у 
Бсограду, 27 нопембра 1933 године, измејју Кра- 
л.епине Југославије и Републике Турске. 

У прилогу под 2.) част ми je достаиити Вам 
десет прнмерака горе поменутог предлога закона 
сп образложеи.см, с молбом да исти изволитс из- 
петн na решењс пред Народиу скупштину. 

Изволите примити, Гошодине Претсединчс, и 
оппм приликом увере11)С мог особптог пошто- 
ван>а. 

Мипистар иностраних пословп, 
Богол>у5 Јевтић, с. р. 

ГЗакон шташтан у „Службеним новинама" за 
1934 г.) 

МИ 
A Л Е K C A  H Д A P    I 

ПО милости Божјој  ii нол.п  иародно!- 

КРАЉЛУГОСЛАВИЈЕ 

Ma  предлог Mamcr Министра иностраних послова, a  no саслушању   Нашег   M icrapcKOi 
савета решили смо и решавамо: 

Овлашћује се Наш Миппстар ииостраних послова да мрже, иа основу члаиа 63 Устава Кра- 
л>евине Југославије, поднети Народном претставништву на решавање: 

Предлог закоиа o Уговору o пријател.стпу, o ненападању, o судском расправљању, o арби- 
тоажи II o концилијацији. закљученом и потписаиом у Београду, 27 новембра 1933 године, између 
Краљевине Југославије и Републике Тупске. 

АЛЕКСАНДАР, č. p. 
18 јаиуара 1934 годинс 

у Београду. 

Мннистар иностраиих послова, 
Богол>уГ) Јевтић, с. р. 

МИНИСТАРСТГЗО ИНОСТРЛИНХ ПОСЛОПА 
Краљевине ЈугославиЈе 

Поп. Бр. 8243 

ГОСПОДИНУ 
Београд   18-IV-1934  ГОД. 

ПРЕТСЕДНИКУ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ 

Господине Претседничс, 

У прилогу nm 1.) част нам je лоставити Вам 
ппигинални Указ Његовог Величанства Краља од 
9 априла 1934 годние, којмм смо овлашћеии у 
смислу члана 63 Устава Крал.евнне Југославије да 
можемо поднети на pemeibe Народпом претставни- 
iiiTBv предлог закоиа o Међупародној конвенцији за 
\'ии(1)икацију извесних правила o узимању у попис 
ваздухоплова у свпху обезбећења, закљученој и 
потгтисапој у Риму, 29 маја 1933 године. 

У прилогу под 2.) част иам ic доставити Вам 
лесет прнмерака горе поменутог предлога закона 
са образложењем, с молбом да исти изволите из- 
нети ип penieii)e пред Наподпу скупштину. 

Изволите примити, Господнне Ппетседннче, и 
овом приликом yBepeibe namer особитог пошто- 
ван>а. 

Мнпистар  правде, 
Б. MaKCHMOBiih, с. р. 

Мииистар саобраћаја, 
Лаз. Радлио.јепић, с. р. 

Министар војске и морнарице, 
Апмијски 1)еперал, 

Драг. Ж. Стојановић, с. р. 
МинисТар пнострапих послова. 

Б. Д. Јевтић, с. р. 

^Закон 
1934 г.) 

цтампаи у „Службеним новинама" за 
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MM 
АЛЕКСАНДАР    I 

no милости Божјој и вољи народној 
KPAJb ЈУГОСЛАВИЈЕ 

Ha предлог Нашег Мииистра правде, Нашег Министра саобраћаја, Нашег Министра војске 
п мррнарице и Нашег Министра иностраних послова, a no саслушању Нашег Министарског савета, 
решили смо и ретаиамо: 

Овлашћује се Наш Мимнсгар правде, Ham Мипистар саобраћаја, Ham Министар војске И 
морнарице и Наш Министар иностраних послова да могу, na основу члана 63 Устава Крал>евине 
Југославије, поднетп Народном претставништву иа решавање: 

Предлог закона o Међународној конвенцији за унификацију извесних правила o узимаи*у 
v попис ваздухоплова у сврху обезбеђења, закљученој и потписаној у Риму, 29 маја 1933 године. 

Ham Министар иравде, Ham Мипистар саобраћаја, Ham Миннстар војске и морнарице и Ham 
Министар иностраних послова нека изврше овај Указ. 

9 априла  1934 године 
Нишка Бања. 

АЛЕКСАНДАР, с. р. 

Министар правде, 
Б. Максимовић, с. р. 
Министар саобраћаја, 
Лаз. Радиво.јевиИ, с. р. 

Министар  војске  и  морнарице, 
Армијски 1)енерал, 

Лраг. >К. СтоЈановић, с. р. 
Министар иностраних послова, 

Б. Д. JeeTHh, с. р. 

МППИСТАРСТВС) ИИОСТРАНИХ ПОСЛОВА 
Краљевине Југославије 

Поп. Бр. 8244 

Београд, 18-1V-1934 год. 

ГОСНОДННУ 

11РЕТСЕДНИКУ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ 

Господине Претседниче, 
У прилогу под 1.) част нам je доставити Вам 

оригинални Указ Његовог Величанства КраЛ)а од 
9 априла 1934 годнне, којим смо овлашћени у сми- 
слу члана 63 Устава Крал.етчк; Југославије да мо- 
жемо подиетп na решавање Народном претставпи- 
штву предлог закона o Међународној конвенцији 
за унификацију извесних правила која се одмосе 
на штету причињеиу од стране ваздухоплова тре- 

luiM лицима иа површини, закљученој  и потписа- 
ној у Риму 29 маја 1933 годнне. 

У прилогу под 2.) част нам je доставитн Вам 
десет примерака горе поменутог предлога закоиа 
са образложењем, с молбом да истп изволите из- 
нети na решење пред Народну скупштину. 

Изволите примити, Господпне Претседниче, и 
овом прнлнком увереље нашег осоСЗитог потто- 
i-лња. 

Министар правде, 
Б. Максимовић, с. р. 
Мипистар  саобраћаја, 
Лаз. Радивојевић, с. р. 

Министар војске и морнарице, 
Армијски ђенерал, 

Драг. Ж. CrojanoBHli, с. р, 
Мтшстар ииостраних  послова, 

Б. Д. Јевтић, с. n. 
(Закои  штампаи у „Службепим  новииама"  за 

1934 г.) 

MH 
A ,П Е K C A  H Д A P    1 

no милости Божјој и 1!ол>и народиој 
КРАЉЛУГОСЛАВИЈЕ 

Ha предлог Нашег Министра правде, Нашег Министра сарбраћаја, Нашег Министра војске 
u морнарице и Нашег Министра иностраних послова, a no саслушању Hamer Министарског савета, 
решили смо и решавамо: 

Овлашћује се Ham Министар правде, Ham Министар саобраћаја, Ham Мипистар војске и 
мориарице, и Haiii Миннстар иностраних послова, да могу, na основу члана 63 Устава Краљевнне 
Југославије, поднети Народном претставништву нарешавање: 

Предлог  закона  o  Међународној   конвенцији за унификацију извесних правнла која се од- 
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носе на штету причињеиу од стране ваздухоплова трећнм лицима на поврШини. закљученој и потпи- 
саној у Рнму 29 маја 1933 године. 

Наш Министар правде, Наш Министар caoopahaja, Наш Мннистар војске и мориарице и Наш 
Министар нностраних послова иека изврше овај Указ. 

9 априла 1934 годипе 
Нишка Бања. 

Министар  правде, 
Б. Максимовић, с. р. 
Министар саобраћаја, 
Лаз. РадивоЈевић, с. р. 

Мниистар војске и морнарице, 
Армијски 1)енерал, 

Драг. Ж. СтоЈановић, с. р. 
Мпиистар иностраних иослова, 

Б. Д. Јевтић, с. р. 

АЛЕКСАИДАР, с. р. 

МИМИСТАРСТВО ИНОСТРА11ИХ 
Краљевине Југославије 

Поп. Бр.  II802/1 

lOCJlOBA 

ГОСППДИНУ 
Београд, 30-V-1934 год. 

ПРЕТСЕДНИКУ НАРОДНЕ СКУПШТИИЕ 

Господине Претседничс, 
У прилогу под 1.) част нам je доставити Вам 

оригинални Указ Његовог Величанства Краља од 
23 маја 1934 године, којим смо овлашћени у сми- 
слу члана 63 Устава Краљевине Југославије да мо- 
жемо поднетн на 1решење Народном претставпи- 
штву предлог закоиа o Трговипском уговору са 
Прилозима A. и Б. (тарифске листе); Прилогом Ц. 
Гспоразум o ветеринарско-полицнском постуику при 
VB03y н провозу животиња, животињских делова 
ii  животињсмих  производа)  и  Закључном  прото- 

колу, закљученим и потписаиим у Београду 1 маја 
1934 године, између Краљевине Југославије и Ре- 
публике Немачке. 

У прилогу под 2.) част нам je доставита Вам 
десет прнмерака предлога закона са образложе- 
њем o горепоменутом Уговору, с молбом да исти 
изволите изнети на решење пред Народну скуп- 
штину. 

Изволите примити, Господине Претседничс, и 
овом приликом уверење нашег особитог пошто- 
вања. 

Министар трговине и иидустрије. 
Јурај ДеметровиК, с. р. 

Заступник 
Министра  иностраних послова, 
Министар 11ол>опривреде, 
Др. Драг. С. KoJHli, с. р. 

(Закон ттамткшг у „Службеним новинама" за 
1934 г.) 

МИ 
A Л Е K C A  H Д A P    I 

no милости Божјој  и вољи народној 
КРАЉ ЈУГОСЛАВИЈЕ 

Ha предлог Нашег Мипистра трговиие u индустрије и Заступника Нашег Министра ино- 
страних послова, Hamer Министра пол>опривреде, a no саслушању Hainer Мнимстарског савета ре- 
шили смо и решавамо: 

Овлашћује се Ham Министар трговипс и пндустрије и Заступиик Hamer Министра иностра- 
них послова, Ham Миртстар пол>о[1ривреде да могу на осиову члана 63 Устава Краљевине Југо- 
славије, поднети Народном претставпиштву иа решаваи.е: 

Предлог закона o Трговинском уговору са прнлозима A н Б (тарифске листе); Прилогом Ц 
(споразум o ветсринарио-полицијском поступку при увозу и провозу животиња, животињских де- 
лова и животињских пронзвода) и Закључном поо токолу, закл>ученим и потиисаним у Београду, 1 
маја 1934 године, између Краљевине Југославије и Рспублике Немачке. 

Ham Министар трговине и индустријс и Заступник Нашег Министра инострани^ послова, 
Ham Министар пољопривреде, нека изврше овај Указ 

23 маја 1934 годиие 
у Београду. АЛЕКСАНДАР, с. р. 

Мипистар трговине и иидустрнје, 
Јурај Деметровић, с. р. 

Заступник Министра ииостраних послова, 
Министар прљопривреде, 
Др. Драг. С. КојиИ, с. р. 
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
ПРОЛЕКТА ЗАКОНА O ГРАДСКИМ ОПШТИНАМА 

Зсткон o градскпм општшгама има лпојаки ка- 
рактер: прво, да одстрани шаренило партикуларног 
законодавства, и градску самоуправу постави на 
Једиистпену осиову, a друго, да постојеће градско 
законодавство модернизује и доведе у склад са 
приликама и потребама садашњице. Имајући у виду 
ове задатке, за подлогу рада није могао бнти узет 
један од постојећих закона, већ je пројекат закона 
морао бити израђен из осиова, с тим да je задр- 
жано, a евентуално и прерађено, оте оио тто се у 
појединим покрајинским протдасима показало као 
добро. Искорпшћена су и искуства законодавства 
страних држава, где су vo сродне прилике допу- 
игтале. 

Ла he сс градске опипнне уредитн посебним за- 
коном, одлучено je већ у закону o општинама, тиме 
огто су у § 13в побројаие општине ставлЈене ван 
важшости овога закона. Питан>€ je било једино, 
хоће ли се за градске отптинс, у ослонцу на закон 
o општннама као основни закои, донети само по- 
требна одступаља (допуноки закон), или ће се за 
њих израдити самосталан закотг независаи од за- 
коиа o општииама (упоредни закои). У ово.м другом 
случају, једна грећина закона o општинама морала 
би се поиовнти ca исзнатним отступаљима (сав 
одсл>ак II o сгановништву 00111x11110, предизборни и 
изборни поступак као и одборски пословник из 
одел.ка III, прописи o буџету o његовом изврши- 
вању из одељка VII и др), што би било противно 
доброј законској техници и економији. Ипак je 
pemeno, да градови добију самосталан потпун за- 

кон, независан од Закоиа o општинама — и то са 
чисто практичних разлога. Сматрало се да he они- 
ма којима je непосредно мамењен, т.ј. градском 
стаиовинштву, градским часницима и службеници- 
ма бол>е послужнти самостални закои којим не упу- 
ћује на друге прописе, који чнтаоца не излаже 
труду састављања текста, a власти не доводи у 
тешкоће и опасносги аналогног примењивања, та- 
мо где се цнтиране одредбе не би иогле примени- 
ти дословце. 

KPA/hERHHA ЈУГОСЛАВИЛА 
МИНИСТАРСТВО У\ 1УТРАШЊИХ 

ПОСЛОВА 
ОДЕЛЕЊЕ ЗА САМОУПРАВУ IV 

IV бр. 2019 
4 јуна 1934 год. 

Београд. 

ГОСПОДИНУ 

ПРЕТСЕДНИКУ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ 

У прилогу под ./] част ми je доставити Вам 
пројекат Закона o градским опШтИкама заједно са 
и.еговнм образложењем. У исто време част ми je 
у прилогу под ./2 послати Вам Указ којим сам, на 
ошову чл. 63 Устава, овлашћен да тај законски 
пројекат поднесем Народном претставтпптву на 
решење. 

МиИистар унутрашњнх послова, 
Жив. A. Лазић, с. р. 

МИ 
АЛЕКСАНДАР I 

no милости Вожјој и вољи народној 
КРАЛ5 ЈУГОСЛАВИЈЕ 

Ha предлог Нашег Министра унутрашших послова и no саслушању Нашег Министарског са- 
вета, a на основу члана 63 Устава решили смо и  решавамо: 

Овлашћује te Haui Мннистар унутрашњих послова да може поднети Народном претставни- 
штву иа  pemeihe предлог закона o градским  општинама. 

Ham Мииистар унутрашњих послова иека изврши овај указ. 

10 маја  1934 год. АЛЕКСАНДАР, с.  р, 
у Београду 

Ммиистар унутрашњих послова 
Жнв. A. Лазић, с. р. 

I OnilITE ОДРЕДБЕ 

У градскс општиие ушле су оис исте општине 
које су према закону o општинама постављене вап 
важпости тога закона, т.ј. ппестоница П), седишта 
банских управа, и то без обзира да ли су тс оп- 
iimnie вршиле општу управну власт првог стспепа 
или не (9), затнм све остале градске општине које 

су вршиле оптту управну власт првог степена (30) 
и најзад градови и вароши са већим бројем ста- 
новшпптва и изразитнјим градским карактером 
(34) — свега 74. 

Градови су побројани у самом закопу; то има 
за последицу да се у будућс град може установи- 
тп само закоиом. Промсиа градског карактера већ 
постојсћих градова унатраг ка сеоском тешко се 
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може претпоставити. Ипак, ако би то наступнло, 
o томе би нмала да одлучује законодавпа, a ие у- 
правна власт. Но за прелазио доба од две године 
после ступаи.а иа снагу овога закопа аредвиђено 
je да поједини градови могу потпасти под закон 
o осталим општинама no њиховој жељи. У том 
случају није потребан закон, већ Краљев указ 
на 111)едлог Министра унутрашњих пислова. Ово 
сс предвиђа специјално ради оних градова који 
до сада нису били под осибеиим режимом, и који 
lie Molin да одлучују o својој судбиии, када се у- 
иознају са дужностима које ои нмали no овом за- 
коиу. Јбог отежаног поступка код доношења за- 
кона за овакав случај се иредви^а краћи поступак 
као што je BCII помснуто. 

Kao даља последица предњег прииципа дола- 
зи и пропис o промени градског подручја, Градско 
аодручје ne мења се тако брзо, зато није ни по- 
требно да се његово Meibaibe вршн другачије него 
законом. Ипак, за ирелазио доба од две годнне, 
да би се утврдило подручје града према љеговом 
садашњем стварном оисегу као и догледиом раз- 
витку, одлучивање o томе врши се. Краљевим ука- 
зом на предлог Министра унутрашњих цослова. 

Удруживање градских општина допуштено je 
само уз одобрење Министра уиутрашњих послова, 
који општнне може и раздужнти. (Јва институција 
има за циљ да онемогући такво удруживање које 
би имало за последицу изразито политички карак- 
тер, a које би штено утицало na рад градова. 

II ЧЛАНОВИ И СТАНОВНИЦИ ГРАДА 

(Јдредбе o стицању н губитку чланства град- 
ске општине идентичне су са онима из Закона o 
општинама. Нема разлога због којих би био ста- 
тус градског стаиовништва уре1)еи другачије не- 
i'o у закону o општинама, Тенденција модерног 
законодавства нде затим да се створи огилтнна 
становника, a ne завичајпика. Закон o оиштипама 
и овај пројекат предвиђају једну средину, према 
К0Ј0Ј № стицање чланства у општини знатно олак- 
шаио. Уре1)еи.ем овог интања na једаи иачип за 
свс oimnmie диктира и добра законодавна тех- 
пнка као и разлози практичне примене оба закона. 

Ирема томе, где je поред чланства градске 
општине постојала завичајпост као посебна при- 
иадност градској општнии no праву сиромаштва, 
она je укинута као непотребиа; ирава која су била 
no покрајннским закоинма везаиа за ту институци- 
ју, као што je na пр. право na издржавање и no- 
моћ у случају оспромашеи.а, закоиом o градскпм 
оптаиама везана су за чланство градске општине. 
После пет година сталног nacraibefba град не може 
одбити од прнјема у чланство лице које има часна 
права, не налази се под судском истрагом или on- 
тужбом због бесчастећих дела, a може издржава- 
ти себе и своју иородицу. После десет годииа 
сталног настањења чланство града се стиче ауто- 
матски no сили закона. Рок за стицање чланства 
na овај начин утврђеп je иа десет година, пошто 
постоје покрајински закони који уопште ие знају 
за овакво стицање члаиства, a под Другима ono се 
стиче већ четворогодшњим настањењем. 

III ОРГАНИЗАЦИЛА 
Kao и сеоска општина, град пма одлучујућег 

И извршног oprana 

Одлучујући opran, градско веКе, формиран je 
no начелу репрезентације из одре1)епог броја Beh- 
ника према броју становииштва градске општнпе. 
C обзиром иа одредое s§ 22 и bb закопски opoj 
већника морао je бити утврђен тако да je дељив 
са девет. две трећиие већника бира се општим, 
Једнаким, пепоередиим и јавним гласањем, a маи- 
дати се додељују појединим листама каидидата 
no пачелу већине као и uo закопу o општинама 
(пајјача листа добија две треКипе свих расписа- 
них већничких места;, док ее остатак већпичких 
места делм на остале листе по познатом Доптовом 
систему (начело пропорцпје). Једпу трећину већ- 
ника поставља иадзориа власт из реда лица no- 
свећених у питања комуиалне политике. 

llaciiBiio изборно право једнако je за све већ- 
нике: активно изОорно право, вавршених тридесет 
година живота и настањење у граду од најмање 
пет година. 

Мандат градског већника траје четири годипе, 
a у случају међувремених избора до првих наред* 
них редовних избора. 

За разлику од сеоске општнпе, у градско веће 
улазе н постављени чланови да бп се одлучујући 
opran могао иопупиш са потребним стручшш лп- 
цима n na тај пачин ооље оспособпти за решаваше 
поверених му задатака стручне прпроде. Услов на- 
стањења у граду од иајмање пет годпна тражи се 
зато да би од градске управе искључнла лпца, 
која у градској заједници још нису аспмиловапа, 
или ппсу асимилована у довољпој мери. Мапдат 
траје четири године у место три као у сеоској оп- 
штипи радн Belinx н дуготрајнијих радова, иаро- 
чито техинчке природе, који су стављепн у дуж- 
ност градских општина. 

Предизборни n изборни поступак, изббрни 
жалбени поступак и изборне кривице као и из- 
борни кривични поступак, једнаки су и код сео- 
СКИХ општппа, са разликом што су ти прописи за 
градске општипе пупн, док су за сеоске општине 
оквирепи. 

Капдпдатске лнсте потврђује суд, a жалбе na 
пзборе решава Државни савет. 

Градска егзекутпва састојп се пскључпво из 
претседника градске општине, којп произлази из 
пепосредпог избора бирача; on се пстина бпра 
заједпо са градским већем, алп се ставл>а na чело 
лпсте као кандпдат за претсдеппка и стога нема 
својство већника; изабран je кандидат најјаче ли- 
сте. Непосредни пзбор претседника од бирача у- 
својеп je и у закопу o општппама. Оснм тога, та- 
кав систем уобпчајеп je у велпком делу паше др- 
жаве и сматра се као озпака праве демократпје, 
због тога iino сами бирачи већ унапред одре1)ују 
лице које ће водитп самоуправне послове и дава- 
ти иницијативу комуналном животу у граду. Али, 
ако се место претседника у току изборпог иериода 
упразпн, да бп се избегле nonoune изборпе трза- 
впце, као и да ne би дошло до разилажења између 
већа n претседника, ако би само он био биран, 
предвиђа се у пројекту, да lie у том случају, до 
пстека изборног периода, веКе бпрати претседпика 
ii3 своје средиие. 

Оспм претседнпка 11редви1)ено je да град има 
и потпретседпика. Његова je улога ограпичена на 
заступање претседника у случају кад овај није na 
дужности, или ако je његово место упражњено, 
Н то до пзбора повог претседпика. 
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Одустало се од формираЊа једног колегијал- 
ног извршног oprana норед претседннка градске 
општине, као што ra има сеоска општина у оп- 
штинској управи; у сеоским општинама егзекутива 
je организована колегијално, јер се у селу извр- 
шни послови могу остаинти у рукама самнх одбор- 
ника, док у граду тежиште егзекутоше прелази на 
апарат стручно образованих чиновника. 

Да би се градска егзекутнва могла no потреби 
деконцентрисати и растеретити, предвиђена je мо- 
гућност да се статутом установе окраји н управни 
одбори, као и да претседник поједипе послове из 
свога делокруга може поверити чиновницима којп 
стоје на челу појединих управних грана. Окрајч 
(котари, махале) су делоии градског подручја са 
самосталним надлештвом иод воћством градског 
чнновника — старешине окраја; ова надлештва вр- 
ше егзекутивне иослове месне природе под надзо- 
ром и ПО упуствима претседника општнне. Управ- 
ни одбори, састављени од градских ^ећника, a е- 
рентуално и стручњака —■ невећника, решавају 
проучавају и сиремају за одлучивање специјална 
питања градске егзекутнве прнвредне, културпе и 
социјалне природе под надзором и уиуствнма прет 
седника градскс општине. Оваква деконцеитрација 
градске егзекутиве нарочито се показује нужном 
у великим градовима, где постоји потреба да сс 
она врши у појединим крајевнма града, тако да 
становници не морају ићи у централу и губити 
МНОГО иремеиа. Осим тога нрста послова често и- 
зискује вршење од страие стручних чиновника, или 
других стручњака, такр да се покааује опортуним 
да те послове ие врши претседник који често мо- 
же бити лајик, већ градски чнповннци који имају 
стручну спрему и који у том случају за свој рад 
тада сносе пуну одговорност. 

IV ДЕЛОКРУГ ГРАДА 

11()[)ед самоуправних послова, град врши no- 
слове државне управе у обиму у коме их врши и 
сеоска општина, и то према пострјећим закоиским 
прописима и na ткавим прописима заснованим на- 
лозима државних власти. Али градовима су ооим 
тога, за разлику од сеоских општина, поверени и 
послови од опште управне власги мрвог степена 
који су таксативно набројени у тач. 1-5 § 89. Ово 
су послови за које се сматрало да нх град као ло- 
кална власт може успешније вршити и са мањнм 
трошковима од државне управис власти, пошто 
оиа већ располаже потребиим стручним апаратом 
и појединим установама за вршење сличних посло- 
ва из самоуправног делокруга. У пројекту се ннје 
ишло до краја да се градовнма поверн врше11.е 
свих послова опште управе које у срезу врши сре- 
ски начелник, a које су досада у неким крајевима 
вршили градови са правом опште управие власти 
првог степена, једно стога, што структура станов- 
ииштва појединих градова то ne дозвоЛ)ава, a дру- 
го, mro би градови били материјално знатно опте- 
рећши на штету извршивања њихових комуналних 
задатака. Осим тога опште управне послове моћи 
he ca мање материјалних жртава обављати државне 
управие власти, које Beli постоје у граду и које 
располажу за то стручним апаратом, у KOM случају 
he се избећи издржавање два истоветна апарата код 
државиих управних власти и код града. Али и ови 
послови који су законом поверепи граду, могу сс 

од њега одзети и поверити држаниим управним 
властима одлуком Министра унутрашњих послова 
у сагласности са ресорним министрима, ако би се 
показало да пх град не врши KUKO треба, или да 
за њега претстављају јаче материјално оптерећење. 
Нарочито то важи за градове који до сада те по- 
слове уопште нису вршили и који ис располажу 
организацијом за вршење тс службе, За оне пак 
градове, где се покаже да he ови послови мо1ш би- 
ти отправљани без onrepeheiba града створсиа je 
MoryhiiocT да се, оснм набројаних послова у § 89, 
иа градове могу пренети н други послови опште 
управе. To преиошење може обухватити само оне 
послове за које се покаже да he нх град Mohu o- 
бавл:.ати без многог материјалног oiirepeliUBaiba, d 
у складу са циљевима целокупне државне \,111)аве. 

Град врти месиу полицију уколико je не врши 
државпа месна полициј.ска власт која je установ- 
љена у дотнчиом граду. 

За градске апстрактно-генералне прописе (ста- 
туте, уредбе, правилнике), mije потребно одобрење 
надзорпе власти као за статуте, урсдбе и правил- 
иике сеоских општина, Beh иадзорна власт има са- 
мо право да цеии 11,11x011)' законитост и то у ј^оку 
од два месеца. После истека тога рока уредба je 
извршна, ако je надзорна власт mije задржала од 
извршења. Коначно одлучује Државни савет, и то 
опет у преклузивном року од два месеца. Изрично 
je одре1)ено да се за апстрактно геиералне прописе 
који имају утнцаја na градске финансије нма прет- 
ходно прибапити пристанак Министра финансија. 
Изузетак од овога чине организаторни статути и 
пословник градског neha, који подлеже одобрењу 
Министра унутрашњнх послова. 

V МАДЛЕЖНОСТ ГРАДСКИХ ОРГАНА 
Градско nehe одлучује o свему, mro није из- 

речно дато у надлежност градској егзекутиви. За- 
машније одлуке no предметима градског газдин- 
ства задржане су за одобрењс виших власти. За 
разлнку од сеоских општипа, град може самостал- 
по отуђити неиокретно имање, ако вредпост која 
je у питању не прелази 50.000, односно у градо- 
вима Београду и Загребу 100.000 динара. 

Одр^ени послови одлучнвања из надлежности 
градског већа могу се статутом пренети na сталне 
градске одборе, с тим да се одлуке тих одбора 
сматрају као одлуке већа. Циљ овога je растере- 
heme градског већа од Maibe важних послова. 

Претседник градске општине je претседник 
града у свнма његовим односима и пословима. Он 
je извршни opran градског neha 11 целе градске ад- 
мпиистраиије. Одлуке градског већа за које држи 
да су у противности са закоиом, овлашћен je за- 
држати од извртења и спровести их иадзорпој 
власти (апсолутнн вето), a може обуставити и из- 
вршење одлука које бн биле противне интересима 
града, с тнм да нх има поново изнети пред Behe 
(суспензивни вето). 

Изузетно, иретседиик градско omurime може 
предузетн мере које спадају у надлежност neha; у- 
слов je да се од Beha не може добити одлука у 
времепу у коме бн то било потрсбио, a од одлага- 
ii>a одлуке претила би штета или иепосредна опа- 
сност. У таквом случају on може чишгги и издатке 
за које ииаче не бн био овлаи^ен, но уз претходиу 
сагласиост иадзорне власти. Код сеоских општина 
ово je право дато ОПШТИНСКОЈ управи. 
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VI ГРАДСКИ СЛУЖБЕНИЦИ 

Пројекат доноси само начелне одрсдбе o град- 
скпм службеницима. Иодробности остављеие су 
непосредно градском статуту, док je код сеоских 
општина општински службенички стаут могао би- 
тн донет тек у оквиру баповннскс уредбе, која je 
за целу бановниу установила једиообразие основ- 
ие одредбе. 

Службен односи градскнх службеника у вели- 
ко су приближенн оиима државннх службеника, 
тиме што се за правне и стручне референте тражи 
чајмање толика школска и стручна спрема, колика 
се тражи и за државне служОепнке одговарајуће 
струке и положаја, затим што се неда да њихове 
прииадлежностн и пензнје буду веће од оиих др- 
жавних службеиика, и иајзад, што je за иеке ос- 
новне прописе <j службеним одпосима државних ' 
службеиика одређено да се сходно примењују и 
иа гардске службенике. Према томе, остаје за слу- 
жбеннчки статут који сваки град мора доиетн да 
систематизује места градских службеника, одреди 
ibnxoB број, звања, квалификације уколико иису 
обавезно пропнсане законом, плате и пензије, као 
it да утврди са којим местом je везаио право на 
пензију и др. 

За дисциплинске преступе установљена су два 
дисциплинска суда: једап код града, a други код 
банске управе, аналогно Закону o општинама. Раз- 
лика се састоји само у броју чланова суда. И је- 
даи и другн суд образованн су тако да би се обез- 
беднла контрола за правилно вршење службе од 
стране градских службеника, као и да би се служ- 
беници заштитили, пошто се са оваквим саставом 
суда гарантује његова објективност. 

Личне пензије HCiuialiyje неиосредио град, a 
за породичие пензије Министар унутрашњих по- 
слова у сагласности са Министром финансија уста- 
новиће фонд, било једаи било више њих, a уједно 
донети и одредбе o управи и рукован>у фоидом, o 
правима и дужностима градских службеника и on- 
штина према фонду, o ЊбГОВИМ приходима, начи- 
пу убирања прихода и исплаћивања пеизија, као и 
o ликвидацији постојећих таквих (|)ондова. 

VII П^АДСКЕ ФИНАНСИЈЕ 

У суштини фанансијско газдовање у градској 
оиштиии исто je што и у сеоској. И овде важи на- 
чело неокрњеног чувања непокретних добара и о- 
сиовних капитала, искључнвост буџета као базе за 
газдовање и његова сцецификованост, контрола 
извршиваља буџета и матернјална одговориост за 
противпрописио трошење кредита; у заводима град 
ска општина дела no дужности, у оквнру обавез- 
ипх издатака којн су joj поверепи, док осинвашс 
и вођеље прнвредннх ripe;iy3elia ne спада у обавез- 
ие задатке градске општине, али се фаворизује, 
ако служи јавном иитересу и ne слаби приватну 
привреду. 

Пнтање како hc градска општипа поред др- 
жаве, разиих комора и т. д. моћи да подмирује 
своје финансијске потребе морало je бити решемо 
тако да се што мање слабе извори државних при- 
хода. Стога ме1)у градским јавшш дажбннама и 
нису помепути самостални иепосреднн порези, ко- 
ји се према некнм покрајинским прописима o град- 
ским општннама jaiyiiajy у виду пореза од пораста 

врсдиости зграда, укупног дохотка и т. сл. Ти 110- 
рези и нису подесии за градску општину, пошто 
су режијски трошкови код њих несразмерно ви- 
соки. У осталом питање самоуправних дажбина у 
шнрем опсегу решиће се посебним законом град- 
ској општини остају: прирез na државни непосред- 
пи порез, гардски посредпи порези, у првом реду 
трошарина, n таксе. Да се пореска cnara ne би 
преоптеретила, за ув(^ење нових градских даж- 
бипа, као и за повећање постојећих, тражп се одо- 
брење Министра финасија. 

i 1оступак око са:ставл>ања, допошења n одо- 
бравања буџета уређен je тако, да ће град пола 
месеца upe почетка буџетске године MOIUI иматп 
одобреп буџет, ако ne пропусти рокове којп су 
одређени за поједине радње. Газдовање no двапае- 
стинама, ако нема одобрепог буџета, може се вр- 
шптн само no одобрењу Министра фишансија, n то 
на основу старог буџета, a ca отступањима којима 
се води рачуна o неодложним обавезама, започе- 
тим инвестиционим радовима као и o расходима 
који се no својој природи ne могу вршити no два- 
наестинама, 

Пошто je буџет одобрсп no партијама, то пре- 
пошење кредпта из једпе позиције у другу исте 
партије може одобраватп градско веће, док се за 
преношење кредита пз једне партнје у другу, као 
и за накнадне n вапредпе кредите тражи одОбре- 
ње one власти која je буџет одобрила, т.ј. Mnnn- 
стра финансија. 

Државни падзор над градским заводима n при- 
вредппм предузећима уређен je тако да државна 
власт код завода ne обраћа пажњу na оснивање, 
осим ако би то било законом изречно одређено; 
ту ona водн рачуна једппо o пакнади за употребу 
завода, т. j. o такси. Насупрот томе, код привре- 
дних предузећа која ne смеју ометати град у вр- 
шсњу њспих јавноправних задатака, државна 
власт одобрава осннвап>е n правила, a одређивање 
цепе која се тражи за произведено добро или учн- 
њопу услугу оставља граду. Мопополизовање град- 
ских обрта дозволзепо je само у интересу јавпог 
реда n народног здравл.а, n то за градску клапи- 
цу, водовод, канализацију n одвод смећа и фека- 
лија. Обавезпу употребу одобрава Министар уну- 
трашњих послова. 

Радп подробнијег регулисања финансијских 
одредаба, изузимајући one o саставу буџета, Ми- 
пистар финасија he издати општа упуства; градска 
правила донета у оквиру тих упустава одобрава 
Министар финансија у споразуму са Министррм 
упутрашњпх послова. Умуства за састав буџета из- 
даје сам Министар финансија. 

VIII НАДЗОР ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 

Kao самоуправне јединице ипшег реда, са ве- 
hiiM потребама, замашнијим задатцима и јачом е- 
кономском снагом, градови су потчињени бапу, a 
Београд n Папчево Министру упутрашњпх посло- 
ва. Мадзор над градовима као такви усредсређен 
je у органима унутрашње управе, јер се ефикасан 
падзор може водити само са једиог места. Од To- 
ra су изузете надзорне радње стручне природе Ko- 
je врше реоорни Министри, на пр. одобравање бу- 
i,i ет a. 

Kao мере надзора предвиђене су: преглед ра- 
да градских oprana, присуствовање претставмика 
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надзорие власти седницама Beha, обавезио достаи- 
љан.е заиисника седиица већа надзорној власти, 
која ће задржати од извршења одлуке већа, »Oje 
би билс противне постојећим законима и закони- 
тнм наредбама власти, кијима се ирекорачујс де- 
локруг града или које би биле штетие пи важие 
опште државие iunepece, прииу^авање градске оп- 
штине на дужии рад и др. Министар унутрашШЈрс 
послова може, даље разрешити дужности прет- 
седннка, потпретседника или aeiie, ако omi пропу- 
сте да врше своје дужности, нли због решеша или 
изјава које су штетне no важне опште државне 
интересе. До увођења у дужност новог већа над- 
зорна власт he за вршеше текућих послова иоста- 
вити привременог органа у лнцу једнрг од стари- 
јнх no рангу иравиих референата града. Овде je 
учињено одступанЈе од ^акона o општинама, према 
комс се у таквом случају поставља привремена у- 
ирава, ради тига што су у послове града упућенИЈИ 
градски чиновници који их и ииаче врше у име 
иретседппка самостално и што градовн врше и 
послове опште управе. 11 када их они врше иоред 
нретседника, онда нема разлога доводити na у- 
ираву иоред љих нека друга лнца за један кратак 
период до новог пзбора. 

I јротив незаконитих надзорних мера град као 
самоуправа ужива заштиту административних су- 
дова, уколико ова спецпјалним уређењем није из- 
речно искључена. У §§ 134 н 1^8 Државии савет 
одлучује у својству управне жалбеие инстанције, a 
у § 13b ои одлучује чак и иепосредно чиме je ше- 
гова функција као суда конзумирана. Изречно je 
искључена тужба на административни суд у § 139, 
т.ј. код задржавања од извршења решења или нз- 
јава штетних no важне опште државне интересе 
као и код разрешавања веКа због таквих решења 
или изјава, iioiuTo оцену тих интереса може вр- 
шити само Влада. 

Битно друкчије природе je државни надзор 
иад послови.ма који су градској ОПШТИНИ паложе- 
mi од државе. lio тим иословима градска општина 
заузима положај oprana државие управе, na као 
таква улазп у пстп однос према надређеној вла- 
crn као n ма који потчшвепп државпп opran. Мере 
падзора исте су mro их државна! власт примепЈује 
и na своје подређене oprane, као mro су бар у na- 
челу пста и средства за принудно извршење изда- 
тог службепог наређења.' 

IX ПРАВНА СРЕДСТВА 

Kao n код сеоске оиштипе, против одлука прет 
седника градске општине no пословима самоуправ- 
ие природе, прво je предв.иђен прпговор-апел na 
nehe као градскн одлучујући opran; овај може од- 
луку претседника градске општппе преиначити или 
iionnmrinii. Тек против одлуке већа пма места 
жалбп бану, ОДНОСНО ресорпом мпппстру. 

По пословпма државппм жалба иде право ба- 
пу, одпоспо ресорпом мпппстру. 

X 11РЕЛАЗНА НАРЕЂЕЊА 

Први he се избори извршити у дане које одре- 
ди Миппстар унутрашњих послова, 

Док ее ne изаберу прва neha, стари органи 
врше дужпосг, a и одређују се no   досадашњим 
проппспма. 

Иослови опшге управпе властн првог степена 
које су вршили затечени аутопомпн градовп, у ко- 
лпко пису oBiiM пројектом задржапи код града 
npenehe ее у року од шест месецп na среске na- 
челпнке чпје je седиште у дотпчпом граду, a за 
градове Бакар, Сремске Карловце и Суботпцу, у 
којпма среског пачелппка пема, на начелппке сре- 
зова сушачког, етаропазовског, одпоспо бачкопа 
ланачког. 

Загечепп посебни деловп града са карактером 
правног лица n посебпом имовипом преетају no- 
стојати; њихова имовина улазп у градску имовипу. 

Ирава затечеппх градскпх службепика и nen- 
зпопера рачупају1)И овамо и актпвпе n пепзпопп- 
cane градеке начелппке где су omi градскп чппов- 
ници, подвргпуће се ревизији и o њима допетп no- 
ua одлука, ако су ona прпзпата у протпвпости еа 
проппсима који еу важпли у време тога признава- 
ma, илп ако су та права Beha од оппх која ужпвају 
државпи службеппцп одп. пепзпоперп одговарају- 
hnx струка и положаја. Ове одлуке he у првом сте- 
пену допети претседпнк градске општипе, a раема- 
rpalie их без обзпра na постојање жалбе, падзорпа 
власт. Редуцпрапе припадлежпости n пепзије теку 
од првог дапа у паредпом месецу no пстеку два 
месеца од дапа ступања na снагу закона o град- 
СКИМ општппама. Свп градскн службеппци које 
овај закоп затече у служби стављају се na pacno- 
ложеље док се o њима ne допесе одлука o даљем 
остапку у служби. Ове одлуке he се допетп пајда- 
ље за шест месеци после нзвртеппх првих избора 
прегседпика n градскнх Belia. Том прплпком град- 
ски службепик може битн уклоњеп пз градске 
службе, кад то захтева падзорпа власт са важпих 
државних mnepeca. 

Закоп ступа na снагу трпдесетог дапа no ње- 
говом обпародовању. 

ПРОЈЕКАТ ЗАКОНА () ГРАДСКИМ Ol ИПТИНАМА 

1 ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

§ 1 
Градске отптппе — градови — су самоуправ- 

na тела, и правпа лица no јавпом и прпватпом 
праву. 

§ 2 
Иод овај закоп спадају градовп: Бакар, baiba 

Лука, Бела Црква, Београд, Бптол., Бихаћ, Бјело- 
вар, Брод na Сави, ВалЈево, Варажднп, Велпка Ки- 
кппда, Велпкп Бечкерек, Випковци, Вировптица, 
Bpan>e, Вртац, Вуковар, Дубровпик, Загреб, Заје- 
чар, Јагодппа, Карловац, Копрпвппца, Котор, Кра- 
гујевац, Крпжевцп, Крушевац, Кумапово, Лесковац, 
Лпвпо, Лзубл.апа, Марибор, Мостар, Ниш, Нова 
Градишка, Новп Сад, Осијек, Папчево, Петрнња, 
Пећ; Ппрот, Подгорпца, Пожаревац, Прпзрен, Прп- 
штина, Птуј, Рума, Сарајево, Септа, Ceib, Сисак, 
Скопље, Славонска Пожега, Смедерево, Сомбор, 
Сплит, Сремска Митровпца, Сремски Карловци, 
Стара Кањижа, Стари Град na Хвару, Суботица, Су- 
шак, Тетово, TpnmiiiK, Тузла, Ужпце, Хвар, Хер- 
цегнови, Цел.е, Цетиље, Чаковец, Чачак, Шабац и 
Шибеннк. 

§ 3 
Градови су, no проспору na којп се    распро- 
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стире њихова власт, непрекидне — ириродие н е- 
кономске — јединице. 

Граннцс свакога града мирају бити ПОГОДНИМ 
знацима видио обележеие у природи. 

§ 4 
Решаиање спорива o границама између града 

и које суседне општине спада у иадлежност бала. 
Решавање таквих сиорова између градова 

Београда и 11анчева, или између којег од тих rpa- 
дова и које суседае општине, спада у надлежност 
Министра уиутрашњих послова. 

§5 
O иоиравкама границе између градске и Koje 

суседне општине решава Министар унутрашших 
иослова иа захтев које од интересоваиих оиштина, 
a uo саслушању ингересованог градског већа и ои- 
штинског одбора. 

Upe рсшења позваће се заинтересоване on- 
штине да се међусобно споразумеју. 

§ 6 
Припајаше којс суседне општиие или једиог 

дела њеног града, разгруиисавање градске оишти- 
ие или o/Uiajaibe појединих делова града, врши се 
законодавним путем. 

Кад сс градској општиии ирипаја друга on- 
штина, односно делови подручја које ошитиие, ва- 
жиће — у недостатку посебне одребе донесене за- 
конодавиим путем — и за припојене делове од- 
редбе које буде донело градско веће или, у пре- 
лазио доба, које буде донела надзорна власт o про- 
сторном важењу постојећих проииса (статута, у- 
редаба, правнлиика и др.)- Ha припојеном подруч- 
ју финансијске одредбе остају иа сиази до нове 
буџетске године. 

§ 7 
! 1ри проманама по § Ci, ако сс појсдниа места 

која долазе у питање у погледу права и обавеза 
као и расиоделе општииских службекика не могу 
споразумети у року од три месеца, спор he се пре- 
дати на решење, иајдаље у року од мессц дана, из- 
браном суду који образује надзорна власт. У из- 
брани суд бирају по два претставника интересо- 
ване стране, a ако се судије у погледу претседни- 
ка не сложе, њега lie одредити надзорна власт. On- 
штински службеници дужии су ирема споразуму 
општнна, односно одлуци избраног суда, преузети 
службу, ако одговара ibHKOBOM дотадашњем поло- 
жају. 

§ 8 
Удружнвање више градова или града и других 

општина за подмирење појединнх потреба које се 
могу задовољити само заједиичким радом или за- 
једничким материјалним средствима одобрава Ми- 
нистар унутрашших послова; O раздужењу одлу- 
чују општипе, a и Миннстар унутрашњих послова 
може одлучити. 

§ 9 
Промепе нмена града врши се законом. 

§ 10 
Сваки град мора употребљавати печат на коме 

he у среднни бити државни грб,    a унаоколо име 
града. 

II ЧЛЛНОВИ И СТАНОВНИЦИ ГРАДА 

§ П 
Члаи града може бити само држављакин Кра- 

ЛЈевине Југославије. 
Завичајиост je исто ШТО и чланство јодне ОП- 

штине. 
Чланство једно!' града губи се само кад се сте- 

Kiie чланство друге општине, или губитком држав- 
ЛЈаиства. 

§ 12 
lio закоиу жена добија чланство мужа, мало- 

летна брачна деца оца, ванбрачна малолетна деца 
мајке, малолетна позакоњена деца оца од дана ро- 
ђења, a усвојена малолетма деца усвојитеља; на- 
ходчад стичу чланство у општини у којој су na- 
đena. 

Дрл^авни службеиици н јавии самоуправни 
службеиици, као н свештеници, no закону су чла- 
иови општине у којој je њнхово стално службено 
седиште, осим ако у року од три месеца од дана 
одлуке o промеии службеног седишта нзјаве да за- 
државају старо чланство. За службенице удаге ва- 
жи први став. 

Законито разведена жена задржава чланство у 
општини којој je припадала у тренутку развода 
брака; ако je брак ноништен, враћа се у чланство 
општине којој je припадала upe удаје, a задржа- 
ва чланство добивено по мужу, ако у року од три 
месеца од дана поништаја брака изајавн да TO 
жели. 

§ 13 
За иријем у члаиство потребпо je: 
1) да молилац ужива частна права; 
2) да се ие палази под судском истрагом нли 

оптужбом за дела која повлаче губитак частних 
права; 

3) да може    издржавати    себе и своју    поро- 
дицу. 

Одлуку o пријему доноси градско вепе, КОје 
пријем не може одбити ако су испуњени предњи 
услови и ако je молилац најмање иет година стал- 
по настањен у тој ошитиии. 

Општина o одлуци o пријему у чланство изве- 
штава ону општину којој je молилац дотле ири- 
падао. 

AKO je иеко лице сталио настањено иајмање 
десет година у једној општини, a оиа ne може 
противу њега с погледом иа то време ставити при- 
говор иаведен под тачком 1 овог параграфа, нити 
може протнв њега ставита приговор из тачке 2 
овог параграфа, uo закону je стекло чланство ове 
општине и изгубло у огпптини у којој ra je до 
тада уживало, осим ако изјави да задржава доса- 
дашње члаиство н докаже да надлежна општина 
на то пристаје. 

Нико пе може бнти избрисан из списка члано- 
ва једне оиштине док ие буде унесен у списак чла- 
иова друге општине. 

§ 14 
Спорове o чланству једпог лица нзмеђу града 

и које друге општиие решава бан; a између гра- 
дова Београда и Панчева или којег од ових гра- 
дова и које друге oiiurnuiie решава Министар уну- 
трашњих послова. 
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§ 15 
Лицу за које се ие може утврдити којој оп- 

штини као члаи припада одаедиће се чланство оне 
општине у којој je рођено. Ако сс ona не може 
утврдити, онда one општине у којој je последњих 
иет година било најдуже настањено, a ако се не 
може н ово утврдити, оида one општнне у којој 
се налазн, све дотле док се ne утврди његово пра- 
во чланство. 

§ 16 
Лица која буду примљена у држављанство, 

ако нису уз молбу подпела oGeliaibe једие општине 
да he их примити у члаиство, члаиови су у првом 
реду one општине у којој су рођена, у другом ре- 
ду у којој су сталио настањена, и најзад one on- 
штиие у којој се желе стално настанитн, што ће се 
у решењу o пријему у државлЈанство означитп. 

почасног члапа 
§  17 

Град може изабрати sa свог 
лице заслужно за земљу и град. 

§ 18 
Члаиови општине који осиромаше, a ne могу 

привређивати', и ако немају кога ко би их no за- 
копу био дужап издржавати n помоћи, одпосно у- 
КОЛИКО пемају права na помоћ no ком другом за- 
кону, или ne ужпвају то са које друге črpane, пма- 
ју права na пздржавање, односпо na помоћ од 
градске општне, одпоспо пз средстава добротвор- 
них устапова којпма општина рукује. За децу до 
14 година ова помоћ се одпоси и na њихово теле- 
cno и духовно подизање. 

Општине ne емеју ни члаповпма другпх on- 
штина ускратити најпотребнију помоћ, ако падну 
у беду, алп пмају o томе одмах известити надлеж- 
ny општину. Општини припада право na накнаду 
дане noMoiiii управним путем. 

§ 19 
Становппцп општине, пако нису чланови, пма- 

ју права na становање у општини уколико то није 
важећим прописима друкчије одређено, као и tipa- 
во ужнвања општинских добара и установа onpe- 
делзепих за јавпу употребу, a тако исто имају и 
све дужностп у подпошепЈу општинских те^шта. 

§ 20 
Свака je onnmina дужпа водпгп списак свога 

стаповништва,  a одвојепо списак својнх члапова, 
n пздаватп o томе, na за.чтеи, јавпе ncnpane. 

§21 
Opranu   градске  општнпе  су  градско  nehe   и 

претседпик градске општине. 

§ 22 
Градско веће cacrojn се: 
1) у градовима до 10000 становника из 27 већ- 

ппка; 
2) у градовима од 10000 до 20000 становника 

из 36 већника; 
3) у градовима од 20000 до 40000 стаповиика 

из 45 већпика; 
4) у градовима од 40000 до 100000 становника! 

из 54 већника и 
5) у градовпма од 100000 стаповпика нлп ви- 

ше из 72 већника. 

§23 
Претседпнк и  дие трећине  градскнх в-ећпика 

бирају се oinuTim, једнаким, кепосреднпм и јав- 
ним гласањвм, 

Бпрачку способпост имају сви сгаповпицп који 
су уведени > бнрачки списак градски општине upe- 
ма Закону o бирачким списковнма. 

Једпу трећину гродских већпика поставља бан, 
a за градове Београд и Панчево Министар унутраш- 
њих псслова, из реда лица посвећеппх у комупалне 
полнтике. 

§24 
За претседппка и градског већника може бнти 

изабрап, односпо за већпика постављвн, onaj члан 
градске општипе којп има бпрачко право no За- 
копу o бирачким списковпма, који je павршио три- 
десет година n који je најмање пет година паста- 
и.en у граду, a umje искључен од избора. 

Услов петогодишшег настањења ne важи за 
лржавпе и са.моуправпе чпновпике. 

§25 
He могу бити претоедник и већпици: 
1) градски службеници док су у актпвпој 

службп; 
2) чппоииици оних власти који над градском 

општином воде непосредан надзор; 
3) оии којп су са градском општпиом у пар- 

ници док се парница ne сврши; 
4)* општински набављачп, предузимачи on- 

шташских радова и закупци општипскпх добара и 
прпхода; 

5) onu којп пмају o управи градске нмовпнс 
или o управи којег градоког завода, или o пове- 
реном им од града кавсвом послу рачун положитп, 
до« то ne учине; 

6) omi KOJU се без оправдапог разлога пнсу 
прпмилп претседничке или већкичке дужности прч- 
ликом последњих пзбора; 

7) omi који стално ужпвају издржавање плч 
потпору из опшгииских или других јавиих сред- 
става оспм државппх; 

8) onu Koju не з.чају службени језпк. 
Onn који су у сродству no крви до четзртог 

илп no браку до другог ствпвпа заклЈучно са прет- 
седником не могу бити већници. 

§26 
М.андат претседника и градског већиика траје 

четпри године, одноано у случају ме1)ув[)емених пз- 
бора до првпх редовних избора. 

§ 27 
Редовпе пзборе за претседппке n градске веК- 

|Иике наређује Мипнстар унутрашњих послова. 
Ha пет дапа пред редовне изборе не може ни- 

ка«ва власт позпватп бмраче ни на каЈ<ве скупове, 
као: заједппчкп рад или кулук, пли na војппчке 
смотре или вежбе, осим случајева преке опаспости; 
тако! исто ne може пбзивати ini поједипе бираче, 
осим у случајевима неодложие потребе или у слу- 
чајевима ислеђивања злочина или преступа ма које 
врсте. AKO су бпрачи били pannje позвапи илн ис- 
купл.епи, Mopashe се распуститп на три дапа пре 
пзбора. 

§ 28 
Избор се вршп у зградп пли зградама које за 
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TO градско веће одреди; гласаље се не може вр- 
шити у богомољама. 

Гласаље се врши no бирачким ■спискозима \нл 
онолико места колико тих спискова има. 

Дан избора, место где he се гласати и зграде у 
којимл he се гласати претседник градске општине 
he обзнаиити најмање тридесет дана пре дана од- 
ређеног за избор; у тај рок ну рачуна се дан огла.са 
и дан избора. 

§ 29 
Снака зграда у којој сс глаоа, ако- није довољ- 

но.сама простраиа, мора имати ограђено двориште 
које се може зшворити. 

§ 30 
За свако месго где сс гласа 6nhe образован 

бпрачки одбор који се састоји од једног писменог 
бирача дотичног града кога одређује надзорна 
власт најмање на пет дана пре избора и два град- 
ока BehiHHKa које прадоко веће бира у истом року. 
3ia сваког члана бнрачког одбпра једновремено се 
одређује и заменик. 

Одређени писмени бирач претседник je Cm- 
рачког одбора. On не може бити и кандидат. 

Члановима бирачког одбора и њиховим заме- 
ницима MO[>:I претседник градске апштине caon- 
umrra избор одмах, a најдал.е у року од 24 сата 
no извршепом избору. Исто тако he учинити пад- ' 
зорна власт у погледу одре^еног писмепог бирача 
за претседника бирачког одбора, коме се тада уру- 
чује н акт o поставЛ)еп.у. 

AKO би који члан бирачког одбора био спре- 
чен да дође na избор, њега he заступати одређени 
заменик. 

Кад се попуљавањем бпрачких одбора исцрпи 
укупан број градоких већника, градско Behe до- 
пуииће тај број бирачима који имају услове за 
градског већника. 

§ 31 
У градовима где са гласа na више месга по- 

стоји и главни бирачки одбор, који се cacrojn из 
свих претседника поједипих бирачких одбора И 
једног градског већника, пли његовог замеиика, 
које бира градско sehe када и члапове осталих бп- 
рачких одбора. 

Претседник je главпог бпрачког одбора onaj 
од претседника бирачких одбора који je no го- 
динама најстарији. 

§ 32 
AKO се ко од одређених чланова бирачког од- 

бора ne би могао из оправдапих разлога примптп 
ове дужностп, on he o томе обавестити претседни- 
ка градске општине, однокно постављеви претсед- 
ници иадзориу власт, и то у року од 24 сата, који 
he ценити разлоге и у случају потребе одредити 
друго лице. 

§ 33 
Вирачки одбори одлучују BehunoM гласова. У 

случају равне поделе гласова, сматра се да je усво- 
јено ono за шта je гласао претседник. 

Претставпицп капдидатскпх листа имају право 
присуствовати раду бирачког као и главног бпрач- 
ког одбора за све време избора и ставл>ати npn- 
медбе које се na захтев упосе у загшсппк. 

§ 34 
Бирачи могу гласати сваки само једанпут, са- 

мо личио, само na гласачком месту своје општине 
и амо за једну од утврђених кандидатских листа. 

1 [ретседпик и члапови бирачког одбора гласа- 
he na onoM гласачком месту где су одређеии, ако 
су уведени у бирачкп списак града. 

§ 35 
Избор he се вршити no кандндатским листама 

које морају садржати ополико кандидата и Beiiiiii4- 
ких замепика за колико je избор расписаи. 

§ 36 
Кандидатска листа садржи; породично и рође- 

no име, занимањ.е и стан кандидата и заменика; 
датум и место пздања и потписе предлагача. 

Предлагача мора бити у градовима до 30.000 
становника пајмање 100, a у осталим градовима 
200; предлагачп морају бити уведепп у бирачки 
списак града. 

Писмени предлагачи потппсују листу сами, a 
неписмепе nornucahe другп no Пјиховом овлашће- 
њу, што he се na самој листи назначити. Ilo im у 
ком случају једпо лице ne може потписати више 
ОД десет пеппсмепих предлагача. 

Кандидатска листа може имати свога претстав- 
ника или заменика у бпрачком одбору. To he се 
назпачити na капдндатској лпсти пспод имепа кап- 
дидата. У градовима где се гласа na више места 
претставпик и заменик може се одредити за свако 
место. 

Образац кондидатских листа прописаће Мини- 
старство унутрашњих послова. 

§ 37 
Кандпдатска листа предаје се у два орпгппал- 

na примерка падлежном среском еуду na потврду 
пепосредно или преко претседника градске општи- 
ne најдаље до осмог дана upe избора. 

У случају да je листа предана претседпику 
градске општипе, on je мора послатп суду na no- 
ступак у року од 24 сата. Листе предају два ппсме- 
na предлагача чије се изјаве стављају у записник, 

Уз оригиналне лиете предаје се писмен при- 
станак кадидагга за претседника, већнике и Beh- 
ничке заменике и no један примерак кандидатске 
листе за свако гласачко место бсз имена предла- 
гача. 

Мадлежпи суд, у року од 48 сатп од пријема, 
прегледа лнсту, н, пошто се увери да je ona npo- 
nnciio саставлЈема, потврђује je. У противном je 
одбацује, o чему подпоспоце извештава решењем. 

()д гтотврђепс листе суд јсдаи примерак задр- 
жава за своју архиву, један предаје подносиоцима, 
a one без имена предлагача шаље претседкику 
градске општипе да их преда бпрачкпм одборима. 

Pcineibe суда o одбијању n потврди капдп- 
датских листа je копачпо. 

§ 38 
Капдидатска листа може се упутити суду no- 

штом препоручепо. Дан предаје пошти сматра се 
као дан предаје суду. 

§ 39 
Капдпдатске листе потврђеие од стране суда 

ne могу се впше нсправљати и Meibam, оспм слу- 
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чаја да који каидидат умре илн нзгубн услове 
предвиђене законом. Ha место оваквог кандидата 
може се уиисати друго лице, ако овако измењеиу 
лнсту потпншу иоловина предлагача који су pa- 
иију листу потписали. Измена у овим случајевима 
миже бити сами до трећег даиа upe избора. Овако 
измењена лнста предаје се ионова суду на потврду 
no иропнсима овог закона. Суд са овако нзмење- 
ннм кандидатским листама у свему поступа гш од- 
редбама § 37. 

За време судског одмора дежурии суднја врши 
послове које ииаче врши суд у погледу избора. 

§ 40 
Ha даи избора сви чланови бирачког одбора 

или шихови замепици састаће се у зградн, no гла- 
сачким местима где lie бити гласање, у шест сати 
пре подие и ту he примити na реверс од иретсед- 
ника градске општиие бнрачки сиисак, свеске за 
уписивањс гласача за сваку капдндатску листу, 
књнгу за во1)ење записника, кандндатске листе, оп- 
iininiCKii иечат и истали шго треба. 

Све кандидатске лнсте прилепиће бнрачки од- 
бор ua впдио место у соби у којој се вршн гла- 
сање. 

§ 41 
Кад бнрачки одбор све ове уради, и прими све 

UHU му je за гласање потребно, као и потребан 
број пнсара н иомагача Koje му уиути иретседмнк 
градске иаштине, он he o свему томе направити за- 
писиик у коме he нарочито означнти све прииљене 
кацдидатске листе, и који he потписати сви чла- 
иови бирачког одбора, a затим почети примати би- 
раче, 

§ 42 
За све време гласања мора заседаватн за би- 

рачким столом претседник бирачког одбора или 
iberoB заменик н најмање још један члан бирачког 
одбора. 

§ 43 
С) одржању реда за време гласаша стара се 

претседпик бирачког одбора. У случају потребе 
иретседник je рвдашНен да тражн IIOMOII од оп- 
иггинске или државне власти, и ona je дужна ода- 
звати се његовом позиву. 

§ 44 
Нико ne сме ступити na бпралпшге под оруж- 

јем или са оруђом употребљивим за бој, осим слу- 
чаја кад претседппк бирачког одбора позове ору- 
жану noMoti ради држања реда на бпралишту. 

Iln службепнцн државпп пли самоуправни којп 
no службепој дужпоетп noće оружје ne могу сту- 
пнтн na бпралпште под оружјем ради употребе 
свог бирачког права. 

§ 45 
У собу где се гласа пуштаће се гласачи редом 

ПО једап или mune, no пикако впше од пет одје- 
даппут. 

§ 46 
Сваки бпрач кад yl)e у гласачку собу мора 

upe гласања казати гласно да чују сви члапови би- 
рачког одбора своје ПОрОДИЧНО и poijeno пме n 
занимање, a у местима где има umne гласачких 
места, и свој стан. Претседнпк бпрачког одбора, 
пошто се уверп да je бирач у бпрачки списак уве- 
ден  ,ако га пико у бнрачком одбору ne  позпаје, 

упитаће га je ли on баш то лице под чијем се нме- 
пом пријавио да гласа, н напоменуће му закопске 
последпце од тога, ако na туђе пме буде гласао. 

Кад бирач потврди да je он то лице под чијем 
се именом јавно да гласа, онда he се o том neno- 
зпатом бирачу саставнтп записник у коме he се за- 
писати лични опис његов као и улица — број ње- 
говог стапа. Претседник има право паредити да се 
такав непозпати бпрач одмах и фотографише. Ако 
такав пепозпатп бпрач не поднесе на захтев одбо- 
ра доказе o свом идептитету који би no оцени од- 
бора били довољпн за утврђивање његове иден- 
тичностиј онда одбор тога бирача neiie пустити да 
гласа. 

AKO се догоди да се o пеком бирачу породи 
сумња у бирачком одбору у погледу његовог пден- 
тптета, бирачки he одбор решпти xohe ли се такав 
бирач пустити да гласа. 

11ретседпик бпрачког одбора показаће сваком 
бирачу све кандидатске листе no именима њихо- 
вих посилаца, и питати ra за коју листу гласа. Ие 
учини ли се све ово, сваки члан одбора има право 
да ово примети, a кад се гласање сврши да у за- 
писник убележп као nporecr протпв пеправплног 
одборовог поступка. 

Бпрач гласа за листу јавпо именујући посиоца 
капдидатске листе sa коју гласа. Његово iie се име 
уписати у свеску у коју се уписују гласачи за ту 
копдидатску листу. 

Бирач којп због какве тешке летеспе мапе ne 
би могао гласати на начнн како je то у овом члану 
речепо има право пред бирачкп одбор привести 
пуномоћника који he место њега дати глас. 0 ово- 
ме he бирачки одбор допети одлуку n ставити je 
у записпнк. 

§ 47 
Чим je који бирач гласао, дужап je уклопитп 

се са биралишта. За биралиште сматра се зграда у 
којој се гласа и њено двориште. 

§ 48 
Бпрачкп одбор ne може ппкоме ускратнтн да 

гласа који je уписап у бирачкп спнсак. Ако одбор 
или поједпни члан одбора има шта да прпметп, 
ставиће се то у записник, 

AKO се којп гласач прнјавн да гласа, a na ње- 
гово име je неко већ гласао, онда he претседпик 
бирачког одбора, nonno поступп no првом ставу 
§ 46 и уверп се несумњиво o идептичностн и упнсу 
у бпрачки сппсак, таквог бпрача пустити да гласа, 
a у сппску где je друго лпце под iberoBHM именом 
уведено назначиће се да тај глас не важи. Ово he 
се унети и у изборпп записпик. 

§49 
Никаква власт ne може »и у ком случају узети 

бирача na одговор за глас који je дао на избору. 

§ 50 
Гласање траје пепрекидпо од 7 до 18 сати. 

Само у случају нереда a no пристанку одборске 
Belmiie, може се избор прекинути за време док се 
ред не поврати. Повод нереда и време за које je 
избор морао бптн прекипут забележи1'1е се у за- 
IIHCHHK. 

У 18 сати затвара се дворпште или зграда, ако 
дворпшта нема, н нпко се впше неће пуститп уну- 
ира, али he се продужити и даље прпмање гласова 
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од оних бирача који се затеку у дворншту или 
згради све док они сви ne гласају, na ма докле то 
трајало. AKO je гласаље због нереда морало бити 
прекииуто дуже од једног сата, за толико hc сс 
доцније од 18 сати престати са пуштањем бирача 
на биралиште. 

§ 51 
За све време гласања водиће се записник o 

свему што сс деси и што ма који од чланова би- 
рачког олбора nahe за вредно да се забелсжи. Сви 
чланови одбора потпнсују запнсник. 

Сваки члан одбора може одвајати мишл.ење и 
стављати своје примедбе. 

§ 52 
Точење или давап.е ма  na  какав  пачмп  алко- 

холпнх пића забрањено je na дап избора. Ову lic 
забрапу лпштпна обпародоватп. 

§ 53 
Кад се свршп nacaibe забелел<и11е се у запис- 

ник у којс. je лоба гласање закључепо, као и све 
пстало што се одпоси na ток избопа a папије пнје 
забележено. Сви члаповп бирачког одбора потпи- 
calie се. a сваки од њпх има право одвојпти ми- 
шлзење и ставити примедбе. 

§ 54 
После овога поиступпће со ппебргмавап.у гла- 

сова датих за поједине капдидатске лпсте, и na 
крају сваког списка капппдатске листс забележи- 
he се словима колико ie бирача гласало за дотичну 
кандидатску листу, na he испод тога потписатп сви 
члаповн бирачког олбора. Потом сс v запнспик 
vnocu број гласова датих за сваку каплидатску ли- 
crv као н укупап број гласача. Кад re и ono сврши 
записник he се закл.учнтп n сваки табак потписаће 
сви чланови бппачкпг олбопа. a пореч тога стаппћс 
ге и општински печагг. Одвојена мишљеша и при- 
медбе o раду одбора п овле су допуштене. 

§ 55 
У градовнма којп ИМају пише гласачких места 

бирачки опборп no гласачким местима. пошто na 
показани пачип пзврше пребоојавапЈе гласова n са- 
гтаве заппспик и потпишу га, олмах сва акта стап- 
л.ају у једап завој. na гл поетселник биоачког од- 
f)opa одмах чоси и предаје претседнику главног 
бирЗЧКОГ одбора na реверс. 

§ 56 
Бирачкп he одбор, одпоспо главни бипачкп од- 

бор, олмах no cnpincnoM noarv цоиети решење o 
изабраним и ioni пстога дана резултат избора об- 
(авити писмепп na гралском лому. 

Једно cnoin решење ca свима изборним актима 
одбор he прелатп претселппку градске општине, 
који he му o томе издати реверс. a друго he ре- 
шеље послати падзорпој власти. 

§ 57 
Уколико лрукчије није одрећено, одредбе o 

оаду бирачких олбора важе и за рпд главпог би- 
рачког одбора. 

5 58 
AKO je бпло више капдплатскпх лпста, за Beh- 

пике су изабрапп  две rpehiine  кандидата  са  one 

лпсте која je добила највећи број гласова. Ако 
две пајјаче капдидатске лпсте добпју једпаки 
број гласова, избор he се nonommi у другу ira- 
редпу недељу, што ће претселник градске општи- 
ne објавити чпм га o томе обавестп бирачки, од- 
nocno главпп бирачки одбор. 

Остатак већничких места ПОДелиће се капдп- 
датима na овај начин: број гласова сваке од оста- 
лих капдпдатских листа дели се са 1, са 2, са 3 
n тако редом, na се са листа чпји су najnehn KO- 
личници узима редом до потребпог броја no једап 
већник. 

Ha случај да два кандидата са јелпаким ко- 
личницима ne могу да уНу у nehc, коцка hc одлу- 
чити који he од н.их yhH. 

§ 59 
Ha упражњена места изабраппх већника дола- 

зе no релу кандидати већника, односно кандидати 
замеппка са исте лпсте. 

Ако се после које исцрпепе лпстс упразпи ВИ- 
ine од једпе Tpehnne закопског броја мсста Behnn- 
ка којп се попуп.ава пзбором na се упражњена 
места не могу попупитп, извршиће се за та места 
пзбор у поку од два месеца. У том случају број 
кандИдата na лпсти n п>пховпх замеппка биће ра- 
ван броју упражп.епих места. 

AKO се закопски број места већника КО.ЈИ се 
попуњава пзбором смањи na једну половппу, вршп 
се noi'. пзбпо у целостн. 

Дап избора o/ipehvie бан. односно V Београду 
n Панчеву Мппистар унутрашњих послова. 

§ fio 
AKO иа дан избора због нередја пли из 6уди 

каквнх узрока ne буде извршено гласање na јед- 
пом или BHITIC гласачкпх мсста, бпрачкп he олбор 
олмах наоедити да сс na свим TONI местмма изврши 
гласање у идућу недељу. Ha опом гласању посту- 
nnhe сс v свему онако као n прп првом гласап.у. 
Ла hc се накнадно гласатп претседпик градскс on- 
штине o6iaBnhe у ппштини истога дапа када му 
то јави бираЧки одбоо. 

§ П1 
Протпв пеправплнпсти избора има сваки упи- 

сани бирач поаво жалбс Државпом савету у року 
од осам  иана pa4ynaiyhH од дапа илЛлов. 

Жалба сс прелаје претссднику т-тске општп- 
ne који je дужап послати ie на рр.ше.н>е Државном 
савету са односним актпмл у року од лва дана no 
истеку рокп ,ча цтпслхст* жалби. Жилилац можс 
прсппс жчлбе послати n непасредно Лпжавпом гр- 
вету, који he га сматоати оппгшгалом ако OIIIIITII- 
на у законском року HE гтотпијве оритинал. 

/lan npc/iaie жалбе гтппгги поепоручепо panvna 
се као лап када ie жалба прсдапа опптши, o'i- 
nocno Држлвпом савету. 

O жалбама решава сс no одељењима n мора 
се лопетп одлука у року on месец дапа no Пријему 
акта, 

AKO ге попишти избор збпг пеправилиог пп- 
гтупка бирачког олбора. има се пајдал^е у року 
on мессп лаип пд дапа пријема одлуке ИЗВРШИТИ 
попи и?бог). У опом случа1'у поставл.а сс пов би- 
рпчкп олбор no ппописпма опога закопа, a каплп- 
латске листе ocrniv псте које и за избор који je 
бпо поништен. 
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AKO се поништп нзбор због других иеправил- 
ности нма се нзвршитп иови избор у року од два 
месеца са обновом целог предизборног гшступка. 

Дан избора одређује бан, одиосно у Београду 
ii ГТанчеву Министар унутрашњих послова. 

AKO Државии савет нађе да je неправилно са- 
мо утвр1)ење резултата избора, сам he правилно 
утврдити тај рсзултат. 

§ 62 
У погледу кривица код општинских избора и 

кривичног поступка имају се сходно применити 
законски прописи o избору народних посланика. 

Мовчане казие, изречене у нзборним кривица- 
ма, изричу се у корист општине, 

§ 63 
До увођења у дужност новог претседника и 

већа, стари претседник и веће врше дужност. 

§ 64 
Претседник  и  градски  већници  уводе  сс  у 

дужност чим избор постане извршан. 

§ 65 
Прву седницу no извршности избора сазива 

дотадашњи претседник градске опттние. Ако он 
то нс учини у року од пет дана, то he учинити 
надзорна власт у року од следећих осам дана. Ра.-!- 
мак од дана сазива до дана за који се седница 
сазива ие може бити дужи од осам лана. 

§ 66 
Ha првој седиици претседник градске општине 

и већници полажу следећу заклетву: 
„Ja II. H. заклињем се јединим Богом да hv 

Крал.у II Отаибини бити веран; да hy се у раду 
придржавати Устава и земаљских закона: да hy 
чувата државио и пародно једииство; и да hy дуж- 
ности свога звања тачно отправл.пти и самоуправ- 
не II дожавне интересе савесио заступати и бра- 
нити. Тако ми Бог помогао". 

Заклетва се уносн у записник, и потписују je 
сви заклети. 

§ 67 
Изабрани ie дужан примити се избора. Но ако 

би TO одбио без оправданнх разлога. или не би 
хтео положити заклетву у року који му се остави, 
губи мандат и градско веће казниће га новчано 
до  1000 динара у корист omirmiie. 

§ 68 
Претседник градске општине и већници мо- 

оа.ју остати на сво.јим положајима и вршити служ- 
бу за све време док траје 1Внхов матат. 

Спмо оии код којих постоје такви узроци који 
"\ спречавају да даље врше ову дужност могу 
гтати оставке. O томе решава градско веће на првој 
наредној седници. 

§ 69 
Bclie доиоои одлуке у седницама. 
Седнице nciia саоива претседник градске оп- 

штиие према потреби, a лужан je ■иајдал>е у poKv 
од три дааа сазвати седницу за расправу оних 
предмета ради којих cv писмено тражили сазив сел- 
кице јслиа трећина већннка или н.тпорна власт. 
Позив за сејшицу мора се писмеип и благош>емено 
доставити ср.аком већнику и објавити на гоадском 
дому, иначе се седница ие може одржати. У позипу 

мора битн означено место, дан н време састанка и 
дневии ред. 

У седници се расправља o предметима који су 
иа диевном реду. Предлози које претседник град- 
ске општине изнссе ван дневног реда као хитне, 
ичи предлози које пре седкице преда претседнику 
писмено који већник, могу се no свршеном дмсв- 
ном реду узсти у расправу, ако веће већином од две 
трећине гласова то одобри. 

По правилу треба да буде сваки предмет, n ко- 
ме има да решава веће, претходно примл.е« и про- 
учен у једном одбору. 

У седницама могу Kao рефереити претседника 
градске општине учествоватн градскц чинотници у 
пословима своје нздлежиости. 

Блнже одредбе o пословаљу већа и олбора 
прописаће градско веће посебним пословником. 

§ 70 
I радског већника који без оправдшог раилога 

изостане од три узастопне оеднице, или на-пусти 
седницу и тиме осујети рад neha, може казнити 
новчапо до 800 динара у корист општине. 

Гралско веће може разрешити [ужтгости већ- 
ннка који у току једие године изостане са BHiue од 
половине седница без оправданог разлога. 

§ 71 
Да би neiio могло решавати мора у седници 

бнти половина и један више од стварног броја већ- 
ннка, IIITO hc се утврдити у почетку селнице. Сма- 
тра će да потрсбан бро'\ присутних посто.ји, ако се 
то не оспорапа и противио не утврди. Ако се то 
утврди, претседник he седницу закључити. 

AKO се седница mije могла одржати 'због тога 
што није дошао ловољан број већника, или mro je 

■седница морала бмти закл.учена услед констатова- 
ња недовол>ног броја већиика, сазива се друга ci 
истим дневним редом. Ha oeoi седници може се ре- 
шавати, ако je присута најмање једна трећина 
стварног броја већника. У позиву за седницу мо- 
рају се већкицн на то упозорпти. 

§ 72 
Градско веће решава већином даних гласопа. 

Прн јелиакој подели гласова сматрасе да je пред- 
лог одбачен, огим кал веће вршм избор, у ком слу- 
чају се пгслпља гласа, na ако će опет добиЈе n^"- 
једнака полелл гласова, претселавајући одлучује 
својим ионим гласом, уколико статутом стије за из- 
бор одређен други поступак. 

§ 78 
Седиице већа cv јавне осмм случпј.-па кад прст- 

ссдник градске опиггнне олреди или јелиа петина 
присутннх веЈшика затражн ла оеплица будс тајна. 
A.III, ако Behc у току тајие седнице наће да нема 
места тајној седници, претвара се ова у јавну. 

Буџет и завршни рачун мора ое решавати у 
јав^ној седиици. 

Пдлуке се увек прогл^мпавају у јавној сед- 
ници, 

§ 74 
У седнице немају ггриступа децутације, 

§ 75 
Ha седницама већа гласа се iamio. Ако веће sa- 

кључи да се тпјно гласа, гласаће се листићима. 
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Избор градских чинопипка увек се врши тај- 
IIHM MacaibeM. 

§ 76 
Претоедник и већници се искључују од рас- 

n[UiB;haii.a ii решанаи.а у оиим civ^ajomi.va, у ко- 
јима се искл.учују и управни opranu no општем у- 
пранцом поступку, a не могу тада im оиш при- 
сутни 

Претседиик и градоки већтпк не може за лру- 
'■^га да води парннцу протипу града, пити зосгу- 
патц странке у њиховим опориим предмешма са 
градском општином. 

§ 77 
ГТретседник гадске општине отвара, руководи, 

закључујс седиице и претседава седницама град- 
ског већа. Има право говора и гласа. 

Претседник одржава ред на седницама. Он мо- 
>ке казиити опомсиом поједине већнике који се не 
би покоравалн његовим наредбама издаиим у ннте- 
ресу реда, достојаиства и иесметаиог рада у сед- 
ппци. AKO опомена остане безуспешна, може веће, 
иа предлог претседника, изрећи новчану казну до 
300 дннара у кодрист општипе. Ако понашаи>е већ- 
ника и даље онемогућава рад већа>- веће га може 
искључити из те сединце. Иначе већник за свој рад 
na седницама већа одговара пред редовним судо- 
вима за злочнна и преступна дела. 

§ 78 
Beliimun за 1вихов рад у градском већу нсмају 

мпккаву плату од општине. Ако no општииској по- 
треби врше какав посао ван седиица већа и одбора 
no овом закопу, скопчап са трошковпма, веће им 
може одреднтн накнаду. Bncnna пакиаде o;ipebyje 
се проппспма o извођењу буџета. 

§ 79 
O седницама гпадског Bclia води се заппсник у 

који се има загтпсатн: дневни ред седнице, да ли 
je свнма већницима доставл.еп позтш за седницу, 
имена присутних већника« кратак садржај сваког 
предмета и пред.чога, ис.чод гласања за сваки пред- 
лог, и закл.учак већа. 

Већник нма право да прикључи записнику сво- 
је одвојепо мишљење. 

Заппспик потписује претседник градске on- 
штине и два већника које iiclie за то одреди. 

§ 80 
Ha челу градске општине стоји прстседпик. Ви- 

ра се заједно са градскнм већем и ставља се на 
чело каидндатске лнсте као кандидат за претсед- 
ника. За претсединка je изабран кандндат са нај- 
јаче листе. 

Лнца која се иалазе у активној државној или 
самоуправној служби, као и свештеници ne могу 
бнтн претседници градских општииа. 

§ 81 
Градска ошитина има и једног потпредселни- 

ка. Потпредседиик je ирвн већник са иајјаче кан- 
дидатске листе, односно иародни, ако се iberoBo 
место упразпи. 

Кад претседник mije na дужности, или ако je 
његово место упражњено, замеи.ује га потпред- 
седник. Потпретседника замењује у оваквим слу- 
чајевима нареднн већник са исте листе. 

§ 82 
AKO се место претседника упразни, претседни- 

ка бира градско веће из своје средине у року од 
месец дана. 

Избор се врши тајнп.м гласањем. Ако при пр- 
вом гласању не добије иијсдап кандидат апсолут- 
ну већину даних гласова, гласање lie се поновитн. 
AKO im иа ионовном гласању иико не добије ап- 
солутну већину, врши се ужи избор између два 
каидидата који су добиил iiajneliii број гласова. 
AKO je остало неодлучено која лица улазе у ужи 
избор, коцком he се одлучити која два кандидата 
улазе у тај избор. У случају равне поделе гласова 
при ужем избору између два кандидата, одлучује 
коцка. 

§ 83 

Служба претседппка градске општине и пот- 
председника je почасна. 

Претсетднику градске omimme градским ста- 
тутом одреди11е се стална накнада за вршење дуж- 
ностн у облику годишње или месецчне плате; na 
овај начин оДреДиће се накнада и потпредседнику 
за време вршен.а претседничке дужности. 

§ 84 
Претседпику  градске  оипгпше  и  потпретсед- 

нику отсуство дуже од три даиа даје грЗДСКО ве- 
he, o чему се извештава надзорна власт, која от- 
суство може ускратнти. 

§ 85 

По градском статуту могу већи градовн иматн 
окраје ради лактег вршења одре1)ених послова из 

'ежноста претседника градске општнне, осим 
оиих који траже својом природом једнообразно 
вршење, или прелазе територијалну надлежност 
тога краја, или који због своје важности траже 
да их непосредно отправља претседник градске 
општине. 

Ha челу окраја стоји чиновник кога бира град- 
ско Beiie. On отправља послове своје надлежности 
самосталио у и.ме претседника градске општине, a 
no његовим упуствима и под његовим надзором. 
Његове одлуке сматрају се као одлуке претседгт- 
ка. Особл^е које lie га помагати у раду одређује 
претседник нз реда градског чиновништва. 

§ 86 

Градскчм статутом може се одредити да се по- 
слови no појединим гранама гардске самоупј^аве 
приврелме и социјално-културне п|1И|КЈде нли над- 
зор над њима, или вршење појелиног посла, може 
поверити iioccniiiiM упраиипм одпорима, v које се 
могу биратн и лица која нису чланови градског ве- 
ha. Omi ОДбори раде no упуствима и под одго- 
ворношћу претседника градске општине. 

§ 87 

Статутом се може одредити, које послове прет 
седннк градске општине из своје иадлежности мо- 
же поверитп поједииим чиновницима којИ су на 
челу појелииих управних грана. У том случају од- 
pei)enii чиновници врше ове послове no упуствима 
претседпика. 
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IV /1ЕЛОКРУГ ГРАДА 

§ 88 

Делокруг града обухвата снс послопе који сс 
тичу иепосредио интереса градске заједнице, a од- 
носе се иа економски, културни и сацијални напре- 
дак v граду. 

Нарочито спадају оваио у потребном обиму: 
1 — управљање градском имовином fiioFiome- 

ii.с бодета. установљавање и располагање градским 
дажбинама. закл.учнвање зајмова, куповање, про- 
даја, лавање у закуп градске имовинс, осинваН)С 
гралских предузећа); 

2 — старање за градске саобраћајне установе 
и градске јавне грађевине ('rpalieii>c и одржаваиЈе 
путе.ва. трамваја. мостова, пристаништа. скела, ка- 
иала, водовода, поплочавање тргова и улица, о- 
светл>еи.е); 

3 — нздржавање и помагањс невољних и убо- 
пгх. старање за сиромашиу и напуштену лецу, no- 
/гржавање добротворних завола и устаиова н ста 
раи-е o другим социјалним залацима: 

4 — старање за добро зппавствено стање ста- 
новништва Годожавање лекарске службе. службе 
бабица. ypeiieii>e амбулапата, сузбијање заразних 
болести, снабдевањс животним намириицама. брига 
за здраве станове и зпоаву волу, за купалишта, и- 
гпалишта, гробља и anvre хиппенске и саинтарпе 
vcTanoBe); стапан.е o фнзичком васпнтаи.у иарода 
и ватоогаство; 

5 — унапрећиваше наоолног госппдарства v 
пптите Гтоговине. обота — занатства и инлустрије, 
патапстра, сточапства, пибарства. воћаоства. залру- 
г.-тгтва. установа за штедшу и кредит. старање за 
побро злплпствеип стан>е стокс и суабијање сточ- 
imx '»празцчх болестн); 

fi — сапаћивање на унапоећењу просвете (no- 
дизање школа. оснивање кн.ижица. читаоница, 
гтручних теча!ева, курсова за домаћице, аналфа:- 
бртгких точајева, просвстиих лтмптава, прноеНи- 
вањо ппосветиих прелаваи-.а, полизаи.е иросветних 
домова); 

7 — давање мишљења »a захтев владе o за- 
конским предлозима и другим предметима. 

б 89 
Горлови cv лужпи впшити меотне послове лр- 

жавне \'ппавр ппема постојећим законским пропи- 
сима и ка таким прописима заснованим налозима 
дрм.-чвиих власти. 

Гпаловч nnme на своме полр\'ч!\' овс ппслове 
опште управе из надлежностн првостепеиих вла- 
сти: 

1 — гчнитртгке и вотеринарске: 
2 — тпжнр: no прописима n жпвптпим намир- 

ницлма! o cv^innn.v cKvnohe и o меоењу; 
3 — гпаКериигко и пожаон'".: 
4 — пп ппопигпма o чистоћи ч опожги<1Н>у nv 

т^чр. мостоиа. обзла. река  п ипка. канила. Pvnapa, 
IK   jlMUi-i   II  УОПШТО   П\'ТП'1\  И   BO'TiitlV   ЦЛППЛПП. 

П r'0   ПРОПИГИУП   O   ^'I'nnnelii1!'^'   ПОЛјОППИВПР- 
irp и гточлпгте?. tn^'MCKC. ловне и роболовске посло 
ч«»;  ПОЉСКУ ППЛМЦију, 

Микчстар унутоашњих поглона може v спора- 
?vMv m пе.сопним министпимп поеносити v иадлсж- 
■,:пст гтда п лр\'го поглове ошите \гправс. кло и 
од града одузимати поједине послове оптте упра- 

ве и преносити на прв^степене очште управнс нлп 
државне местпе полицијскс власти, 

Град врши местну полицнју уколико je ис вр 
nm државна власт, У градовима у којима стоји на 
чслу градске полиције државни opran, држава MO- 
же иримити на себе до једне грећине свнх трош- 
кова за издржаваи.е полицнје. 

AKO v граду постоји државна местна полнциј- 
ска — власт, ова je упућена иа потребну складну 
сарадњу са претседником градскс општине, a обе 
властн дужне су стално једна друго обавештавати 
o мерама које се имају спроводити заједничком 
сарадњом. 

Градске власти, као и државие управме власти, 
обавезне су na меНусобну правну помоћ у свом 
законитом делокругу. 

§ 90 
Градови имају право v пословнма своје над- 

лсжностп допоситн за своје подручје опште оба- 
везпе статуте, местпе уредбе и правплипке, a na 
оспову вакона и уредаба на закону основаних, као 
и v недостатку прописа којпм бп била уређепа до- 
тична питања. 

Упедба може проппсатп да fu' сс. лпца, која сс 
ne Cm покопавала градскпм урелбама, казпптп v 
новцу до 500 дппара, a у случају пепсплате новча- 
ne казпе у остављеном року затвором до 10 дана. 

§ 91 

Иретседпнк градске општппе доставл.а град- 
ске статуте, уредбе и правплппке падзорпој власти. 
Ова hc задржатп од пзвршења стаут, уредбу 'илп 
правилник, ако je у противностп са уставом, зако- 
нима или уредбама државпих властп. У том случа- 
ју Bpaha у року од месец дапа статут, уредбу или 
поавилник граду са својим примелбама. Ако град- 
ско веће ne усвош те прпмедбе, претседпик град- 
ске onumine враћа прсдмет падзорпој властп. Ако 
ова ne усвоји мишљење града, шаље цео предмет 
и своје мпшљење у року од петнаест дапа Држав- 
пом савету (оделењу) на одлуку, a o томе пзве- 
штава град. 

AKO падзорпа власт ne обавссти град v року 
ол лва месеца да je статут. уредбу или правилник 
?аложала од извршења, пли ако Државнп савет ne 
донесе cBoiv одлуку у року од два месеца, град 
може статут, уредбу млп правплппк пустити у из- 
вршење. 

Пре него mro падзорна власт прпступп оцепп 
закопптостп, a статути, урелбе или правплппци са- 
држе n прописе који имају утицаја на градске фи- 
nancnje, послаће претходпо такве статуте, уредбе 
и правилнике Мпппстру финансија на оцену цели- 
сходностп ових проппса који се тичу градскпх фи- 
нансија. Кад Мпнпстар финасија дв прпстапак na 
ове nponnce, падзорпа власт he приступптп ouenn 
законптости. Време од када се предмет ПОШал.е 
Минисгру финансија до времепа кала падзорпа 
власт прими предмет од Мпппстра фипаснја ne ра- 
чуна се v рокове. 

Статуте И3 §§ 85, 80, 87, 95 и 100 и пословппк 
иа § 09 одобрава Мпппстар унутрашњих послова, 
a v сагласпости са Мпппстром фппапсија уколпко 
статуш и пословпик салрже ппописе који пмају 
утпцаја na градске фннаспје. Ови статути и no- 
словппк доставлзају се na одобреше преко падзор- 
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не власти и за њих не важе ставови 1 и 2 овог па- 
раграфа. 

§ 02 
Градски статути, уредбе и правилницн који су 

постали извршии морају се обнародовати на начин 
који je за та обнародовања дотнчни град пропи- 
сао, a ступају на снагу петнаест дана no обнародо- 
вању, ако није друкчије одређено. 

§ 93 
Градски статути, уредбе И правилници имају 

обавезну снагу и за појединце /и за власти, али сви 
судови као и Државни савет и упрапни судови и- 
мају право да цене законитост градских статута, 
уредаба и правилника у сваком посебном случају 
који њима, у кругу законом одређспо надлежпо- 
сти, дође na решење. 

V НАДЛЕЖНОСТ ГРАДСКИХ ОРГАНА 

§ 94 
0 пословнма који спадају у делокруг града 

гтрема § 88, као и o пословима предви1)епим у 
§ 89 у коликп сс ради o фииансијским средстви- 
ма зл вршење тих послова, иадлежно je да рс- 
шава градско веће, уколико то овим законом није 
стављено у дужност претседнику градске општине. 

За одлуке већа o задужељу града, као и за све 
одлуке којима се везују градске финаисије преко 
ррка трајања мандата градског neha, потребно je 
одобрење Министра фнпапснја у споразуму са Ми- 
[гистром унутрашњих послова. Ово одобрење по- 
требпо je и за одлуке већа o отуђењу непокретног 
имап.а чија вредпост прелази 50.000, одиосио у 
Београду и Загребу 100.000 динара. 

Одлука o одобрен.у допеће се у року од два 
мессца no прпјему предмета. Ако се одлука ne до- 
nece v том року, предлог се сматра одобреп, осим 
ако Мипистар фппапспја за врсме трајања тога 
рока ne пскључи дејство рока и ne извести o томе 
град. 

§ 95 
Градско neiic може статутом препетп одлучи- 

вање o извеспим пословима који спадају у његову 
надлежност na сталне одборе. Такве одлуке одбо- 
ра сматрају се као одлуке градског већа. 

Не могу се пренети na сталпе одборе следећи 
послови: 

1 — доиошење статута, уредаба и правилпика; 
2 — устаповл>еље буџета и одобрепЈе заврш- 

иих рачуиа; 
3 — стицање, отуђивање и оптерећпвање град- 

ске имовипе и узимање зајмова; 
4 — унутрашња оргапизацпја градског погла- 

варства, осппвап>е завода и предузећа, подела гра- 
да у градске окрајс и устаповл3еп>е њпховпх пад- 
лежпости; 

5 — оспивање места градских службеника n у- 
ређење њихових принадлежности; поставл.ап.е, от- 
пуштање и пепзпоппсап.с чиновника; 

6 — вођеље парница које ne спадају у редов- 
ny управу градске имовипе, именовање правних 
заступпика; 

7 — одлучпваље o пакпадппм и вапредпим кре- 
дитима; 

8 — увођење повпх ИЛИ повншеп.е постојсћпх 
дажбппа; 

9 — одобравање уговора којп ne спадају у ре- 

довиу управу градскс имонипс лли КОЈИ трају прс- 
ко рока мапдата градског већа; 

10 — оддучивање o грађевинским ypel)ajniiM 
осповима, експропријацији и подизап.у пових 
градских гпађевина. 

11 — примање у члапство градске општине и 
додсллвање почаспог чланства; 

12 — решавање жалби противу одлука прет- 
седпика у самоуправппм пословима И 

13 —■ сви послови који су било којим закопом 
парочито придржапи одлуци већа. 

§96 
Претседпик градске општипе je П[,четседпик 

града у свима његовим одпосима и пословима. On 
je n извршни opran гралског већа и шеф целе град- 
ске администрације. Надлештво сс зове градско 
поглаварство. 

У дужност претседпика спада: 
1 — да извршава одлуке већа; да подноси на 

одобреп.е одлуке за које je нужпо niime одобрење, 
a ako држи да je која одлука у протпвпостп са за- 
коном, да je спроводе падзорпој власти, a до n.e- 
ког peincn>a да одложи n3Bpineir,e те одлуке; да о- 
бустави извршење одлука које би биле протпвпс 
иптепесима града и да их попова изнесе пред Belic; 

2 — да руководи администрацију града n у- 
тврђује распоред рада свнх градскпх службепика, 
да noTrincvie лкта v имс града, уколико пису за 
то no појединим послопима рвлашћени поједипи 
гпадски чиновници; v послопимп који обавезују 
гоадску општишу претседник потписује заједно са 
два члз.на градског већа које за то одредп град- 
ско р.еће; 

3 — да водн редовпу управу гралске имовине 
и устапова и да чипи v том смислу no потребп пред 
логе већу; да со брине за убирање градскпх прихо- 
да и ла наређује издатке no буџету и зајмовима, a 
сходпо оллукама већа; да прегледа редовпо град- 
ску касу n рачупе и ла подпоси o томе извештај 
већу; 

4 — да надзире рад свих службепика и управ- 
л>ап>е градских устапова и прсдузећа која имају 
зассбну управу; 

5 — да олржава дисциплину и лајс службени- 
циМа отсуство до месеп дапа; да изрпче казне пад 
службеница за пеурелпост, a ако се то потребшш 
укажеда их привремено удаљи од службе до да- 
л.е одлуке већа; 

П — да изриче казне у свима случајевима где 
то спада у надлежпост града уколико то mije пре- 
иео na поједипе чиновнике; 

7 — да врши послове државне управе којм су 
ставлЈепи у вршење градској власти § 89 и да из- 
вршава у том смеру наредбе надлежних државпих 
власти и да им подноси извештаје, парочито у слу- 
чају, ако je потребна одредба, суделовање или HO- 
MO h п.ихова. 

§ 97 
Претседник градске општипс je дужап да из- 

вршава паредбе падзорпе власти у пословима из § 
89, ако су издане у грапицама закопа. 

AKO претседник градске општипе пађе да je 
издата му паредба пезакопита, има право na n>y 
учинити своје примедбе. У таквом случају може 
задржати паредбу од извршења, ако ствар не би 
била хитпа. При поповл>епој наредби после учи- 
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њених примедаба дужаи je претседник добијсну 
писмену наредбу без одлагања извршити. Само 
ОНО тто je закоиима као кривично дело забрање- 
по iieiie претседпик иикад смети учинити на за- 
пор.ест надзорне власти, н дужан je јавити вишој 
власти o тако примљеиој наредби. 

§ 98 
AKO претседник градске ошптине o предмету 

који спада у надлеишост већа не би ради хитностн 
могао добити одлуку већа те да отклони штету нли 
непосредну опасност, може под личном одговорио- 
шћу парслити све ШТО je потребно; нздатке у ту 
сврху може чинити уз сагласпост надзорне власти. 
O овоме иакнадно извештава веће. Ha случај да се 
веће не сложи са тим радом претседника, остају у 
важности одлуке претседникове уколико су извр- 
ineiie до одлуке већа. 

VI ГРАДСКИ СЛУЖБЕНИЦИ 

§ 99 
Сваки град дужан je наместнти потребан број 

правних, санитетских, техничких и осталих стпуч- 
пих референата и потребан број noMoluior особлза. 

§ 100 
Градско већс има допети статут КОЈИМ се урс- 

f)yjy и систематизују звања градских службеника, 
одређује и.пхои број; квалификација и принадлеж- 
ности за свако систематизовано мссто и назначује 
којем зван.у и положају државног службеиика од- 
говара зваи.е градског службеника. У статуту има 
бнтн vTBpi)eiio с којим местом je везано право иа 
пензију. Припадлежиости градских службеника ис 
могу бити веће од оних које уживају државни 
службеници одговарујућег положаја. 

§ 101 
Сви правии и струмпи референти морају имати 

на.јмање исту школску и стручну спрему као и др- 
жавни чиновници и службеници олговарајуће 
струке. 

5 102 
Градске чиновнике бира градско веће na осио- 

ву натечаја који се има расписати н објавити у 
бановинском службеном лисау, a у Београду у оп- 
штинским службеним новинама, најмање на месец 
дана upe избора. 

Пачпи поставл>ап>а осталих службеника про- 
писује градско веће статутом. 

§ 103 
Градски јавни службеници који су као такви 

озпачеии градским статутом. кад ступају иа дуж- 
иост, полажу прсд претседником градске општине 
заклетву исту као и већници. 

§ 104 
Одредбе за државне службенике o општим у- 

словима за пријем у службу, o вршењу службених 
дужиости, o престаику службе, o пензијама.као и 

"о дисциплинској одговорностн имају се сходио 
смислу примењивати и на градске службснике уко- 
лико овим законом inrje друкчије олре1)ено. 

Службенику који испуни услов за crnuaibe пра- 
ва na пензију време проведепо у државној или са- 

моуправној служби пре ступања у градску службу 
рачуна се прн одмерава11,у количине пензије. 

§ 105 
Дисциплпнски поступак против градских служ- 

беника ОДређује   претсединк    градске општине, a 
дул(ан je то учинити на захтев већа илн иадзорпо 
власти, 

§ 100 
Казпе за иеуредиости изрнче претседиик град- 

ске ошптнне.  Против одлуке    o  казни  има  места 
жалби градском дисциплинском суду. 

§ 107 
O дисциплинским кривицама суди градскп ди- 

сциплински суд првог степена који заседава у гра- 
ду, a којн се састоји нз једног политичко управпог 
чиновника као претседника и две дисцнплннске 
суднје које одређује падзорна власт, као и из два 
градска већника које одређује градско веће. Суди- 
је се одређују почетком сваке године. Ha истн на- 
чин се одређујј/ и замеинци. 

Истрагу води претседник градске општнне или 
чнновник кога он одреди, и извештава o томе град 
CKii днсциплински суд, који може одредити и no- 
себпо лице за проведење истраге. 

§ 108 
Дисциплинбке кривице у другом степепу судп 

виши дисцнплински суд. 
Виши дисциплински суд се устаповл>ава прп 

бапској управп н састојп се од помоћпика.бапа као 
претседаика, начелника управног одел>ења бан- 
ске управе n пачелпика општег или другог струч- 
ног оделЈења, према томе из које je струке окрпв- 
љени, као n us два градска већника које одређује 
ii3 своје средине почетком сваке годнпе градско 
веће града у коме je седиште бапске управе, одре- 
1)УЈући им у исто време и замепике. Ако je више о- 
кривљених, a пз разппх струка, виши дисцнплпп- 
ски суд сс образује према окривљеном највишег 
ранга. 

Виши дисциплински суд за градове Београд 
и Папчево устаповлЈава се npn Минпстарству упу- 
трашњих послова и састојп се пз претседника и 
четпрп члапа; њих одређује Мимнстар унутраш- 
п.пх послова. 

Право жалбе нишем дисциплинском суду има 
претседник градске општипе, надзорма власт кад 
je no њепом захтеву вршен дисциплински посту- 
пак, као n отпужени. Протпв пресуде вшпег дисци- 
плинског суда пема дал>ег правпог лека. 

§ 109 
За ттете које учине грађанима градски сду- 

жбеници, као и други градски opranu, неправил- 
ним n незаконитим вршеп.ем службе, одговарају 
пред редовнпм судом службеник, одпосно opran, и 
град, 

Право na тужбу застарева за девет месецп. 

§ no 
Пензије личне исплаћују се из градских сред- 

става, a за породнчне пензије образоваће се пеп- 
зиони фопд. 

Мпппстар унутрашњих послова у сагласпостн 
са Мппнстром финансија проппсаће уредбом уста- 
повл>енЈе фопда    за псплату    породпчннх пепзпја 
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градских службеника и том уредбом рашравиће и 
сва питања која су у вези са фондом. 

§ П1 
Градскн службеници плаћају самоуправие при- 

резе na своје прниадлежности по истим прописима 
који важе за државис службенике. 

§ 112 
Одиоси између градске општине и њених слу- 

жб.еника који се постављају на нсодре1)ено в])еме 
a плаћају   месечно,    изузимајући   контрактуалне 
службенике, јавиоправие су природе. Спорови o 
прииадлежностима оваквих службеника, као и спо- 
рови o пензијама, су административии. 

VII ГРАДСКЕ ФИНАНСИЈЕ 

§ пз 
Осиовна имовина града, т.ј. непокретна до- 

бра и основни капитал морају се чувати неокрње- 
mi. Отуђење поједнннх делова основне имовине 
допуштено je no правилу само уз пуну накнаду 
вредности. Ова накнада улази у састав градскс 0- 
гиовие имовиие. Изузетци од тога допуштени су 
само за опште кориспе циљеве и за унапређење 
града уз oдoбpe^be no § 94. 

O градској имовини, у коју улазе све покрет- 
ne n непокретне ствари града као и сва његова 
права, водиће се књиге — инвентари. Beiie je дуж- 
no да те инвептаре прегледа сваке године. Стварна 
права морају бити укњижена у земљишним књи- 
гама, a повац уложен на приплод уз пупнларну си- 
гурност. 

Страни вредноспп папири ne могу се пабав- 
љати. 

§ 114 
Од основне градске имовипе могу се употре- 

бнти за покрпће градских расхода само приходи. 
Дугови града могу се исплатнти из осповпе 

градске пмовнпе уз o;io6iieibe no § 94, с тим да се 
roj пмовини пзузето накпадп из годишњих прихо- 
да no упапред утврђеном плапу уз одобреп.с no 
§ 94. 

§ 115 
Зајмови се могу узимати само за ванредне no- 

требе a no правилу за трајпе сврхе које се ne мо- 
гу остваритп из редовних годишњих прихода, kao 
и за отплату ранијих дугова. Зајмови се морају от- 
плаћивати no папред утвр1)еиом плану. 

§ 116 
Основ за градске финасије чини градскп буцет 

који се саставља за сваку годнпу унапред. Буџет- 
ска и рачупска година почиње n свршава се кад и 
буџетска и рачунска година no државпом буиету. 
У буџет се упосе прегледпо сви расходп no гра- 
нама. 

Расходи морају бити покривени приходима. 
Приходе града сачип>;;вају: приходи од град- 

ске имошне н предузеИа, прпходп од уложепог 
повца и други приходи. 

За покриће својих потреба градова могу уво- 
дити прирезе na пепосредпе државне порезе и 
градске посредпе порезе (трошарппу и др.) и таксе. 

За увођење градских дажбина или за њихоцо 
повећање потребпо je одобреп>е Мипистра финан- 
сија. 

У градском буџету приказују се буџети град- 
ских предузећа, установа n фондова којима се за- 
себно управлЈа. Ако се у градском буџету приказују 
приходи и расходи ових градских предузећа, уста- 
пова и фопдова само у сумарном износу, уз буџет 
lie се приложити и буџети свих ових предузећа, 
установа и фопдова као његов саставпн део. 

§ 117 
Претседник градске општине мора саставити 

буџет најдаље na три месеца пре почетка буџетске 
годипе и изложити га na општи увид грађанству 
за време од пет дана, што се мора објавитп у гра- 
ду na уобичајени начин. Сваки члан града, као и 
свако лице које плаћа непосредпп порез у граду 
има право ставити na предлог буџета своје npn- 
медбе. Претседник предлог буџета са учињеним 
прпмедбама износи у року од дал^их пет дана град 
ском Beiiy. 

Градско Belie расправиће буџет са учпњешш 
му примедбама и донети одлуку. 

§ 118 
Буџет са свима одлукама већа n ca прпмедба- 

ма учињепим на буџет шал.е се надзорној властп. 
Надзорпа власт je дужна прегледатп буџет и уве- 
ритп се да су у буџет упесепи сви onn издаци којп 
no овом нлн другпм законпма, пли no пеоспореппм 
уговорним обавезама падају na терет града, n то 
у оноЛиким износима колики су no закону потреб- 
nii, као n да je уопште састављеп no постојећим 
прописима, na ако je то учињено, ona га шал.с 
Министру финапсија пајдал.е na месец и no даиа 
пре почетка буџетске године. Ако пак у буџет 
пије унесено све што треба и како треба, надзорпа 
власт чини већу своје образЛожене примедбе. 

AKO градско веће ne усвоји примедбе na/pop- 
ne власти, падзорпа власт he послати буиет са сво- 
јпм примедбама Министру финансија пајдал.е na 
месец дана npe почетка буџетске године. 

AKO Министар финансија na одобри буџет у 
року од месец дапа рачунајући од дана пријема, 
предложени буџет сматраће се као одобрен. 

§119 
Док за буџетску годипу нема одобреног бу- 

џета, финасирање he се вршити no ранијем одо- 
бреном буџету no принципу дванаестина и уз о- 
добрење Миппстра ([jiniancnja, a уз ова одступања; 

1 — дажбине се убнру и расходи врше no ра- 
нијем одобрепом буџету у границама појединих 
износа предложеног буџета, ако су изпоси предло- 
жепог буиета мањи од односних пзпоса рапијег о- 
добрепог буџета; 

2 — расходп којп се ne појавл.ују у предло- 
жепом буиету не могу се вршитп; 

3 — расходи које je општина обавезпа да вр- 
ши no самом закону плп посебном извршном прав- 
ном наслову (подразумевајући овде и расходе из 
правноснажно одобреног зајма) вршиће се o року 
доспелости независпо од буџетскнх позиција; 

4 — расходи na ипвеетпције могу се вршптп у 
случају иаставл>апза инвестиционих радова, a под 
условпма пз тачке 1 и 2; расходи за предузимање 
нових инвестиционих радова, за које je покриће 
одобрено и осигурано и који се no закл>учеппм 
обавезама ne могу без штете одложити, могу се 
вршити; 
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5 — расходи који се no cnojoj природи ne могу 
вршити no двапаестинама могу се вршити незави- 
сно од дванаестина, a под условима пз тачке 1 и 2 
no ови условп ne важе за случајеве пз тачке 4; 

6 — креднти на пепредвп^ене потребс смеју се 
трошити само за отклањање опаспостп од впше 
спле, a под условнма из тачкс  1. 

§ 12G 
Градско финансирање се вршп no буџету како 

je одобреп. npenomenje кредпта из једпе ставке 
(позиције) у другу пстс партије допуштепо je уз 
одобрење градског већа. 

O накнадним и ванредним креднтнма као и o 
npenouienjy креднта из једпе партпје у другу од- 
лучује градско веће, за чије je одлуке o томе no- 
требпо одобрепЈе no § 118. 

Рсзервпп кредити пз одобреиог' буџета могу 
се трошити na материјалне издатке и пове пепзијс 
no одлуци већа. 

§ 121 
Градско веће преко изаслатих псћпика дужно 

je  најмање  два  пута  годишње  прегледатп  стап.е 
благајне и сравпптп га са благајнпчким књпгама и 
докумептпма. 

§ 122 
O извршењу буџета cacraBuhe претседник град- 

ске општине завршпи рачун и изложитп га заједпо 
са билансом и инвептаром за време од осам дана 
na ошптн увид, na после тога заједпо са учињеним 
приговорима предложптп градском већу, које рс- 
шава o одобрењу и евентуалпим накнадама. 

Остварепп вишци једпе буџетске године упб- 
требиће се за исплату обавеза из ранијих година. 
Остатак вишкова после подмпрења обавеза из pa- 
пијих годипа, којп nnje потребан као обртпи ка- 
пптал, може се no решењу градског већа упетп у 
буџет и употребити за покриће расхода. 

§ 123 
Заврпши рачуп са извадком ипвептара и бп- 

лансом доставља се власти надлежној    за преглед 
градских рачуиа,   a извод и извештај    падзорној 
власти и Мпппстру фппапсија. 

§ 124 
Блпже одредбе o благајппчком n рачупском 

пословању и коптролп, o начину прпбпрања град- 
ских дажбина, o поступку при набавкама, (Јјорму- 
ларе за састав буџета, завршпог рачуна, ипвептара 
и биланса проппсаће градскп правилпик, који се 
саставља no општим упуствима Министра финан- 
cnja. Onaj правилпик одобрава Мппистар финанси- 
ја у споразуму са Миппстром унутрашших послова. 

Упуство за састав градског буџета пздаје Ми- 
ппстар фипапспја. 

§ 125 

Градска предузећа ne смеју no врсти n обнму 
прелазити екопомску спагу града и ометатп га у 
вршењу љеговнх јавноправних задатака. Употреба 
градских завода и паправа треба да je ypei)ena 
правилницима na основу једнакоправности град- 
ских становника. ПовлашЈгења допуштају се само 
за сиромашпе слојеве. 

§ 126 
Градска привредна предузеКа водиће се no тр- 

говачким пачелнма. Њпховп приходи морају по- 
кривати расходе, тпм да дају умерепу камату и 
одговарају^у квоту за амортпзацпју уложепе глав- 
ппце, a евептуалпо n впшке којп he се трошити за 
потребе града. Од овога се може отступптп само 
код предузећа која служе јавним ннтересима када 
се овп ne могу друкчпје задовол.пти. 

Оспивање и правила градских привредпих npc- 
дузећа одобравају ресорпп Министри уз сагла- 
спост MnnncTpa унутрашњих послова. 

§ 127 
Град може у интересу јавпог реда и народпог 

здравља местпом уредбом одредити обавезпу упо- 
требу градске кланице за клап.е за јавни потро- 
так, обавезап enoj na водовод и канализацију и 
обавезпу употребу уређаја за одвод смећа и (1)е- 
калија. 

При одређивању обавезне употребе оваквих 
предузећа или обавезног enoja na мрежу снабде- 
вања град ne може за себе задржатп право на ис- 
кл.учпво снабдевање и другим произиодпма илп у- 
слугама које су у непсредној везн са предузећем. 

Такве уредбе одобрава Мпппстар упутрашњпх 
послова. 

§ 128 
Градски прпрези n остале дажбине наплаћују 

се егзекутивпо и застаревају као и државпе даж- 
бине. 

§ 129 
Новчане казпе, изречене no овом закону, пз- 

ричу се у корист огилтппе. 

VIII  НАДЗОР  ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 

§ 130 
Државпа управа врши падзор 1гад пословима 

градске самоуправе преко бапа, a у градовпма Бео- 
граду и Панчеву   преко   Мпппстра   упутрашњих 
послова. 

§ 131 
Представппк надзорне властп    има  право да 

присуствује седппцама градског већа и може гово- 
рлти, али иема право гласа у допошењу одлука. 

§ 132 
Надзорпа власт може у свако време прегледа- 

ти рад градских oprana    n службепика и тражитп 
потребпа joj обавештеп.а. 

§ 133 
Претседник градске општине дужан je доста- 

вптп у року од осам дапа надзорној власти ове- 
рен препис записника сваке седппце градског већа. 

§ 134 
Надзорпа власт ће у року од осам дапа no 

пријему записника образложним решењем, заспо- 
ваним na закопским прописпма, задржатп од из- 
npmeiba одлуку градског већа која би била про- 
тивна постојећим законима и закопитим наредба- 
ма пласти, или којом се прекорачује делокруг 
рада. 
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AKO би надзорна власт затражила од претсед- 
ника градске општиие каква акта без којих не бп 
могла донети одлуку, ирегседник je дужан да их 
одмах иошаље; у овом случају напред предвн1)сии 
рок почиље тећи од дана кад затражена акта стиг- 
иу надзорној власти. 

Против одлуке надзорне власти има веће пра- 
во жалбе Државиом савету у року од иетнаест да- 
иа. Жалбу може поднети и претседник градске оп- 
штине и бсз одлуке већа. 

AKO надзорна власт ие пошаље акта Држав- 
иом савету у року од осам дана, или ако Државни 
савет (одељење) ne донесе одлуку у року од Me- 
cen дапа од дана пријема акта, одлука градског 
nelia постаје извртиа. , 

§ 135 
Надзорна власт iie законнтим прииудним сред- 

ствима спречити извршење одлука градског већа 
које су падлежиим путем оглашеие као неважеће, 
или за које није прибављеио одобрење које се о- 
вим законом тражи. 

§ 136 
AKO надзорна власт приметн да град не преду- 

зима или ие иредузима у довољној мери ono 
што изискују самоуправни задатцп стављени у 
дужност граду овим илн другим законима, може, 
ако Beiie не усвоји прнмедбе надзорне власти, ста- 
вити предлог Државним савету шта je град ду- 
жан предузети. 

Државни савет (одељење) одлуку he донети 
с пбгледом на финансијску снагу граДа и техничку 
могућност извођења. Ако и после тога град ne 
учини оио што ТЈЈеба, одлука Iie се извршити сход 
mi прописима закоиа o општем уиравпом по- 
ступку. 

§ 137 
AKO град не извршн ни после позива падзор- 

ие власти послове државне управе који су му за- 
копима и законитим наредбама стављени у дуж- 
иост, може нх падзорна власт извршити на рачун 
града. 

§  138 
Министар унутрашњих послова ће разрешита 

претседника градске општине, потпретседника и 
поједипе већнике, кад се утврди да немају услове 
који се траже по овом закопу. Решсње o разреше- 
љу у случају тачке 4 § 25 има дејство од дана по- 
јављеног случаја. 

Министар унутрашњих послова може донети 
одлуку o разрешењу претседника градске општи- 
не, потпретседника, појединих већника или целог 
neha, ако пропусте да врше своје дужпости, no'- 
mro их претходно саслуша. 

Противу одлуке Министра унутрашњих посло- 
ва има места жалби Државиом савету (одељен.у) 
у року од осам дана. 

§ 139 
Решење и изјаве градског већа, претседника 

1'радске општине и потпретседпика, које су штетне 
no важпе опште државпе иптересе, надЗорна власт 
задржаће од извршења. Протпв ових одлука бана 
жалба се може пзјавити у року од петпаест дапа 
Министру унутрашњих посдова. Министар унут- 
рашњих послова може због оваквпх решења n из- 

јава разрешити градско веће, претседпика градске 
општине и потпретсеДника. 

llpoTiiii  ових  идлука  Мшшстра  упутрашљих 
послова нема даљег правпог лека. 

§ ИО 
iioBH he се нзбори спровести најдаље у року 

ид два месеца после разреше1иа градског ueiia. 
Дан изиира одрс^ује падзирна ВЛаст. 

§ 141 
He могу бити бирана ца првом ашредпом из- 

оору лица разрешеиа no другом ставу 5 138, и ли- 
ца разрешена nu § 1УУ ако ова нису приликом дис- 
кусије и одлучивања оила противна допоше1Бу од- 
луке или изЈавс 

§  142 
i la случај разрешеша, a до увођења у дужпост 

повиг градског веиа, падзирпа власт ће за привре- 
мено Bpmeibe градских ПОСЛОВа одредити Једпог 
од старијих no рангу правних реферепата тога 
града. 

Иадлежпост одређепо!' правног реферепта о- 
граничава се na Bpmeiby текућих послова. UH ine 
може вршити задужење, нити имање отуђити, ни- 
ти пове дажоипе уводпти, нити постојеће повећа- 
вати, a тако исто ни служоенпке постављати. 

lX ПРАВНА СРЕДСТВА 

§ 143 
Нротиву одлуке градског већа може се изја- 

вити жалба падзорпој власти. Иротив одлуке град- 
ског већа градова beoгpaдa и Панчева може се из- 
Јавити жалба ресорном министру. 

Против одлука претседника градске општине 
у пословима из § 88 може се у року од 8 дапа 
ставити ириговор на градско веће. Против одлуке 
градског већа допуштена je жалба падзорпој влас- 
ти, a у градовнма Београду и Иашчеву ресорпом 
мипистру. 

Против одлука претседпика градске општипе 
у пословима из § 89 допуштена je жалба бану, a 
у градовнма Београду n Папчеву ресорпом мп- 
нистру. 

Иротиву одлука градских oprana опште при- 
роде (ne појединачно личне) право жалбе, односпо 
приговора има члан градске општине који налазп 
да je одлука противва постојећим закопима и за- 
конитим наредбама власти. 

Иротив одлука изречених no крнвицама допу- 
штена je жалба шдзорпој власти. 

Одлуке опште природе објављују се na град- 
ском дому у року од три дапа И остају објавље- 
не пет дана. Нок за жалбу и за приговор против 
таквих одлука тече no истеку пет даиа no дапу 
објаве. Поред овога одлуке опште природе објав- 
л.ују се n na начин у општшт уобичајен и TO у 
времену док траје петодпевпо објављпваше na град 
ском дому. 

X ПРЕЛАЗНА И ЗАВРШНА НАРЕЂЕЊА 

§  144 
За време од две године после ступања na сна- 

гу овога закопа промепе no §§ 6 n 9 могу се вр- 
шитп указом на предлог Миппстра уиутрашњнх по- 
слова 
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§  145 
Први lic се избори no оиоме закону извршити 

у дане које одреди Миниетар унутрашњих пос- 
лова. 

§ 146 
Где срески судови још ннсу образовани, до њи 

JiOBOr  образовања  uprnnlie  њихове дужности   no 
овом закону првостепени (окружни) судови. 

§ 147 
Док се ис изаберу градска већа по овом за- 

кону, градски органи олре!)ују cij no досадашњим 
прописима. 

§  148 
Нива градска већа дужна су у року од годину 

даиа донети овим законима прописане статуте и 
урсдбе o организацији и пову оргаиизацнју про- 
вести ио оиим закону. 

§  149 
Пословн опште управе које су до сада врши- 

c.'ii г1)адови са правом опште управне власти првог 
степена, a који no овом закону ие остају у надлеж 
пости градова, upeiiehe се у року од шест месеци 
no стуиању na снагу овога закона ina среске начел- 
нике чије je седиште у истом граду, a овн послови 
града Бакра na начелника Среза сушачког, града 
Марпбора na иачелника Среза мариборског — леви 
брег, града Сремских Карловаца na начелника Сре- 
за старопазовског, града Суботице na пачелппка 
Среза бачкотополског a града 11апчева одељка 
Општипс града Београда у Земуну na one властн 
које су падлежпе за те послове за град Београд 

Овим се не мења одредба § 51 Финансиског 
закопа за 1934/35 годипу. 

§ 150 
Општине које no овом закопу постају градско 

општине могу у року од две године ставити пред- 
лог донесеп са две трећине закопског броја веК- 
ника да буду изузете пспод закона o градским on- 
штинама и подведене под закон o општинама. 

Одлука o томе доноси се Краљевим указом 
гл иредлог Мипистра упутрашњих послова. 

Избори за noiin општиис!«! одбор имају се 
провести у року од три месеца од дана проглаше- 
iba указа. Док нови претседник општине и новп 
општински одбор ne буде уведен у дужност, оста- 
ју на дужиости дотадашњи opranu. Дап избора од- 
ређује бан. 

§  151 
Према пређашњим прописима стсчепо члан- 

ство (завичајност, припадност) остаје na спази као 
чланство града док се друго ne стече. 

Лица пз § 12, други став, сматрају се члаповп- 
ма општине где им je службепо седпште na дап 
CTyriaii>a na снагу овог закопа, али могу у року од 
lučci- мсссци на основу своје изјаве добити члан- 
ство једне од опих општина у којој су га pannje 
i'M алп. 

§  152 
У рок поменут у § 13 рачуна се и време пре 

ступања na снагу овог закона. 

§ 153 
У падлежпост градског већа спада и вршење 

права  заветпиштва  (патроната)   на  подручју  гдс 
je то Д0 сада спадало у делокруг onunnna. 

§  154 
Судску падлежпост општинскбг суда и посеб- 

ne надлежности кмета no досадашн>ем законодав- 
ству вршп општински чиновник који има capuietj 
lipaBHH факултет кога одреди градско веће. 

§  155 
Одобрени буџети no досадашњим прописима 

остају у важпости до почетка нове буџетске годи- 
ne no овом закону, a no пачелу дванаестина. Ilo- 
требне промене вршпИе се no § 120. 

§ 156 
До сада важећи прописи o градским дажбппа- 

ма као и градски статути, уредбе n правижтци, 
уколико нису у противности са овим закопом, ос- 
тају na снази док се ne измене na начин прописан 
јвим законом. 

§  157 
Посебнн долови градских општина који су до 

гада били правна лица и имали noce6aie имовиис 
престају постојати, а њихова    имовипа    улазп у 
градску имовину. 

158 
.lima затечена na положају градског пачелпн 

ка, која су no досадашњим прописима, a према го- 
липама службе проведепим у државпој или самоу- 
правној службп no ефективном трајању, стекла као 
градски пачслпици право na пензију задржавају 
ro право, стим да им се време после ступања на 
снагу овог закопа ne рачуна за пепзију. 

§ 159 

Права која су no досадашњим прописима при- 
з.ната градским начелницима, општинским и град 
ским службеницима и пензионерима ограничавају 
сс следећим: 

i призната права која ne одговарају пропи- 
сима којп су важтлп у време тога признавања у- 
sehe се понова у расматрање и донеће се пова од- 
лука no онда важећим прописима; овом приликом 
lie се ценити n сва призната времена пз других 
служби, као n сва докумепта na основу којпх су 
права била призната; 

2 призната права која су већа од оних која 
уживају државпи службеници, од^оспо пензиоие- 
ри одговарајућих струка и положаја ci>eiiiiie се 
сходно §§ 100 и  104. 

За сваког градског службеника и пензионера 
донеће се одлука v смислу ових прописа. ОдпуКе 
с овоме доносе Поетседник градске општине са два 
већника које одреди градско вс1\е. Против ових од 
лука може се изјавити жалба преко претседника 
градске општпне падзорпој власти у.року од пот- 
паесг дана. lio истеку рока за жалбу претседппк 
lie epe одлуке, без обзира na постојање жалбе, a 
заједпо са жалбама, послати падзорпој власти, Ko- 
ja he све одлуке расматрати и no службеиој дуж- 
пости, na их одобрпти, поништити или iipeHiia- 
чити 

Редуциране принадлежности, одпоспо пензије, 
гаже од првог дана у наредном месецу no истеку 
два месеца од дана ступања na снагу овога закопа. 
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§  160 

Сви градски службеннцп које овај закоп за- 
текне у служби стављају се на расположење, док 
се o љима ие докесе одлука o даљем остаику у 
служби, o отпусту, нли o пензионисању. Том при- 
ликом градски службеник биће уклоњен из служ- 
бе и кад то захтева надзориа власт са важпнх др- 
жавних иитсреса. 

Одлука сс мора доиети пајдаље за шест ме- 
сеци после извршених избора претседаика и град- 
ских већа no овом закону. 

Kil 
Службепицн који ne буду имали квалифика- 

ције које се no статуту, донетом no овом закопу, 
буду тражиле, ако су стекли право na пепзију, 
могу се ставити у пензију, a остали се могу отпус- 
тнтн ca отпремнином у износу пупих једногодиш- 
њих принадлежности, или поставити no њиховом 
пристанку na положаје за које имају прописапу 
спрему. 

Оном службепику који no досадашшим про- 
писима nnje имао права na пепзију, a затече се na 
положају који no повом статуту повлачп право na 
пензију, рачунаће се за пензију од времена које je 
провео у службп града или општппе до доношења 
овог закопа ополико колпко буде градском стату- 
том nponucano, a највише десет година. 

162 
Овај закоп ступа na снагу тридесетог дала no 

његовом обпародовашу. 
Истим даном престају важити за градске on- 

штине досадашњи закони o општинама и градо- 
внма, закони o завичајности и одредбс осталих за 
кона n уредаба уколико су противне овом закопу 

КРАЉЕВИНА ЈУГОСЛАВИЈА 
МИИИСТЛРСТВО УНУТРАШН)ИХ ПОСЛОВА 

Одељење за самоуправу IV 
IV бр. 2034 

5-VI-1934 год. 
Београд. 

ГОСПОДИНУ 

ПРЕТСЕДНИКУ идроДНЕ СКУПШТИНЕ 
У БЕОГРАДУ 

У прилогу под ./1 част ми je доставптп Вам 
предлог закона o измени Закона o бирачкпм cim- 
сковима. У исто време част ми je у прилогу под 
./2 послати Вам Указ којим сам na оспову члана 63 
Устава овлашћен да тај закопскп предлог подне- 
сем Пародпом претставништву na решење. 

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

ми 
АЛЕКСАНДАР I 

no мплости Божјој n волл! народној 
КРАЉ ЈУГОСЛАВИЈЕ 

Ha предлог Нашег Министра упутрашњих 
вета, a na оспову чл. 63 Устава решплп  смо  и 

Овлашћује се Ham Мииистар упутрашшпх 
штву na решење предлог закопа o измепн Закона 

Наш Мипистар упутрашњих  послова пека 

2 јупа 1934 год. 
у Београду. 

Мнннстар упутрашњпх послова, 
Жив. A. Лазић, с. р. 

послова n no саслушапл' Нашег МппистарсКОГ са- 
решавамо: 
послова  да  може  подпетп  Народном  претставпп- 
о бирачким списковима. 
пзвршп овај указ. 

АЛЕКСАНДАР, с. р. 

ПРЕДЛОГ ЗАКОНА  O  ИЗМЕИИ  ЗАКОНА 
O БИРАЧКИМ СПИСКОВИМА 

§  1 
§   1   ставу 3 речи „mecT месеци    замењују 

се речпма „годипу дана 

§ 2 

Носле § 25 додаје се нов § 25a којп гласп: 
„Општипске власти no службепој дужпостп 

'•o у року од три месеца бирачке шискове саобра- 
ЈИти измени става 3 § 1, na у року од дал>их 15 
дапа послатн суду ma потврду заједпо са пропи- 
Сом свих измена бирачког списка учпњеппх у 
означеном року од три месеца. Суд he поступити 
сходпо §§ () u 7." 

§ з 
Onaj Закон o измени ступа у живот n добија 

обавезпу снагу даиом обнародован>а у Службс- 
пим новинама. 

KPAJhliBl IIIA ЛУГОСЛАВИЈА 
МИНИСТАРСТВО УНУТРЛШМјИХ послоил 

()дел>е1ве за самоуправу IV 
IV бр. 2032 

5-VI-1934 год. 
Београд. 

ГОСПОДИНУ 
ПРЕТСЕДНИКУ МАРОДМЕ СКУПШТИНЕ 

У БЕОГРАДУ 
У прилогу под ./I    част MU je доставитп Вам 

предлог закона  p  образовању  повог  Среза  субо- 
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тичког. У исто цреме част ми je у прилогу под .12 
послати Вам Указ којим сам на осиоиу члана 63 

Устава оцлаш^еи   да тај законски предлог подие- 
сем  Народпом  претставинштиу  иа  решење. 

Миинстар  уиутрашњнх  послова, 
Жив. A. Лазић, с. р. 

ми 
АЛЕКСАНДАР 1 

no милости Божјој и вољи иародиој 
КРАЉ ЈУГОСЛАВИЈН 

Ha иредлог Нашег Мнпистра унутрашњих послова n no саслушању Нашег Министарског са- 
вета, a na основу чл. 63 Устава решпли смо и решавамо; 

Овлашћује се Наш Мнпистар унутрашњнх послова да мижс  подисти Иародпом  иретставни- 
штву na рсшсље предлог Закона o образовању НОВОГ Среза суботичког. 

Ham Министар унутрашњих аослова нека мзврши ивај указ. 

2 јупа 1934 год. 
у Беиграду. 

Мшшстар уиутрашњнх послова, 
Жив. A. ЛазиН, с. р. 

ПРЕДЛОГ ЗАКОНА  O  ОБРАЗОВАЊУ 
НОВОГ СРЕЗА  СУБОТИЧКОГ 

§   l 
(Јиразујс    се    nomi    Срез суботички са седи- 

IUTCM у Суботици — Дуиавској Оановиии — у који 
улазн иодручје градске ошцтине Суботица. 

§ 2 
Овај Закои ступа у живот и добија обавезну 

снагу тридесет дана ио његоврм обнародовању. 

11АРОДНОЈ СКУПШТИ11И 

Одбор за проучавање законских предлога o 
међународним уговорима и споразумнма примио je 
na проучавање предлог закопа o Ме^уиародној 
конвенцијн o уиифицираном меничном закопу са 
Лпексом 1 и U и Иротоколом; Ме^ународној кон- 
венцнји o pemaBaiby извесних сукоба меинчиих 
закоиа са Протоколом; и Међународној конвенци- 
ји u меничшш таксама са Протоколом, — закљу- 
чеиим n iioTiuicaiiHM у Жеиеви 7 јуиа 1930 год., 
усвојивши текстуелно законски предлог у начелу 
и појединостнма, ге му je част предложити 11a- 
родној скупштини да ивај законски предлог из- 
воли усвојнти. 

За известиоца Одбор je одредио г. Мнлоја 
CoKiiiia, nap. иосланика. 

23 априла 1934 год. 
Београд, 

11ретседн11К, 
Б. Кујунџић, с р. 

Секретар, 
Милоје Coiaili, с. р. 

Чланови; 
Др. В.јекослав Милетић, с. р,, др. Жнван М. Лу- 
KUh, с. р., Стеваи Tinpuli, с. р., др. Мнлослав Сто- 
јадинбвић, с. р., Мнлутин Јелијк, с. р., др. Никола 
Hmaili, с. р., др. Влада Станишић, с. р., Игњат Б. 

Стефаиови!!, с. р. 
(Закон штампан у „Службеним повипама" за 

1934 год.) 

АЛЕКСАИДАР, с.  р. 

НАРОДКОЛ СКУПШТИИИ 

Одбор за проучавање закоиских предлсла Q 
гле^ународним уговорима и сиоразумима ирнмио 
je на проучавање предлог закона o Конвеицији o 
дефиницији напада са прилогом уз чл. III исте 
конвенције, закљученој и потписаној у Лоидоиу 
4 јула 1933 год., усвојнвши текстуе;шо закоискн 
иредлог у начелу и поЈедииостнма, те му je част 
иредложити Народној скупштини да овај закон- 
ски предлог изволи усвојити. 

За известиоца одбор je одредио г. Стевана 
Ћирића, иар. посланика. 

23 априла 1934 год.. 
Београд. 

1 фетседиик, 
Б. КуЈунџић, с. |). 

Секретар, 
Милоје Counli, с. р. 

Чланови: 
Др. Вјекослав Милетн!], с. р„ др. Живан М. Лу- 
imii, с. р., Стевап Tinpuh, с. р., др. Милослав Сто- 
Јадиновић, с. р., Милутин Јелић, с. р., др. Никола 
Никић, с. р., др. Влада Станишић, с. р., Игњат Б. 

Стефановић, с. р. 

(Закон  штампан у „Службеиим  новинама" за 
1934 год.) 

НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ 

Одбор за проучаваше закоиских предлога o 
међународпим уговорима И споразумима примио 
je на проучавање предлог закона o Споразуму, 
закључепом и потписаном у Букурешту 4 јуна 
1927 год. изме1)у Краљевине Југославије и Кра- 
Л)ев11не Румупије који се односи иа тромеђу, која 
je одре!)еиа Протоколом односећи се на границу 
у Баиату, закљученим 11змс1)у Крал>евине Југо- 
елапнје и Крал>Јевине Румуиије 24 новембра 1923 
год., усвојпвши текстуелпо закоискн предлог у 
пачелу и поједнпостнма, те му je част предложи- 
ти Народној скупштини да овај законски предлог 
изволн усвојити. 
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За известиоца одбор je одредио г. Стевана Тш 
IJiilia, нар. иослашика. 

26 априла \b3-i гид. 
Веоград, 

l {ретседник, 
Б. КуЈунџић, с. р. 

Секретар, 
Милоје Сокић, с. р. 

Чланови: 
Др. Вјекослав МилетиН, с. р., др. Живан М. Лу- 
кић, с. р., Стеван ЋириИ, с. р., др. Мнлослав Сто- 
Јадиношћ, с. j)., Милутин Јелић, с. р., др. Никола 
Никић, с. р., др. Блада Шшшшић, с. р., Игњат Б. 

Отефановић, с. р. 

(Закон штампан у „Службешш иошшама" за 
1934 год.) 

НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ 
Одбор за проучавање законских иредлога o 

међународним уговорима н споразумима примио 
je иа проучаваше предлог закона u Споразуму o ре- 
гулисаи.у узајамиих рекламација, закљученом и 
потпнсаном у Веограду, 28 новембра 1933 год. из- 
међу Краљеииие Југославије и Реиублнке Турске, 
усвојивши текстуелно закаиски предлог у начелу 
И појединоспша, те му je част предложити Ha- 
родној скупштиии да onaj законски предлог иввс- 
ли усвојитн. 

За известиоца Одбир je 
Ћирића, нар. посланика. 

одредио  г.  Стенапа 

23 априла  1У34 год. 
Београд, 

Претседник, 
Б. Кујунџић, с. р, 

Секретар, 
МилоЈе Сокић, с. р. 

Чланови: 
Др. Вјекослаи Милетић, с. р., 
киИ, с. р., Стеван Ђирић, с. p 
Јадиновић, с. р.,    Милутнн Јсли!.," с 
НикиИ, с. р., др. Влада Станиши!., 

Стефановић, с. р. 
(Закои  штампан у „Службеппм  новинама1 

1934 годО 

др. 
др. 

Живав м. Лу- 
Мнлослав Сто- 
р., др. Иикола 

с. j)., Игњат Б. 

за 

НАРОД1K).] СКУПШТИНИ 

Одбор за проучавање законских предлога o 
међународним уговорима и споразумима примио 
je на цроунавање предлог закона o Ме^уиародној 
коипенцији o осиииању међународног уреда за хе- 
мију у Парнзу, са Правилникрм међународног уре- 
да за хемију, — закључеиој 29 октобра 1927 год. у 
Паризу, усвојивиш текстуелпо закоиски предлог у 
начелу и појединостнма, те му je част предложи- 
ти Народној скупштнии да овај законски иредлог 
кзволи усвојпти. 

За известноца Одбор je одредно r. Стеваџа 
Ћирића, иар. посланика. 

23 априлв 1934 год. 
рад. beor 

Секретар, 
МилоЈе Сокић, 

Претседник, 
Б. Кујунџић, с. j) 

Члаиови: 
Др. ВЈекослав Милетић, с. р,, др. Живан М. Лу- 
кић, с. р., Стеван Ђирић, с. р., др. милослав Сто- 
Јадиновић, с. р., Милутин Јелић, с. р., др. Никола 
HuKHh, с. р., др. Влада Станишић, с. р., Ипват Б. 

СтефаиовиИ, с. р. 
(Закои штампан у „Службешш иивииама" за 

1934 год.) 

с. р. 

НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ 
Одбор за проучавање законског предлога o 

разрешењу фиденкимиса, на седницама свијнм од 
23, 24 и 2D аирила 1934 године иретресао je упу- 
iiemi му законски предлог н у истом учииио сле- 
Деће ii3Meuie и доиуне; 

§ 1 
Гачка 1) мења се и гласи; Сви породични фи- 

деикомнси (породичне повербеЈ укинути на дан 2а 
Јуна 1921 године разрешиће се no наређењима о- 
вог закона 

Тачка 2) Нови фидеикомиси пе могу се осни- 
вати. 

§2 

*  првом ставу 2 реда иза речи „везе" брише 
се реч „припада" и ставља реч „nocroje"; у тре- 
ћем и петом реду, у место речи „ономе" ставља се 
реч „овога"; у шестом реду нза речн „то" брише 
се реч „сваком" и ставља реч „свакога". У трећем 
ставу истога параграфа у другом реду речи „за- 
конске иаслединке" замењуЈу се речима „закон- 
ских иаследиика". У 4 ставу иза речи „осташш" 
орише се реч „законске" и ставља „закопских" a 
реч „наследнике" замвњује се речју „наследника"; 
у 5 ставу у 2 реду у речи „умрлих" последње слово 
„х" брнше се. 

§ 3 
У 2 ставу 5 ред реч „другог" замеп.ује се реч- 

jy „трбћег". 

§4 
У 4 реду иза речи „upe" бришу се речи „сту- 

naiba иа снагу овога закона" ставља се „28 јуиа 
1921 год."; a у 5 реду иза речи „воље" речн „na- 
чни.еиом upe 28 јуна 1921 год." бришу се. 

§ 6 
У 1 реду тачци 1 иаа речи „ако" бришу će ре- 

чи „су иредметом", a ставља се „je na даи 28 ју- 
1131921 године предмет" и иза речи „фидеикоми- 
са" додаје се реч „бно". Тачка 2 брише се. 

§8 
У 1 ставу, у 2 реду нза речи „суд" бришу се 

речи „судбени отр, земаљски суд," у 4 реду одоз- 
до у место речи „другог" ставља се реч „трећег"; 
и у трећем ставу у другом реду иза р^чи: „срес- 
ких   брише се реч „котарских". 

§ 11 
У 2 ставу последиц ред иза речи: „суд" бри- 

ше се реч „прнмереп", a ставља се реч „довољан", 

§ 12 
У 1 ставу, 7 ред иза речи „фидеикомнса" бри- 

шу   се   речи   „закл.учку   o   прииудиом  разрешељу 
фидеикомиса". 
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§ 13 
SiiMi'ii.vjc сс гачка (i која оиако r.iacu: ,,()бнс- 

зе на вршење чшшдбе у корист страних лица на- 
ложене фИдеикомисном исправом важиће још 2о 
годнпа, ако су иретпоставке за npasd na те чинид: 

ue adi наступиле у време кад овај закои добије о- 
бавезну cnaiv. Наређење стаиа 5 важи и овде". 

§ M 
Додају се iioim 2 и 3 стан, који гласе: 

„2) Тражбнне обсзбсђене залогом на фидеикоии- 
оне имовине могу се из дела фидеикомисне нмо- 
ппмс na којем су залогу обезбе^ене no реду iipnen- 
ства без ограничења наплатнти. За остале траж- 
бмпе одговарају само поседници фиденкомиса или 
њихови иаследиици". 

„3) У друга књижна права као и у обвезе нз 
иатроната ne дпра сс разрешењем фидеикомисие 
везе". 

§ 16 
У 1 ставу 4 реду у мссто речи „поступање' 

ставл-.а се „поступак". 
Став 2 мења се и гласи: „Ако je у таквом no- 

ступку до 20 априла 1934 годипе udi правоснажно 
одлучено o разрешењу фидеикомиса судска одлу- 
ка остаће на снази". 

§  18 
У 4 реду чза речи ,,суд" бришу сс речи ,л'\'Д- 

бени сто, земаљски суд". 

§ 21 
У i ставу у l реду иза речи „збирке" стамл.а 

се запета; a у 7 рсду тза речи; „попнсивање" бри- 
uie се реч „преко" и стављају се речи „уз судело- 
вањс"; став 6 иења се и гласи: „Оиога који je сте- 
као фидеикомисну имовину a који би се огре- 
шио o наређења издата у смислу овога закона, мо- 
же опште-управна власт 1 степена казнити новча- 
ном казном до 100.000 динара или затвором до 3 
иесеца. 

7) Министар просвете прописаће уредбом бли- 
жа napeljcii.a за извршење проииса предњих ста 
пова. 

8) Ограничења у располагању предвиђена у 
овоме параграфу престају, ако се закон спомеиут 
у i ставу ne донесе у року од 3 године од дана 
ступања na спагу овога закопа. 

§ 22 
Men.a се и гласи: „Код породичних фидеико- 

миса установљених upe 28 јула 1921 године, код 
КОЈИХ je као ПОСЛбДЊИ чекалац поставл.епа паша 
држава нли које друго јавно правно тело или уни- 
верзитет, црква или која друга установа у нашој 
држави коју je nama држава прпзпала као опште 
корисну, Министар правде одредиће уредбом део 
фидеикомисне имовине који треба издвојити за 
државу одпосио за једиу од поменутих установа 
као н начин na који he се то извршити. Остали 
део фидеикомисне имовине разрешиће се no npo- 
писима овога закона." 

§ 23 
У 1 ставу при крају додаје се следеЈш рече- 

пнца: „Ове таксе наплатиће се од чекаоца онда 
када no параграфу 2 овога закона буде примио 
IIMOBUIIV". 

Одбору je част умолити Народну скупштину 

да овај законски предлвг са учињении изменама 
н допупама пзволп у целости усвојити. 

За известиоца већине одређен je г. др. Cijeno 
Кпежевић. 

Секретар 
ГлигориЈе Тадић, с. р. 

Претседник Одбора, 
Др. HmiKo Ilepuli, с. p. 

Члапоии: 
Др.  Матеј  Ilepuli,  с.  p. 
Расто Пустослемшек, с. р. 
Др.  Вјскослав Мндетић, с.  р. 
Мнх. Р. Јевти!), с. р. 
Др.   Мнлорад KOCTHII, с. 
Др. Стјепан Кнешевић, с. 
Др. Људевит Ауер, с. р. 
Ппж. Пахерпнк, с. р. 

Р. 
D. 

НАРОДНОЈ СКУ11ШТИНИ 
Одбор за проучавап.е закопског предлога 0 

судском ваипариичиом поступку n уводног замо« 
на за закоп o судском ваппарппчном поступку, на 
својпм седпнцама свестраио je проучио ynyiiene 
му законске предлоге и у току свога рада учпппо 
je следеће измене и допупе: 

У § 2 у прврм ставу трећи ред после рсчп 
„од" ставл.а се „чпјег", у истом реду реч „којих" 
брише се. У другом ставу тачцп Б трећи ред место 
речи »мора« ставља се »може«, у тачци 9 четврти 
ред реч »прпмерепе« ламоп.ује се са »довољие«, 
у тачци 11 првп ред после речи »састављању« 
ставља се „(§ 155 став 2)". 

После §-а 4 додаје се нов параграф који 
гласи: 

УЧЕСНИК 

У ваишарничном поступку учеоник je onaj, 
кога će одлука суда пепосредпо тиче или onaj KO- 
JU остварује свој правпи иптреес тиме, што тра- 
жп да суд донесе извесну одлуку«. 

У § 10 брише се последња речепица: »Ако 
суд посумња у истииптост које исправе, може 
тражити, да се ова прописно овери«. 

У § 11 у првом ставу четвртп ред после реЧИ 
»рекурсом« 'ставл>а се »(жалбом)«. У трећем ставу 
место речи »побпјепу« сатвл>а се »побпјапу«. 

У § 12 na крају другог стаиа место речн »no- 
бијене« ставл.а се »побијапе«. 

У § 15 брпшу се речи »одложитп доставл.аиА' 
одлукс суда другог степепа и«. Ha крају napaipa- 
фа додаје се »ако застугашк тога лица mije у 
прописаном року поднео рекурс против одлуко 
суда другог степепа«. 

§ 17 законског прсдлога брише се, 
У § 20 у трећем ставу реч »примерен« заме- 

њује се са »довољан«. У четвртом ставу четврти 
ред реч »очто«  бриШе се. 

У § 26 у првом ставу мссто »државпи« став- 
л>а će »међународни«, у другом ставу место речн 
»стапиште« ставл.а се »настап«. У ставу Трећем 
место »стапишге« ставља се »пасташ«. У шестом 
ставу место »ппострапаца« ставл>а се »ппострап- 
ца«. 

У § 27 место »ипострапаца« ставл>а се »ино« 
страпца«. 
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У § 31 у првом ставу први ред бришу се рсчи 
>-чо правилу«. У трећем реду после »222« гтавља 
се »став 1«. Додаје се иов други став који гласн: 
»Наследилци могу сами провести остаиииску р*- 
справу ако je међу п.има барем један дппломи 
раии иравник и ако тр код суда сви споразумно 
траже у року од 15 даиа, пошто буду од суда и 
јавиог белсжника ооавештеии o смрти оставиоца. 
У таквом случају наредиће суд јавном бележнику, 
којем je провођењем оставинске расправе било 
поверено да врати оставинске списе. Али ако па- 
следиици у року од месец дана ие подиесу суду 
писмено o проведеиој оставииској расправи и за- 
коиом прописани преглед (исказ) раздеобе за- 
оставштине или ако предложени списи o прове- 
деној расправи и преглед не одговарају закон- 
ским прбписима, суд he iipoBotjcihe ^ставннске 
распрнве поновно поверити јавном бележнику. 
Суд може ii3 важних разлога рок за подн!сшеи>е 
списа o проведеној оставииској расправи и прегле- 
да продужити у колико je vo неопходно потребно. 
Против одлука суда' донесених no прописима ово- 
га става, нема места правном леку«. Ha крају дру- 
i'or става, (сада rpeher) додају се речн: »Ако оста- 
вилац у седишту срескога суда има више стано- 
ва, радље око провођења око осгавинског поступ- 
ка вршиће онај јавни бележннк у чијсм се роону 
нзлази  претежни  део имовине оставиочеве«. 

У § 32 у наслову место »(извештај o смртн)« 
стагља се »(прстокол извештаја o смрти)«. У пр- 
вом ставу истог парагра(|)а брииЈу се речи »перио- 
дичио, a најмање свакбг месеца«, иа крлју истог 
става додају се речи »најдаље за 10 дана«. 

У § 34 место повериоцн ставл>а се »новерени- 
цн«. 

У § 35 на крају трећег става додају се речн 
»ако то није учинио no палогу суда, суд ће донетн 
o стављању печата коначну одлуку«. 

У § 37 место »прнмереЈиа« ставл.а се »доиил.- 
иа«. 

У § 38 став прни се брнше. У ставу другом у 
првом и другом реду, реч »затворена« брише се, 
у седмом реду брншу се речи »отворити«, »иа кра- 
ју става додаје се »(§§ 49 до 51)«. 

У § 42 четврти рсд после речи »продати« до- 
даје се »на чување«. 

§ 47 постаје § 45 и у њему у првом реду ме- 
сто »узети« ставл>а се »иретпоставити«. 

§ 45 постаје 46. У треће.м ставу истог napa- 
графа мето речи »о суду предатим стварима«, 
ставл>а се »ствари предати суду«. 

§ 46 постаје 47. 
У § 48 бришу се речи »и o иадлежноста за 

оставинску расправу«, у истом реду место речи 
»иза« СТаЈВља се »за« и место речи »у\трлпх« став- 
ља се »умрла«. 

У § 49 у другом ставу бришу će речи »од ко- 
јнх један може бити доносилац исправе«. 

У § 50 у ставу првом на крају прве тачке до- 
дају се речи: »и где су naučile«. 

У § 53 у почетку првог става реч »Али« брише 
се. 

У § 55 у првом стгеу после речи »вол>е« став- 
л.а се »подразумевајући и запнспике споменуте у 
§§ 52 и 53«. 

У § 57 место речи »исправа саставЛ)Сна од jan- 
ног бележиика«, стављају се речи »исправу саста- 
вио јавии бележпик«. 

У § 59 у другом ставу други ред место »стиар- 
!на« ставља се »прометиа«. У четвртом реду после 
речи »воље«, стављају се речи »ако таква посто- 
ји«. Ha крају другог става додају се речи »ако 
суд посумња у процену из смртовиице/ може наре- 
дити нову процеиу вештацима«. 

У § 60 у првои ставу први ред после речи 
»незиатна« ставља се »(59 став 2)«. У другом 
реду место »узети« ставља се »претпостанити«. У 
десетом реду после речи »заоставштину« ставлЈају 
се речи »HaKio наследници на то пристану«. 

У § 62 трећи ред место »узетн« ставл.а се 
»сматрати«. 

У § 63 на крају место речи »такво има« став- 
л>а се »таква постоји«. 

У § 64 у трећем ставу место »узети« ставља 
се »сматрати«. 

У § 66 место »иримереш« ставља се »довољан« 
У § 69 у првом ставу место »буде поднесепа« 

ста1вл>а се »се иоднесе«. 
У § 74 у осмом 1)еду место »иравиом« ставља се 

»праиом«. 
У § 76 у другом ставу место »неплачива« став- 

ља се »ненаплатива«. 
У § 82 првн став други ред после »о« ставља 

се »свом«. 
У § 92 у првом ставу трећи ред место »шест« 

ставлЈа се »три«. 
У § 93 у ирвом ставу у седмом реду бришу 

се речи »Али he«; у осмом реду место »наступити« 
ставља се »иаступиће«. Ha крају првог става до- 
дају су речи »али ће се и наслединчка изјава, под- 
нешена после рочишта односио no прптеку рока 
одре1)еном за подношење иисмеие наследничке из- 
јаве, уважити то стигие суду upe него je доиео 
одлуку o уручеи.у заоставштине ffi 136)«. У дру- 
гом ставу мосто »примереии« ставља се »довол^- 
«нм«. 

У § 95 у првом ставу друга реченица мегеа се 
и гласи: »Потпнси на наследничкој изјави или пу- 
номоћју морају битн оверени од "суда или јавног 
бележника. »У четвртом ставу место »примерен« 
ставља се »довољан«. 

У § 98 место »примереи« станл>а се »довол>а11«, 
a на крају се §-а додају речи »али лајвише за два 
месеца«. 

У § 99 у другом ставу други ред реч »једца- 
ког« брише се. У истом реду после речи жасл10оа« 
додаје се »исто врсте«. У четвртом реду место ре- 
чи »овога« ставља се »онога«. 

У § 100 у другом ставу после речи »прописи- 
ма« сттавља се »§§ 329 н след.« Ha крају другог 
става брише се »(§§ 329 и след)«. 

У § 101 у четвртом реду одоадо после речи 
»заоставшти:не« додаје се »у колико rio прописи- 
ма Грађансиог закопика не припада осталим нас- 
ледиицима«. 

У § 103 иа Крају лодаје се »Пропис § 101 вре- 
ди и овде«. 

У § 104 ирии став место »примереи« ставља 
се »довол>а11«. 

У § 105 у првом ставу други ред, после речм 
»у« ставља се »службенс«. У трећем реду реч 
»службсие« брише се. 

У § 106 у првом ставу место речи >неће имати 
иикакво прапо протпву заоставштине« стављају 
се речи »неће MOIUI поставлЈати иикакав захтев 
према заоставштнпи«. 
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У § 109 у четвртом ставу место речи »стаии- 
ште« ставља се »иастаи«. 

У § 112 upuii став прећи ред место »инсстра- 
иаца« ставља се »иностранца«. 

У § 114 у поджислову други ред меспо речи 
»иредаЈС« ставља сс »иродаје«. У другом ставу у 
деввтом реду место речи »му« ставља се »су«. 

У § 12^: четвртн ред рсч »за« брише се. 
У § 1^6 у другом ставу тачка 4 у четвртом 

реду бришс сс реч »имовину«. 
У § lati у првом ставу првн ред место »ови«, 

стаоља се »LBII«. У другом ставу други рсд место 
»сахраие« ставља се »погреба«. ria крају става до- 
дају се речи »ua јвихов захтев«. 

У § 141 у арвом реду после речи »закони« 
ставља се »одре1)ују«. 

У § 142 у другом ставу други ред послс речи 
»воднти« додаје се »ако ни јсдаа ОД иаследиика 
то не захтева«. 

У § 147 у првом ставу бришу се речи »надаље 
да се даде или ускрати одибреше продаје непокрет- 
иниа несвојевласиих лица и других стараника«. 

У 164 у првом сгаву меспо »a тако исто« став- 
ља се »a исто тако«. 

§ 15G закошског предлига се брише. 
Ирва два става § 157 законског предлога чнне 

§ 156, a трећи ста« истаје каи § 157. 
§ 160 менза се и гласи; 
»(1) Новац малолетника улагаће се по прави- 

лу у државиу хипотекарну банку. 
(2) Изузетно може се новац мадолетника ило- 

доиаоно улагати ua следеће начине: 
1) Улагањем у сирочадске благајне, у градске 

или бановиноке штединоице нли у друге заводе, 
којима je законом иризната иуинларна сигурност, 
уколики je то законом доиуштсио; 

2) Давањем у зајам приватшш лицима уз књи- 
жс11.е заложиог ирава на иепокретнинама на првом 
месгу, a na начин који даје пупиларну сигурност, 

'6) Куиовањем неиокретнииа; 
4) КупоааЈвем вредносних папнра државних i 

таквлх које по закоиу уживају државиу гаран- 
цију«. 

У § 166 у другом ставу трећи ред после речн 
»застушшка« додИе се »оца, штптиика«. 

У § 170 у шестом реду мссто »закључепу« 
ставл>а се »закључена«, у седмом реду место »под- 
нета« ставља се »поднети«. 

У § 171 у тачци 3 место речи »као« ставља се 
»како«, у тачци 4 место речи »нспрекидиим путем« 
ставља се »непрскидно«. 

У § 174 у првом ставу шести ред место »о« 
ставља се »и«, у трећем реду место »мапе« ставља 
се »грешке«. 

Ha крају §-а 176 додаје се »(§ 170)«. 
У § 177 у другом ставу ирви ред послс речи 

»дан« ставл>а се »и«. 
У § 184 у осмом реду после речи »надлежап« 

брише се  »старатељски суд«. 
У § 185 у ирвом ставу четврти ред одозго ме- 

сто »ванбрачног« ставља се »вапиарничног«. 
У § 189 у наслову место »поведење« ставЛЈа се 

»покретање«, у ставу петом место речи »начслпик« 
ставља се »оиштниска управа«. 

У § 190 у другом ставу први ред мосто »по- 
педење« ставља се »покретаи>е«. 

У § 197 у првом ставу чстврти ред одоздо 
после речи »два« ставља се »писмеиа«; у другом 

реду одоздо после »став 3« ставља се »Управник 
п сведоцн морају ту изјаву потпнсати*, на крају 
првог става додаје се »Управник н сведоци којн 
би потписали лажиу нзјаву, кааниће се no § 214 
Кривичног законика«. 

У § 198 у осмом ставу треКи ред место речи 
»повести« ставља се »белешке o развоју«, у деве- 
том ставу у седмом реду место »управа јавних« 
ставља се »управу јавног«, у десетом ставу бришу 
се речи »из нстог«. 

У § 199 у четвртом ставу други ред брише се 
»из истог«. 

У § 200 четвртом ставу други ред после речи 
»предлогу« ставља се »(§ 189 став 3)«. 

У § 201 у првом ставу први ред место »којој« 
ставља се »којом«, у истом реду после речи »je« 
ставља се »одлучеио«, у трећем реду брнше се реч 
»одлучено«, у ставу трећем у осмом реду после 
речи »скрбннк« додаје се »(§ 151)«. У деветом 
реду бришу се речн »за примање одлуке«. 

У § 202 у седмом реду место »дејствовшве те 
одлуке« ставља се »њено дејство«. 

У § 204 у другом ставу четврти ред после речи 
»му« мења се ред речи до краја реченице и гласи: 
»Поставити иривремеиог помрћника ако за то по- 
стоје услови споменути у § 200«, у четвртом ставу 
место речи »државин« ставља се »међунар6дни<. 

У § 211 у првом ставу реч »једнако« брише се. 
У § 213 у ирвом ставу место »примсреии« 

ставља се »довољан«. 
У § 224 у другом ставу први ред после речи 

»дражбу« ставља се »тражбина«. 
У § 225 место речи »иачслнику« ставља се 

»претседнику«. 
У § 233 у другом реду место »три« ставља се 

»осам«. 
У § 236 у трећем ставу место »доношење« 

ставља се »подношење«. 
У § 237 у првом ставу шести ред место >>по- 

ведењс« ставља се »покретање«. У ставу трећбм 
четврти ред после речн »у« ставл>а сс »службешш«. 
У нстом реду после речи »за« брише се реч »слу- 
жбене«. У четвртом ставу трећи ред после речи »у« 
ставља се »службеннм«, a после »за« брише се 
»службено«. 

У § 243 у ирвом реду мења се ред речи и ме- 
сто »ће се сходно« стзвлјЗ се »сходно he се«. 

У § 251 на крају другог става бришу се речн 
»ако су ови истоврсни и ако су од истог изда- 
ваоца«. 

У § 252 у првом ставу место »примереи« став- 
ља се »довољан«, 

У § 254 у првом ставу другн ред послс »у« 
ставља се »службеним«, у трећем реду после речи 
»за« брише се »службеие«. 

У § 257 у наслову место »поведења« ставља се 
»покретања«. У ирвом ставу први ред место »пове- 
дењем« ставл.а се »покретањем«, у другом реду 
мења се ред речи и место »према предлагачу пре- 
кпда се« ставља се »прекнда се према предлагачу«. 
У другом ставу пети ред место »препнсати« став- 
л>а се »преиосити«. У истом ставу четврти ред о- 
доздо после речи »поииштн« додаје се »обавеза- 
miK се може полагањем код суда онога што дугује 
ослободити своје обавезе«, у трећем реду одоздо 
место »препис« ставља се »прснос« и у другом 
реду место »које« ставља се »који«. Ha крају тре- 
licr става место »предлагаче« ставити »предлагача«. 
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У § 259 у другом ставу место »(прспис)« став- 
ља се »(пренос)«. 

У § 260 на крају другог става додаје сс: »Од- 
лука мора бити образложена«. Ha крају трећег ста- 
ва додају се речи »и забележмће се у списку спо- 
менутом у § 254 став други.« 

У § 262 на крају трећег става бришу сс рсчи 
»зиао илн«. 

У § 264 у прром ставу трећи ред после речп 
»нестала« ставлЈа се »(§ 262)«. 

У § 265 у другом ставу место речи »застарело- 
стн« ставља се »застаре«. 

У § 267 у четвртом реду после речи »закона« 
додаје се »или у којем другом закону«. 

У § 280 у другом ставу четврти ред место 
»заиста« ставл>а се »уопште више«. 

У § 281 у првом ставу први ред после »he« 
ставл>а се »иајпре«, у истом реду после речи »ро- 
чиште« ставл>а се »пред судом за саме странке ради 
покушаја споразума, ако то не успе, одредиће се 
рочиште«. 

У § 282 у првом ставу место речн »правног 
спора« ставлЈа се »париице пред редовним судом«. 
У почетку другог става место »којем правном спо- 
ру« ставља се »којој иарпици«. 

У § 284 у ставу првом првн ред место »бо- 
љег« ставл.а се »јачег«, у истом реду место »ме- 
ђапићој« ставља се »међашкој«, у другом реду 
место »обнчајиа« ставља се »обична«, у почетку 
другог става место »обичајиа« ставл>а се »обична«. 
У трећем реду истог става послс речи »доказ« 
ставл>а се »јачсг права«. У трећем ставу први ред 
после речи »међа« ставља се »запета« и додају се 
речи »у колико ннје доказано јаче право«, у се- 
дмом реду пстог става место »боље« ставЛ)а се 
»јаче«. 

У § 285 у првом ставу трећи ред после рсчи 
»означити« ставл>ају се речи »на лицу места«, у 
истом ставу пети ред место »обичајпа« ставља се 
»обичиа«. 

У § 286 у почетку првог става место »поведе- 
ље« ставља се »покретање«. 

У § 291 у првом ставу бришу се речи »која се 
налази код суда«, у другом ставу брншу се речи 
»no могућству»( брише се n »као и у словима (ла- 
тиница, ћирилица)«. 

У § 292 у наслову место »легитимација« став- 
л>а се »легализација«. 

У § 298 на крају првог става додајс се »(§ 
301)«. • 

У § 299 други ред после речи »може« ставља 
се »добавити«, у трећем реду брише сс реч »до- 
бавити«. 

У § 303 па крају трсћег става додаје се »и 
жснска лица могу бити сведоци изјаве послед1ће 
вол->е«. 

У § 305 na крају првог става место речп »заво- 
ју« ставл)а сс »омоту«, у трећем ставу први ред 
после »у« ставл>а се »судскпм«, у истом реду после 
речи »OMOT« ставља се »била ona предапа отво- 
рена или затворена«. 

У § 307 бришу сс рсчи »бсз обзира na месну 
падлежност«. Ha крају §-а додајс се: »Ако je 
које лице усмено или писмено изјавило своју 
последњу вољу пред среским судом у чијем под- 
11учју нема пребпвалишта или ако je таквом суду 
дало na чување ваисудску писмепу изјаву после- 
дњс воље, тај je суд дужап да o томе одмах пз- 

вести срески  суд у чпјсм подручју то лпце има 
своје прсбивалиштс«. 

У § 310 други ред послс речп »врше« додаје 
се »и«. 

У Уводпом закопу за закон o судском ван- 
аарничном поступку одбор je учинио следеће из- 
мене и допуне: 

У чл. 4 na крају додаје се »у колпко nnje којп 
од његових nponnca изрпчпо пзмењеп повпм вап- 
парничним поступпиком«. 

У чл. 7 у другом ставу други ред после речи 
»ужпвају« ставлЈа се »право«, и место »екстерито- 
риалност« ставаЛ) се »екстериторпјалпостп«, у тре- 
ћем ставу трећи ред место речи »провешће се и 
протнв« ставл.а се »примепиће се и na«, у чствртом 
реду место »екстерпториалитета«, ставлЈа се »екс- 
тсриторпјалпостп«. 

У чл. 8 у паслову други ред место речи »псту- 
пања из« ставља се »престапка«, у другом реду чл. 
8 место »пошо нступе пз« ставл.а се »после пре- 
стапка«, у петом реду место речп »ona« ставља се 
реч »мати«, у шестом реДу бришу се речп »као 
уопште за паходче«, у десетом реду место »ипо- 
страпствима« ставл>а се »ипострапству«. 

У чл. 15 ,први став место речи »погодпог op- 
rana« ставља се »погодпи opran«, у седмом реду 
после речи »ограпичеп« ставл^а се »само«. 

У чл. 17 у првом ставу у тачци 1 четврти ред 
место »својпх« ставЛ)а се »њиховпх«, у трећој тач- 
ци пети ред место »својпх« ставља се »Јћпховпх«, 
у другом ставу трећп ред брише сс реч »n«. 

Чл. 19 мења се и гласи: 
»Помоћник пма пста права n дужпостп као n 

штитник, Али суд може дати помоћпику право 
располагања и опом имовппом којом би песвоје- 
власио лице'по гра1)апском праву ппаче могло сло- 
бодпо располагатп«. 

У чл. 20 у првом реду после речи »имовппом« 
ставл>а се »несвојевласпнх«; бришу се речп »који- 
ма je оДузета својевласт«. 

У чл. 21 у почетку првог става брише се рсч 
»Лко« a ставља се »кад престапу«, у другом реду 
пстог става бришу се речи »више ne постоје«. 

У чл. 22 у првом ставу бришу се речи »a које 
je примљепо у завод за душевпе болести или у сли- 
чан завод«, у шестом реду после речи »завод« 
ставл^ају се речи »за душевпе болести или у слнчап 
завод«, у другом ставу трећи ред место »своје дуж 
ности« ставл>а се »свога звања«. 

У чл. 24 у првом ставу бришу се речи »да L<? 
лицу за које je поставлЈеп привремени помоћ- 
пик, одузме својевласт«. 

У чл. 25 у четвртом реду место речи »доиста« 
ставл^а се »уопште више«. 

У чл. 26 у првом ставу место речи »Д011ста«г 
ставл3а се »уогппте впшс«.  • 

После чл. 26 додаје се пов члан који гласи; 

»IV  ПРИМЕНЛ   НАСЛЕДНОГ  ПРАПЛ   ПОЈЕДИ- 
ННХ ПРАПНИХ ПОДРУЧЈА 

Члап 
(1) Док јединствени Грађански законикне до- 

бнје обавезпу спагу, паследства наших држављана 
расправљаће се no праву места у којем je оставп- 
тел. у време својс смртп имао своје пребивалиште. 
Али npn томе се неће уважити промепа пребпвалп- 
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шта коју je оставитељ извршио у току nocjie/iibe 
две годиие пре своје смрти. 

(2) За 11асле1)ивање непокретнина важиће пра- 
во места где се оне налазе. 

(3) Ha изјаве последње воЛ)е и уговоре o на- 
слеђивању примењиваће се право под које je оста- 
витељ no свом пребивалишту потпадао у време 
кад je начинио изјаву последње воље одиосно уго- 
вор o наслеђивању«. 

У чл. 27 у осмом реду после »(§§ 106 n 107)« 
ставл>ају се речи »на плодопосно улагање главнице 
штнћеника (§ 195), на штитничке рачуне (§ 166)с, 
у десетом реду после »220« ставл>а се запета и 
додају се речи: »на негу, васпитање и издржавање 
малолетне деце (чл. 268)«. 

У чл. 29 у првом ставу први ред брише се реч 
»je«, у TpelieM реду после »a« ставља се »која се«, 
у четвртом реду после здпете иза речи »дужност 
суда« cTnn.'ba 'ce »да«, место следеће ргчи »чува- 
ти« ставља се »чува«, у петом педу после речи 
»дужност« ставља ое »да се« a место речи »ста- 
рати« ставлза се »стара«. 

У чл. 32 у четвртом ре.чу место речи »лудо- 
сти« ставл.а се »лудила«. 

У чл. 37 у другом стгву први ред после речи 
»ће« ставл.а се »се«. У друпом реду место »1933« 
ставља се »1934«. 

У чл. 38 на крају бришу се речи »у колпко 
олгоипрајућих прописа има у овим законимд«. 

У чл. 39 на почетку члана додаје се реч »док«, 
у другом реду после речн »Подпорици« ставл^ају 
се речи »Закон o извршењу и обезбеђењу не до- 
бије обавезну спагу, на тим подручјима« 

У чл, 40 у првом реду после речи »ступиће« 
ставља се »na сиагу«. 

У чл. 41 на крају прве тачке место речи »за- 
кона io судском ваипарннчком поступку« ставља- 
ју се рочи »иовог Ванпариччног поступника«. 

Чл. 42 мења се и гласи: 
»Други део новог Ванпарничног поступника o 

paicnpaiB« засставпггипе (§§ 22 до 143) добиће у 
оном делу правног подручја Апелационог суда у 
Новом Саду, у којем ne важи аустрнјскн Општн 
грађански законик «ао и на шодручјима срескнх 
судова у Чаковцу и Прелогу обавезну снагу кад у 
овим  подручјима  добије   обавезиу  снагу    једин- 

ственп Грађамски закоиик. Али прописи § 31 надог 
Ванпарничнрг поступника важиће и за та подручја, 
с тиме, да he наређења става 2 (другог) истог §-а 
важити и за траЖење наследних сведоџаба (уве- 
рења) no одредбама Зак. чл. XVI-1894 год.« 

Чл. 43 закопског предлога брише се. 
У чл. 44 у четвртом реду после речи »Новом 

Саду« додаје се »као и на подручјима срескпх 
судова у Чаковцу и Прелогу«. 

У чл. 45 у првом ставу други ред после »Но- 
вом Саду« додаје се »шо и на подручјима среских 
судова у Чаковцу и Прглогу«; у пстом реду место 
»сироти[1)Ских« ставл-м се »гирсчалскпх«; у лру- 
пом ставу на крају место речи »иадлештва, крја су 
их досада решавала« ст.чвљају се речи: »у другом 
степеиу окружпп судови, a v трсћем степепу Ка- 
сационн суд. Њима доставиће се на решавап.е 
правнп лековп којп се на дап ступања на спагу 
овог закопа затеку као нерешени код дапашњпх 
властп другог и трећег степена«, 

У чл. 46 na крају првог става додају се речи 
»a nponiic чл. 42 речепица друга добија обар.езпу 
опагу од дана обаародоваи^а ОВОГ Закопа у »Служ- 
бепим повинама«. 

Одбору je Ч''ст предложити Народној скуп- 
штини закоиске. предлогс са горњим изменама и 
допунама да их извотч у целости усвојити. 

За нзвсстирц? одређени су: г. г. др. Милаи 
Секулпћ, Никола Соколовић и Миливоје Перић, 
иародни посланпци. 

1   маја   1934  године 
у  Београду. 

Претсединк  одбора, 
Др.  Светислав  Михаилови!!,  с.  р. 

Секретар, 
Карло Гајшек, с. р. 

Чланови одбора: Др. Матеј Перић, с. р., др. 
Урош Трбојевић, с. p , Ј5)уб. Трифуновић, с. р., др. 
Богдан ВидовићЈ с. р., лр. Вранко Николић, с р., 
Boj. Куртоснћ, с. р., др. Toma PajnJi, с. p., Никола 
Соколошћ, с. р., др. Милан Секулић, с. р., Мил. .Тз. 
Flepiih, с. р., др. Људевит Луер, с. р., Рад. Јсвтић, 
с. |)., Михаило Живанчевић, с. р, др. Миленко 

Марковић, с. р. 

ИНТЕРПЕЛАЦИЈА 

Андре М. Сташфа, народног посланика, на Претсгдника Министарског савета и Министра саобра- 
haja o закл>учивању уговора за грађење железничких пруга 

Господине Претседниче, 
Приликом расправе o буџету за 1934/35 буџ. 

годину говорно сам 28 фебуруара ове годипе o 
закљученим утоворима за грађење железничких 
пруга: Пожаревац—Кучево, Велес-Прилеп, При- 
штина—Глоговци—Пећ, Бихаћ—Kumi, Веоград— 
Панчево, Куршумлија—Приштина и израду 11 ко- 
лосека Београд—Ресник. Том прнлнком ja сам у- 
тврдио: 

1) да je закључивањем ових уговора повређен 
Устав и да je извршепо пеколико незаконитих по- 
ступака, и 

2) да су ови уговори од велике штете за нашу 
државу. 

У своме говору, који je пуп шетачности ОД по- 
четка до краја na седници Народне скупштине од 
7 марта ове године бивши Министар саобраћаја г. 
Лазар Радивојевић покушао je да докаже: да за- 
кључивањем уговора није повређер Устав, јер У- 
став, no његовом мтпл.еиА', и ne тражи допошеп.е 
закоиа за закључивање оваквих уговора, да се он 
није огрешио ни o један законски пропис, и „да o 
некој штетн зл државу не може бити ни речи". 

Ha седници Народне скупштине од 8 марта ja 
сам одговорио г. Министру сарбраћаја и поново 
утврдио да су тачна моја тврђења од 28 фебру- 
ара, и да бивиЈи Мнистар саобраћаја г. Радивоје- 
miii mije био у стап.у да поколеба ниједну од чи- 
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њеница које сам изнео. 11a истој седници, одмах 
после мога rouopa, г. 11ретсел11ик владе узео je у 
заштнту г. Министра саобраћаја и том приликом, 
између осталог рекао je: „Господо, ja сам са шај- 
већом пажњом слушао излагања г. Министра сао- 
браћаја na прошлој седници. Ja сам са нстом паж- 
ibovi слушао прво нзлагање и ову данашњу реч 
уваженог предговорника г. Станића. Ja држим, 
господо, да сте ту исту пажњу наложилн себи и 
снн ви на тим клупама. И настаје за нас, који сада 
треба у једном или Другом Правцу да створимо 
извесне закл>учке и одлуке из ових дискусија, за 
иас настаје једна тешка дужност, да се и мн упли- 
hcMo у овај инжињерски дуел, a да не знамо да 
ли доволјНо обавештепн улазимо у доношепЈе од- 
луке. Ja држим, господо, да je наша дужност да 
то избегнемо и то на тај пачип што ћемо pehu: 
кад бнх бно партнер г. Станићу ja бих покушао 
да га замолим да нам јасније каже: шта мисли 
под том штетом од 800 милиона дннара?" 

Узимањс у заштиту г. Министра саобраћаја 
од стране г. Претседника владе учињено je у то- 
лнкој мсри, да je у страпој штампн, према објаи- 
л>еним комуникеима у нашим листовима, наглаше- 
иа потпуиа сагласиост у гледанЈу на ове уговоре 
између г. Претседпика владе и бив. Министра сао- 
браћаја г, Радивојевића, и истакнуто je да су „до- 
кумеитовамом и епергнчном интервенцијом Прет- 
седника Министарског савета побијена сва нео- 
онована и непршверена тврђеша народног посла- 
иика г. Craimlia". 

Несуињиво je да je ове коиентаре инспири- 
сало иаше одељење за штампу. Изражавајућм <>- 
вом приликом само осуду и протест противу тако 
наопаког схватања да се ширењем нетачних гла- 
сова и клеветањем иародних иосламнка може слу- 
жити државиим интересима, ja hy o томе ружно- 
мс поступку, који je изазвао чуђење и осуду na- 
mer јавног мишљења, говорити опширније када 
ова иитерпелација буде ставл>епа у Народној скуп- 
штини na дневни ред. 

Питање o закљученим уговорима sa граЈЈење 
железпнчких пруга јесте од особито великог зиа- 
чаја и са гледишта финансијског и са гледишта 
политичког. Приликом буџетске дискусије отпо- 
чела je расправа тога питаља, али та расправа 
иије занршема. Pemeibe тога питања мора бити 
приведено крају. To траже нитереси иаше државе 
и цела наша јавиост. Да би се то питање прмпело 
крају, да би се нашао начин за заштиту државних 
интереса, да би се утврдила одговорност за ова- 
кво штетно во^ење жељезничке граНевинске поли- 
тике, да би се видело чија су тврђења неоснована 
и непроверена као и у коликој je мерн иедопуштеи 
поступак одел>ења за штампу, н да би се одазвао 
горњем апелу г. Претседника владе na мене, — ja 
сматрам за своју дужиосг да упутим Господину 
Претседнику Мипнстарског савета и г. Мииистру 
саобраћаја ову интерпелацију: 

1) Je ли закључивање уговора, које je закљу- 
чио у име Краљевске владе бивши Министар сао- 
браћаја г. Лазар Радивојевић, у складу са Уста- 
вом и закопима. 

2) Како гласе ови закл>учени уговори и све до- 
пунске одредбе које се одпосе иа ове уговоре. 

3) Како гласи финансијски распоред примље- 
них обавеза no свима тим уговорима na поједине 
буџетске  годинс. 

4) Потто су пруге погођене и no којим це- 
нама. Колико he исплатити nama држава до 3 ју- 
ла 1939 године закључно, — докле н последња 
пругл, Биха!)—Kumi, треба да буде готова- — |ia- 
чунајући отплате и интересе. 

5) Колнко je износило предрачуиско коштање 
ових пруга no оцени одељења за грађење желЈез- 
иица, са обзиром na ослоб()1)ење од свнх дажби- 
на, и колико he наша држава исплатити за те 
пруге до 3 јула 1938 годипе закл>учно, — рачупа- 
јупи  отплате и  интересе. 

6) У којој валути и.по коме курсу исгтлаћује 
nama држава примљеие обавезе и колико he из- 
нети целокупна исплата ових железничких пруга 
до 1 јула 1944 године. 

7) Колико je предвиђено у буџету за 1934/35 
годину на име примљених обавеза no закљученим 
уговорима. Je ли у буџету за ову годипу предви- 
heno плаћање 11|)има и колико нзиоси сума на име 
прима. 

8) Кад he преиа уговорима поједние жел^ез- 
ннчке пруге бнти готове. 1la којнм пругама и из 
којнх разлога пијс отпочео рад, и колико no уго- 
вормма ruaha nama лржава na нме иптеркалар- 
пог иитереса за неизвршене радове и колико he 
изнети целокупна сума на име интеркаларног ин- 
тереса. 

9) Познато je да друштва ne умосе у нашу др- 
жаву ни француске франке mi доларе за израду 
ових жељезничких пруга и ако уговори гласе на 
„кредитирање" у таквој валути. Са обзиром на ту 
чињеницу као и на депресијацију нашег динара на 
страни и пораст његове куповие моћи у земљи, 
— чиме се може правдати велика неправда: ла се 
све суме које држава дугује друштвима израчуна- 
р.ају у динапима и да се ти динари претварају v 
(ћранцускв франке или друту валуту означену на 
боиовима и то иа основу закоиских стања њихове 
стабилизацнје, и мислите ли да твјсво плаћан>е 
може и да остане. 

10) Jecv ли ови уговори v складу ni држав- 
иим интересима? Шта je ппедузето и шта мислитс 
предузети за заштиту државних интереса? 

11) Зашто je одел>ен>е за штампу инспириса- 
ло у страној штампи неистине o мојим роворима 
и зар je томе одељењу допуштено да ради одбра- 
ие једног Министра шири неистине и клевете про- 
тИву једног народног посланика; и 

12) Jecv ли г. Претседник Министарског саве- 
та и г. Министар саобраћаја вољни да одмах упу- 
те све те уговоре једном анкетном скупштинском 
одбору, који he испитата њихову целисходност, 
начин закључења и њихово извршење и o томе 
поднети извештај Народној скупштини. 

За ову интерпелацију тражим хитност. 

4 јуна 1934 године 
Београд 

Интерпелант 
Анд. М. Станић, с. р. 
народии послапик 
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ИНТЕРП ЕЛЛЦИЈА 

Лојзе Jana Павлича, народног посланика, na Прјетседника Министарског савета o двократпом рад- 
пом времену у држ авним надлештвима 

Господине Претседниче, 
Одлукрм Министарског савета од 27 марта 

1934 годипе, уведено je у сннм надлештвима пре- 
кидио уредовање од 8—12 сатн, и од 15—18 ча- 
сова. Досадашња пракса непрекидног уредовања 
за време летне жеге, показала сс je као всома до- 
бра како \ погледу ефективног рада, тако исто и 
у иогледу здравља чииовннштва. Сем тога у зим- 
скпм месецима je државна благајна показала е- 
фективне уштеде на материјалним издацима, на 
ложењу ii ()светл)ењу.     • 

Последица прекидног уредовања неће бити 
штеди.а, већ нови издатци, iieIie6HTn ажуран рад 
ио иадлсштвима, већ болеспо чииовпнштво. Ннсу 
реткн случајевн, да државно чиновкиштво код са- 
дашњег распореда једва стипне због удаљености, 
да обави свој ручак, ПОШТО одмах трсба да се 
враћа иатраг у надлепггво. Да то ne нде у прилог 
рада јасио je. Осим тога долазс у обзир код вели- 
ког броја чиновништва нижих категорија путни 
трошкови за превоз од четири пута који je код 

нелрекидног уредовања редуциран на половину. 
Подсл>е11о уредовање показало се je у евнм пад- 
лештвн.ма као непогодно. 

Ha основи папоменутих чпн.епица тражим: 
1) Да пам na првој седницн Народнс скупшти- 

ие изволите објасиити, зашто се je увело прекидпо 
уредовање? 

2) Какав ефекат мнслите тнме постићи у циљу 
ттедњс И здравља чиновништва? 

3) Дс ли сте свесни, да сте са тиме погоднли 
незаштићене групе нижих чиновника? 

4) За Јову интерпелацију тражим хитиост и 
првенство. 

Изволите, Господине Претседниче, примити у- 
верење мог особитог поштоваН)а. 

БеограДј 7 јуна  1934 г. 

Проф. Павлич Лојзе Лан, с. p 
народни посланнк 

ИНТЕРП ЕЛАЦИЈА 

Лр. Ннколе Кешељевића, народног посланика, на Министра унутрашњих послова o регулисању и- 
МОВИНСКИХ и других одиоса пово11р11саЈеди11)С1!их сеоскнх  општина  граду  Београду 

Господине Мнпистре, 

Одредбом Финансијског закона присаједињене 
су суседне општине Веоградској општини. To je 
међу становништвом тих сеоских општина изаз- 
нало велико  пезадовољство  и забринутост. 

Оправдано je што су забринути кад се зна да 
je имовно стање тнх општина било врло добјк) и 
неке као иа пр. општина Кнежевац пс само да ие- 
мају никаквог дуга него имају и готовине у иовцу 
м хартијама од вредности, a и друге прнсаједи- 
n.eiie општине све од реда имају бол>е и сређеније 
финансијско стање него Општина београдска. Сем 
тога у Финансијском закону није детаљисано пи- 
тањс герета И иамста, јер ако ти терети и тамети 
буду iipeiiecemi на те опшине у истом сразмеру. 
као и na становииштво Београдскс ominiiiie, све 
те општине без изузетка 6Hiie материјално потпу- 
но упропашћене. Ннје ништа речепо како he се 
решити питање стоке, испаша и сиротиње, која 
живи in omirmucKOM земљишту (у општипи Рес- 
iiiiK 7'Л"" становништва   живи на 376 хектара on- 

штинске земл.е, na би према закону морали ту 
земљу папустити и остати без крова и без хлеба), 
затнм ништв није Ј^ечено, како he се регулисати 
иитање трошарние и сви се оправдаио боје, да iic 
то бити решено као за Раковицу, која потпада под 
атар Београдске оппгпше, a трошаринска станица 
налази се код Кошутњака, те и omi иако су ста- 
новници Опптше београдске, плаћају трошарнну. 

Београдска општина и до сада била je довс- 
дена у безизлазно финансијско стање баш због 
тога, mro се Београд био толнко ироширно, да 
није могао из својнх срестава и прихода да одго- 
вара свима потребама огромиог простора љеговог 
втара; Овим новим проширењем Веоград iie бити 
доведен у jom тежи иоложај, a присаједнњоис оп- 
штине потпуно упропаштене. 

Молим    Господина Министра да ми на горе 
поставл>ена питања одговори писменим путем. 
Београд,   16 марта   1934   годиие. 

Др. Никола Кешељевић, 
народии посланик 

С.  I). 

ИНТЕРПЕЛАЦИЈА 

Милоша II. Драговића, народног посланика, на Министра просветс o случају Душана Алексића, у- 
читеља у Рековцу 

Господине Министре, 
Душан Алексић, учитељ у Рековцу, Среза ле- 

вачког, баиовине Моравске, службује око  10 го- 
дина a mije до дапас положио практични учитељ- 
ски испит, што je за учитеље стручни државни ис- 

пит. Ово je немогуће no Закону o народним тко- 
лама. 

Због овога конкретиог случаја слободаи сам 
упутити Вам, Господиие Министре, следећа пи- 
тања: 



СТЕНОГРЛФСКЕ БЕЈШШКЕ 49 

1) Je ли Вам позпат случај Душана Алексића, 
учитсл.а у Рековцу, a какпих има jom?; 

2) Намеравате ли наредити строгу примену 
одредаба Закона o иародиим школама, како ти 
учитељи, који услед неспособности или иехата ни- 
су у cran.v ла положе практични учитељски испит, 
пс би заузимали   мсста   вреднима и способнима, 

који ne могу добнти поставл>ење услед буџетских 
оскудица. 

Молим да ми на ову интерпелацију одговорите 
усмено у Народној скупштини. 
28 марта 1934 годипс 

Београд 
Мнлош П. Драгови!!, с. p 

народии послапик 

ИНТЕРПР.ЛЛЦИЈЛ 

Лр. Мплана Метикоша, иародног посланнка, на Мииистра  просвете   o  недоиотењу  правилника  за 
примену Закона o иародннм школама 

Господиие Мттистре, 

Пгтагпаф 181 Закопа o народним тколама 
глаои: Зпкои je o илрплпим тколамл обнародован 
у Службеним иовинамч 6v. 289 —■ СХ1Х ол 9 де- 
цембра 1929 гплипе. До лаиас v пет година након 
ступања на снагу закона n натх)диим гаколама тен- 
ie доспео ни један ол г. мштстшра ппосвете да из- 
врши закпн и да пропншс општи правилпик за при- 
MćHV Закона o паролпнм школама. 

Пошто има преко 24 хиљаде иаставника на 
огиовним школама v нашо.ј земл^и TI попгто ic пи- 
тлт1>с ппавилникз ол ванпедне валпшсти за ппимет' 
закони, TO Rac молим. ла ми изволите у Народној 
скупптпги усмеко олговопити: 

1 — Зашто до данас није прописан општп пра- 

вилпцк за примену Закона n народним школама? 
2 ■— Квни ли ге уопште тај ппппплиик за при- 

M€HV Закон^ o иаоодним гпколрм« ич/тдти или H^ 
кптт удовољнти ппопису § 181 Закона o народним 
школама? 

8 — UIT;! канитс олполити да се позову на on- 
• Говорност oim, Koin cv ппопугтили пужносг na "in 
гала изпаде општи ппавилник за примену Закона 
o наполннм школама? 

Изволитр. Гогпплиие Миниттпе. примптн уве- 
рење n мом особитом поттовапл' 

Боогрт, 14 IV 1934 године. 

Др. Милаи Мстикот. г. n 
народпи послчник 

ИНТЕРШРЛЛПИЈЛ 

Дп   Милаиа Метикот^   иаподчпг поглпиика. на Мммигтлч    одпГ>пчилН   o   ттшћчкпнан,у    потитанскс 
конвеииије, између Крал.свппе Југослави1е и РепуЛв??!'«    AvcipHfe,   ко'а re олноси   на   ппттапскг 

ттедИонниу 

Госпочине Мипистпе, 

Rp1\ 1П годшш on и-иппг У1един>Р.н>р очек\,!<л со 
чо1-\.'лигпп,о исплата орчниу новчаних уттутнипа ^о- 
јр гу v впемеиу слома AvcrnovrancKe монапхије би- 
■го ппотпир ип птптлма v коа!евима кош cv ппипл- 
ли напшј •тжлпи. л ло л.анлс иема исплате тогл ноп- 
чл чл те vnvTimue нити на чр^овнс vnvTiiHne однаш- 
",р Пшчтлпекр ПЈтелионица. Ппимлмо жллбе ne слмо 
ил кпл!епл KJCV'H CV нмлли везу са Ппштачском ште- 
дионииом v Будшшвшти. ^то и из кр^лпевл Knin 
rv имл"и ттог"оине везе гл Поштлтгском штелиони- 
UOM v Беч\'. У питанл' cv велике суме ттопча irauniv 
лржлвл.аил Koie cv спт требали да ппчме ллкпто 
гтп rv v и.иуову копист ипллте извошеие. л дп TI- 
нас то услелило Trnic. len лотичнс поштажже кон- 
веииије ттсу рагигћикорлне. Оправдано се гпи!от 
."кллч. тпто то питаи>е није ло данас ретечо ко- 
иачно. 

Стогп  сам слоболан умолчти Рлс.    Госполтше 

Мтчтгтпо    no ми м^политр VCMCHO V НаООЛНО! CKVTI- 

1         Tn   .TTTT   P.IVT   ггочттптгх    'ii    тглт'1   лттгого   ej?itfTT»v 

T n^T'^P Л>отТЛ      T,'!"* 1ТТЛГТ      TTTTin      тг^тУтгпЦптг     гттоттт        T.-olTI       Ifl 

\гтг\гЦах]   ftun   тп    ттгптттглт   лт   miT^Trv/inir    101Q   т^^тт^ттл   on 

т/г\П^ГТ      1Т,Т1уПП\/      ТТПОт.-П      ГТлттТТОт1т/о.->      »тттл TTTirMTT'TT'«      ^т 

Птт»тт-ГМГТЛТТТТТ?      T-r      ГТПОТ/г»      Г7ОТТТТП^.Г^Т^П      ИТТЛ TTT»/>irWTT0 л' 

"oXT\r o       TO      ИЛП ТТ'1'Т,о      и1ТРЛг       ТТТ'1.'"ТТ ГТТТПтт'о      •-•'       Ч Г\       ТТ П _ 

тго«     Ion    гтг>ттт'го'тот/о   т/пттотгт'1о      ттт.тгл'      nvr^ttrivvfl- 

p ПТТО ? 

0        ,      Т/оттО       I.'OTITT^*       ГТПО ТТ TrrVVT^T'T       OTTITOO-т.то       "O. 

тттТ'П(1Готч'о     Т^ГЛТГТЈОГГТП1 IO     тт',     ПтЧ1(1лт.тТ^ЛТТТ^ ПГ    V    T~Tonrv'i"ni 

oTi'^'r'TiT'ritTrTr^ 

Т^чпп.тгчте    ППММИТИ    vnonott.o    г>    чо\т   ОГоЛчТОМ 
т.рмгтодЛИЛ' 

Поогплт.    14   ]V   10ЧД   rnrjjiTto 

Дг>.    'Чмпзч    MPTI'VOII'.    O     n 
t 

'ЧЛРОЛ.ЧК nociiiTp- 
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ИНТЕРППЛАЦИЈА 

Др. Мнлана Метикоша, пародног послаиика, na Министра унутрашњих послова o неисплаћивању по- 
MOIIH општинској управи Пол>ане 

Господине Министре, 

У општини Пољане, среска испостава Шкофја 
Лока, одобрен je од Банске управе из срестава 
Бедносног фонда за сиромашпе опћинаре изиос 
од 5.000.— днпара. Taj новац није стнгао на оп- 
штински одбор општине Пољане, јер je тај одбор 
у рукама опозиције, neli je raj новац наводно из- 
ручен мссиој организацији Југословенске иацио- 
налне странке, да га подели. To je једна велика 
иеправилност, која je нзазвала у народу иераспо- 
ложеље, јер да he raj новац Национална странка 
употребити само 3!i политичку агитацију за по- 
новне опћинске изббре, који iie бити у Пол>а11ама 
ii јаворју у месецу мају. 

Ради тога молим Вас, Господине Мнпистре, да 

ми нзволите у Народној скупштини усмепо одго- 
ворипи: 

1) Je ли Вам познато, да je иовац од 5.000.— 
динара из Бедиосног фоида за сиромашне општи- 
наре опттине Пољане од Банске управе дозначеи 
месиој оргапнзацији Југословоиске иацнопалие 
странке a ие општинском одбору? 

2) Што каните одредити да се ова погрешка, 
у колико постоји, исправи за времеиа, да се укло- 
ни иепотребно узрујавање у кароду? 

Изволнте,  Господиие  Мииистре,  и  овом  при- 
ликом примити уверење o мом особитом пошто- 
вању. 
Београд, 16 априла 1934 год. 

Др. Мнлан Метикош, с. р. 
пародни посланик 

ИНТЕРПЕЛАЦИЈА 

Др. Л1плана Метпкота, иародног посланнка, на Мтшстра трговнме и иидустрије o уннштавању о- 
бућарских обртннка радрм фнрме „Бата" 

Гпсподиие Мииистре, 

Обућарске занатлнје из Глиие жале се иа рад 
филијала „Бата д. д." у Глини, које се служе не- 
дозвољеним методама рада на штету рбућарских 
занатлија мјеста Глипе. Ha дан 9 марта 1934 поче- 
ла je та фирма да се чак бави и са кућарењем, те 
je слала свога слугу no разним кућама у споразу- 
му са Петром Џакулом, јелним обућарским мај- 
стором, те je од куће до куће тражила ципеле за 
поправак, премда на то нема нити концесије нити 
ииог права. Обућарске занатлије у Глини ne про- 
дају готово ни једног пара обуће јер je фирма 
„Бата" са својом робом преплавИла тржиште, a 
сада се иста фирма „Бата" бави и сакупл>ањем од 
куће до куће старих ципела за поправак, na тиме 
потпупо укиштава nam обућарски занат у земљи, 
a v Глини имаде од 19 обућарских мајстора 19 по- 
рбдица које су данас готово без круха јер je 
посао потпуно стао и ради.е су им потпуно пра- 
зне. Нити иапш обућари занатлије имаду робе, 
нити радиика, нити могућности за исхрану својнх 
чланова породицеј дотле je дотјерао рад фирме 
,,Бата" у самој Глипи, a тако je и no СВИм мјести- 
ма где та фирма има своје продаваоне, оштећу- 
jvtin II државу на приходима од пооеза, л vje^Ho 
уништавајући nam средњи сталеж наше обућаоске 
заватлије којих има у нашој земл.и око 40 хиља- 
да, који хране и уздржавају своје поподице и ме- 
hy којима има иа хилЈаде бив. ратника и ннвалилч. 
ратних добровољаца и четника, који сада гледају 
своју пропаст v својој nohenoi отапбипи, лочим 
странци уживају у оазвоју својих послова. Пошто 
се ип овакав начин Љаворизирањем стоане инду- 
стрије иде систематски за упиштавањем натпих 
занатлија и наших ралних сипга у земл>и, то тое- 
ба зч такав рад понети и nyHv олговорност ппел 
народом.и прсд историјом. Бедни и уништени 
занатлије када  потпуио пропадну оваквим фаво- 

ризир.ањем страних индустријалаца неће битн спо- 
собки да ушчувају злраве и непоколебапе нацио- 
палне ocehaje. Потребио je да се no овом предмс- 
ту предузме хитно поступање ако се ne жели до- 
чекати нежел>епе последице. 

Прпмио сам из Бачке Палапке исто и<албе о- 
бућарских занатлија, Kao и из разпих других črpa- 
na no свима баповишама. Нитко неће да чује те- 
шке и болпе јаде обућарских запатлија који про- 
палају. У БачкоЈ Палчнци за друго полуголиште 
1933 имала je фирма „Бата" ппомет од Дин. 700.533 
a пека се пита полико je та фплијала пореза пла- 
тила. A кпла се зпа да je укуппи промет фплпјалл 
(hnpMc „Бата" у nainoj земљи већи од 300.000.000 
динаоч годишње, и када се зшаде да je та фирма 
..Бата" платила пооеза и од Фабрике и од свих 
продаваопа обуће јелва око 100 хиљада годшпп.е, 
опла ге впдп како се толерппа ne само vnpona- 
лттавапЈО патих занатлија обућара него како се 
упропаиттавају и приходи name државе, a ко носи 
о.пгор.ориогт за такав рад када се нико me миче 
лок 40 000 обућрпских породица живи у очајном 
rra.H^v оапи HftJiOtaJiHe KoiiKvncnnnie од ono v ча- 
iiioj ?-0мљи (banonn.snpane страпе фиоме „Бата". 

Обзипом на таково cratbe ствапи молим Bar. 
Грсполиив Мипигтое. лп ми изволите у Народпој 
гкупттини усменр одговорити: 

1) Je ли Вам позпато да се фирме „Бата" фи- 
лијала у Глипи бави кућарењем no кућама, сакуп- 
ља стару обућу за поправак, да тиме одузима и 
ono мало посла обућарскпм запатлпјама у Глипи 
који су-са породпцама у тешком безнзлазпом ста- 
њу, јер немају пи рада ни зараде за минимум егзп- 
стенције у својој земл>п? 

2) Што капнте предузети да се фирми „Бата" 
определи делокруг рада као фабрици обуће, a да 
продаја пипела њених производа потпапе трго- 
вачкнм    радпЈама    обућарске струке, које he као 
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самосталне радње имати плаћати порез овој зем- 
љи у којој промет робе обавлзају? 

3) Што каните одредити да се (ђирми „Бата" 
забрани Kyhapeibe и сакупл.ање старе обуће за по- 
правак, што спада у делокруг наших домаћих обу- 
hapa занатлија? 

4) Јесте ли волјНИ у споразуму са г. Миии- 
стром социјалне полнтике и народног здравља од- 
рецитн комиаијски преглед радиоиица као и усло- 
га рада no радионицама фабрике „Бата" и јесте 
ли волјИи у споразуму са Мииистром финансија 
одредити комнсијски преглед и ревизију свеукуп- 
пог промета и рада у продаваонама фабрике „Ba- 
ra", да се утврде осиовице за разрез пореза, који 

he no висипи морати одговарати уједпо за накиа- 
ду one штете коју трпи иаша држава ne само због 
пропадања 40 хиљада запатлија обућара, као no- 
резпих обвезпика у плаћању течевине, пего и за 
гсокриће опнх изпоса, које lie држава морати да 
плати аа прехрану осиротелих n гладних обућа- 
pa занатлија таше земље? 

5) Што каните предузети да се сузбије пело- 
јална конкуренција фирме „Бата" коју чине свим 
обућарима  запатлијама у iianioj земљи? 

Беогоад, 14 априла  1934 г. 
Др. Милаи Метикош, с  р, 

народни посланик 

ИНТЕРПЕЛАЦИЈА 

Др. Милана Метикоша, народног посланика, на Министра   унутрашњих послова o неправнлностимз 
поиовних опћинских избора у општини Трата 

Господипе Министре. 
Ha 25 марта 1934 вршили су се поиовпи избо- 

ри за опћипски одбор опћине Трата према решеП)у 
Управног суда у Цел>у шт. A. 505/33 од 16 јануара 
1934. Са том решидбом укипути су рапији опћин- 
ски избори, који су били обављепи 15 октобра 
1933 радп пеправилпог поступка изборног одбора. 
Ha onhnncKHM изборима 25 марта 1934 биле су две 
капдидатске листс. Једаа са посиоцем Леловчаном 
Францем, садањим претседпиком опћине, друга са 
иосиоцеЈм1 Уршићем Фраицем, бив. претседпиком 
опћине. У бпрачком одбору су били као претсед- 
ник И. Штефе, учитељ, његов замепик Језершек 
Јакоб, као записпичар Данило Брдон, опћински 
тајник и два члапа onlinncKe управе. Претседпицн 
капдидатских листа били су за листу Уршић Франц 
сам Уршић Франц, поседник, Хотавље бр. 25, a 
!'.?гов заменик Ивап Мрак, трговац Горења, a за 
листу Јеловчанову били су претставници селЈак 
Франц и његов замепик Чадеж Јоже. Гласовање je 
почело у реду, али je бирачки одбор извршио ка- 
сније пове непранилности и пезакопитостп, утвр- 
лившн да je гласало за листу Јеловчана 279 гла- 
сова, a за листу Уршића 215 гласова, дочим je за- 
право за листу Уршић Франца правплпо гласало 
265, a за листу Ј^ловчана 223 гласача, na према то- 
ме no правилпом изборном резултату морала je 
листа Уршића Фрапца добити осим тројице све 
чланове нове општипске управе и претседпика on- 
hnne, a сада je no пеправилпом раду бирачког од- 
бора добила само три одборника, mro je мнрго 
узпемирило народ исте општине, који познаје 
право стање ствари, јер зпа тачно тко je све за 
коју листу гласао. Нретседпик бнрачког одбора 
није члап рпћиие Трата, нити je уписан у бирач- 
ком именику опћипе Трата, on je члан опћине Осе- 
лица и on je 15 октобра 1933 године водио опћин- 
ске изборе'у Оселицп. A ти избори у Оселици npo- 
ведепи су тако иезакопито да je према улрженбј 
притужби доказано, да je уписано било преко 80 
бирача паопако погрешпо, тако, да je удесио за 
80 гласова пеправилно нзборпи резултат. Према 
томе претседпик бирачког одбора у Трати je не- 
законито и непраЕилпо именовап И пије био поде- 
cna особа да код поновних избора правилпо свр- 
гаи тај nocao. Тајник и записничар бирачког од- 
бора je био тајник Данило Брдон, који je ту функ- 
цију обавл^ао и код понпттепих опћинских избо- 

ра дне 15 октобра 1933 r. na иста особа пије била 
подесна да води записник избора, јер су избори 
и поништени били баш радн неправилног уписива- 
ња гласача no истом тајпику. Закоп захтева да сс 
код поновних избора мора промепити сзв бирачки 
одбор, na се мора мењати и записничар који je 
члан бирачког одбора одпоспо његов opnu који 
гвојим радом бптпо утиче na ток и резултат из- 
бора. У самом изборпом локалу na улазу кроз ко- 
in су пролазили бирачп na гласап>е сталпо je ста- 
јао претседник опћине Јеловчан Фрапц тако да je 
на сваког бирача упливисао колико je могао и 
преиа томе вршио na биралишту агитацију a тре- 
ба уважити да je on био код рапијих избора Koin 
cv поништени такођер члгн бирачког одбора. Te 
пе.правилиости бирачкп одбор није хтео у запнс- 
ник унети, Исто тако нису упете у записпик ни 
поитужбе против претседника бирачког одбора 
Претставиику листе Уршић Франца потпуно се о- 
1'емогућила свака коптрола код уписивап.а гла- 
сача у службепи заппспик, na cv и све притужбе 
које су подпете одбијене и нису дошле у запи- 
спик. 

Ради тога свега незаконитог рада и пезако- 
ипто проведених опћинских избора поднета je 
жалба падлежпом Управпом суду, те ће се моратн 
плн избори поииштити и одредпти опет нови из- 
бори или he се морати коригиратп изборни резул- 
тат према доказапом стању фактичног гласања. 
Ради овог система рада који пзпграва праву вољу 
napoja код избора опћинскрг одбора, молим Вас, 
да мн изволнте у Народној скупштини усмепо од- 
говорити: 

1) Je ли Вам познато да су опћински избори у 
опћини Трата na 25 марта 1934 опет незакопито 
и неправилно проведени; јер су ne само незакони- 
то имеповапи члаиови бирачи бирачког одбора 
него су и постављеии да онемогуће праву вољу 
бирача из те опћине Трата? 

2) Што каиите предузсти, да се овај и овакав 
систем рпда код опћинских избора измени и one- 
могући, јер се тиме даје оправдање свима онима, 
који nehe ла иду na избоое када се права воља на- 
рода хотимице изиграва? 

Примите уверење o мом поштовању. 
Др. Милан Метикош, с. p 

иародпи послапик 
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ИНТЕРПЕЛАЦИЈА 

Милота П. ДраговиНа, народиог посланика, на Министра трговине и и//дустри,је o узроцима траги- 
чне смрти Стаке Дмклић,   уч11тел>ице 

Госполнпс Министре, 

Из лнепних листова сам сазиао за смрт учи- 
тељице Стаке Диклић, која je ca животом оиако 
језовито завршила. Обавештавајући сс o њеном 
ранијем животу сазнао сам ове поједииости: 

Покојна Диклић дошла je у Београд да про- 
дужи школоваиЈС na Rnnioj женској стручној шко- 
лн и настанила сс са још трн своје другарице код 
наставницс исте школе гђе Милосавл^евић, удове, 
где су нмалс стап и хрппу за 400 динара. One cv 
госпођи Миласављевић радиле и све остале кућне 
пословс, na чак и one за којс сс обичио послута 
најмљује. 

Како je rija МилосавлЈевић имала два одрасли- 
ја сипа, то je њено пренебрегавање своје пастав- 
ничке дужпости и старан.е једнс стлподавке има- 
ло ту кобпу последицу за живот поч. Стаке, да je 
њеп син Нснад МилосавлЈевић, оида студент тех- 
нике, a сада машимски инжињер и секретар Аеро- 
клуба дефлорисао. — Овакве изјаве даје њен брат 
и у њихову истинитост ие треба сумњати. 

Са изпетога част ми je Господиие Мииистре, a 
v циљу да спречимо будуће сличне случајеве, по- 
ставитн Вам следећа питања: 

1) Да ли Вам je познато ла je наставница Жен- 
ске mune стручле школе у Београду rha Милосав- 
љевић узимала на стаи и храну својс ученице? 

2) Да ли Вам je познато да су тс учепице иако 
су плаћале стап и храну и све остале кућие посло- 
ве раднле? 

3) Да ли сте вол.пи наредити шајстрожију ис- 
трагу противу гђе Милосавл.евић у чијој je кући 
стаповала пок. Стака Диклић, којом би се имало 
утврднти, да je она ту папастована од синова гђе 
Милосавл.свнћ. 

4) Да ли палазите да je неминовно потребно 
повести дисциплински поступак противу гђс Мило- 
савл>еви!1 с тога што je себи дозволила да као на- 
•ставница буде још и „врла" станод?зка својим уче- 
иицама ■> 

5) Налазите ли да има места дал^ем опстанку 
у служби оваквој наставиици, као што je гђа Ми- 
лосављевић? 

G) Јесте ли вол>ии проширшти истрагу и на 
одговорпе чиниоце v Вишој жеиској стручиој 
школи mro су, ако су знали, дозволили овакав рад 
гђи Милосавл>евић1 и ако нису знали, зашто cv 
себи дозволили да не зиају где им учепице ста- 
нују и под каквим условима? 

Молим да ми на ову интерпелацију изволите 
одговорити усмено у Народној скупгатини. 
Београд, 21  априла 1934 г. 

Л1нло111 П. Драговић, с. p 
народни послапик 

ИНТЕРПЕЛАЦИЈА 

Милоша П. ДраговИћа, народног посланика, иа Министра caofinahala o ралу шефа жслезничке ста- 
ннце у Вировитици 

Господинс Министре, 

У Вировитици служи као шеф станице г. Спа- 
сојевић, који je предан пићу, те спојим иаступа- 
њем према грађанству изазива нерасположење 
тим рите mro je дошао из Cp6nie, пл ппема Хо- 
ратидтп ne зна тгаст^тати са потоебним тпктом. Он 
je ca својим саобраћајним особљем створио чет- 
ничко удоужење коме je он претселник и cn тим 
удружењем наступа, како mute кооисно ни наооду 
ни дожави, ради тога ie онемогућио свој опстанак 
V тоj средшш. Јслие згоде имало je ховатско дп- 
летантско лрччптво у Вировптици своју претставу 
и забаву. a после тога no налогу претседпика на- 
ступпло je четничко удружење и таредену забаву 
растурило, a какав je то дојам оставило међу Хр- 
ватама суграђанима o томе ne треба посебно на- 
глашавати. Пошто je четпичко удружење састав- 
ЛјСио од саобраћајног особл^а, то није ono дужпо, 
да овакове функције врши, које разједињују паше 
редове. Када je претставу и забаву одобрило пад- 
лежпо среско поглаварс  i, које има полицијски 

апарат да узлржи рел и порстак, откуда долази 
тако створепо четничко улружење н ihcroB прет- 
селник ла врше насиља над грпћапима Хрватима, 
на штету народног и државног Јединства. Исти 
med) станице дакако и прогонн свс своје намеште- 
нике Хрвате. 

Ради тога спсга молим Rac, Господине Мипп- 
стре, да ми изполите усмепо у Народној скуп- 
штини одговооитп: 

1") Je ли Вам познато шта радп med) станице 
Спасојевић у Вировитицп na штету службе као и 
na штету народног и државиог једпиства преко 
четничког удружења коме je on претседник? 

2) Што капнте одредити да се med) стпинце 
упути из овога краја где je својнм радом и nona- 
шањем себе опемогућио? 

Изволите, Господипе Министре, примити уве- 
pen.e o мом особитом поштоваил'. 
Београд, 25 априла 1934 

Мплош П. Драговн!!, с. р. 
пародии послапик 



CTEHOl РЛФСКЕ БЕЛЕШКЕ 

ИНТЕРПЕЛАЦИЈА 

Др. Милана Метикоша, иародног посланнка, na Министра фииансији o наплати високих казни за са- 
1)ење дувана у срезовима Глина, Вргиимост,  11етриша и Kocrajmiua — Двор 

Господиис Министре, 

Иаше привредне снаге су свуда иотпуио    ис- 
црпљене, a поготову je потпуно исцрпљена плате- 
жна Moh паших сељака земљорадника, што се о- 
пажа код наилате порсза земљарИне н код наила- 
те разинх приреза. lio сада се врши ne само на- 
плате за разне шумске кривице, него су упућени 
егзекутори да обаиљају егзекуције за наилату раз- 
них моноиолскнх казни новчаних, досуђених зем- 
ЛЈорадиицима који су иеповласио садили дуван. 
Док je данас духаи за сељака из монополске ре- 
жије тако очајио скуп да га он купити не може, 
и када се знаде како je ниска откуина цена дувана 
у крајевиш где се духап сади за моноиолску у- 
праву и када се уважн, да je за време Аустро-Угар- 
ске монархије наш сељак крајишник имао приви- 
легију за ограничено catjeibe духана за своју кућ- 
ну потребу, то треба разумети тешко нераеполо- 
жење у иароду када се сада врше егзекуције из 
дана у дан по разиим селима те се плени и оио 
иоследње што се иленити ne сме по постојећим 
прописима. To у иароду изазива очајио сташе. Да 
иа примеру буде јасна слика очајног стања исти- 
чем да су у годнии llJ31 у самом Срезу глииском 
код 331 странке пронађени 18,928 струка дуваиа, 
у годинн 1У32 код 680 страшака nponaljeiio je за- 
cal)eiio 63.208 струка дувана, a у години 1933 код 
985 странака сељака прокађено je засађеиог 200.686 
струка духана, н када се уважи да je осим редов- 
ие казие од 8 динара досуђена и троструко BeLa 
ca 24 динара, дакле од једног струка 32 дин. нов- 
чаие казне, онда се внди да у самом срезу Глина 
у задње три године има новчаних казна монопол- 
ских у BiicHiiii иреко 10,000.000 дии. за безповлас- 
ио caljeihe духаиа, a ако се са иаплатом тих моио- 
аолскнх казпа настави онда се ово тешко н мучио 
расположење у народу neiie моћи ничим убла- 
жити. , 

Потребна je ne само реорганизација државне 
монополске уираие и сннжење режнје у тој устаио- 

ви, него je иитребно ревидирати читаву дуваиску 
иолитику т. j. питање производње духаша у aauioj 
^ем;ви и створити здраве услове за очување при- 
хода од те иривредае rpaue паше иародне ироиз- 
водгве. Али исто тако треоа ликвиднрати хитно 
питаше аревисоких и неоиравдаиих казни у моно- 
полским кривицама ради cal^eiba дувана на начии 
да се ублажи узрујаност која сада влада у народу, 
ne само у овом крају него и no свим осталим кра- 
јевима наше земље. ИајздравнЈе би решеље били 
да се cue казие uo моиополским кривидама иотиу- 
но ублаже или отиишу, a истовремено да се оси- 
гура иароду слободно сађење духана, дочим при- 
ходи државе да се ооезбеде код ирераде и трго- 
випе са духаиом, чиме би се оснгурала и боља ква- 
литета, већи доходак a смањени расходи, jep 6и 
приватна иницијатива могла да сарађује у свим 
правцима око што оољег уновчења духаиа иа 
страиим   пијацама. 

Молнм bac, 1 осподине Мииистре, да ми из- 
волите у ИародиоЈ скуиштипи усмено одговоритн: 

1 — Je ли Вам познато да се врше егзекутив- 
пе наплате монополских казна за caijeibe дуваиа, 
и да те казне само у једиом срезу изиосе око 
10.UO0.U00 динара? 

2 — Што каните одредити да се обустави о- 
вршиа наплата монополске казне код сељака, са- 
да, када му je најтеже и када нема ни nape код 
куће, те што каните учинити да се те дуваиске 
казне опросте или отиишу или na другн иачин на- 
[)оду олакшају, jep je иезадовољство у народу ра- 
ди егзекутивинх наплата врло велико? 

3 — Што каните учинити да се реоргаишзира 
моноиолска управа и да се омогући иароду сло- 
бодио сађење дувана, a да се код прераде и upo- 
даје дуваиа осигурају држави потребни приходи? 

Изволите, господине Миинстре, примити уве- 
рење o мом особитом поштова1ву. 

Београд, 25 IV  1934. 
Др. Милан Метикош, с. р. 

шародии посланик' 

ИНТЕРП ЕЛАЦИЈА 

Др. Милапа Метикоша, народног посланика, na Министра пољопривреде, o сапацији прилика Сре- 
дишњег савеза хрватских сел^ачких задруга у Загребу 

Господине Министре, 

Средишњи савез хрватских сел>ачких задруга 
у Загребу налази се у тепжој новчаној кризи, na 
ако не буде помоћи о"и мора да пропадне. Са про- 
пашћу тога савеза упропастиће се преко 400 хр- 
ватских сељачких задруга које су у великој већиии 
na терпторијн Савске бановине, a у тпм задругама 
нмаде преко 56.000 задругара, св€ самих сељака 
земљорадпика. 

Главни разлог зашто je тај савез дошао у то 
критичпо стгље, јссте у томе, ono je скоро чи- 
тави свој мобилпи капитал уложно у куповину зе- 
маља, које су дошле касннје под удар аграрне ре- 
форме. Taj тако уложепи капптал нзноси преко 27 

милиона динара, a земље KOJC су купљене jecy од 
грофа Јанковића у Цабуни, Градини и Детковцу. 
Савез je требао примити за те земље око 25 мили- 
она динара и аграрие обвезнпце Привилеговане аг- 
рарне баике и то: 

Днн. 20,500.000 за преко 8 и no хил)ада ката- 
старских јутара земл»е за неплаћепе закупнине и 
пајамиипе према § 65 Закопа o ликвидацији аграр- 
ne реформе na великим поседима, те Дин. 15,000.000 
за 1,090.000 златиих круна no пресуди Ме1)упарод- 
ног арбитражпог суда између Крал>еви|не југосла- 
внје n Мађараке од фопда (аграрпог) у Базелу. 
Треба копстатовати да je до владе г. Петра Жив- 
ковнћа овоме савезу na 8. VIII. 1930 било одобрепо 
Дип. 5,193.409.92, али je Мипистарство пољопривре- 
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дс себи придржало од тс своте Дин. 1,939.831 i— за 
подмиреље дуга бив. пољопривредног кредита, али 
та помоћ није могла спасти савез из потешкоћа и 
обшеза, a кривња je на тадањим фуикционерима 
савеза што нису затражили помоћ Koja би већ тада 
бмла довољна за саиацију тешких прилика. Сада 
се међутим савез налази у тешмој ситуацијн, Јер 
irj се догодити да he 56.000 задругара изгубити 
своје уштеде код тога савеза у висини ггреко 
30,000.000 динара, ако се ne пружи хитаа помоћ од 
државе. Према прописима аграрних закона овај би 
савез имао примпти 35,000.000 дпнара у аграрним 
обвезинцама, којо до даиас није примнб. Хитно 
рсшење билр би ово: да држава да Савезу одмах у 
готовом Дин. 20,000.000 као предујам за оне arpiap- 
ие обвезниде, којс савез има прнмитн од државг, 
a од те своте да се подмире дуговн Савеза код При- 
вилеговаие аграрне банке, Народнс банке, Поштап- 
ске штедибиице и Штедионице Савске бановине у 
Јлкулном износу од 8,000.000 дин. Аграрне обвез- 
нице у овом случају код санације овога савеза тре- 
ба обрачунати у номиралној вредносга, na би у 
томе случају остало државн још дин. 7,500.000 у 
аграрним обвсзницама које бн касније могла с-воме 

сарезу предаш. 
Југословедска  иародна стран^а тражи у име 

56.000 задругара који су већином у Савској бано- 
вини, да држава створи све услове за саиацију ово- 
га Савеза хрватских сељачких задруга, на начин 
како je cnaiuen иарод и задругарп код Средишње 
задруге хрватског славонског господарског дру- 
штва у Загребу прије внше гОдина и код Земл>о- 
радиичке ба»ке у Беогр1аду, код које je држава 
пружила помоћ улагачима у висшш од преко 
50,000.000 дин, 

Ha темељу свега тога молим Вас, Господиие 
Министре, да мн изволите у Народној скупштини 
усмено одговорити: 

1 — Je ли Вам познато очајно стање у Средиш- 
и.см савезу хрватских сел.ачких задруга у Загребу, 
који има преко 400 хрвапских сељачких задруга 
са преко 56.000 задругара искључиво сељака, 

2 —■ Што каннте предузети за хитну саиацију 
oBiora оавеза јер je иначе пропаст неминовма, као 
и тешке гшследнце у таковом случају? 

Изволнте, Господине Миннстре, примити уве- 
рење o мом особитом поштоваи)у. 

26 априла 1934 године 
Београд. 

Др. Милан Метикош, с. р. 
народни посланик 

ИНТЕРПЕЛАЦИЈА 

Лр. Мнлаиа Метикоша, народног посланика, на Министра правде o накнадном тражењу наплате по- 
кишених судских такса  код мјесних судова. 

Господине Министре, 
Код мјесних судова иа подручју Савске ба- 

иовние a iianoce у срезовима Петриња, Глина и 
осталима, постоји једно велико незадовољство ме- 
1)У страпкама које су подносиле тужбе месним су- 
довнма 1933 године, jep се сада од разних страна- 
ка, које су своја потраживаша утужиле и напла- 
тиле, накнадно траже повишеие таксе по Закону o 
таксама, a странке иису крнве ако су месни судовн 
према добивеиим наређењима наплаћивали неке 
ниже таксе. Сада je иемогуће те повишене таксе 
наплатити од дужника који су уредили своје дуго- 
ве no осудама месиог суда, a иису ни тужител^и 
криви, ако су уз ннже таксе свршилн своје правне 
послове. TKO he њнма накнаднти сада тражеие по- 
вишене таксе и на који начин? Има окружннца сре- 
ског суда од месеца априла 1933 годиие no којој 
су месни судови наплаћивали таксу од 3 динара на 
тужбе до 100 динара, a таксу од 7 динара на 
тражбнне преко 100 динара, a 33 Behe тражбине 
10 динара таксе. Тко je дао осиова тим окружни- 
цама среских судова, да месним судовнма јаве те 
синжене таксе, a тко je опет пакон годииу дана 
донео друго решење да се странке накнадно ао- 
зову да иадоплате таксе по Закону o таксама од 13 
јула 1929? У самој Петрињи код меснога суда г. 
1933 било je око 600 тужитеља a у почетку 1934 
још око 200 тужителЈа, na сада тих 800 странака 
"имаду надоплатити разлнку на таксама око 16.000 
динара, a тужител.и не могу своја потраживања 
већином ии наплатити, a нешто су иаплатили na 
откуда сада те накнадие таксе да се наплате. Об- 
знром na узрујање, које je пастало ради те за- 
бупе, потребно je да се допесе у споразуму са г. 
Министром финансија таково решење, да странке 

у данашње доба страшне привредне кризе ne бу- 
ду nporoibene ca пакпадпим плаћањем таксе, јер 
иа њима mije кривња што нису код утуживања 
платили већу таксу од one које суд тражп. 

Молим Пас, Господине Миппстре, да ми пзво- 
лпте у Народној  скупштини усмено одговорити: 

1 — Je лн Вам позпато да су срескп судови 
na подручју Савске баповппе доставили меспим су- 
довима свога територија окружницу, месеца апрИ- 
ла 1933 годипе, o спижеппм таксама у поступку 
код мјеспих судова? 

2 — Je ли Вам позпато да пакоп годнпу Дана 
финансијске власти траже од месппх судова да од 
свпх странака код меспог суда извршс наплату так- 
се no Закопу од 13 јула 1929 годипе? 

3 — TKO je издао наређење среским судовима, 
да даду своје окружнице меспим судовима априла 
1933 са сниженим таксама за поступак код тих су- 
дова и тко lie сносити штету коју трпе страпке, 
када се од стране финансијских власти сада тражи 
наплата Behe таксе? 

4 — Јесте ли вол.пи са г. Мпппстром финан- 
cnja настојати да се нађе праведно penien.e и да 
педужпе страпке ne страдају, јер je ради песугла- 
сица између окружвице среских судова и решења 
финансијских власти дошло до узнемирења ме1)у 
странкама, које су педужне страдале код подиза- 
n>a поступка пред месним судовима? 

Изволите, Господипе Министре, примити уве- 
peibe  o моме особнтом  поштовању. 

25 априла 1934 године 
Веоград. 

Др. Милан Метикош, с. р. 
пародпи послапнк 
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МНТЕРПЕЛАЦИЈЛ 

Др. Милана Метикоша, пародног посланика, на 
општииама у Г 

Гбсподине Министре, 

Поводом жалбе једае сироте удоиице пензио- 
нврке у првобанској имовној опћини, која je ста- 
ра 80 година, a ne ирима принадлежности од сво- 
je дирекције већ 20 месеци, сазнало се, да код те 
имовне опћине има 40 понзионера са породицама 
и многобројиом малолетиом децом, који пензије 
нису добили од 1 септембра 1932, те им имовиа 
опћина само до конца 1933 годике дугује ^ia пен- 
зијским прииадлежностима 400 хиљада дннара. 
Код активног особља има 42 особе са породица- 
ма и многобројиом малолетном децом, који иису 
добили плату од 1 јаиуара 1УЗЗ годиие. Њима 
дугује нста имовна оићина до конца 1933 годиие 
преко 420 хиљада динара њихових редовних при- 
иадлежности. To дуговање na личним принадле- 
жиостима у току прва 4 месеца 1934 године no- 
расло je за даљних преко .260.000 динара или у- 
купно na принадлежностима та имовна опћина 
ду'"УЈе до сада својим пензионерима и чиновош- 
цима одиосно званичницима преко 1,100.000 ди- 
иара. Сличне су тешке прилике и код другобан- 
ске имонне о.пћине као и код Слуњске имовне 
onhiiiiie. Када се уважи да ни сељаци правоужит- 
ници не добивају припадајуКу компетеицију на 
дрву im за огрев ни за градњу и када се уважи 
да сс за досуђене шумске штете воде оврхе, које 
у данашње тешко доба, када иарод пема новаца, 
изазивају тешко узбуђење у иароду, онда je ja- 
čao, да питање имовних опћина треба озбиљно 
узети у расматрање. Држава je годиие 1922 по- 
себном иаредбом изједначнла чиновнике и наме- 
штеиике као н пензионере имовних опћина ca др- 
жавнима, a истовремено преузела обавезу да he 
у буџету осигураватн потребие дотације за прн- 
помоћ пасивним имовинм опћинама, али још ни 
у једиом буџету то осигураваио није. Радн тога 
je (наступило ово очајно стање, које je Beli иепод- 
иосиво и потребно je да се приступн хитно ре- 
шавању питања санације пасивних имовних oiihii- 
на и пнтању реорганизацнје имовиих oniiniia. 
Најбоље би решење било да држава преузме сву 
активу и иасиву имовних опћина, које су пасивие 
и да осигура правоужитшцима њихово право на 
огревно дрво и грађу, као и остала сервитугна 
права, која су имали раније крајишпици на под- 
ручју садањих имовних опћина. Или треба да др- 
жава омогући исправке раније иеправедие сегре- 
гације, код постанка    имовиих опћина,    и да нм 

Мпнисра шума и рудника o приликама у имовним 
лини и Петрињи 

оснгура потребне комплексе нз државних шума, 
који he Moh'H омогућити даљни опстанак самоу- 
праве општииама, или треба да исте имовне on- 
ћине, којс су пасивне, преузме држава у своју 
управу уз очување стеченнх права свију крајиш- 
ника правоужитника. Пошто већ 20 месеци не 
примају принадлежности ни бедни пензионери са 
породицама као ни активни службеници, потреб- 
ио je да се изузетно створе сретства за исплату 
тих заостатака односно да се омогући склаиање 
једног зајма у сврху за корист имовних опћина 
нлн да се продајом извесиих комплекса шумс 
ство1)е потребна сретства за подмирење потражи- 
вања и обавеза, која терете уираве имовинх on- 
ћина. Свакако треба пожурити доношенЈе зако- 
иа o имовним општинама који се ueli nap година 
проучава no иадлештвима, немајући пред очима 
очајпо стање пасивних имовних опћина. 

Молим Вас, господине Министре, да ми изво- 
лите у Народној скупштини усмено одговорити. 

1 —■ Je ли Вам познато очајно стање пасив- 
них имовних опћина, шшосе имовне опћине 
111)воба,нске у Глини и другобаиске имовне опћине 
у Петриши, те што каните предузети за санацију 
ових имовних опћина и њихОво очување од пот- 
пуне пропасти? 

2 — Зашто се према наредби из 1922 годшне 
Министарства шума и рудника није осигурала у 
државиом буџету помоћ пасивиим имовиим on- 
ћинама и зашто се дозиолило да те јавноправне 
установе имаду сада овако очајно craibe? 

3 — Зашто се иије осигурао зајам пасивним и- 
мовннм опћинама за санацију њихових обавеза и 
дугова одиоспо зашто се ne регулишу одпоси поза 
копу и зашто се ие допосп нови закоп за имовне 
oniinne, који би или створио могућности одржања 
аутономије нсправком грешака сегрегације или 
ставио имовпе опћине, које су пасивпе, под упра- 
t;y државе уз заштиту свих права сељака право- 
ужитника na огревно дрво и ma грађу као и на 
остала сервитутпа права у шумама имовних on- 
ћина; докле he се гледаги ове патње парода и 
оваква администрација у имовним опћинама? 

Ичволите, господине Министре, примити уве- 
рење o моме особитом поштовању. 

зео!'1)ад, 2о IV 1934 г. 

Др. Милан Метикош, с. р. 
нарбдни послапик 

ИНТЕРПБЛАЦИЈА 

Др. iViapKa Кожула, пародног послаинка, на Министра   трговиие и индустрије 
друштва „Далмасијен" у Шибемику 

o раду фpaнцycкol•' 

Господине Претссдппчс, 

У вези већ ранијих мојпх пптерпслаипја, i'o- 
вора, упита и захтјева, у пптаљу рада. францускога 
друштва Далмасиен у Шибепику и у Дугом Рату у 
Приморској бановини, од надлежпих рссорних ми- 

ниг.тара, пијесам до данат jin6wo одговора, пи ja 
пи nam;: јавиост, a особито ne опћина града Ши- 
беника и овамошње пучанство, које и ге како буд- 
no пази lOiBO питање, a кому се je до сада у овако.м 
случају морао дати одговор. Народ има право да 
тпажи у овоме питању одговор од надлежних фак- 
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тора, јер уговор кога je склопило француско дру- 
штбо са нашом државом, није уговор нЈзнатне при- 
роде, гдје би надлежни фактори могли да слегиу 
раменима, па да кажу, шта ћемо се за такове не- 
знатне трице бринуга, већ je ово уговор који je 
добио и закоаску снагу, a ио евојој нмовикској 
1фиједности представља тешке мнлиоие, које naiua 
држава даје годишње француском друштву. Ha- 
1)од има ираво да пита, што ее с ОВИМ љсгоиим до- 
бром збива, и- дали je могуће, да "е и) гако npo- 
пушта на штету државе и иародз. Пошто то др- 
жање уираве француског друштва Далмаенен гра- 
ничи са казнешш законом, то сам слободан, Го- 
сиодине Претсједниче, да путем Народне скуп- 
штиие још једиом упозорим водеће факторе на за- 
машитост овога уговора, и да истаКнем неке чи- 
и.еиице, кије he ваљда овога пута макнути Мнии- 
стра трговиие и индустрије, да затражи од фран- 
иуског друтгва ово троје: 

a) да француско друштво Далмасиеи изврши у 
будуће уговор еклопљел са КраљеЕином Јупосла- 
вијом, односећи се на иакоришћавање водених сна- 
га ријека Крке и Цетине у Приморској бановини; 
б) да друштво Далмасиен илати опћини ■"рада Ши- 
боника пасталу штету иеизврше.ч-ем уговура у из- 
носу од 82,000.000 (осамдесетдва милиоиа дииара); 
u) и најзад ако се, горња два захтјева не i зврше, 
да се францускоме друштву Далмаснеи одузму кон- 
цесије дане им помеиутнм уговором. 

Друштво Далмасиен склопившн уговор iii)nje 
сиомеиути за искоришћавање водених снага ријеке 
Крке и Цетине, обавезало се je, да ће продукцију 
електричне сгрује na ове двнје реке у року сд 8 
годииа дотјерати на ико 900,000.000 (девотстотипа 
милиоиа) киловат часова. 

Сву ову произведену епергију употребити he 
друштво у кемијске и металургијске радове, сдпо- 
сно електро-кемијске, електро-металургијске. 

Сва дакле произведена енергија има да се пре- 
ма уговору уиотребн еа.мо у горе наведене ннду- 
сггријске сврхе. Што се пак тнче градз Шибеника, 
ибавеза Далмаеиеиа у § 5 иетога уговора, no коме 
се je Далмаеиеи обавезао, да he у постојећнм тг.ор- 
ницама карбита и умјетних гнојива појачати npo- 
изводп.у   ове   врсте   продукције,   je   најважнија. 
Творннце  карбша  и  умјетиих  гнојива  постоје  у 
Шибевнку н у Дугом Рату пак се ^ва обавеза дру- 
штва односн на обе ове творнице иодједнако. Дру- 
uiTBO Далмасиен се обавсзало, да ће one творнице 

|Д.мах пза склапања уговора радитн потеицираи&м 
снагом у производњм карбпта и умјетнога i)y6pa 
(цианамида) a то би имало да се ради са свим ка- 
пацитетом   постројења.   Електрична   делтрала на 
ријеци Кркн, чија се снергија доводн до гворикце 
у Шибеиику до предјела Upmme, даје укупне сна- 
ге око 110,000.000 кнловат часова. Ова енергија од 
110.000.000 киловат  часова у  Шпбснпку имала je 
бити употребљена сва и искључиво за пропзвод^Ју 
карбита n умјетног гнојива.    Друштво Далмаснен 
ме1)утим одмах на почетку 1530 године сасма je обу- 
ставило рад у творници карбнта н умјетиога гно- 
jinui у Шибеиику, a у творници у Дугом Рату ра- 
дило  je  тек  са   пезнатним  капаиитетом,   одпоспо 
заатно умап.пло производн.у. Друштво Далмасиеи 
повриједило je дакле потпуно своју обавезу преу- 
зету у § 5 споменутог уговопл. Настаје сада пита- 
ие, a то ее питап.с кжо рекох тиче баш највише 
града  Шибеника,  има ли  право гоад Шибеник у 

име своје и у заступству својих ипћинира да тражн 
од фраицускога друштва »Далмасиен«, да лу на- 
докнади нзгубљену кирист. i Ima če '..oja je ro ko- 
pi'.cr? Ево одговора: Пријашњс талнЈонско дру- 
штво Суфид, упосливало je 00(ј радника из 1рада 
Шибеника и из околице. 'IHX 600 радника примали 
су мјесечио 1.20U.000.—, чниовиици југословсиеке 
.'аЈЈидиоети, који су били заиослени код нстога дру- 
игва и порески финансијши уред •>пћине града 
Шибеиика, иримали су мјесечно еа друГ|Ш радни- 
цима ири укрцају и искрцају у иараојзоде и же- 
лезнице других оОО.ООО.— дииара мЈесечно, шиј 
укуико изиоеи 1,500.000. - линара мјесечио, a го- 
дишље нзноси 18,000.000.- дииара. Фршшузи ае 
раде већ годину 1030, 1933, \\ii2 1933 и од године 
i'4M већ пет мјесецп, a neiie радши ни мјесец јуии, 
]ер су слабе перспектнве за ro. Дакле ne раде ме- 
гијж године и шест мјесеци, што даје укупно своту 
губитка за град Шибеиик и његово стансшништво 
од 82,000.000.— динара (осамдесег два милиоиа 
динара). 

Да су Талнјаии остали у нашој земљн, они би 
бнлн раднли, као што су раднлн и раније, i.a би 
етаиовницн града Шибеника n oiiliiina бнли зара- 
дили за рок од чешри годипе и пет мјееецп 
82,000.000.— дина^ a. 

Фраицузи су се <Јбавезали изричито, да he omi 
радити, исто као и Талијанн, дапаче су изЈави.чи у 
уговору у § 5 да he и иовисити дјелапгоет, т.ј. да 
ће радити joui више него Талијаип, односно да he 
luiaiiaru још више иего Талнјани, што би значило 
ирема уговиру да су и omi морали у року од че- 
тирп подине и шест мјесеци исплатити стаишвии- 
ци.ма града Шибеника барем 82.000.000.— дииара, 
ако не више. 

Ме1)утим, Фраицузи су од првога дана потпуно 
затворилн творннце, обуставили рад, тако да ста- 
новништво града Шибеаика mije добнло mi nape. 
Уговор je ca страие Фраицуза прекршеи. За оеиз- 
вршете уговора одговорио je француско друштво, 
јер HHje обуставило рад услијед јаче силе, Beh зло- 
иамјерно, да ие прави конкуренцију својој матици 
»Туииским фосфатпма«, великом фрашцуском дру- 
штву у Иаризу, и према тому ono je скривнло ry- 
битак своте од 82,000.000.— динара, које бн гра- 
1)ани града Шибеппка билн прпмили, да je друшгво 
»Далмасиеп« уговор извршпло. Ову одштету има 
француско друштво да плати граду Шпбеппку, n 
НС  може да се  испрпчава свјетском крпзом.  Ако 
француско друштво mije имало новаца, НИТИ могло 
да ради, то je ono одмах на почетку морало ис- 
крено и поштепо да каже, да нема поваца, јер не- 
Maibe новаца no себи не може да буде исприка за 
извршпвање уговора, дапаче ако француско дру- 
штво није имало Beh na почетку поваца, када je 
склапало уговор са нашом државом и awo je зпало 
унатред да nehe моћи да извршава уговор, онда je 
поготову оно криво, дапаче кривичпо, јер je завело 
у блудп.у хпмбепнм предпостављапзем ц дјелова- 
њем наше власти, представљајућп се, као пеко јако 
и Mohno друштво, које he у нашу земљу до 1. Vil. 
1934 унијети још 300,000.000.— фрапака, a до   1. 
VII. 1939 даљких 150.000.000.— фрапака, пли укуп- 
no 450,000.000.— фрапака за подпзате творпица: 
ннтричке  каселипе,   творппце  маспнх  гпојпва,  те 
творнице   кемијских   н фармацеуских   производа, 
што je све окупа до данас једна! неистипа и обмана. 
Осим свих ових ma пашу штету почип>еппх пре- 
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ступака ca стране друштва »Далмасиен«, исто дру- 
штво и мадаље холс, да у ouoj заОлуди подржи и 
нашу јавлост и иаше власги, тнм што наокило раз- 
oau,yje кОЈекакве вијести, опет нетачне и неисти- 
иите, да he иаиодно радити и прарадити у сбојим 
гворјницама у Шисвнику, док с другс стрше иуди 
иродају ЦЈслокуинс свиЈе eueprnje ca pujcKc Крке 
опћиии града oarpcua, нудећи JOJ каљовт час no 
13 uapa. UBO бн Оило друго кршељс уговора, a 
иила ои и дрскист прворааредна кад (>и се они од 
друштва »далмаснеи« идлучили да иродаду пашу 
мационалиу имошну на коју онн немају право, да 
je у ове и овамве сврхе иродају, и ти Haiuoj другој 
иациииалаоЈ усгановн, na да оии наше nape ca na- 
mena надисхмалнога добра оеру, покраЈ наших здра- 
вих мождаиа и иаших здравих очију. иво je оио 
жесгокн атак на нашу иационалиу иривреду u на 
иаш нацисжални иметак. друштво »далмасиеи« се 
иовезало уплреољавати еисргиЈу само у ииду- 
стриЈСкс сврхе lipnje споменуте и ro да уложи ка- 
интале у ианосу од 40U.UUU.UUU.— срранака, a нимако 
и нигдјс уговором фраицузи иемају права да ту 
електричпу еиергију продају у сврхе pacajere гра- 
дова и ct-ла. Фраацузи су међутим ту педавно ми- 
моишли ctiojy иоавезу преузету споменушМ уго- 
вором, пак су продали ошшни iviaicapcKuj енергију 
за расвјету града и приваггаих станова, a сада се 
склапа уговор и са иривагшш подузећем у граду 
Квину, да и њима продаду енергију за расвјету 
града и иривашнх станова. 

Овако се, Господине Министре, француско 
друштво Далмасиен pa3Melie нашим нацноналним 
доиром, вукући за сеое корист са наших водених 
cuara, и дик не испуњује ин Једне тачке уговора, 
кога je склоиило ca државом, дотле тражи и иа 
иаше велико чудо иосшзава са стране uauie др- 
жаве испуњавање зтовора, шти га je иаша држа- 
ва склопила с тим француским друштвом гледе 
уживања једнога дјела електричне еиергнје, тако 
да uauui држава luiatia још иоменугом францу- 
ском друштву i),UuU.UUU динара годишн>е за елек- 
тричну струју и то Beli неколики годнна, a да од 
ших ine узимлзе нити Једнога киловата за своје' 
потребе. Мало чудаи и несватл>ив поступак нати.ч 
властн, a иарод се пита у чуду, je лн могуће да 
се све ти зоива и да наше власти na то иишта ие 
пидузнмају! 

Видећи све ово што се у котару Шибеника 
збива са фраицуским друштвом Далмасиеи, сло- 
бодаи сам, господипс Претседниче, да иа госпр- 

дина Мииистра трговние и индустрије поставим 
слиједепу питерпелациЈ} ; 

i — да ли иам je иозаато, гисаодиие Мини- 
стре, да фраацуски друштви дилмасиеп, Киму су 
данс ац iicKopamuaBaibe иидсис caaie pujcKc ivpKi. 
»i дсшае, угобором дае io аирила iv^u скЛОаље- 
анм са аашим државил!, лс ирша овај ^тивир nn 
у ЈедаиЈ шегивоЈ тачцп, даааче да ia израиљујс 
tia  ааш^   ШТету t 

л — да ЛИ liaM je аозаа^и, i исаодаае јчиии- 
crpcj да фраацуски друштво даЛМасиен, KUJC ^е 
je иоаиезили g o CQUMoiiyi'ui'a _)iuuopa да ne pa- 
дити аиЈачапом снагом у чиирааца кароита u у- 
Мјстнил I aujaua у ишоспИКу, гдј^ je puanjc иилс 
> иослсни ико оии радапкч ^ncuiiu a ^и димапил 
чиаисиака, ас ради веа чсгири гОДИпс a ucT ivije- 
ссцкц a да с> upa TUAie асраду радиашшо, чиаов- 
laiuiiuu  ii  oiUiiiuia    града    LUnOcdilKd  плуоала  о^ 
милаона динараг 

o —• je .m иам ПОЗНатО, 1 осиодиае МИНИСтрс, 
да француски друштви далмасисн ue аамерава 
baaie ЦЦдизаТи! тиирааце, којс се je иивезало ао- 
дИ1Ну1И уГОВОрОМ rope СПОМсНуТИМ И дц асае да 
улаже кааитал од ^ои малиоаа сррааака у те свр- 
.чс, ucli да НуДИ 11 арОдиЈС UaOKUAO елсКфПЧау 
1-Ч'УЈ>> uaiiiiiia града ош ^соа, града Кшша a Ма- 
карске i 

-t —■ AKO Вам je све то познато, господине 
Мииистре, мислате ла аодузега кираке, да се зи- 
штите иаши национални интереои, па да се (рран- 
цуско друштво Далмасиен арасили да извршујс 
}1овор, као што се и иоавезали a да опћини гра- 
да Шаоепика аакиади штету у изаису од #2. ми- 
лиоиа динара, или ако горње ne оуде хтјсло, да 
i\iy се оезодвлачио од>'зму коицесије за искориш- 
ћавање наших водених сшага на ријеци Крми и 
Цетааи, и да богатства iipeljy у руке наше oanu- 
виае у Примбрју, која lie аз тога Bylai кораст, a 
доОивеие користи употрбољавати у народне и др- 
жавие потребе. 

Молим bac, гисподине 1 [ретседниче, да се ова 
мија иитераелација прочита у НародаоЈ скуиагга- 
ии и да ми 1 осииднн Мнаистар трговиае a нпду- 
стрије даде одговор у Иародној скуиштиаи. 

Примите, Госиодине iјретседниче, израз мога 
дубоког поштовања. 

Шибеник, 5 V 1934. 
Др. Марко Кожул, с. р. 
пародаи посланик 

ИНТЕРПЕЛАЦИЈА 

Ристе Ђокића, иародног посланика, на Министра шума и рудника o катастрофи у државном руд- 
нпку „Какањ" 

Господние Министре, 
Задп3их  година учестале несреће  и  погибије 

радиика na државпим рудницима дале су мп  Го- 
да, да npnje пола године подпесем интерпелацију 
na Господина Мпнпстра правде, као чувара држав- 
ног печата n заттптппка законитостп, a памера ми 
je била, да се једаппут прекппе са досадањом 
праксо.м: да je у сваком несрећном случају крив 
onaj, K(jjii je погипуо. 

Ila подпесепу пптерпелацпју нисам добио ОД- 

говора, a догодила се je у мом изоорном срезу, 
државпом руднику „Какањ", услед ексилозија ме- 
тана, рударска катастрофа, која je no проценту 
погинулих раднпка већа него и једиа na свету. 

По оцјени непристрасних  стручњака експло- 
зп j a je пастала услед: 

1 — Нерационалног господарења и форсира- 
ne експлоатације (Раубснстем); 

2 - - Претерапог искоришћавања радне снаге; 
3 Pljanora плп ппкаквог падзора; 
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4 — Рђавог материјала за рад (грађа итд.); 
5 — Запуштених зрачних вентилација, и 
(i — Упућивање физичких истрошених старих 

радиика од спољног промета у јамски промет. 
КулминациЈа немарности може се и no томе 

констатонати, што.нико од иадЈорника mi ннжи- 
њера није у јами ии био im страдао, a инспек- 
циони ннж. Карло Тиболт пије неколико година 
прегледао јамске радове. 

Иравда вапнје и тражн да кривци унесреће- 
иих  137 храпнтел.а ситпе дјеце n родитеља буду 

пронађени и кажњени те у смислу чл. 72 Закрна 
o пословиом реду у Народној скупштнни, тражим 
хитност и приенство ове интерпелације. 

Изволитс, Господине Министре, и овом при- 
ликом иримити уверење o мим нарочитом пошто- 
вању. 

26 маја 1934 године 
у Београду. 

Ристо Ђонић, с. р. 
(народни послаппк 

ИНТЕРПЕЛАЦИЈА 

Мите Димитријевића и другова, народних посланика, на МиниСтра тргрвине и индустрије o изво- 
зу и откупу опнјума 

Господнпе Миннстре, 

У смнслу Југисловепско-Турске конвенције у 
пмтању нзвоза и продаје опијума дошло je 1 јупа 
1933 године до измене нрта између Ангорске и 
Београдске владе, a no којој je предв111)епо, na 
предлог Ангорске владе, да се од i јула до 31 
децембра 1933 године, за време док Централни би- 
ро у Цариграду ne почпе фупкцпоппсати, доззоли 
слободан извоз опијума старих берби. Турски из- 
возипци извезли су у току тих 6 месеци око 1500 
сапдука опнјума, тако да je Цептралпп бпро у Ца- 
риграду кад je почео да ради 1 јапуара 1934 ro- 
дине наншао на велику конкуренцпју, јер тнх 1о00 
еандука опнјума нису били продати n као таквп 
пзвеземп били су једноставио лагеровапп у nno- 
странству. У корпст турскпх трговаца na тај пзве- 
зени, a непродати рпијум, neli само лагеровани, цз- 
вучепо je три четвртнне вредпостп од страппх ба- 
нака. Поводом овога упућујемо Господппу Мини- 
стру пптање n молнмо за одговор: 

Да лн je и колпко je опијума пзвезеио с наше 
стране у то.м ме1)увремепу, npe функционисања 
Централног бироа у Цариграду. Ако се пак mije 
пбступило no прпмеру турских пзвозпика, какав 
je за то био разлог? 

Ангорска влада учинила je овај n овакав пред- 
лог за једпострапп извоз опијума пашој владп под 
притиском извесне групе турских народних посла- 
ппка и заннтересовапих трговаца пзвозппка опнју- 
ма, који су na тај пачпп остварилп за себе врло 
пелику добит јер су зпалп да he цепе опијума у 
ппострапству скочити чим Централни биро у Ца- 
риграду почпе да фупкцпопише. 

Од 1 јануара 1934 године, као mro je познато, 
приватним фирмама и трговцима како у Турској 
тако и у Југославији забрањен je пзвоз опијума 
којн врше једино национални завод у Турској — 
Мопопол опојппх дрога, код nac у Југославпји 
одељење Призада за извоз опијума. 

Централни бпро у Царпграду успео je, гшред 
свих TeniKolia, да пласира у трку првих пет месецп 
опијум, како турски такр и југословенски, у укуп- 
ној вредности од 5 милиона дииара, од чега нама 
припада 26% тј. један и no милион. Рад Цептрал- 
нога бнроа, пажалост, ne показује се довољпо 
ефикасан, што тек може бити кад се ликвидира 
aeh извезени a ne продати сток опијума који no- 
стоји у Европи. 

Од особитог je интереса н значаја да Народпа 
скупштина и јавност буду обавештепп o томе ко- 
лико je укупно пзвезепо оппјума у току 1932 и 
1933 годппе, колико je откупио Прпзад за рачуп 
државе нли за свој, и колико je извезао, a napo- 
чито којпм се методама Призад служио приликом 
откупа и извоза оппјума. 

Сталпн рад и одре1)енп методн у откупу n 
продаји опијума Призад до сад ne показује. 

Засад Југословенски завод за извоз опијума 
ne откупл.ује оппјум, што омогућује фирми n агеп- 
тима познате извозничке куће Шалома да се јаве 
као једини купцн и да купују опнјум no ппскпм 
цепама од 120—150 днн. од килограма, на штету 
наших 11ронзво1)ача. Ме1)утим, одлука je допета 
n Југословенски завод (Прпзад) добпо je од Цеп- 
тралног бироа у Цариграду 1,500.000 динара. Taj 
извоз треба да се употребп за откуп опијума и 
гога ради упућујемо питање Господину Мшшстру 
са молбом да изволп одговорптп у Иародпој скуп- 
штини: 

Зашто тај пзпос пије досад употреблЈеп за 
откуп опијума n зашто ne тражи пове кредите код 
Народне бапке, која се изјавила спремпом да нх 
ставп Призаду na расположење за откуп оппјума? 

Уз ова два горња питања част нам je скрепу- 
ти Господппу Мпнпстру пажњу да je ннтерес на- 
рода у откупу оппјума елимшшратп посредпике и 
оппјум откулљивати дпректпо од произврђача и 
то не у једном месту већ у свима цептрнма где се 
опијум производи. AKO се даје цена опијуму 400— 
420 дин., треба ту цену да добпје произвођач a ne 
посредппк да узме лавовски део a пропзво1)ач je- 
два од тога 50%. 

Пошто се очекује нова берба n крајем јуна 
завршава се, то je интерес пародии благовремепо 
упозпатп пропзвођачке кругове са откуппим це- 
пама и званично nx објавити да парод са њима 
буде упозпат. 

Према овоме свему горе нзложепом част нам 
je умолнти Господппа Мппнстра, да ову нашу nn- 
терпелацију прими као хитну и нзволи одговоритн 
у Пародпој скупштини, поред горе два паведена 
питања још и na следеће: 

1 ■— Зашто до сад Призад пије отпочео откуп 
оппјума веК оставл.а народ у овпм тешким момеп- 
тима крпзе да буде експлоатпсан од поједштх 
агепата једпе једине извозпичке куће оппјума 
браће Шалом; 
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2 — Зашто Призад не искоришћује за откуп 
опијума одобренн му креднт од Централног бироа 
a такође и одобрене кредите од Народие банке; 

3 ■— Мислн ли Господпн Мииистар, да je no- 
требио благовремено објавити норииране цеџе на- 
роду како бн био потпуно обавештен o правој це- 
ни тога производа; 

4 — Сматра ли Господин Министар, да треба 
nalili пута ii иачина, да се елимииирају прекупци 
опијума и да се омогућн откуп опијума иепосред- 
но од iipoiiaBolja'ia; 

5 — Налази ли Господин Министар, да доса- 
цашњи откуп опијума у једном центру (Скоиљу) 
доводи у тешкоћу друге центре где у Belioj колн- 

чиии опијум се производи. 1 [рема томе kohe ли 
Господин Министар омогућити да се у неиосрсд- 
иом откупу опијума од произвођача врши откуп 
ne у једном Beli у свима центрима јаче ироизводње 
опијума као mro су: Кочаие, Штип, Надовиште, 
Струмица, Велес, Кавадар, где би ее могле отво- 
рити откуине стаинце као и ona једипа у Скопљу. 

јуна 1934 годипе 
Београд 

народ1П1 посланици: 
Мита Димитријевић, с. р. 
ВасилиЈе TpOnh, с. р. 
Крста СтрезовиЈ!, с. р, 

ИНТЕРИЕЛАЦИЈА 

Светислава Хођере, народног посланика, иа Министра унутрашњих послова o нападу na претсгдника 
Барске општине од стране среског начелника и жапдарма 

Господиие Министре, 

1 i;'. iio^ie;ubHM општииским изборима изабран 
je за претседника оиштине Бара (Зетска банови- 
na) Ћуро Liioh, a први на лнсгн je био Мамут О.- 
мербашић; обојица припадају Југословепској na- 
ционалној странци. Због неких неправилности 
претседник општине LLloli притворен je a дужпост 
претседника вршио je г. Мамут Омербашић. 

Г. Мамут Омербашић дошао je у сукоб са 
срескнм пачелпиком из Бара г. Ђорђем Мијушко- 
вићем и то зато што му иије хтео да учини иеке 
стиари као: 

1 — Што пнје хтео да прими у ОПШТИНСКу 
службу једну начелникову рођаку; 

2 — Што се mije хтео да одрекше положаја 
вршиоца дужности претседника рпштине; 

3 —■ Што mije хтео да нареди кулук у време 
када je цео иарод заузет пољским радовима ит.д. 

Због свега овога срески начелник г. Мијушко- 
вић тражио je no еваку цену да смени Омербаши- 
ha. 14 маја ma седници Општинског одбора када 
се третирало mname o дочеку иародних послапи- 
ка и сенатора којн су лађом пролазили за Крф, 
дошло je до крупних увреда изме1)у среског иачел- 
иика и г. Омербашића, na je било чак и потезање 
револпера једмог na другог. Колико ми je позиато 
са увредамл je прво почео г. Мијушковић, којн 
je Омербашића назвао пред целим одбором ,,ма- 
гарцем". 

Сутра даи no проласку послапика n сепатора 
т.ј. 16 маја срески начелник наредио je жапдармп- 
ма и то 12 жандарма са жандармеријским капе- 
тапом, да пешице спроведу претседника општине 
пз Старога Бара у Нови Бар где je среско начел- 
ство. Новн Бар удал>ен je од Crajior Бара око че- 
тири километра. Срески начелник mije упутио no- 
зпв претседнику општнпе да сам до1)е у начелство, 
већ у садистичкој жељи да му се осветп, да га no- 
низи наредио je да се on жандармима спроведе. 

У стан г. Омербашића дошли су два жандарма 
n повелп га. Он се одазвао овоме позиву и са жап- 
дариима пошао за Новп Бар али када je бпо na 
ивици Старога Бара прииетио je још других 10 
жандарма заједио са официром, којн су га чека- 
ли и бојећи се злостављања na путу између Ста- 
рог и Новог Бара казао je жапдармпма, да жели 

да иде аутомобилом a ne петпце. Ha TO његово 
тражење   одвратио je један   жандармеријски на- 
редппк речпма: „Шта чекате, терајте тога магарца". 
И када су жандармн почелп да га гурају купдацп- 
ма, Омербатп!) у самоодбрапи ухвато je руком 
за пушку једиог жандарма, mro je био довољан 
знак за свих 12 жапдарма као и за офпцпра да се 
баце na Омербашпћа да га купдацнма пспребпјају, 
да га o(|)imiip сабл>ом повредп no глави, да му je- 
дан жандарм зада тешку повреду бајонетом na ле- 
1)пма, да га добро пспремлате n да га затим опако 
крвавог n пспребијапог патоваре na једап аутомо- 
бил и препесу у срез, где je стављеп у једап no- 
друм na бетону и тамо превијен. 

Г. Мамут Омербашић познат je као врло честит 
n исправан прађанин. Бпо je у више махова кмет na 
n вршилац дужности претседника опшгнпе у Бару. 
од 1926 годппе, иако муслимап истпцао се je као 
велики пријатељ православног становништва за 
нреме окупацпје. Овај дога1)ај одјекпуо je бол.чо 
na све становништво града Бара и Улциња и целе 
околине. 

Ово mije једини случај оваквог зверског no- 
ступања полицнјских власти и жапдарма са гра- 
ђанима name земље. Mu jom писмо добпли ника- 
кав одговор na one драстичне прпмере o којпма 
смо Вас известили, Господине Министре, a који 
су се одпгралп у Госпићу, Пакрацу, Београду и 
другим местима. Није нам пбзнато да су кривци 
оваквих папада узетп на одговор n кажњени no 
закону. Намерно прећуткивање сипх ових жало- 
сних дога})аја, може се справом pehu, да даје пот- 
стрека да се omi n дал.е pel)ajy и да се naniii 
грађани оставл.ају na милост n пемплост жандар- 
ма n полиције a na срамоту свпју нас. 

Молим Вас, Господине Мипистре, да мп у 
Иародпој скупштипп одговорпте na ова mnan.a: 

1 — Да лн Вам je позпат жалостап догађај 
са претседником општине у Бару? 

2 — Да ли сте nemro предузелп да се ona 
ствар праведпо и поштено и законито испита И 
да се са кривцима no закону поступи; 

3 — AKO Вам je догађај познат, да ли сте 
смепнлн среског начелника Мијушковића са дуж- 
ности n поверплп пстрагу једном озбилтом чинов- 
нику Bamer Министарства, јер ствар je врло оз- 
бн.Ђпа и захтева пајбржу и пајелергичппју пстрагу; 
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4 — Да лн стс оитужнли жандармеријског 
капетана каи и све жандарме због злоупотребе 
власти н премлаћивања Омербашића? 

5 — Да ли сте вољин да упутите iiapeljeibe сви- 
ма Вашим полицијским органима као и жандар- 
мима да je забрањеии тући грађане и да за та- 
кве поступке ие може бити уопште ник'а>квог из- 
говора? ii 

G —■ Да ли сте вољни да заштитите грађане 
од рваквих изгредника? 

Милим за хитан одговор у Народиој скуи- 
штини. 

Примите, Господине Министре, уверење мог 
поштовања. 

У Београду, 7 јуна 1934 год. 

Светислав Xol)epa, с. р. 
иародии посланик 

ИНТЕРПЕЛАЦИЈА 

Др. Ивама Лончаревнћа и другова, иародних послаиика на Мшшстра унутрашљих послова o проту- 
закошпом раду среско;   иачелинка у Бјеловару 

Господиие Мнннстре, 
Ha духовски поисдјсл.ак о. г. уапсио je сре- 

ски пачелиик у Бјеловару, Грегурек, житеЉе оп- 
ћине Рача, среза Бјеловар — Саоолека Мишу, Гр- 
динића Тому, Живкића и др., с могнвацијом, да 
шире лажне и тенденциозће гласове. 

Заинтересовали смо се одмах за ширење ових 
тенденциозних глаоова, који су толико спокојног 
среског начелника у Бјеловару обезпокојили и 
установили, да je овај срески иачслник мирне pa- 
чанске житеље уапсио само с разлога, јер да су 
Бјеловаром и околицом пронијели глас, да je Др- 
жавни савјет Краљевине Југославије као врховни 
уиравии суд њихов сиор с невииамким жупникрм 
Шјесудио њима у корист редовним управносудским 
пугем, a да ту иресуду није г. Стјепаи Шифтар, 
иародин посланик у Бјеловару, издејствовао. 

Каки je ипако сам срески начелвик у Бјелова- 
ру, Грегурек, бјеловарском адвокату г. Мији Дер- 
косу „кривицу" рачанских жнтеља Саболека Мн- 
uie и др. објасниб и како му се још усудпо напо- 
меиути, да lie уаишеие одмах na слибоду пустити, 
ако изјаве, да je пресуда Државног савјета за- 
слуга г. Шифтара, a ne правде и закона, тражимо 

да иам na ову интерпелацију у Народиој скупшти- 
im одговорите: 

J — Да ли Вам je, Господине Министре, по- 
знато, да je no чл. 45 Закона o унутрашњиј управи 
сваки срески начелник дужан државне интересе 
036HJbiio, a ne смијешио и глупо застуиати? 

2 -- AKO Вам je то сад, Господине Miiiiiicrpe, 
познато, да ли je онда бјеловарски срески начел- 
ник у овој прилици државии и иародии интерес 
озбилзно или трагикомично заступао? 

3 — Да ли ere врљни ивог неозбиљног среског 
пачелиика хитним дисциплинским и крпвичиим no- 
ступком у смислу § 391 Крив. закоиа иодучити Ka- 
iću ее у будуће државни и иародни. иитереси оз- 
биљно заетупају? 

За ouy  интерпелацију тражимо првенство  и 
ХИГИОСТ. 

дие 29 cBii6iba 1934 
у Београду. 

народни  посланпци: 
Др. Иваи Лоичареви!!, с. р. 
Др. Фрањо Грубер, с. р. 
Др. Ннкола HIIKHII, с. р, 
Ловро Кнежевић, с. р. 

ИНТЕРПЕЛАЦИЈА 

Др. Милана Метикоша, иародиог послапика, na Мштстра трговине и индустрије o заштити преза- 
дужених обртника ситних гргопаца 

Господине Миинстре, 
Мали обртници и мали трговци, који раде са 

селом и који су давали сељаку вјересију за своју 
робу и ироизводе, a који сада ие могу да та pa- 
nuja потраживања од сељака наплате, јер су 
под заштнтом кроз 12 година, a вјеровници, који 
су далн paimje евоју робу na вјересију обртници- 
ма и трговцима, као банке, које су дале вјересију 
у готовом тим малим привредницима, сада врше 
безобзирно наплате уз велике егзекутивие трошко- 
ве, те се уништава nam средњн сталеж наших ма- 
лих привредиика, који су остали незаштићени. 

Када се уважн, да обртиици и ситни трговци 
данас иемају ГОТОВО иикакопа рада ни зараде, И 
када се уважи да je ту у иитању око 250.000 по- 
роднца тих малпх привредника, оида je потребно 
да се и за њих предвиди и оснгура уредбом за- 
штнта, да могу постепено своје старе дугове сво- 

јнм веровиицима, у иише годишњих оброка ог- 
платити сразмерпо иачину отплаКиваља сељачких 
дугова. Читава привреда je у потешкоћама na тре- 
ба за заштнту малих приврединка применити исто 
иачело заштите као и за земљорадпнке. Потребио 
би било да се no једиом плану осигурају и зашти- 
те раднпци који су пезапослеии, да се њнма оси- 
гура кров над главом, да се заштите од отказива- 
ња стана ,и од свих оврха за дужне кирије и за 
остале њихове дугове, док су без посла, јер хума- 
ни разлозн, као и социјалии и национални, траже, 
да се заштити све, што je елабо н немоћно, од 
коначне пропасти, a то се све може ако се сам.; 
жели своме народу помоћи. Потргбно je стога да 
ее у споразуму са мннпстрима социјалне полнтике 
и народиог здрав.иа, финцнсија и правде, израде 
потребнц прописи за заштиту свих иалих иривред- 
ника и радника од неминовне пропасти. 
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Молнм Bnc стога, Господине Министре, да м i 
изволитс усмено у Иародиој скупштиии одгово- 
рити: 

1 — Je ли Вам позпато како сс уништавају 
многобројни 6'бртн'ици и ситпи трговии са тужба- 
ма и егзекуцијама од својнх веровиика и што ка- 
ните прслузсти, да се заштити мали привредни 
сталеж од пеминовие пропасти? 

2 — Јестс ли вољнн у споразуму са надлеж- 
HUM   г.г.  министрима   покренути   гтитање  заштите 

незапослених радиика, да се законом заштитс од 
отказа стапа и од тужба и егзекуција за сва по- 
траживања и лугове раније, док су незапослени? 

Изволитс, Господнне Министре, примитн уве- 
рење мога особнтог поштовања. 

Београд, 26 маја 1934 године. 

Др. Милан Метикош, с. n. 
иародии послаиик 

ИНТЕРПЕЛАЦИЈА 

Др. Милана Л1етико111а, народиог посланика, иа Миипстра во.јске и мориарице    o    погибмјп наших 
грађаиа од стране пограппчнс стпаже 

Господине Министре, 

У чегвртак б априла 1934 г, убијсп je v селу 
Лбсковици, општине Лесковице, спеске HcntocTan'1 

ТПкофја Лака, поседник Марттпг Фрелих. од грп- 
ini'me стражс, кпда ie хтео понратити преко гра- 
нице cBO.iv MDasv, кр?а ie утскла преко граиице на 
територи.ју Италше. Исти ie биш захваћен од внтс 
мотакп из nviiiKe a каснже ■и са бајонетохт, такп ла 
ie. и сама обчукцшп леша била тешко гтроведена, 
јер je тело Фрелнха било силно изнакажено. У по- 
следње две голине на пограничном отсеку над По- 
љанама убијено ie ол гоаничних гтпажара исто та- 
ко 6 иаших грађана, Koin iniaiv CBoi nncan na caMoi 
граници, na чм ко1и nvr кпаве VTPKV и IIPCIIV мало 
преко грапице у Италију- a кала ти власиици поку- 
шавају своје кпаве да врпте натоагна CBOie земл^- 
niTC олмах се иа н>их пупа. то стрплпвпју многи не- 
вини људи ч животом плаћају несоетну CHTvaiiHiv, 
mro iiMaiv ono мало посела бат уз грппицу. У субо- 
Tv лана 21 аппнла 1934 г. тлгчаћени cv v 20 сатп на 
патпој TcpiiTopiiiii иирка 100 кпшдка ол саме гра- 
iniiic 34 голитт^ стапч посетник Marnia Рпмош ИЗ 
села Cvine, опћшге Тпата. Г-јч. Анжац^ ro 30-голиш- 
iMi Ловоо  Стаиоиик.  син посје.дникч из Лппског 
Бпла, опћиие Пољтеге иал ITlKorhioM Локом. кап cv 
хтјели npnKPiiivMtrammi из Hfltiie државе v Ита- 
лиЈу лва кпп.а. Бплт уби1еког Фплпп Станоиик из- 
||Ј5вл>У.1е  ДЗ   ie   ппема  ко!'стптгти111  гвелокп  ттакоп 
прегледа мптвог тела свот- nok. бплта устшнопип, да 
iT-eroB брпт i'  ппвелени Рампт  МптиН KH^V били 
v6iiiciiH ОЛ гпптшчче стпаже m бпи1ег\'. већ  rta CV 
eurvnno  били   ivTTMflnmTrnaTTU   нак^н  atje.TflJTMfe   И 
тп  no  CBoi  ПОИЛИТТИ  iena" и  четппт сата  Karw^iip, 
него cv били ухваћени. Н^лпз ■зипЈгчпчг' кгумиси?'* 
ne ваволи. што ie утвоћено са трпоиима  ira ie пок 
Станппику гтоеломл>ена mvv ienaiHnvt a плвело"^>' 
Рампжу лвл nvTfl. тточим <а Рдмтојс им:1п n лпву nvi.-v 
проболетп' бчЈонРТОМ  п  С^^оммк   тл   IP in<nn nanv 
"Л ба1о|пете "-ta ТТПСИМД.. али Jlfi то nnie учиптло v 
ЗПППИЧПП   ЗаПИПШК.   Об"'ЧПа   v6HiPHHX   HMCV   ппгм-i 
томе убијеии калл cv бјежал^.  icn ncMaiv на ле- 
Нима нимакове pane, већ cv прострељани кпоз ти- 

јело са леве стрппе na дерну. Пок-. Стапопик пмап 
je код себе сат алп je кбд њега пронађен оамо је- 
дан динар, прсма наводима крмисије, a наиодио су 
пред долазак комисије код пок. Стаиоппка неђене 
за коње сточни пасоши. Народ je ради тога свега 
много узрујан n na позив среског начелника нитко 
се од домаћина nnic усудио ићи na лице места са 
KOMHcnio.M, те пису смелн иишта изјавити јср се 
боје освсте граиичара. Потребпо би бпло ла се пп- 
себном комиспјом тачио n jacno установи фактична 
истипа a папосс да се пропсри палаз лечипкл, те 
да се утврлп право стање стварп уз саслушање све- 
дока na лнцу иеста. 

Молим Ват. господпне Мпппстрс, ла ии извп- 
лите у Народној скупштипи усмечго одговорпти: 

1 — Je ли Вам познато ла je, од граиичпе стра- 
же н& 5 априла 1934 године у селу Лесковпца, сре- 
ске испоставе Шкофја Лока, убијен Мартнп Фре- 
лих када je хтпо да вратн CBIOJV краву, која je ca 
његовог земљишта прешла преко границе., те te 
ли вам позшато, да je v суботу, 21 априла 1934 го- 
дине, убијен Marnia Рамож из села Суше n Ловро 
Стапопик из Ловског Брла, опћине Пол.апе пад 
Шкофјом Локом, na nnnioj тсрпторпји цпрка 100 
корака од саме границе, када су хтјели два коња 
прокриумчарити v Италију. 

2 — Je ли Вам познато да je na исти начин 
убијепо у последње две годиие на пограничном 
отсску иад Пољаиама umne наших rpal)aiia који 
имају посјед na самој граиици? 

3 — Што каиите предузети да е овакве neepe- 
ће на штету rpahana у будуће спре.че и што капитс 
одреднти да се случај од 21 априла 1934 са уби- 
ством Раможа и Станоника свестрано испита и свс 
потребпо предузме за устаповљење истине и за 
казпу криваца, да се пучанство у тим крајевима 
смири од узрујања 

Изволите, Господине Мииистре, и овом прили- 
KIOM примпти уверење o мом оообитом поштовању, 

Београд, 26 маја 1934 г. 

Др. Милаи Метикош, с. p 
народни посланик 
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ИНТЕРПЕ.ЛАЦИЈА 

Др. Милана Метикоша, народиог послашша, на Министра финаисија o неправди    почињеној уред- 
бом  o   смањењу   додатака   i>a скупоћу   удатим жепама бродараца поморске и речне пловидбе 

Господиие Миннстре, 

Уредба o смањењу додатка im скупоћу уда- 
•. им женама држашшм службеницама обухватила 
je и жене бродараца поморске и речне пловидбе. 
na je њима од I маја 1934 г. смањен додатак на 
скупоћу. Гледе ових жена учнњена je неправда, 
јер су жене бродараца и ако су у брачнрј зајед- 
ници, врло мало у заједничком брачном животу 
и кућанству са својим мужевима, који су стално 
на бродовима и кроз више мјесеци далеко од 
куНе и породице. Бродарцн за време њиховог у- 
крцања не смеју напуштатн брод који je у саобра- 
liajy, без обзнра да ли тај брод стоји у луцн или 
путује, IHTO се види из постојећих расписа бр. 
46'2Г) и бр. 65/31, у вези члана 24 и 31 Правилни- 
ка сл. Р. П. Породицама бродараца дозвол.еп ]е 
боравак na броду само нарочитим одобрењем дн- 
рекције и то кооз петнаест na«a највише у годи- 
ни дана. Бродарци no постојећим прописнма оба- 
везни су да купују хранг у бродским рестораци- 
јама и кујнама. Великом броју бродараца помор- 
ске и речне плонидбе no иеколико годиип није у- 
оппгге Morvhe да виде сноје породице, јер не мо- 
гу да користе ни год11нип>и одмор пн отпчггво, док 
су им бродови на путу у нностранству. To све до- 
казује да жепе бродараца и ако cv у боаку HMa.'.v 
врло незпатно и ретко зајелиичко кућаиство са 
својим мужевима. Ради тога бродарцн силом при- 
лика морају да воде два кућанства и то, јелио зз 

себе на броду, a друго за своје породице код 
куће, што захтева двоструке издатке. 

Пошто треба имати праведан обзир na изу- 
seTOie положаје бродараца и н>иховнх жена одно- 
сио породица, то je потребно да се Уредба o 
смањењу додатака на скупоћу удатим женама чи- 
новницима у државној служби, гледе жена брода- 
раца надопуни тако, да се исте изузму од смање- 
ња додатака на скупоКу, јер би се тиме помогло 
тешком животу бродараца поморске и речне пло- 
видбе, a ту нису у питању келике уштеде. 

Молим Вас, Господине Министре, да мн из- 
волите у Народној скупштини усмено одговорити: 

! — Je лн Вам познато да je Уредбом o сма- 
њењу додатака na скупоћу удатим женама чннов- 
инцама у државној служби, учињена неправда же- 
иама бродараца поморске И речпе пловндбе, јер 
исти воде два кућанства силом прилика и no по- 
треби своје службе? 

2 — Што каннте одредити да се Уредба из- 
мени одиосно падопунн изузпман>ем жена брода- 
раца речне и поморске пловидбе од смањења до- 
датака на скупоћу? 

Изволите, Господипе Министре, при.мити уве- 
рење мога особитог поштовања, 

Београд,  8 јупа   1934  год. 

Др. Милан Метпкош, с. р, 
иародпи посламнк 


