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7 — Saopšten]e zahteva Ministra pravde o Izdavanju sudu 
narodnih poslanika; 

H — Otsustva narodnih poslanika; 
9 — Molbe i žalbe. 
Govornici: Stjepan Šiftar, dr. Ivan Lončarevic, Jovan Mi- 

sirlić (dva puta), Pretscclnik Ministarskog saveta Nikola T. 
Uzunović (dva puta), Lazar Radivojević (dva puta), Mita Dimi- 
trijevič. Marko Kožni, Ministar unutrašnjih poslova Živojitl 
Lazic (tri puta), Miloš DraRović (dva puta), Ministar prosvete 
dr. Ilija Sumenkovic, Pretsednik Narodne skupštine dr. Kosta 
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Dnevni red: Pretres i usvajanje u načelu, pojedinostima 
i konačno IzveStaja Odbora ia proučavanje aakonskog predlo- 
ga o izmenama i dopunama u Zakonu o državljanstvu od 21 
septembra 1028 podine. 

Govornici: Izvestilac dr. Ljudevit Aner, Omcr Kajmako- 
vić, Ministar unutrašnjih poslova Zivojin Lazić. 

Pretsednik dr. Kosta Kumanudi: Otvarani XXXVI 
redovni Sastanak Narodno, skupštine. Izvolite čuti za- 
pisnik prethodno sednice. 

Sekretar Milan Alravl.ie pročita zapisnik XXXV 
redovnoj? sastanka. 

Pretsednik dr. Kosta Kumanudi: Ima li ko kakvu 
primedbu na zapisnik? (Stjepan Šiftar: Molim za reč). 
Ima reč g, Stjepan Šiftar. 

Stjepan Šiftar: Gospodo narodni zastupnici, ua 
prošloj sjednici XXXV redovitog sastanka podnelj su 
narodni poslanici dr. Ivan Lončarević i drmrovi jednu 
interpelaciju na tr. Ministra unutrašnjih dola 0 neko- 
rektnostima i propustima sreskog načelnika g- Cre- 
gureka u Srezu bjelovarskom. 

Pretsednik dr. Kosta Kumanudi: Gospodine po- 
slanice, to se ne odnosi na zapisnik. Možete govoriti 
satno o zanisniku! 

Stienan Šiftar (nastavlja): To je ispušteno iz za- 
pisnika i o tome ništa no stoji. U obrazloženiu hit- 
nosti te intemelacije spomenuo ic g. dr. Lončarević 
i mene, a ja danas o tom? ne vidim ništa u zapisniku. 
G. dr, Lončarević i drueovi nazvali su rad gr. sreskog 
načelnika tragikomičnim, jer je dao hapsiti novine 
seljake... 

Pretsednik dr. Kosta Kumanudi: Gospodine po- 
slanice, vi no povoritie o zapisniku, nero govorite 0 
predmetu interpolacijo. Ja vas molim da samo kon- 
statuiete б<* PP vaša nrimedba odnosi na z-pisnik i 
d« zahtevate da ono što nije ušlo u zapisnik, ude u 
zapisnik. 

9tienan Šiftar (nastavlia): U zanisniku niie na- 
pooK-nuto dfl su g, dr, I nnčarović i drupftvi us'vrd'li 
iodnu neistinu, pa so ia samo radujem tome, što ie 
o-, jHihi'c.tar nnutrašniih dola usvoiio tu inteme.Iaciiu 
trap jiitmi ; <*n ćo u dogledno vreme moći odgovo- 
riti p  "■ interpel^ntima. 

Protsodnik dr. Kosta Kumanudi: Pošto se ovq 
nrimedb? n" odnosi na zapisnik, ona neće nći u zarii- 
snik. (Dr. Ivan Jrmrnrević: Moli'n zn rcr\) O čemu 
hoćete da govorite? (Dr. Ivan Lončarević- Ji sam 
pomennt malo ore i imam tirava da govofiml) Ima 
reč f. dr. Ivan Lončarević. 

Dr. Ivan Lončarević: Gospodo narodni noslnnici. 
ja moram da so o<rradim od tvrdoni."' РГ, Šiftara. da 
sam ja izneo jednu neistinu. Istraea niie u toj stvari 
provedena, i niko objektivan no može da tvrdi da 
sam ja nekakvu neistinu izneo. (Stjepan Šiftar: Samo 
poznavaoci prilika!) Gospodin Ministar primio ie 
hitnost, i ja se nadam da će on prema dosadanjoj 

praksi, koja vlada za hitno i nebitne interpolacije od- 
govoriti na tu interpelaciju ovdo u Skupštini, ja se 
nadam da ćo on prikupiti podatke i mi ćemo onda 
da vidimo ko govori istinu, ja ili g. Šiftar, koji se 
neznam zbot^ čega našao uvreden i očepljen mojom 
interpelacijom. 

Ja sam u interpelaciji iznosio rad ^r. sreskog na- 
čelnika a ne j,r. Šiftara, ali mi se, gospodo, čini. posle 
sveffa ovoga, kad je g. Šiftar našao za potrebno da 
ovde govori, da je g, Šiftar u toj stvari veoma inte- 
resiran. Izgleda da je ono, što ja nisam u prvi momenat 
mislio, istina, da je sreski načelnik to sve radio, valj- 
da, po instrukcijama g, šiftara. (Stjepan Šiftar: Odbi- 
jam tu neistinu!) 

Pretsednik dr. Kosta Kumanudi Pošto nema pri- 
med?iba na zapisnik', prima li Skupština pročitani za- 
pisnik? (Prima!) Objavljujem da je zapisnik prim- 
ljen. 

Izvolile čuti  saopštenie. o potvrđenim  zakonima. 
Sekretar Milan Mravlje (čita): G. Ministar ino- 

stranih poslova dostavlja Skupštini za njenu arhivu 
PO jedan potvrđen primerak Zakona o protokolu ч ■ 
trcovinski snoraznm od 29 jula 1933 godine između 
Kraljevine Jugoslavije i Republike Nemačke; 

Zakona o modunarodnoi konvonciii p telokomn- 
nikaciiamn ка dodatkom, zaključenoj i potpisanoj U 
Madridu 9 decembra 1932 rodine. 

Pretsednik dr. Kosta Kumanudi: Ova saopštenja 
primaiu so na vn-mio  Izvolite čuti zakonsko oredloge. 

Sekretar Milan Mravlje (čita): G. Ministar finan- 
siia podnosi Skupštini na rešenje predlog zakona o 
državnom računovodstvu. (Vidi prilop-): predlog za- 
kona o državnom pravobranioštvu (Vidi prilog). 

Pretsednik dr. Kosta Kumanudi: Oba ova za- 
konska predloga uputiće se Finansijskom odboru. Iz- 
volite čuti dalio. 

Sekretar МПап Mravlie (čita): G. Ministar prav- 
de podnosi Skupštini na rešenie nrodlotr zakona o iz- 
mp.n^m" i dopunama u Zakonu O uređenju redovnih 
sndc'V (Vidi prilozi. 

Pretsednik dr. Kosta Kumanudi: Predlažem Na- 
rodnoj skupštini, da se ovaj zakonski bredlotr unuti 
na proučavan ie ononi'1 odboru koii pretresa nredlo* 
7?kona o sudskom vannamičnom postupku. Prima li 
Narodna skupština? (Prima!) Ovaj prodlosr je prim- 
ljen. 

Izvolite čuti konstituisnnio odbora. 
Sekretar M'lan Mravlie (čita)- Odbor za pronča- 

vmio zakonskoo* oredlora o Gradskim onštinama iz- 
vpštp\'n dn s^ knnstJtuiR,|0 R 'Un'fl 'ok. <rodino i iza- 
brao za Pretsednik^ p. dr. Svetislav? PoPO\'ića. za 
potoretsodnika e, Forda Šegu i za sekretara g. dr. 
Mirka Ivandekićn. 

Pretsednik dr. Kosta Kumanudi: Ovo saopštenje 
nrima so na- znanie. ' 

T7vo1itp čuti Intemelacije. 
Sekretar Milan Mravlie (čita): G Ferdo Šega, 

narodni poslanik, uoućuie interpelaciju "a g. Ministra 
pravde o obrazovanju Trgovačkog suda u Zagrebu, 
(Vidi prilotr): 

fi Ferdo s«'"-.-!, narodni poslanik, upućuj« inter- 
pelaciju na g. Ministra šuma i rudnika o nečišćenju 
mdn rek" Save od strane Trbovljanskop ugljenokopa 
(Vidi oriloe); 

Cf Ferdo Sega, narodni poslanik, upućuje in'or- 
pelaciin nai g, Protsednika Ministarskop' saveta o do- 
nošenju zakona o ovlašćonim inžinjerima (Vidi pri- 
log);' .    . 
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G. dr. Milan Metikoš, narodni poslanik, upućuje 
interpelaciju na g- Ministra trgovine i industrije o osi- 
guranju kredita kod Narodne banke za seljačke za- 
druge i zemljoradničku proizvodnju (Vidi prilog); 

G. dr. Milan Metikoš, narodni poslanik, upućuje 
interpelaciju na g. Ministra trgovine i industrije o 
poboljšanju cena seljačkih proizvoda promenom trgo- 
vinske politike (Vidi prilog); 

G. dr. Milan Metikoš, narodni poslanik, upućuje 
interpelaciju na g. g. Ministra, unutrašnjih poslova i 
Ministra finansija o zaštiti opštine Bosanska Dubica 
od sekvestracije njenih javnih prihoda za ranije njene 
dugove (Vidi prilog); 

G. dr. Milan Metikoš, narodni poslanik, upućuje 
interpelaciju na g. Ministra socijalne politike i narod- 
nog zdravlja o zaposlenju stranih nameštenika i rad- 
nika. (Vidi prilog); 

G. Jovan Misirlić, narodni poslanik, upućuje in- 
terpelaciju na g. Pretsednika Ministarskog saveta o 
sporu naše države sa preduzećem Lozinger, povodom 
ugovora o građenju željezničke pruge Požarevac— 
Kučevo i traži da joj se prizna prvenstvo. 

Pretsednik dr. Kosta Kumanudi: Ima reč g. Jo- 
van Misirlić. 

Jovan Misirlić: Da li vam treba, gospodo posla- 
nici, većeg dokaza o jednoj korupcionaškoj aferi ne- 
go pisma o proviziji koje sam vam ovde pokazao 
prilikom budžetske debate. Ako želite to mogu i sada 
da učinim. 

Da li je moguće kod normalnih okolnosti da se 
izdadu menice sa rokovima za izvršenje posla, a da 
se u isto vreme od poverioca ne traži da on taj posao 
izvrši pre nego' što će ovu menicu naplatiti? To je 
jedan unikum od haosa i zloupotreba koje su ovde 
učinjene! Čim je ova afera otkrivena ceo pošten svet 
očekivao je da će krivci zaglaviti tamnička vrata, a 
međutim, umesto toga cela se je stvar svela na »duel 
dva inžinjera«! Zamislite kakav je to utisak učinilo 
na narodne mase, jer je to u najmanju ruku teranje 
šege sa njenim životnim interesima! — Zar bi se 
smelo reći da je to «due1 dva inžinjera«, kada za 
prugu Požarevac—Kučevo imamo da platimo predu- 
zeću Lozinger i Komp. oko 500 miliona, a možda i 
više? Međutim, ta bi se pruga mogla da izradi ispod 
180 miliona. Zar se tako sine rasipati s mukom ste- 
čena narodna imovina? 

Umesto da se povede krivična istraga protiv onih 
koji su ovaj ugovor zaključili, Pretsednik Vlade teši 
nas kako je on obrazovao jednu činovničku komisiju, 
čija su imena najbolja garantija da će se zloupotrebe 
izvideti, i koju je  nazvao »anketom nad anketama«. 

Bez namere da vredam i sumnjičim poštene čla- 
nove komisije, ja ću ovde samo da uputim nekoliko 
pitanja te da se vidi je li to »anketa nad anketama«. 

1) Da li slučajno nije ta okolina bivšeg Ministra 
g. Lazara Radivojevića, koja je zajedno sa njime ove 
ugovore zaključivala, dovela na najviši položaj u či- 
novničkoj hijerarhiji baš glavom ovoga pretsednika 
»ankete nad anketama«? 

2) Da li slučajno nije ovaj Pretsednik »ankete 
nad anketama« bio prvi savetnik Ministrov' prilikom 
zaključenja ovih pljačkaških i nemoralnih ugovora? 
Najzad, kakve će to posledice imati na rad u državnoj 
administraciji, kada državni činovnici anketiraju svoga 
dojučerašnjeg Ministra koji ih je na te visoke polo- 
žaje i ponameštao? Kada mi se bude dao tačan odgo- 
vor na ova postavljena pitanja, onda će se videti da 
ovo nije »anketa nad anketama«, već da je to jedna 
obična komedija udešena da se dokaže, da su toliki o- 

gromni propali narodni milijoni samo »duel dva in- 
žinjera«! Potrebno je to ovde otvoreno i jasno reći 
bez obzira da li ćete vi, gospodo, preko ovoga i ovbm 
prilikom preći onako isto, kao što ste prešli pre dve 
godine preko mojih blagovremenih otkrića ove o- 
gromne afere i preko moje prve interpelacije za koju 
sam i tada tražio hitnost, a vi ste je, gospodo, onako 
velikodušno odbili. 

S tim zataškavanjem već smo počeli da beremo 
plodove jer se preduzeće Lozinger u parnici sa drža- 
vom oko jedne velike sume pozvalo na izjavu Pret- 
sednika Vlade g. Nikole Uzunovića, »da država ovim 
ugovorom nije pretrpela nikakvu štetu«, i ako smo 
u bukvalnom smislu opljačkani! 

Tražim dakle ne samo javnu diskusiju u Skupštini o 
počinjenim zloupotrebama već i slobodnu štampu, 
koja je najefikasnije srelstvo u borbi protiv korup- 
cije. Kako ima izgleda da se celo ovo pitanje uputi 
pogrešnim pravcem, to tražim hitnost za ovu moju 
interpelaciju i parlamentarnu anketu, koja će ispitati 
sve zloupotrebe u ovome našem najvažnijem resoru, 
u Ministarstvu saobraćaja, jer činovničke komisije ne 
mogu nikada anketirati ovakve afere koje, kao što 
vidite, imaju i političku pozadinu a ne samo formal- 
nu. To je u stanju učiniti samo jedna u istinu neza- 
visna i objektivna parlamentarna anketa i niko više. 

Pretsednik dr. Kosta Kumanudi: Ima reč gospo- 
din  Pretsednik  Ministarskog saveta.   (Pljeskanje). 

Pretsednik Ministarskog saveta Nikola T. Uzu- 
nović: Gospodo, neulazeći u motive koji su rukovo- 
dili g. interpelanta da postavi zahtev o hitnosti za 
ovu njegovu interpelaciju, ja moram da primetim da 
je ovaj slučaj jedan klasičan slučaj kako se daleko 
može da ode u — ne mogu da nađem drugi izraz — 
zloupotrebi liberalnosti primene Poslovnika od strane 
našeg uvaženog Pretsedništva Skupštine. 

Gospodo, po našem poslovnom redu, kad se po- 
stavi zahtev o hitnosti za jednu interpelaciju —u Po- 
slovniku to izrično piše — o tome se zahtevu posle 
objašnjenja Kraljevske vlade rešava »bez diskusije«. 
Prema tome jutros je imala da bude ovakva procedu- 
ra: g. sekretar je saopštio zahtev o hitnosti; Kraljev- 
ska vlada je imala da se izjasni prima li ili ne prima 
hitnost; Narodna skupština rešava. (Miloš Dragovič' 
To su lekcije, gospodine Pretsedniče). 

Jeste, gospodo, ima nas na ovim klupama, da 
neće bili od štete po opšte interese, da se koji pul 
učine pojedine primedbe, makar one ličile i na. lek- 
cije. 

1 ja, gospodo, molim g Pretsednika, da u kru- 
gu svoje nadležnosti prosudi, da li treba da nastavi- 
mo ovu protivuposlovnu praksu, koju smo u prvi 
mah svi prećutno primili, očekujući od loga. da ona 
da one rezultate koje je i Pretsedništvo od nje oče- 
kivalo, (Žagor na levici). Ili ćemo mi zbog važnosti 
poslova, koji pred nama stoje — pred nama imamo 
na radu tri kapitalna zakona: Zakon o gradskim op- 
šlinr.ma, i jutros smo čuli. Zakon o državnom raču- 
novodstvu i Zakon 0 državnom pravobranioštvu — 
ili ćemo, velim, raditi intenzivno na tim poslovima 
radi uređenja administracije i uprave, ili ćemo satima 
i satima, protivno Poslovniku, raspravljati stvari ove 
prirode i  na ovaj  način?! 

Gospodo, pitanje, koje pokreće g. interpelant, 
nalazi se u kompleksu pitanja pokrenutih u budžet- 
skoj diskusiji, o kojima je i neki dan povodom slič- 
nih zahteva interpelacije bilo reči, i tom prilikom 
Vlada je rekla kako gleda na ove stlviari. Ona to 
mora i ovoga puta da pomene. Svako ko smatra i 
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nalazi u ma čijem radu iz državne administracije ma 
kakve krivice i ma kakve štete za državu, ima duž- 
nost da na to ukaže a Vlada će i ovu stvar kao i u 
drugim sličnim stvarima, koje su se pred nju istaviile 
u ovom Domu, učiniti što joj je dužnost, narediti 
prethodnu istragu, pa će iz nađenog materijala utvr- 
diti potrebu sudske akcije i uputiti to sudu, kako je 
u jednoj, poznatoj stvari već i učinjeno. Ja sam pro- 
šlog puta to kazao pa i sada izjavljujem, ali, doći, 
gospodo, na ovu katedru i početi obrazložavanje hit- 
nosti interpelacije na način: — »Ja sam govorio već 
ranije ovde o jednom provizionom pismu, ja mogu 
ako hoćete i sad da ga pokažem, imam i drugo pi- 
smo", — kako čini g. interpelant, —■ gospodo, tako 
se ne služi opštim interesima. (Odobravanje). Ako 
neko preko kakvog provizionog pisma zna za ma 
čiju krivicu i korupciju, on ima najelementarniju du- 
žnost korektnog čoveka da izađe sa imenima na sre- 
du, (Burno odobravanje i povici: Tako je!) da citira 
fakta, da optužuje van ovoga Doma i primi punu mo- 
ralnu odgovornost za takvu optužbu, da ide, dakle, 
na sud, a naši će sudovi za svakog onog, za koga se 
dokaže da ima krivice, učiniti Sto im dužnost nalaže. 
Ali, gospodo, ovako sumarno, ovako bezlično, ne- 
odgovorno operisati sai nekakvim »provizionim pi- 
smima« sa ove katedre, bacati krilaticu, koju će ele- 
menti, kojima nije do reda u ovoj zemlji, dočekati 
i razbacati po zborovima, što daie maha širokoj de- 
magogiji, koja u krajnjim konzekvencama šteti inte- 
resima države i naroda, koje mi ovde treba, gospodo, 
da zastupamo (Pljeskanje i odobravanje) — znači te- 
ško štetili državne interese. 

Gospodo, provi/.iono pismo, bar to nije vazduh, 
to je konkretno, i onda na sud sa takvim pismom, a 
sud će učiniti svoju dužnost prema svakome onome, 
koji se bude ogrešio o interese države. Ja to stano- 
vište Kraljevske vlade i OVOffa puta podvlačim i mo- 
lim svakog gospodina narodnog poslanika i svakog 
građanina ove države da vrši svoju dužnost, da uka- 
zuje na zloupotrebe, da imenuje krivce. (Odobrava- 
nje), ali na način kako je to u urednom društvu do- 
pušteno i onako da za svoje izjave, i tvrdnje ponese 
punu odgovornost. (Pljeskanje). 

Gospodo, kako Kraljevska vlada gleda na ove i 
slične stvari, treba da je dokaz gospodinu interpelan- 
tu Fakait kako je postupila u ovom pitanju. Kraljev- 
ska vlada je odmah iza budžetske diskusije tako reći 
Formirala jednu komisiju, čijem ličnom sastavu, kako 
i sam g. interpelant veli, nema ništa da primeti sem 
to, da je taj visoki funkcioner za koga ništa ne kaže, 
bio pomoćnik, kome? — prošlome Ministru, a koga 
je današnji Ministar odredio za pretsednika. I to tre- 
ba da je ' »diskvalifikacija« za toga kvalifikovanog 
tehničkog funkcionera i za to treba da se sumnja da 
će komisija pod njegovim pretsedništvom i sa ovak- 
vim ličnim sastavom doneti odluke koje ne mogu da 
zadovolje radoznalost g. interpelanta, jer je toj ko- 
misiji stavljeno u dužnost da ispita sva poslovanja, 
da ispita sve pogreške u radu, da ispita sve prilike i 
okolnosti, da ispita sva plaćanja koja su vršena i da 
podnese Ministru izveštaj o rezultatu toga rada. Na 
osnovu toga rezultata g. Ministar će izići pred nas 
i onda će se ceniti kakav je taj izveštaj, je li on dovo- 
ljan i pruža li on dovoljno garantije za zaštitu intere- 
sa državnih i narodnih i u kome pravcu treba uputiti 
istragu ako to treba; i ako ova kuća ne bude zado- 
voljna, znače ona svoju dužnost da daljim sretstvima 
zatraži da zaštiti interese državne i narodne. A dotle 

je običan red, kad je jedna stvar pred sudom, a ova je 
stvar pred komisijom, koju je g. interpelant nazvao spe- 
cijalnim izbranim sudom, i dužnost svih nas da sačeka- 
mo rezultat toga izviđanja i isledenja, i kad ta stvar 
dođe, onda ćemo mi govoriti o tome je li ona izvršila 
svoju dužnost i ima li kod resornoga Ministra i Kra- 
ljevske vlade i trunke sumnje da hoće da ide za tim 
da ma koga štite; ali, da li do koga ima moralne kri- 
vice i da li Uri viče uopšte ima, ne možemo to ras- 
pravljati na osnovu inžinjerskih duela i ne može ova 
kuća ovde to suditi, jer se to ima suditi redovnim 
putem na osnovu svestrano prikupljenog materijala, 
a naše je da politički pozovemo na odgovornost sve 
one koji bi sprečavali, da se do toga dođe. A to nije 
slučaj, jer je Kraljevska vlada povodom prve inter- 
pelacije izvršila svoju dužnost formiranjem komisi- 
je, koja če pred mas i celome svetu izneti ovo pi- 
tanje onako kako ono u stvari stoji. (Odobravanje 
i povici; Tako je!) 

Gospodo, g. interpelant pita: »Ko je s preduzi- 
mačem Lozingerom u ime naše države pregovarao 
i ko je i posle kakve procedure nasu državu obave- 
zao prema ovome preciuzimaču?« 

Jeste, sve to i odgovor na ovo pitanje dobićemo 
kad komisija svrši svoj posao i to ne u frazama 
nego sa pozivom na akta, numere, brojeve, potpise 
i imena i onda ćemo znati u čemu je stvar. A ja bih 
mogao na ovo pitanje odgovoriti da ja o svemu to- 
me ništa ne znam. Kad komisija iznese materijal zna- 
ću i ja i interpelant. 

Gospodin interpelant dalje pita: »Zašto su ovo- 
me preduzimaću unapred izdate menice s određenim 
rokovima, bez vezivanja njihove isplate za izvršenje 
ugovorom predvidenih radova?« 

Gospodo, možda bih ja u ovom izlaganju bio 
kraći da ne nazirem kod g. interpelanta, da preko 
ovoga pitanja treba da napravi, neka me koregira 
ako nije tako, jednu makar najudaljeniju aluziju na 
potpisnika tih menica od strane države. Ako bih ja 
ipak tačno umotravao tu njegovu tendenciju onda 
sam opravdan. Sto se ovako duže zadržavam na ovoj 
stvari. 

U trećoj tačci g. interpelant pita: »Po čijem Je 
»nalogu« ondašnji zastupnik Ministra finansija pot- 
pisao ove i ovakve menice?« 

Gospodo, g. interpelant pita po čijem je »nalo- 
gu?« Nijedan Ministar pa sledstveno nijedan zastup- 
nik Ministra ne radi po nalozima nego radi po duž- 
nosti i nadležnosti, radi po odlukama Ministarskog 
saveta, radi na osnovu zakona1. I ja sam uveren da 
je taj dotični zastupnik Ministra finansija i u ovoj 
stvari izvršio svoju dužnost samo iz osnova koje 
sam citirao a ne po nečijem nalogu. Šta je g. inter- 
pelant pod rečju »nalog« mislio ne znam, ali tvrdim 
da su ti potpisi učinjeni i izvršeni. G. interpelant je 
i sam tehničko lice "i sam je poslovan čovek, koji 
se ovakvim pitanjima i stvarima bavio i njima inte- 
resovao, pa sigurno zna da potpisivanje menica nije 
početak stvaranja obaveze, nije stvar kojom se za- 
sniva obaveza, već je momenat koji rezultira iz svr- 
šenih fakata i svršenih činjenica, koje dolazi kao 
sledstvo svega onoga. Sto je dotle merodavno, bilo 
zakonom, bilo preko odluka Ministarskog saveta 
zaključeno. Da bi pomogao g. interpelanta da na- 
đemo toga zastupnika Ministra finansija, ja ću mu 
reći ako on to ne zna; ja sam bio taj. {Miloš Dra- 
gović: Zar Vi umete da potpisujete menice?) 

Vrlo dobro je upao g. Dragović: »Zar Vi umete 
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da potpisujete menice?« Zbilja ovim je kazao jednu 
Cačnost: ja teško i slabo potpisujem menice i može 
poslanik koji je upao da bude uveren, da sam pri- 
likom potpisivanja tih menica, te menice i tu stvar 
sa sto strana razgledao i da toga momenta nisam imao 
podataka i saznanja da je u tome momentu jedan 
veliki državni interes nalagao da i ja kao zastupnik 
Ministra finansija te menice potpišem, mislim da će 
mi verovati i g. inlerpelant da ili ne bi lako potpi- 
sao. Ali, gospodo, kad je u razvoju stvari po lome 
pitanju — da li ima do koga krivice, sačekaćemo i 
videćemo — došlo do toga, da menice koje država 
garantuje treba da idu na protest i da se na taj na- 
čin držami kredit dovede u pitanje, ja kao zastup- 
nik Ministra finansija učinio sam što sam najbolje 
mogao da na osnovu postojećih zakona i odluka Mi- 
nistarskog saveta makar i kao zastupnik Ministra 
finansija, te menice potpišem, i ako ja, kad zastupam 
nekoga od gospode kolega u resoru, znam gta je 
smisao zastupanja, i radim samo one poslove, koji 
ne trpe odk-ganja do povratka dotičnoga Ministra 
A ako sam tada potpisao, znači da bi puštanjem me- 
nice na protest državni kredit došao u pitanje, te 
som ja samo tako i pod tim okolnostima mogao te 
menice potpisati i dobro sam uradio što sam ih pot- 
pisao. 1 ako se g. interpelant interesuje svim lim o- 
kolnostima koje s: ni smatrao za dužnost da iznesem, 
ja držim da će po datumima i aktima i na drilgi na- 
čin moči da dođe do saznanja svih ovih istina 

Gospodo, ir. interpelant kaže: komisija radi. U 
kojoj je fazi i šta radi ovaj izbrani sud, kako on 
radi, u kojoj je fazi njegov rad i kako reagira na 
nastojavanja Kraljevske vlade da u ovim stvarimo 
zaštiti državni interes a da opet i preduzimaču obez- 
bedi jednu solidnu zaradu, ja ne znam. Ako u toj 
akciji Kraljevske vlade protivna strana hoće da ope- 
riše sa diskusijom u Parlamentu pa očekuje da će 
U tom sporu moći da joj posluži kao argumenat da 
ostane kod takvih zahteva i da tako postavi i moj govor 
ako joj to treba da bude argumenat daše odbrani onda 
protivna strana stoji na slabim цг.мата. Ako moj 
govor treba da bude argumenat da se odbrani od 
ustupaka koje treba da učinim, ako se zaista tako 
mnogo zaradilo, a u današnjim prilikama ugovori 
se prave i primenjuju tako da onaj koji plaća ne 
preplaćuje, jer je danas teško platiti i redovne oba- 
veze a kamo li previsoke i nemoguće procente zara- 
de. Ako protivna strana mina ništa drugo za od- 
branu do budžetsku diskusiju, onda će ona sigurno 
izgubiti  spor. 

Ja ne mogu, gospodo, da propustim ovu prili- 
ku, da, dajući ovoj odgovor g. intorpalantu, ne u- 
molim ga da ako ima ma kakvih podataka i ma ka- 
kvih saznanja ma o čijoj krivici, ne štedi nikoga. Ne- 
ka on te podatke, ako ih ima uputi komisiji koja ovu 
stvar ispituje, a može s tim imenima i ovde pred 
nas da izađe, i sa faktima koje ima, a može i sva- 
koga da tuži sudu, jer u našoj zemlji ima suda. Samo 
ja vas molim, gospodo, da štedimo naše opšte in- 
terese koji mogu da budu dovedeni u pitanje, ako mi 
i/, dana. u dan počnemo sami sebe da prelstavljamo 
u ovako crnim bojama a ne izlazimo pri tom i sa 
dokumentima. 

Ja molim Narodnu skupštinu da me ne razume 
rdavo i da mi ne zameri kad kažem da ja ne znam 
da li nisu u pre-šestojanuorskom Parlamentu kratka 
pitanja i dugačke interpelacije i neprelaženje na dnevni 
red satima i danima i neparlamentarne upadice i lične 
uvrede i dobacivanja u ovoj kući s jedne i s druge 

strane, da li sve to nije mnogo doprinelo onim ža- 
losnim scenama i onoj tragediji koja se u Narodnoj 
skupštini odigrala. (Pljeskanje). 

Prema prednjem Kraljevska vlada ne prima tra- 
ženu hitnost. 

Pretsednik dr. Košta Kumanudi: Ima reč radi lič- 
nog objašnjenja g. Lazar Radivojević. 

Lazar Radivojević: Gospodo poslanici, ja ne bi 
došao na ovu govornicu da nisam lično potenciran 
od strane predgovomika, interpelanta g. Misirl'ća, 
Ali pre nego što bi, gospodo, izneo izvesne stvari, 
koje smatram za dužnost da treba da kažem, ja, go- 
spodo, apelujem na Pretsednika Narodne skupštine 
tla se ne diskvalifikuje ova govornica i da se od ove 
govornice, gospodo, ne stvara jedna čitaonica, gde 
često ulica  piše govore pojedinim  poslanicima. 

Po poslovniku, gospodo, zabranjeno je u Skup- 
štini da pojedini narodni poslanici čitaju svoje go- 
vore. Međutim, gospodo, ovde se redovno dešava da 
se ti govori čitaju. 1 ne samo to, gospodo, nego se 
često u stenografske beleške stavljaju čak i nepro- 
čitani govori, tako da izvesni ljudi koji su tangirani 
nemaju, gospodo, mogućnosti da reagiraju na ovakva 
tvrđenja. 

G. Misirlić, koji je podneo interpelaciju u pogle- 
du Lozingera, trebao je da ima malo više strpljenja i 
da sačeka rezultat one komisije i najzad rezultat reči 
jednog novog Ministra saobraćaja, koji nije ni u 
kom slučaju vezan prema svima onim ugovorima i 
prema svima poslovima. 

Najzad još jedna stvar, gospodo. G. Misirlić 
imao je razloga da pričeka rezultat rada te komisije, 
imao je razloga da pričeka iz tih motiva, što je g. 
Misirlić optužen krivično kod suda za zloupotrebu 
izvesnih dokumenata i za klevetu. Kakav je moralan 
prestiž, gospodo, jednog kritičara i jednog narodnog 
poslanika koji i za zloupotrebu ove govornice odgo- 
vara pred redovnim sudom? 

On ima dužnost da se opere pre nego što je po- 
kušao da kritikuje unapred jednog bivšeg ministra. 
Ja ne bežim od odgovornosti za sve one poslove ko- 
je sam ja radio kao Ministar saobraćaja. Imaćemo za 
to prilike, gospodo, kada dođe na dnevni red inter- 
pelacija, koju je podneo g. Andra Stanič. Ja žalim 
što nisam mogao prošli put da intervenišem-, jer ni- 
sam ČUO ceo govor g. Andre Staniča, pošto sam pro- 
šli put na jedan nekorektan način potenciran. Ima pri- 
like, kada dođe ta interpelacija na dnevni red, da 
postavimo svakoga na svoje mesto, da vidimo ka- 
kvog su karaktera ti ugovori, da vidimo kakva je si- 
tuacija bila pri zaključenju, da vidimo odluke i od- 
povornosl i drugih resornih ministara u zaključenju 
tih ugovora i da vidimo put kojim će se poći i, naj- 
zad, ako hoćete, da raspravimo i sva ta proviziona 
pisma i sve ono što je pratilo zaključenje tih ugo- 
vora. 

Ja sam siguran, gospodo, da nema ni jednog 
provizionog pisma koje se odnosi na mene, a o mom 
materijalnom položaju ja mogu svakom dali računa; 
sigurno je još da medu lim imenima moje ime ne- 
ćete  naći. 

Pretsednik dr. Košta Kumanudi: (>. Pretsednik 
Ministarskog saveta nije primio hitnost za ovu inter- 
pelaciju. Stavljam Narodnoj skupštini pitanje da li 
prima hitnost? (Ne prima). Hitnost nije primljena. 
Izvolite čuti dalje interpelacije. 

Sekretar Milan Mravlje (saopštava): G. Jovan 
Misirlić, narodni  poslanik,    upućuje interpelaciju na 
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g. Pretsednika Ministarskog saveta o izjavi advokal \ 
g. Bolijea pred parlamentarnom anketnom komisijom 
u Parizu, da je Staviski sa kompanjonom Boajeom 
vršio razne poslove i u Jugoslaviji i traži da joj se 
prizna prvenstvo  (Vidi  prilog). 

Pretsednik dr. Košta Kumanudi: Ima reč g. Mi- 
sirlic da obrazloži traženo prvenstvo. 

Jovan Misirlic: Gospodo narodni poslanici, nije 
mi prvina da ovde govorim improvizo, niti sam prvi 
koji je počeo da čita. Razlog što ovo činim ovaj je. 
Ja sam jednom uputio hitanje na g. Pretsednika 
Skupštine, zašlo se u stenografskim beleškama do- 
daje ili briše, ili neverno predstavlja, pa čak i faisi- 
fikuje? Za dokaz neka vam posluži prešla, budžetska 
debata, ,1a sam ispravio u biltenima sve stenpgrafske 
beleške, međutim, izvolite ih sravniti i videćete da 
one ne odgovaraju pravim a naročito ona mesta« koja 
su tugaljiva, osobito po vladu i pojedine ministre. 

Pretsednik dr. Košta Kumanudi: G. poslanice, iz- 
volite govoriti o hitnosti. 

Jovan Misirlic (nastavlja): Kad je g. Pretsednik 
vlade bio tako ljubazan da mi na mnoga pitanja da 
objašnjenje, ja bih ga molio da mi kaže zašto beži 
od parlamentarne anketne komisije i da mi na to 
pitanje odgovori. Ja sam kazao da se ovde krije po- 
litička pozadina i ne treba da mi se tu rebri sa svo- 
jim izjavama i bivši Ministar saobraćaja. 

Pretsednik dr. Kosla Kumanudi: G. poslanice, 
nije sada reč 0 vašoj prvoj  interpelaciji. 

Jovan Misirlic (nastavlja): Meni je g, Pretsed- 
nik vlade dao prava da mu odgovorim a v' mi sad 
oduzimate  lo pravo?! 

Pretsednik dr. Košta Kumanudi: Molim Vas dr- 
žite se Poslovnika. 

Jovan Misirlic (nastavlja): Ja ću se osvrnuti n.> 
obrazloženje moje interpelacije. (Glasovi: Nemojte 
čitati govor!) Nisam ja počeo da čitam, ovde su go- 
spoda Ministri uveli čak i čitanje njihovih ekspozea, 
a već da ne govorim o narodnim poslanicima. U to 
se neću upuštati! Kad mi se ograničava vreme da sa- 
mo 5 minuta imami prava da govorim, nemoguće mi 
je sve koncizno da izložim, jer ja nisam g, Laza Ra- 
divojević, on to može, a ja, eto, ne mogu! (Graja). 
Francuski je narod ustao energično da očisti onaj 
Šljam koji se bio skupio oko Staviskove mafije. Par- 
lamentarna anketa otkriva nemilosrdno sve saučesni- 
ke ove prljave afere, koja je pretila da otruje zdrav 
organizam velikog francuskog naroda. Međutim, dok 
se to radi u Francuskoj, kod nas se afera o ugovori- 
ma za građenje železnica, u koju je upleten preko 
svojih agenata i zloglasni Staviski, pokušava na sve 
načine da zataška. 

Svi francuski listovi u svim brojevima od 4 maja 
ove godine doneli su izjavu advokata Bolijea pred 
istražnim sUdijom, da je Staviski imao zajedničke po- 
slove sa poznatim nam Boajeom u Jugoslaviji. To 
znači, da je Staviski zajedno sa Boajeom zaključio 
sa jugoslovenskom državom poslove za preko pola 
milijarde dinara, a sada je svima jasno da je ta ma- 
fija Stavisko.^a bila u isto vreme i špijunska centrala. 

Čast našeg naroda i njegov najviši interes im- 
perativno nalažu da se utvrdi tačno, ko je doveo Boa- 
jea u Jugoslaviju i ko su mu bili ortaci? 

Ja sam U Narodnoj skupštini izrieo da su Boajea 
doveli članovi bivšeg preduzeća Lazara Radivojevića, 
da su se uortačili sa njim i kao takvi zajedno zaklju- 
čili sa Ministrom g. Lazarom Radivojevićem ugovor 
o građenju železnica od preko pola milijarde dinara! 

Ovo ima, gospodo, da se utvrdi samo putem jed- 
ne parlamentarne ankete koja jedino može da ispila 
ove okolnosti pod kojima je. ovaj ugovor zaključen. 
Ova anketa ima da ispita i putovanje u Pariz Mini- 
stra saobraćaja g. Lazara Radivojevića, kao i to da 
li se on sastajao u Parizu sa Boajeom ili ne. 

Ta anketa ima da ispita, čijom je intervencijom 
izmen jen ugovor sa Boajeom u njegovoj najvažnijoj 
klauzuli, kojom je prilikom g. Boaje oslobođen o- 
snovne kaucije protivno postojećim zakonima, i na 
koji se način jedan nevažeći ugovor Oglasio za važe- 
ći! Ko je taj koji je ovu zloupotrebu izvršio. 

Ja sam ovde u Skupštini pokazao overen prepis 
jednoga ugovora po kome se ima isplatiti jednom 
palanačkom inžinjeru 3,200.000.— dinara, kada se no- 
vac bude primio od preduzeća »Lid« koje je bilo u 
ortakluku sa Boajeom. a i danas sa »Baiinjolom«. 

Ovo su očigledni dokazi jedne teške afere, koji, 
ako se bude zataškavala, ubiće moral i obeshrabriće 
sve poštene državne činovnike i građane ove zemlje, 
jer će to biti najbolji dokaz da razne mafije i gang- 
steri mogu učiniti sve zloupotrebe i da im niko ništa 
ne može. 

U interesu je baš vas poslanika iz većine da ovu 
trulež izbacite iz zdravo"- organizma našeg naroda, 
jer ako to ne učinite, može nam ceo društveni pore- 
dak, pa i sama država doći u pitanje. Podupirajući 
Vladu vi nosite i sami punu odgovornost pred naro- 
dom za njena dela i zato ja tražim hitnost za ovu 
moju interpelaciju da bi se stvari otvoreno iznele i 
da bi se našlo što pre leka ovoj teškoj bolesti što 
se zove korupcija. 

Pretsednik dr. Košta Kumanudi: Ima reč Pret- 
sednik Ministarskog saveta g. N'ikola Uzunović. 

Pretsednik Ministarskog saveta Nikola T. Uzuno- 
vić: Ja, gospodo, moram povodom ovoga drugog 
slučaja još jače da naglasim kako smo mi u stanju 
da izgubimo meru i kod optužaba i kod davanja 
ocena o pojedincima i o stvarima. Vi ste čuli gospo- 
dina interpelanta, i iz onoga što je napisao videli ste 
pitanja koja postavlja a nikakve argumente; nikakva 
dokumenta on ne iznosi. Ja sam očekivao da će go- 
spodin inferpelant jutros u svojoj reči ukazati na ne- 
ka fakta, na neke činjenice i ljude koji su u vezi sa 
Staviskim, umesto toga mi smo čuli samo jedno gene- 
ralisanje i inkriminisanje bez ikakvog osnova, i ja vas 
molim da vi procenite od kakve štete može biti ova 
ko postupanje i dovođenje u vezu naših državnih po- 
slova, ne znam zašto i po kome osnovu s tom aferom 
u Parizu i s lim famoznim Staviskim. Umesto da nam 
pruži fakta i elemente, on ovako pruža priliku ljudi- 
ma koji ne žele dobro našoj zemlji da na osnovu 
neozbiljne optužbe dovode našu zemlju u vezu sa 
tim  imenom. 

Kolika je od toga šteta, gospodo, ja aoelujem 
i na g. interpelanta, kad hladno sudi o ovoj stvari, 
kad ne gleda pred sobom samo partijske i političke 
protivnike, da gleda javni interes koji treba da leži 
na srcu i njemu, iako je na levici. 

Pita me g. interpelant: »Je li mi poznata izjava 
data pred visokim forumom Anketne komisije fran- 
cuskog parlamenta"? 

Nije mi, gospođo; poznata. (Pljeskanje) Ja prvo 
slabo znam francuski, a drugo nemam tako mnogo 
vremena da pratim u detaljima šta se u toj aferi ta- 
mo radi. 

Dalje g.  interpelant pila: „Ako  mu je poznata, 
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je li Kraljevska vlada što preduzela da pronađe i is- 
pita ispravnost ovih poslova, pošto je u Francuskoj 
već utvrđeno da se Staviski u svima svojim poslo- 
vima služio prevarama, uz pomoć istaknutih poli- 
tičkih ličnosti? Ovo u toliko pre, što smo se u bu- 
džetskoj debati već zabavili jednim delom rada u na- 
šoj zemlji ovoga g. Boajea". 

Ja ovo prvo, gospodo, ne razumem, a u koliko 
razumem odgovaram da ništa taKode o ovome ne 
znani i da Kraljevska vlada u ovom pravcu nije ni- 
šta radila, niti ima potrebe, niti hoće da radi, (Burno 
pljeskanje) dok se jasno na ozbiljan način ne ukaže 
barem na okolnosti koje u sebi sadrže makar i naj- 
udaljeniji osnov sumnje, da u tim tragovima možemo 
nešto pronaći. 

Dalje g. interpelant pita: „Ako Kraljevskoj vladi 
nisu poznati poslovi varalice Staviskog u našoj zem- 
lji, je li ona voljna da te poslove iznađe i ispita nji- 
hovu ispravnost, kao i to, šta misli preduzeti radi 
zaštite interesa naše države, koji su ovim poslovima 
oštećeni, pošto varalica Staviski nije ni znao, ni 
umeo da radi pošteno i ispravno." 

Gospodo, još jedan interesantan detalj. G. inter- 
pelant pita: „Hoće li Kraljevska vlada saopštiti Na- 
rodnoj skupštini imena jugoslovenskih državljana, 
koji su bili u poslovnim vezama sa Staviskim, Boa- 
jeom i ostalim njihovim agentima, bilo posredno, bilo 
neposredno?" 

Gospodo, ako sam dobro čuo maločas, gospodin 
je pored ovih poslova u toj stvari video, jesam li do- 
bro čuo ne znam, i delo špijunaže. Onda je, gospodo 
njegova dužnost tim jasnija i tim veća da, ako ovako 
gleda na ove stvari, i ako zna imena tih jugosloven- 
skih državljana, koji su sa tim Staviskim radili ove 
nedopuštene poslove i špijunažu vršili, ja ga pozivam, 
tražim od njega, upravo apelujem na njega, da sve 
što zna iznese nadležnim vlastima i organima, da na- 
du te koji su sa Staviskim špijunirali u našoj zemlji! 
Ali ako to u najkraće vreme ne učini da povuče sve 
konzekvence koje traži ovako jedna neopredeljiva op- 
tužba, koja bi mogla da ima rdavih posledica ako bi 
joj zdrav razum našega naroda hteo da pokloni pa- 
žnju. (Burno pljeskanje). Prema prednjem Kraljevska 
vlada ne prima traženo prvenstvo za ovu interpela- 
ciju. 

Pretsednik dr. Košta Kumaiuidi: Ima reč g. La- 
zar Radivojević radi ličnog objašnjenja. 

Lazar Radivojević: Gospodo, postoji izvesna di- 
ferencija između interpelacije i obrazloženja interpe- 
lacije od strane g. Misirlića. U obrazloženju interpe- 
lacije on je izneo izvesne momente, na koje, gospo- 
do, smatram za dužnost da reagiram, zbog toga što 
sam lično tendenciozno pomenut. Jer, gospodo, da bi 
se stvorio utisak kako su ovi građevinski poslovi ra- 
đeni, ja moram da napomenem ovo, da je 1929 go- 
dine u Ministarstvu građevina, kod ondašnjeg Mini- 
stra građevina, g. Filipa Trifunovića, u čiju je nad- 
ležnost onda bila Direkcija za građenje novih želez- 
nica, da je onda raspisan po odluci Vlade na osnovu 
jednoga prioritetnog programa, i to je usvojeno od 
svih faktora, jedan međunarodni konkurs za izgrađi- 
vanje izvesnih železničkih pruga. 

'Na tome međunarodnom konkursu javile su se 
8 firmi. Od tih firmi dale su dve firme svoju najpo- 
voljniju i konkretnu ponudu. Te firme su bile: So- 
sijeteEuropen i Ldmond Boaje, oiuhi član francuskog 
Parlamenta. Ministar građevina, formirajući jednu 
komisiju od ondašnje Direkcije za građenje, pregle- 

dao je sve ponude, i ocenjujući sve uslove, koje su 
pojedine firme podnele, ta komisija je konstatovala, 
da su najpovoljniji ponuđači Edmond Boaje i Sosijete 
Europen, da su cene koje su ta preduzeća i te firme 
podnele takve prirode, da odgovaraju cenama sa ko- 
jima su naša preduzeća izvršivala poslove. Predlažući 
to, g. Filip Trifunović kaže u aktu upućenom g. Mi- 
nistru finansija, da treba samo da se utvrde opšti u- 
slovi i da treba da se utvrde finansijski uslovi. Doc- 
nije je formirana jedna komisija u Ministarstvu fi- 
nansija, koja je takode dala svoje mišljenje o svima 
tim ponudama. Prelazom Direkcije za građenje u nad- 
ležnost Ministarstva saobraćaja, ja sam sva ta pita- 
nja i sve ponude i predlog g. Trifunovića podneo po- 
novo pred Komitet Ministara i pred Ministarski sa- 
vet. Gospodo, ha osnovu izveštaja komisije, rezul- 
tata konkursa i na osnovu svih ostalih fakata doneo 
je definitivnu odiuku Komitet u pogledu toga, koja 
preduzeća treba da se uzmu u obzir, koje ponude tre- 
ba akceptirati i sa kojim preduzećima treba zaklju- 
čiti definitivne ugovore. Takav je istorijat rada za 
građenje pruga u pogledu Batinjola, u pogledu Ed- 
monda Boajea i u pogledu Sosijete Europen. Zaklju- 
čenje i izmena ugovora Lozinger nije izvršena u re- 
soru saobraćaja. 

Sve ovo što se docnije otkrilo o Edmondu Boa- 
jeu svedoči najbolje o tome, koliko je dobro učinila 
naša administracija, što je stajala pred alternativom: 
ili raskid ugovora ili prenos ugovora na Batinjol. Na- 
ša administracija odlučila se za prenos ugovora na 
Batinjol, i dobro je učinila jer je dobila garanciju za 
faktičko izvršenje ugovornih obaveza od jedne so- 
lidne firme. Pitanje kvaliteta poslova, pitanje cena, 
pitanje finansijskih, tehničkih uslova i pitanje štete, 
to će se definitivno raspraviti kad dođe taj materi- 
jal na dnevni red s obzirom na primljenu hitnost 
interpelacije. A ovako, gospodo, unapred, pre no što 
se celokupan materijal pripremi, podnošenje ovakvih 
interpelacija, samo prejudicira.definitivno rešenje i 
diskvalifikuje ceo predmet, koji treba da bude ozbilj- 
no pretresen i ocenjen u Parlamentu. Koga je Boaje 
imao za ortaka i da li je imao ortake, nisam ispitivao. 
{Jovan Misirlić: Molim za reč, gospodine Pretsedniče, 
radi ličnog objašnjenja). 

Pretsednik  dr.   Košta  Kumanudi:  Nemate  reč! 
(Jovan Misirlić: Protestvujem što mi se ne da reč!) 

Gospodin Pretsednik Ministarskog saveta nije 
primio traženo prvenstvo za ovu interpelaciju. Pitam 
Narodnu skupštinu: Prima li traženo prvenstvo. (Ne 
prima!) Prvenstvo nije primljeno. Izvolite čuti dalje 
interpelacije. 

Sekrciarr Milan Mravlje (čita): G. Mita Dimitrije- 
vić, narodni poslanik, uputio je interpelaciju na g. 
Ministra šuma i rudnika o neisplaćivanju radničkih 
zarada od strane uprave rudnika »Bogovina« i traži 
da joj se pri/na prvenstvo. 

' Pretsednik dr. Košta Kumanudi; Ima reč g. Mita 
Dimitrijević da obrazloži traženo prvenstvo. 

Mita Dimitrijević: Gospodo, moja interpelacija 
motivisana je samo jednom pravednom željom, da je- 
dan veliki broj radnika od 850 ljudi već 8 meseci ne 
prima platu u sumi od 1,300.000 dinara. Završavam 
svoj govor ovim, što upućujem molbu, da g. Ministar 
šuma i rudnika nade puta i načina da bedno stanje 
radnika u tome rudniku koje je inače nemoguće po- 
stalo, reši ha koji bilo način: bilo isplatom od po- 
vlastičara, koji su bili do sada ili od onih povlastiča- 
ra, ha koje je rudnik prenet, a to je od Ferdinanda 
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Cramberga i Metalurgijskog društva »Peuaroja«. In- 
teres je da pomažemo, da bude što manje besposlice, 
a tamo gde ima nešto zarađeno više je nego greh 
neisplaćivati. 

Pretsednik dr. Košta Kutnanudi: Pošto nadležni 
g. Ministar nije prisutan, to se ue može sada rešavati 
0 prvenstvu ove interpelacije. Izvolite čuti dalje in- 
terpelacije. 

Sekretar Milan Mravlje (čita): Narodni poslanik 
g. dr. Marko Kožul podneo je interpelaciju na Mi- 
nistra unutrašnjih poslova o postupanju g. sresko^ 
načelnika u Metkoviću prema g. dr. Bjelovučiću, 
advokatu i traži da joj se prizna prvenstvo. (Vidi 
prilog). 

Pretsednik dr. Košta Kumanudi: Ima reč g. na- 
rodni poslanik dr. Marko Kožul, da obrazloži traženo 
prvenstvo. 

Dr. Marko Kožul: U srezu Metković boravi dr. 
Nikola Bjelovučič, bivši sudija i bivši državni odvjet- 
nik, sada u penziji. S tim se čovekom, gospodo na- 
rodni poslanici, postupa kao sa robom. Tako i f,rlasi 
moja interpelacija. 

Naime, toga čoveka na svakom mestu, u javnom 
lokalu ili u njegovoj kancelariji kao i u njdgovom 
stanu ,deset do dvadeset puta obilaze oružnici i agen- 
ti policijski, premeću ^a lično, svlače sa nje^a robu, 
pretražuju ,L,ra, a da nikada taj čovek do sada nije 
bio ni policijski ni sudski kažnjen. 

Na dan 8. VI. o. g. u 3 sata 20 minuta popodne 
nalazio sam se u kupeu U razreda voza koji ide iz 
Metkovića za Mostar. Dr. Nikola Bjelovučić stupio 
je k meni u voz — putovao je do Gabele. Najedanput 
su se stvorili pred vozom dva oružnika, od kojih je 
jedan ušao u kupe i naredio dr. Bjelovučiću da sa 
sebe skine kaput. On je mirno svukao kaput sa sebe 
i strpljivo čekao. Pretražili su mu kaput, ali u njemu 
nisu našli ništa. Drugi je nalog bio da svuče cipele. 
On je svukao i cipele, pretražili su te cipele, ali ni u 
njima nisu našli bombe, te je on cipele ponova obu- 
kao. Zatim su ga još lično pretražili i konačno pustili. 
Orožniku je naredio jedan narednik da ga prati do 
Gabele. 

Ja sam upitao dr. Bjelovučića šta se sa njime do- 
godilo. On je meni, gospodo, u žalosti, to je čovek 
koji je već izgubio sve, rekao: Ovako mi se dokada 
deset do dvadeset puta dnevno i, kaže, žalio sam se 
Banu, žalio-sam se vlastima, ali ništa ne pomaže. Ne 
ostaje mi ništa, nego da se selim iz ove zemlje i da 
napustim svoju rodnu grudu, jer mi je dodijao život. 

Ne znam, da li je g. Ministru unutrašnjih poslova 
sve ovo poznato, ,1a sam u najboljoj nameri ovo uči- 
nio i molim g. Ministra da u interesu naše administra- 
cije i ugleda naše zemlje, naredi, da se ova stvar is- 
pita. Mislim da je hitna, zbog to^a što je to stvar 
takve prirode da je ovaj čovek u stanju da sebi i 
život oduzme, a ne treba zaboraviti da ima ženu i 
troje dece. 

Pretsednik dr. Košta Kunianudi: Ima reč Mini- 
star unutrašnjih poslova, da se izjasni u ime Kraljev- 
ske vlade o traženom prvenstvu. 

Ministar unutrašnjih poslovn Živojin Lazić: Go- 
spodo, dopustite mi da naglasim, da ne stoji u istini 
činjenica koju je g. govornik naveo i prema kojoj 
bi taj gospodin, o kome je reč, bio besporočan i da 
nikada nije kažnjavan. Prema podacima kojima ja ra- 
spolažem on je više puta bio kažnjavan i poznat je 
kao čovek koji deluje protiv državnog i narodnog je- 
dinstva. S obzirom na ono što je g. interpelant izneo, 

da se prema njemu izuzetno postupa i da ga svaki 
čas pretresaju, ja ću Izvideti i rel'erisati o tome Na 
rodnoj skupštini, a u ime Kraljevske vlade izjavljujem 
da primam hitnost podnete interpelacije. 

Pretsednik dr. Košta Kumanudi: Gospodin Mini 
star  je  primio   prvenstvo   za   podnetu   interpelaciju 
Prima li Narodna skupština? (Prima) Objavljujem da 
je prvenstvo primljeno; Izvolite čuti dalje interpela- 
cije; 

Sekretar Milan Mravlje (čita): G. Miloš Dragovićj 
narodni poslanik, upućuje interpelaciju na g. Mini- 
stra unutrašnjih poslova o prezaposlenosti porodice 
Paštrović u Splitu i traži da joj se prizna prvenstvo. 
(Vidi prilog). 

Pretsednik dr. Košta Kumanudi: Ima reč g. Miloš 
Dragović, da obrazloži traženo prvenstvo interpe- 
lacije. 

Miloš Dragović: Gospodo narodni poslanici, tra- 
žim hitnost za ovu interpelaciju koju sam podneo iz 
ovih razloga. 

Kod Kraljevske banske uprave u Splitu zaposlen 
je kao kontraktualni činovnik inžinjer Manfred Pa- 
štrović sa 3500 dinara mesečnih prinadležnosti. On ne 
radi ništa, kancelarije nema, jedino mu je zanimanje 
da učvršćava narodno i državno jedinstvo preko Ju- 
gOSlovenske nacionalne stranke, za koju svrhu stav- 
lja mu se na raspoloženje i banski automobil, a po 
katkad se taj njegov put i nagrađuje i honoriše ne- 
kim dnevnicama, na koje kao honorarni banski či- 
novnik ima prava, pošto je u građevinskoj struci. Taj 
gospodin u isto vreme je i banski većnik i ako je 
nemoguće da bude jednovremeno i činovnik Banske 
uprave i banski većnik, jer on kao banski većnik ima 
prava da kontroliše izvršenje banovinskog budžeta, 
da kritikuje politiku banske uprave i da stavlja svoje 
predloge na bana i na načelnika Tehničkog odeljenja. 

Pored toga, gospodo, porodica Paštrović malo je 
i prezaposlena, jer odmah tu kod sreskog načelnika, 
soba do njegove kancelarije, radi i njegova sestra 
kao državni činovnik. Ako, gospodo, hoćemo da sle- 
dimo, dajte da štedimo svi i svugde. Mi imamo danas 
akademski obrazovanih ljudi koji lutaju po ulicama, 
ne mogu da nadu mesto niti imaju sredstava za naj- 
elementarnije potrebe životne, a ovde imamo jednu 
porodicu koja, blagodareći blagonaklonosti Ministra 
g. dr. Andelinovića, uživa pune privilegije. Zbog toga 
bih molio da ovu stvar uzmete kao hitnu i ovoj mojoj 
interpelaciji priznate prvenstvo. 

Pretsednik dr. Košta Kumanudi: lina reč g. Mi- 
nistar unutrašnjih poslova da se izjasni o hitnosti. 

Ministar unutrašnjih poslova Živojin Lazić: Go- 
spodo ,ova stvar, koju je g. interpelant izneo, nije po 
svojoj važnosti i prirodi takva da bi o njoj trebalo 
hitno raspravljati u ovome Domu. Zbog toga ne mo- 
gu primiti hitnost. 

Pretsednik dr. Košta Kumanudi: G. Ministar nije 
primio traženo prvenstvo za ovu interpelaciju. Prima 
li Narodna skupština prvenstvo za ovu interpelaciju? 
(Ne prima.) Prvenstvo nije primljeno. 

Izvolite čuti dalje interpelacije. 
Sekretar Milan Mravlje (saopštava): G. Miloš 

Dragović, narodni poslanik, upućuje interpelaciju ni 
g. Ministra prosvete o premeštajima i progonu uči- 
telja i traži da joj se prizna prvenstvo. (Vidi prilog). 

Pretsednik dr. Košta Kumanudi: Ima reč g. Miloš 
Dragović da obrazloži traženo prvenstvo za ovu in- 
terpelaciju. 

Miloš Dragović: Gospodo, narodni poslanici, uzeo 
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sam kao podlogu za ovu interpelaciju konkretne slu- 
čajeve koji se dešavaju sa premeštajem učitelja. U 
izbornom srezu g. dr. Andelinovića, odlukom g. Mi- 
nistra prosvete od 5 maja o. g., preme.štcni su učitelji 
Ante Milošević iz Gornjeg Muca sa suprugom učite- 
ljicom i Fulgosi Renot, učitelj u Donjem Muču. Ja 
nemam prava, i neću da se upuštam u ovlašeenja i 
prava g. Ministra prosvete, ali bih želeo da se pre- 
meštaj ovih učitelja, koje sam naveo u interpelaciji, 
za koju tražim hitnost, objasni. 

Premeštaji učitelja na kraju školske godine do 
sada nisu bili uobičajeni, jer se tada učitelji ocenjujr. 
za svoj rad u školi. S druge strane, premeštaji učite- 
lja, ako su krivi, dmaju jednu svoju proceduru, koja 
se sprovodi puteni istrage, pa se o tim premeštajima 
mora da sasluša i mišljenje disciplinskog veća. Ovde 
toga nema: ti ljudi nisu premešteni po kazni nego 
po potrebi službe. Najinteresantnije je to da li g. Mi- 
nistar smatra učitelje i učiteljice državnim činovnici- 
ma, koji uživaju zaštitu važećih zakona, ili ih smatra 
kao ljude nižega ranga i kalibra da može sa njima 
raspolagati kad hoće i kako hoće i kako nade za 
shodno. 

Gospodo, danas, kad Kraljevska vlada nastoji da 
uvede štednju, našao se pobuđen g. Ministar prosvete 
da vrši premeštaje učitelja na račun toga državnog 
budžeta. Ja ne mogu da razumem da se baš ti učitelji 
premeštaju krajem školske godine bez ikakve pret- 
hodne ili objektivne istrage nego se to radi na obične 
intervencije bilo vas narodnih poslanika ili gospode 
ministara. A naročito je to interesantno da su ti uči- 
telji pripadnici Jugoslovenske narodne stranke, dakle 
zakonom odobrene stranke, ,i zbog toga su ih i po- 
stigli ovi premeštaji. 

Međutim, gospodo, ako Jugoslovenska nacional- 
na stranka smatra da su državni činovnici obavezni 
da stupaju u njene redove, neka se to javno kaže a 
da ljudi ni krivi ni dužni ne stradaju i dalje zbog 
ćefova ljudi iz redova Jugoslovenske nacionalne 
stranke. {Ministar fizičkog vaspitanja naroda dr. Gr- 
gur Anddinović: To je sudbina!) 

Ja znam, gospodine Ministre, da je sudbina i to 
da vaš brat kao činovnik Centralnog presbiroa sedi 
u Splitu a treba da je u Njujorku, i prima platu U 
dolarima. Vidite kako sudbina ima dva kraja po shva- 
tanju gospodina Ministra. (Ministar fizičkog vaspita- 
nja naroda dr. Grgur Andclinovič: Nije tačno!) Jeste. 
Sedeo je u Splitu 3 godine a pre dva meseca je oti- 
šao na dužnost. 

Prctscdnik dr. Košta Kumanudi: Gospodine po- 
slanice nemojte da razgovarate sa g. Ministrom. 

Miloš Dragović (nastavlja): Kad ovde iznesemo 
konkretne slučajeve i nezakonite radnje pojedinih 
žandarma, onda g. Ministar unutrašnjih poslova stane 
na to gledište da prethodno stvar proveri. 

Prctscdnik dr. Košta Kumanudi: Vi ne govorite 
0 hitnosti vaše interpelacije nego o drugoj temi 

Miloš Dragović (nastavlja): A kad se radi o pre- 
meštaju pojedinih učitelja onda nema milosti i nije 
potrebna nikakva istraga. Iz toga vidite da je rang 
žandarma ispred ranga učitelja. Ja mislim da se tim 
putem ne služi ni naciji ni državi, jer ti vaspitači na- 
roda moraju da imaju bar toliko sigurnosti u svome 
radu da se na ovakav način ne ponižavaju do skota. 
Radi toga tražim hitnost za ovu interpelaciju i molim 
Narodnu skupštinu radi tih ljudi, koji rade na narod- 
noj prosveti, da primi hitnost. 

Prctscdnik dr. Košta Kumanudi: Ima reč g. Mi- 
nistar prosvete da se izjasni 0 traženom prvenstvu. 

Ministar prosvete dr. Ilija šumenkcvić: Pre no 
što se izjasnim o traženoj hitnosti, smatram /a duž- 
nost da povodom govora g. predgovornika učinim 
samo nekoje primedbe. 

Gospodo, premeštaja učitelja bilo je vrlo malo. 
Od toga ogroman broj, najveći broj vršen je po mol- 
bama {Miloš Dragović prigovara), 

Prctscdnik dr. Košta Kumanudi: Opominjem vas 
na red, g. Dragoviću. 

Ministar prosvete dr. Ilija Šumcnković (nastavlja): 
U koliko se premeštaji vrše po potrebi službe, vrše 
se, s obzirom i isključivo na rad dotičnog nastavnika 
u školi i sredini u kojoj živi. Nikakav partijskp-poli- 
tički momenat nije igrao, ne igra i neće igrati ulogu 
u tim premeštajima. Koliko sam mogao videti, a ja 
sam ovu interpelaciju dobio tek sinoć, — što se ini- 
cijative i predloga za ovaj premeštaj tiče, mogu 
da izjavim na primer što se tiče premeštaja učitelja 
MiloSevića, inicijativa je došla od Banske uprave sa 
razlozima, koji su u aktima izneti a nikakvih par- 
tijskih političkih momenata nije tu bilo. 

Ovo gledište i ovakav stav Ministarstva prosvete 
poznato je svoj gospodi poslanicima. Premeštaji su 
vršeni prvo po molbama, drugo po disciplinskim pre- 
sudama i u krajnjem slučaju po onome pravu koje 
Ministar ima po zakonu, kad interesi službe to za- 
htevaju. (Žagor na levici). Posle ovoga izjavljujem 
da ne mogu prihvatiti predlog za prvenstvo ove 
interpelacije. 

Prctscdnik dr. Košta Kumanudi: Gospodin Mini- 
star prosvete nije prihvatio prvenstvo interpelacije. 
Prema tome stavljam na glasanje, da li prima Na- 
rodna skupština traženo prvenstvo? (Ne prima.). Ob- 
javljujem da Skupština nije primila prvenstvo. 

Gospodo narodni poslanici, vi ste svi svedoci, 
da je Pretsedništvo Narodne skupštine sa prećutnim 
pristankom Narodne skupštine primenjivalo Poslov- 
nik najliberalnije i najšire, pa je odredbe, koje se 
odnose na zahtev o prvenstvu interpelacija proširilo 
odredbama iz Poslovnika, koje se odnose na hitnost 
zakonskih predloga. Razlog je bio taj što je Pretsed- 
ništvo želelo da Narodna skupština bude potpuno oba- 
veštena pre no što bi i jednoj interpelaciji dala mesto 
ispred ostalih interpelacija. Razume se po sebi da su 
se samo one interpelacije, koje su u istini po svojoj 
prirodi hitne i po svom predmetu tako važne da 
zaslužuju da dođu na dnevni red pre ostalih, trebale 
da koriste ovom širokom pažnjom. Međutim, vi ste, 
gospodo, takode svedoci i toga da je vrlo često, mogu 
da kažem u većini slučajeva, a i današnji dan je služio 
kao dokaz, ova tolerancija i širokogrudost i Pretsed- 
ništva i Narodne skupštine bila zloupotrebljavana od 
velikog broja interpelanata. Zato je Pretsedništvo pri- 
nuđeno da i protiv svoje volje u buduće sa vašim 
pristankom primenjuje čl. 73 Poslovnika striktno i 
strogo onako kako glasi. (Pljeskatije). Izvolite čuti 
izveštaje gospode ministara. 

Sekretar Milan Mravlje (saopštava): G. Ministar 
unutrašnjih poslova izveštava, da će odgovoriti kad 
prikupi potrebne podatke na interpelacije narodnih 
poslanika: g. Svetislava llodere o postupku sreskog 
načelnika i žandarma prema pretsedniku opštine bar- 
ske; g. dr. Milana Metikoša o sekvestraciji javnih pri- 
hoda opštine Bosanska Dubica; g. dr, Ivana Lonca- 
revića o radu načelnika Sreza bjelovarskog; g. Mini- 
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star trgovine i industrije izveštava, da će odgovoriti 
kad prikupi potrebne podatke na interpelacije na- 
rodnih poslanika: g, dr. Milana Metikoša o Uredbi za 
zaštitu zemljoradnika; g. dr. Milana Metikoša o za- 
štiti novčanih zavoda; g. dr. Marka Kožula o radu 
francuskog društva »Dalmasien« u Šibeniku; g. dr. 
Milana Metikoša o uništenju obućarskih obrtnika ra- 
dom firme »Bata«. 

Pretsednik dr. Košta Kumanucli: Ovi se izveštaji 
primaju na znanje. Izvolite čuti zahteve za izdavanje 
sudu gospode poslanika. 

Sekretar Milan Mravlje (saopštava): G. Ministar 
pravde traži ovlašćenje za produženje krivičnog po- 
stupka protivu gospode narodnih poslanika: Mihaila 
Krstića za delo iz § 181 K. z.; dr. Milovana Grbe za 
delo iz čl. 52 54 i 60 Zakona o štampi; dr. Milovana 
Grbe za delo iz čl. 52 i ()0 Zakona o štampi; i Nikole 
Stajkovića za delo iz § 297 K. z. 

Pretsednik dr. Košta Kumanudi: Ovaj će se zahtev 
uputiti Imunitetnom odboru. Izvolite čuti otsustva 
gospode  poslanika. 

Sekretar Milan Mravlje (saopštava): G. Rasto 
Pustoslemšek moli za 8 dana otsustva radi hitnih do- 
maćih poslova, a g. Anton llajdinjak za 14 dana zbog 
bolesti. 

Pretsednik dr. Košta Kumanudi: Odobrava li Na- 
rodna skupština tražena otsustva. (Odobrava). Tra- 
žena otsustva su odobrena. 

Izvolite čuti molbe i žalbe. 
Sekretar Milan Mravlje saopštava sledeče molbe 

i žalbe: Miroslava T. Вајега; Milice i Radosave Jova- 
nović; Vladimira Pasteja; Krste V. Vukoviča; Sveto- 
lika Ilica; Nikole S. Rebrinovića; Dinka Beritića; dr. 
Stjepana Kašmira; Vojislava St. Milovanovića; Antu- 
na V. Karlovca; Vlaste Licula; Ilije P. Pejovića; Dimi- 
trija P. Beševiča; Milana Mitića; Mileve Antić; Tome 
Zegarca; Melanije Ivačković; Jeke Kurfist; Marije Đ. 
Jovanović; Zeke Kanmanoviča; Ljubomira Ajvaza i 
I )iaginje Debeljaković. 

Pretsednik dr. Košta Kumanudi: Sve pročitane 
molbe i žalbe uputiće se Odboru za molbe i žalbe. 

Prelazimo na dnevni red. Prva tačka dnevnog re- 
da je: Pretres izveštaja Odbora za proučavanje za- 
konskog predloga o izmenama i dopunama u Zakonu 
o državljanstvu od 21 septembra  1928 godine. 

Ima reč izvestilac ,t,r. dr. Ljudevit Auer. 
Izvestilac dr. Ljudevit Auer pročita izveštaj Od- 

bora, koji glasi: 

»NARODNOJ SKUPŠTINI 

Odbor za proučavanje zakonskog predloga o iz- 
menama i dopunama u Zakonu o državljanstvu od 21 
septembra 1928 godine, na svojoj sednici održanoj 
26 februara 1934 godine, proučio je upućeni mu za- 
konski predlog i našao je da se predložene izmene u 
ovom zakonskom predlogu mogu primiti, te mu je 
čast predložiti Narodnoj skupštini da izvoli primiti 
ovaj zakonski predlog. 

Odbor je za izvestioca odredio g. dr. Ljudevita 
Auera, narodnog poslanika. 

26 februara 1934 god. 
Beograd. 

Sekretar, 
dr. Šiine Prša, s. г. 

Pretsednik odbora, 
dr. Milenko Marković, s. r. 

Članovi: Marko Petrovič s. r., dr. Ljudevit Auer s. r., 
dr. Marko Kožul s. r., Iso Bogdanović s. r., dr. SI. 
Mihailovič  s.   r.,  Boško  Zeljkovič  s.   r.,  dr.  Stjepan 

Bačić s. r., Doka Ćirić s. r.« 

Pretsednik dr. Košta Kumanudi: Ima reč narodni 
poslanik g. Omer Kajmakovič. 

Omer Kajmakovič: Gospodo narodni poslanici, 
pred nama je predlog zakona o izmenama i dopu- 
nama u Zakonu o državljanstvu od 21 septembra 
1928 godine. U ovom zakonskom predlogu, gospodo 
narodni poslanici, radi se samo o produženju roka 
i o proširenju nadležnosti za podnošenje prijava onih 
lica, koja hoće da promene naše državljanstvo. Para- 
graf 55 ovoga zakona nije celishodan sasvim po pra- 
vilno shvaćene interese državne i nacionalne. U § 55 
ovog zakona kaže se da svi državljani, koji su stekli 
pravo državljanstva na teritoriji prisajedinjenoj po- 
sle Balkanskih ratova Kraljevini Srbiji i na teritonja- 
ma koje su prisajedinjene predašnjoj Kraljevini Crnoj 
Gori, mogu u izvesnim zakonskim rokovima da čine 
prijavu kod nadležnih prvostepenih vlasti. Ovaj za- 
kon produžava pravo da to mogu činiti i kod naših 
konzularnih i diplomatskih predstavnika i u vezi sa 
ovim produžava se rok do 1  novembra  1938 godjne, 

Gospodo, vi ćete mi dozvoliti da ja objasnim 
ovde pred vama, u koliko bi bilo potrebno, da se ovo- 
me zakonu dade tumačenje da primena njegova ne 
bi dovela do izvesnih zloupotreba na štetu prava gra- 
đana naše nacionalne zajednice. 

Ne srne se gubiti iz vida, a zakonodavac bi naj- 
manje smeo da učini, ono što je austrijska vlada uči- 
nila baš jednom sličnom zakonskom pogodnošću, ko- 
ju mi danas činimo, i uspela da raseli naš elemenat iz 
Bosne i Hercegovine. Krajem XIX veka i početkom 
XX veka, vi se sećate, gospodo,'da je u Bosni i 
Hercegovini postojala jedna velika nacionalna borba 
protivu Austro-Ugarske monarhije, borba koju su 
predvodili muslimani i pravoslavni Srbi. Da bi osla- 
bila naš nacionalni front prema sebi, austrijska vlada 
pokušala je sredstvom jedne vrlo lukave politike da 
muslimanski deo našeg naroda iz Bosne jednom za- 
konskom pogodnošću u vezi sa iseljavanjem ukloni iz 
otadžbine. Zbog toga, a ispred terora austrijskih vla- 
sti, stotine i stotine hiljada muslimanskih porodica 
iseljeno je iz Bosne. Oni su se otselili u Tursku. Po- 
što ti naši sunaradnici nisu poznavali turski jezik, 
prirodno je da su se zadržali na onoj teritoriji biv- 
še turske carevine, gde su živeli Srbi. Tako, gospodo, 
imate slučajeva da, na primer vrlo mnogo naših Jugo- 
slovena muslimanske vere ima u Južnoj Srbiji a vrlo 
mnogo njih, čak u kompaktnim masama, živi u onim 
krajevima, anektiranim 1913 godine od strane pre- 
dašnje Kraljevine Crne Gore. Ja bih molio g. Ministra 
unutrašnjih dela i molio bih Kraljevsku vladu da ovo- 
me zakonu, ovome § 55 ovoga zakona od 1928 go- 
dine dadu jedno tumačenje, da se iz tih krajeva 
mogu da sele samo nesloveni, čiji jezik nije jugoslo- 
venski. Dalje bih molio g. Ministra da ovome zakonu 
odnosno ovom § 55 da tumačenje u ovom smislu; u 
krajevima i na teritoriji koja je 1913 bila anektirana 
od predašnje Kraljevine Srbije, u krajevima gde živi 
jugoslovenski element u kompaktnoj masi, da ove za- 
konske odredbe ne budu primenjivane. 

Ja verujem, gospodo, da će Kraljevska vlada izići 
ovim mojim sugestijama u susret u formi jednog tu- 
mačenja koje će dati g. Ministar unutrašnjih poslova. 
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Potpretsednik Dragutin Kovačević: Ima reč g. Mi- 
nistar unutrašnjih poslova. 

Ministar unutrašrijih poslova Živojln Lazić: Go- 
spodo narodni poslanici, ja mislim da nema bojazni 
/a ono što je narodni poslanik g. Kajmaković izneb, 
kao da bi se muslimani naše krvi i Jezika mogli pod- 
vesti pod ove odredbe i tretirali kao oni koji to nisu. 
To nije slučaj i ja mo^u ovde izjavili da se muslimani 
naše krvi i jezika ne mo^'u podraznmevati pod ovom 
odredbom, koja je uostalom i dovoljno jasna, jer 
^lasi: Nesloveni koji su i t. d., dakle ovo se odnosi 
samo na neslovene, a muslimani naše krvi i jezika 
nisu nesloveni. 

Potpretsednik dr. Avdo Hasanbegović: Pošto se 
niko od g. g. narodnih poslanika nije javio za reč 
n načelnoj debati, to prelazimo na glasanje u načelu 
o ovom zakonskom predlogu. Izvolite saslušati pro- 
zivku. 

Sekretar ЛШап Mravlje proziva narodne posla- 
nike da glasaju i oni su glasali ovako: 

Glasali su »za«: Avramović Branko, Adić Ante, 
Aksentijević Aleksandar, Aleksić Košta, Alilovič Sa- 
čir, Andelinović Grgur Budišlav dr., Antunović Josip, 
Auer Ljudevit dr., Habamovič Jordan, Baljić Salih, 
Barać Branko dr., Benko Josip, Bogdanović Iso, Bo- 
žić Milan A., Borisavljević Strahinja, Brušija Radoslav, 
Bugarski Dragutin, Budišin Stevan, Bukvić Aleksan- 
dar, Varda Sever, Veličković Miladin, Veljković \'elj- 
ko, Vidaković Vitomir, Vidić Ješa dr., Vidović 
Bogdan dr., Vošnjak Bogumil dr., Vujič Dimitrije \ .. 
Vukićević Bogić dr., Gavrančić Oton dr., Gavrilović 
Branislav, davrilović Oto, Gajšek Karlo, Glavički Bo- 
židar, Grajič Pero, Grba Milovan dr., Grbić Emilijan, 
Grdić Vasiij, banilović Živko, Demetrović Juraj, l)ei- 
višić Đulaga, Dovezenski Jovan S., Dodić Aleksandar 
Taka, Drmelj Alojzij, Duboković Juraj, Durić Mihallo, 
Živanović Milan, Živančević Mihailo, jZivojinović Du- 
šan M., Zeljković Boško, Zemljić Jakob, Ivanišević 
Petar, Isakovič MUivoje Đ., Isakovič Mito, Jevremo- 
vić Dragoljub dr., Jevtić Zivotijfi, Jevtić Mihailo R., 
Jeličić Boža C., Jeremič Živojin, Jovan Andrija, Jova- 
nović Doka, Jbvićić Dobrosav, Kajmaković Omer, 
Katič Miloš, Kline Anton, Kovač Ante Lj., Kovačević 
Dragutin Karlo, Koman Albin, Kiamer Albert dr., 
Krejči Anton, Krstanović Pisto, Kujimdžič Andrija K., 
Kujundžič Bogoljub K., Kurtovič Vojko, Lazarevič 
Milovan M. Lazarević Todor dr., Lazarevič Teodo- 
sije K., LonČarević Ivan dr.. Lončar Stanko, Makar 
Dako, Maksimović Božidar, Malanćec Vlado dr., Mar- 
janac Simo, Markić Franjo, Marković Nikola, Matica 
Pavao, Malič Doka N., Miletič Vjekoslav dr., Milošc- 
vić Gavro, Milutinović Milinko R., Mitrović Ljubo- 
mir M., Mihailovič Ilija P., Mihailović Svetislav 'dr., 
Mravlje Milan, Mulalie Mustal'a A., Nedeljković Uroš 
P., Nikič Fedor dr., Nikodijević Arandel D., Nikolić 
Branko dr., Ninković Tripko, Njamcul Ranko dr., O- 
stojie liuro dr., Paleček han dr., Paranos Špiro F., 
Pahernik Franjo, Perić Matej dr., Perić Ninko dr., 
Petković Milan, Petovar Lovro, Petričič Živko dr., 
Pešie Milutin, Pivko Ljudevit dr., Pogačnik Viktor, 
Popović Dimitrije On., Popović Dobi ivoje Ger. dr., 
Popović Milan V., Popović Milan dr., Popović Sve- 
tislav dr., Praljak Nedeljko, Preka Nikola, Prekoršek 
Ivan, Princip .lovo. Prša Šime dr., Pucelj Ivan Lj., 
Radivojević Lazar Lj., Rajić Toša dr.. Santo Gavro dr., 
Sekulić Milan dr., Selič Joca M., Selmanovič Alija, Si 
mić Milorad, Sokolović Nikola, Spahić Vlado, Spin- 
dler  Vjekoslav,  Stažić  Josip,  Stanišić  Vladimir dr., 

Stanojević Dragomir M., Stanojević Milutin, Stevano- 
vić Živojin Ar., Stevanović Milan, Stepanović Milan 
R., Stefanović Ignjat, Stijić Milan dr., Stojadinović 
Miloslav dr., Stojković Milan D. dr., Stošić Stamenko, 
Tadić Giigorije dr., Teodorović Vojislav, Tomić Ignjat 
M. dr., Tonić Todor R., Topalović Milan, Trbić Vasi- 
lije, Trifunović Ljubiša, Trpković Stavra K., Oirić 
Dorcle, Lzunović Nikola T., Lrek Ivan, Lidaneević To- 
ma dr., Fizir Viktor, Hanžek Lavoslav dr., Hasanbe- 
gović Avdo dr. (pretsedava), Hribar Nikola, Hristić 
Bora, Cemović Filip, Cenkić Juraj dr., Corbić Branko, 
Šarković Tihomir, Sega Ferdo, Seltnić Dragić N., Se- 
ćeroN' Slavko dr., Šiljegovič Vladimir, Snajdar Franjo, 
Sumenković Ilija dr. 

OtSUtni: Antonijević Dušan, Arandelović Jovan, 
Banjac Ljubomir, Batinić Jozo, Bačić Stjepan dr., Be- 
širović Dimitrije R., Brkić Stjepan, Bunovič Milan, 
\ aljavec Stjepan, Vasiljević Stevan dr., Gospodnetić 
Franjo, Grubanović Milan, Gruber Franjo dr., Davi- 
dović Vitomir, Dimitrijević Mita, Dimitrijević Hadži 
Todor, Dobrović Milan S., Dobrovoljac Milan J., Do- 
šen Mirko dr., Dragović Miloš P., Drljača Branko, 
Dokič Pista, Dordević Vladimir, Elegović Ivo dr., Živ- 
ković Isidor, Živković Negosim dr., Zaharić Cedomir, 
Ivandeklć-Ivković Mirko dr., Ivančević Dušan, Ilić 
Sida-Milan dr., Janković Velizar dr., Jevtić Milutin AI., 
Jevtić Radovan, Jelić Milutin, Jovanović Aleksandar, 
Jovanović Jova, Kalamatijević Mihailo P-, Kacanski 
Stevan, Kešeljević Nikola dr,. Knežević Los ro. Kne- 
žević Stjepo dr.. Kožni Marko dr., Kojić Dragutin di., 
Kostić Dragutin dr., Kostić Milorad .1. dr.. Kraljević 
Dragan dr., Kral't Stevan dr.. Krstić Vladimir, Krstić 
Zarije, Krstić Milutin, Krstić Mihailo V., Krstić Simo, 
Kumanudi Košta dr., Kuntarić Ante dr., Kunjašić Joa- 
kim, Kurtovič Šukrija, Leušić Đuro dr., Lisavac Mla- 
den dr.. Lončar Ivan, Lukić Zivan dr., Lulić Petar, 
Maksimović Stjepan, Marinković Vojislav dr., Marjan 
Dum, Marković Velimir, Marković Milenko dr., Mar- 
ković Milorad P., Mastrović Ante F., Maceković Ma- 
tija, Mašić Marko, Metikoš Milan dr., Mijić Milan D., 
Miletić Vladislav, Milošević Mladen P., Milutinović 
Milorad D„ Misirlić Jovan T., Mitrović Jovan P. Mo- 
zor Hans dr., Nikić Nikola dr., Novaković Tode dr., 
Nuić Petar dr., Pavlič Alojzij, Parabućski Dorde, Pa- 
trnogić Ljubo, Perić Milivoje D., Perko. Dragutin V., 
Petrovič Marko, Pištelić Slavko A. dr., Popović Jet'ti- 
mije, Popović Košta dr., Pustoslemšek Pasto, Radić 
Lan, Radović Savo dr., Radonjić Miljan, Radonjić Mi- 
lan, Rako Janko dr., Rape Stane dr., Rorbaher Julijan 
dr.. Pužić Viktor dr., Savič Arandel P., Savić Sava V., 
Savković Ilija, Saračević Radenko, Smiljanić Toma 
dr., Soklć Miloje M., Spasović Vukašin, Srškić Milan 
dr., Stajkovič Nikola, Si,mir Amlra, Stepanov Milivoj, 
Strezović Krsta, Tešić Maksim, Tomić Jakob, Toro 
manović Hasan, Trbojević Uroš dr., Trkulja Stanko. 
Oirić Stevan, Ćuković Milan, Urošević Mirko 11., Dru- 
kalo Sergije, Fotirić Arsa, Hajdinjak Anton, Hodera 
Svetislav V., Cerer Anton, CipuševiĆ Melodije, ČO- 
hadžić llazim, Šiftar Stevan, Šurmin Đuro dr. 

(Posle glasanja) 

Potpretsednik dr. /V/do Hasanbegović: Izvolite, 
gospodo, čuti rezultat glasanja. Glasalo je u svemu 
174 narodnih poslanika i svi su glasali »za«. Prema 
tome je u načelu ovaj zakon primljen. Prelazimo na 
specijalnu debatu. PoŠto se niko nije javio za reč, to 
odmah prelazimo na glasanje. Glasače se sedenjem i 



XXXVI REDOVNI SASTANAK — 14 JVNA 1934. 

ustajanjem. Molim g, izvestioca da izvoli čitati para- 
graf po paragraf. 

Izvcstilac dr. Ljudevit Auer čita § 1. 
Potprclscdnik dr. Avdo Hasanbegovlć: Prima li 

Narodna skupština pročitani § 1? (Prima). Objavlju- 
jem da je pročitani §  1  primljen. Izvolite čuti dalje. 

Izvestilac dr. Ljudevit Auer čita § 2. 
Potpretsednik dr. Avdo Hasanbegovlć: Prima li 

Narodna skupština pročitani § 2? (Prima). Objavlju- 
jem da je pročitani § 2 primljen. 

Sa ovim je primljen ceo zakonski predlog po 
predlogu Odbora. Prelazimo na konačno glasanje. 
Molim g. sekretara da izvrši prozivku. 

Sekretar Milan Mravlje proziva poslanike da gla- 
saju i oni su glasali ovako: 

Glasali su »za«: Avramović Branko, Adič Ante, 
Aksentijević Aleksandar, Aleksić Košta, Alilovič Sa- 
čir, Aiulelinovič Grgur Budislav dr., Antunović Josip, 
Auer  Ljudevit  dr.,  Babamovic  Jordan,  Baljič  Šalili, 
Barać Branko dr., Benko Josip, Bogdanovič Iso, Bo- 
žić Milan A., Borisavljević Strahinja, Brušija Kadoslav, 
Bugarski Dragutin, Budišin Stevan, Bukvić Aleksan- 
dar, Varda Sever, Veličković Miladin, Veljković Velj- 
ko,    Vidaković   Vitomir,    Vidić   Ješa    dr.,    Vidović 
Bogdan dr., Vošnjak Bogumil dr., Vujić Dimitrije V., 
Gavrančić Oton dr., Gavrilović Branislav, Gavrilović 
Oto,  Gajšek  Karlo,  Glavički  Božidar,  Grajić   Pero, 
Grba Milovan  dr.,  Grbić Emilijan, Danilović Zi\ko, 
Demetrović Juraj, Dervišić Dulaga, Dovezenski Jovan 
S., Dodić Aleksandar Taka, Drmelj Alojzij, Duboko- 
vić Juraj, Durić Mihailo, Živanović Milan, 2ivančević 
Miliailo, Živojinović Dušan M., Zeljković Boško, Iva- 
nišević   Petar,   Isaković Milivoje D.,   Isakovič Mito, 
Jevremović Dragoljub dr., Jevtić Zivotije, Jevtić Mi- 
liailo R., Jeličić Boža C, Jeremić Živojin, Jovan An- 
drija, Jovanović Doka, Jovičić Dobroslav, Kajmako- 
vić Omer, Katić Miloš, Kline Anton, Kovač Ante Lj., 
Kovačević Dragutin Karlo, Koman Albin, Kramer Al- 
bert  dr., Krejči Anton, Krstanović Risto, Kujundžić 
Bogoljub K., Kurtović Vojko, Lazarević Milovan M., 
Lazarević Todor dr., Lazarević Teodosije K., Lončare- 
vić Ivan dr.. Lončar Stanko, Maksimović Božidar, Ma- 
lančec Vlado dr.,   Marjanac Simo,   Markić   Franjo, 
Marković Nikola, Matić Doka N.. Miletić Vjekoslav 
dr., Milošević Gavro, Milutinović Milinko R., Mitro- 
vić Ljubomir M., Mihailović Ilija P.j Mihailović Sve- 
tislav dr.. Mravlje Milan, Mulalić Mustafa A., Nedelj- 
ković Uroš P., Nikić Fedor dr., N'ikodijević Arandel 
I)., Nikolić   Branko dr.,   Ninković   Tripko,   Njamcul 
Ranko dr., Ostojić Đuro dr., Paleček Ivan dr., Para- 
nos Špiro !•"., Pahernik Franjo, Perić Matej dr., Perić 
Ninko .dr.,  Petković Milan, Petovar Lovro,  Petričić 
Živko dr., Pešić Milutin, Pivko Ljudevit dr., Pogačnik 
Viktor,   Popović  Dimitrije   On.,   Popović   Dobrivoje 
Ger. dr., Popović Milan V., Popović Milan dr., Popo- 
vić Svetislav dr., Praljak Nedeljko, Preka Nikola, Pre- 
koršek Ivan, Princip Jovo, Prša Širne dr., Pucelj Ivan 
Lj., Radivojević Lazar Lj., Rajić Toša dr., Santo Gavro 
dr., Sekulić Milan dr., Selić Joca M., Selmanović Alija, 
Simić Milorad, Sokolović Nikola, Spahić Vlado, Spin- 
dler Vjekoslav, Stažić Josip, Stanišić Vladimir dr., Sta- 
nojevi'ć Dragomir M., Stanojević Milutin, Stevanović 
Živojin  Ar., Stevanović Milan, Stepanović Milan R., 
Stefanović Ignjat, Stijić Milan dr., Stojadinović Mi- 
loslav dr., Stojković Milan D. dr., Stošić Stamenko, 
Tadić Gligorije dr., Teodorović Vojislav, Tomić Ignjat 

M. dr., Tonić Todor R., Topalović Milan, Trbić Vasi- 
lije, Trifunović Ljubiša, Trpković Stavra K., Čirić 
Dorde, Uzunović Nikola T., Drek Ivan, Fidančević To- 
ma dr., Fizir Viktor, Hanžek Lavoslav dr., Ilasanbe- 
gović Avdo dr. (pretsedava), Hribar Nikola, Hristić 
Bora, Cemović Filip, Cenkić Juraj dr., Corbić Bran- 
ko, Šarković Tihomir, Šega Ferdo, Šelmić Dragić N., 
Šećerov Slavko dr., Šiljegović Vladimir, Šnajdar Fra- 
njo, Šumenković Ilija dr. 

Otsutnl: Antonijević Dušan, Arandelović Jovan, 
Banjac Ljubomir, Batinić Jozo, Bačić Stjepan dr., Be- 
širović  Dimitrije  R.,  Brkić  Stjepan,  Bunović Milan, 
Valjavec Stjepan, Vasiljević Stevan dr., Vukićević Bo- 
gić dr., Gospodnetić Franjo, Grubanović Milan, Grdić 
Vasilj, Gruber Franjo dr., Davidović Vitomir, Dimi- 
trijević Mita, Dimitrijević lladži Todor, Dobrović Mi- 
lan S., Dobrovoljac Milan Lj., Došen Mirko dr., Dra- 
gović Miloš P., Drljača Branko, Đokić Rista, Dorde- 
vić Vladimir, Elegović Ivo dr., Živković Isidor, Živko- 
vić  Negosim   dr.,   Zaliarić   Čedomir,  Zemljić  Jakob, 
Ivandekić-lvković  Mirko   dr.,     Ivančević  Dušan,   Ilić 
Srda Milan dr., Janković Velizar dr., Jevtić Milutin 
Al., .levtić Radovan, Jelić Milutin, Jovanović Aleksan- 
dar, Jovanović  Jova,  Kalamatijević  Miliailo  R.,  Ka- 
ćanski Stevan, Kešeljević Nikola dr.. Knežević Lovro, 
Knežević Stjepo dr., Kožul Marko dr., Kojić Dragutin 
dr., Kostić Dragutin dr., Kostić Milorad J. dr., Kra- 
ljević Dragan dr., Kraft Stevan dr.. Krstić Vladimir, 
Krstić Zarije, Krstić Milutin, Krstić Mihailo V., Krstić 
Simo,   Kujundžić  Andrija  K.,   Kumanudi  Košta  dr., 
Kuntarić Ante dr., Kunjašić Joakim, Kurtović Šukrija, 
Leušlć Đuro dr., Lisavac Mladen dr.. Lončar Ivan, Lu- 
kić Živan dr., Lulić Petar, Makar Dako, Maksimović 
Stjepan, Marinković Vojislav dr., Marjan Đuro, Mar- 
ković Velimir, Marković Milenko dr., Marković Mi- 
lorad P., Mastrović Ante F., Matica Pavao, Maceković 
Matija, Mašić Marko, Metikoš Milan dr., Mijić Milan 
1)., Miletić Vladislav, Milošević Mladen P., Milutino- 
vić Milorad D., Misirlić Jovan T., Mitrović Jovan R., 
Mozer Hans dr., Nikić Nikola dr.,  Novaković Tode 
dr., Nuić Petar dr., Pavlič Alojzij, Parabućski Dorde, 
Patrnogić Ljubo, Perić Milivoje D., Perko Dragutin 
V., Petrovič Marko, Pištelić Slavko A. dr., Popović 
Jeftimije, Popović Košta dr., Pustoslemšek Rasto, Ra- 
dić Ivan, Radović Savo dr., Radonjić Miljan, Radonjić 
Milan dr., Stajković Nikola, Stanić Andra, Stepanov 
lijan dr., Ružić Viktor dr., Savić Arandel P., Savić 
Sava V., Savković. Ilija, Saračević Radenko, Smiljanić 
Toma dr., Sokić Miloje M., Spasović Vukašin, Srškić 
Milan dr., Stajković Nikola, Stanić Andra, Stepanov 
Milivoj, Strezović Krsta, Tešić Maksim, Tomić Jakob, 
Toromanović   Hasan,   Trbojević   Uroš   dr.,   Trkulja 
Stanko, Ćirić Stevan, Čuković Milan, Urošević Mirko 
II., Urukalo Sergije, Fotirić Arsa, Hajdinjak Anton, 
Ilodera Svetislav V., Cerer Anton, Cipušević Melodi- 
je, čohadžić Hazim, Šiftar Stevan, Šurmiu Đuro dr. 

(Posle glasanja) 

Potpretsednik dr. Avdo Hasanbegovlć: Gospodo, 
izvolite čuti rezultat glasanja. Konačno je za ovaj za- 
konski predlog glasalo 168 narodnih poslanika ii svi 
su glasali »za«. Prema tome je ovaj zakonski predlog 
primljen konačno i biće na osnovu čl. 64 Ustava upu- 
ćen Senatu na dalji nadležan rad. (Pljeskanje). 

Gospodo, ja ću sa vašim pristankom današnju 
sednicu da zaključim. Za  iduću sednicu dnevni  red 



biće nastavak današnjeg cinevnbg reda sa dodatkom 
tačke 8: Pretres izveštaja Odbora za proučavanje za- 
konskog predloga o konvenciji unificiranog zakono- 
davstva. Prima li Narodna skupština ovaj dnevni red? 
(Prima). 
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Iduća sednica održaće se sutra u  10 časova pre 
podne sa ovim primljenim dnevnim redom. 

Sednic.i je zaključena u 12,10 Časova; 

ПР И ЛO 3 и 
МИИИСТАРСТВО   ФИНАНСИЈА 

КРАЉЕВИИЕ  ЈУГОСЛАВИЈЕ 
Одељење државног рачуно- 

водства н буџета 
Др. 83100 

II 
8 јуиа  1934 год. 

у Београду. 

Господипу 
ПРЕТСЕДНИКУ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ 

Господине 11ретседннче, 
1 la основу  чл. 63 Устава Краљевпне Југосла- 

впје n § 51 Закоиа o пословном реду у Народиој 
скупштииИ) a iro овлашћењу Његовог Величаиства 
Краља, датс-м ми Његовим Указом од 19 маја ic«e 
године, част ми je доставити Вам, са потребпнм 
прилозима, предлог закона o државном 1)ачуповод- 
ству, с молбом за даљи законски поступак. 

У прплогу под ./1 част M.i je поднети Вам 
оригинални Указ Њ. В. Крал^а од 19 маја о. г. бр. 
23241/1. 

Изволите, Господино Претседниче, прпмпти и 
овом приликом у>вер*ење o мом одличном пошто- 
ван>у. 

Др. Милорад Ђорђевић, с. р. 
Мнпистар фпианспја, 

МИ 
АЛЕКСАНДАР 1 

no милости Божјој н волјИ иар1одиој 
Краљ Југославије 

Ma предлог I lamer Мппистра фннаисија, a no саслушан.у Ilamor Мивистарског оавета, ре- 
шили смо н решавамо: 

Оилатћује се Ham Мпписгар финанспја да МОЖе na оспоиу чл. 63 Устава подиетп Иародној 
скупштини иа решење: 

Предлог закопа  o  државном   рачуноводс тву. 
Иаш  Мпннстар  фш^ансија нека изврши   овај Указ. 

19 маја 1934 годиие 
у Београду. 

Мпнистар финансија, 
Др. Милорад Ђорђевић, с. р. 

АЛЕКСАНДАР, с. р. 

ПРЕДЛОГЗАКОНА 
o 

ДРЖАВНОМ  РАЧУНОВОДСТВУ 
с a 

ЕКСПОЗЕОМ  МИНИСТРА  ФИНАНСИЈА 

ЕКСПОЗЕ  МИНИСТРА  ФИПАИСИЈА 
0 ПРЕДЛОГУ ЗАКОНА () ДРЖАВНоМ РАЧУНОВОДСТВУ 

ОПШТЕ НАПОМЕНЕ 
У овим општим папомепама изиеке се главпе 

идеје и иачела којима се руководпло при изради 
нопог прсдлога закона o државном рачушоводству 
нарочито с погледом на матерпјал којим се pacno- 
лагало. 

Taj матерпјал се cacnojao пз: 
a) прнмедаба на Закон o државпом рачуповод- 

СТ11У, добивених од свпх министарстаоа, државних 

иадлештлва, фниапсијскнх диракцпја n ДрЖавниХ 
Привредних предузећа и установа; 

б) крпмедаба комора и прпврсдпих орпани- 
зација у земљи; 

в) закона o државном рачуновоДству Францу« 
ске, Немачке, Италије, Чехословачке и Аустрије; 

r) државпнх буџета Фратцуске, Немачме, Ита- 
лије, Чехословачке и Аустрнје. 

Цео овај матерпјал се средпо и свестрапо npo- 
учио и na оонсву нсгог се дошло до констатација и 
увсрења, која су служила за идеје водил.е ирн из- 
ради повог предлога закона o државном рачуно- 
водству. 

Из поменутог обпмиог материјала, којп je 
прикупл»еи од стране Министарства финашгија; 
констатоване су многобројпе и no својој суштипи 
различите примсдбе u замеркс mi садаши Закон 
o државном рачуповчдству. Све се ове примедбе 
могу у главном поделити на дае главне групе. Ha 
замерко, са псправпим схватањем o особеном зча- 
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чају иостојећег Закона и његовим стварним недо- 
статцима, које се замерке i\iory квалификовагги као 
оправдане и умесне, и на примедбе којс врло често 
сдају недовољно познавање материје самог закона 
и замерке које сам закон као такао у потпупости 
не заслужује и којс се, следствеио тпме, могу ква- 
лификовати као нвоправдане и неумесне. 

I 
I le улазећи у анализу оправдаиих примгдаба 

мањег значаја, које су као такве усвојане, мавне 
оправдане замерке своде се у главном на ИЈвесне 
недостатке, или бол^е речено, на извесне неподу- 
дарности са приликама које данас владају у др- 
жавној адмииистрацији и могу се опет са сбојс 
стране поделити на тр1и важније примедб3. 

Прва, сматра да je саданЈИ Закон o државном 
рачуноводству непотпун. Познато je наиме да je 
Краљевска Влада још 1911 године ангажовала јед- 
ног француасог стручњака за преуређеи1С наше фи- 
нансијске адиинистрације, lio инструкцијама тога 
стручњака поднете су биле у тој години тсмељле 
измсие ii допуне Закона o држазном рачуиовод- 
сгву од (i марта 1910 који je био израНен по углелу 
H.I француски ii белгијски закон J државном рачу- 
ii()ii,);u'Tuy a доцнпје проширсн и допуљен. Прописк 
садањег Закона садржавају скоро текстуелно мно- 
ге одредбе фраицусцог закона. Како nak laj закон 
обухвата VOTIUITC јавно газдинство, поред држав- 
nor и самоуправио, a домаћи само државно, и како 
се mije МОГЛО из појмљивих разлогл у потиуиости 
преиети (900 параграфа) и применити једа« закон 
друге земље, то je сасвим разумл.нпс, mro je сада- 
њи закон у миогкм важним пнтањима, која у пот- 
пуности спадају у iberoB делокруг, urna ; непотпун. 

I beroiiii прописи,    писапи за ирилнке и нормално 
време у екоиомском погледу, мо1ли су битм :^адо- 
вољавајући за • тадашње државнс потребе. Осло- 
бођењем  и уједињењем државне потребе су no- 
стале увећане и многобројиије, њеиа имовирз о- 
бимиија и разноликија, a када се узму у обзир још 
п дашшње аромењене екон^мске прилике, jaci.o 
je, дз садањи законски проиисн нису у могућности 
да свима тим потребама и приликама „дговоре о- 
нако, како то данашња модерна администрац^ја за- 
хтева. Овај недостатак морао je биги до сада от- 
клањан  разким допунама  или чисто админизтра- 
тнвним мерама и ако je познато, да све те мере 
никад no могу имати ону ефимасшст, коју један 
потпуки закон са свима својим атрибугима и ја- 
спо одређени(м делокругом може да пружи. Замер- 
ке п примедбе o непотпуности садаљег закона у 
целости су усвојене и уложено je доста труда да 
се и.егов оби.м прошири и употпуии, уношењем у 
nnmi предлог свих потребних елемената как > с по- 
гледом  на  данати.е  стање  државне  адмкнистра- 
ције гако и с погледом на задатке модерне држа- 
ве каква je иееуми.иио наша. Водило се нарочито 
рачуиа o оиом потребном одаосу између послбва- 
n.a лржавне админиетрације n државне привреде 
Koju je посве недостајао у садањем закону, као 
mro иедостају и важии проиисн o рачуноводној и 
благајиичкој   служби,  o  државној   имовиин,  o  у- 
прављању и  руковању њоме као и o пословању 
имовином државпнх фондова и  заклада. Руково- 
ђени оиим идејама, параграфз 1 новог предлога за- 
коиа,  избегаилјујш  формалну дефиницију,  решио 
je miran,е надлежности закона o државном Јгачу- 

аоводству, одређујући H^eroB делокруг и целокуп- 
ну материју на коју се одиоси. У смислу § 1 нови 
предлог се дели поред уводиих и прелазних иаре- 
ђења на шест засебшгх глава са 245 параграфа и 
то: 1) o државном буџету, 2) o рачуноводсгау и 
благајничкој служби, 3) o уговорима, 4) o држав- 
ним привредним предузећима и установама, 5) o 
државној нмовнни и 6) o надзору и контроли. 

/1,пуга примедба која се чпни садањем Закопу 
o државиом рачуноиодсгоу, састоји се у томе, mro 
се баш услед [вегове пепотпуностн, важни његови 
прбписи налазе тако рећи разбадани ио разним 
специјалним закоии.ма, (фииаиеијским закоиима, 
Закону o продужењу важности одредаба фин. за- 
а<оиа, Закону o радњама итд.) уредбама, правил- 
иицима и многобројним решен.има, другим речима, 
што његове важне одредбе нису сконцентрисане 
иа једном месту, како no уосталом у једној сре- 
ђеној администрацији треба да буде. Последнца 
тога су наравно честе пропивречности у прописи- 
ма који треба да регулишу једну те иету материју. 
1! ona замерка, као и ирва, има своје историјско 
објашњење. Немогућношћу преношења целог 
француског закона у домаћи закон, као и евенту- 
а (не омашке које су се могле при одабира1Бу и 
гхрилагођаваљу страних текстова показати, створе- 
на су ме.:та честим одредбама у закону, да he Ми- 
нистар финаноија прописати пргВвилнике за: њего- 
во nsBpmeibe. A ти правилннци у ствари требали 
су да допуие закон. Неиси од тих правилника про- 
писани су, алп за многе одредбе није' то учињено 
ни до данас, или у колнко' je учињено, one се иа- 
лазе у разиим решењима која дају тумачење не- 
јасним закоиским иропнсима. Сем тога, те правил- 
пике je прописивао no каткад и други a не Мини- 
стар финансија, те се на тај иачип сигуација у ово- 
ме домену финансијске администрације само no- 
горшала. Позкагго je, да су одредбе садаљег Зако- 
па мењане закоиима, којима ни у ко.м случају тај 
делокруг no својој суштини ne припада и не само 
то, него су те одредбе у неподобним законима у 
neliiimi случајева протнвне n духу n ипву сада- 
n.er Закона o државпом рачуповодству. Meocnop- 
IU', да je већ сама no себи оваква ситуацкја изн- 
ск1жала mro скорију и моренитију реформу. Из- 
рађујући пови предлог, обратила сг нарочита паж- 
n.a на ову оправдашу замејжу садањем Закоиу, да 
се сви ти прописи који се налазе у специјалним nui 
фииансијским законима, као n npumen којн су 
од битне и осповпе вредности и ва-кпостп, a нала- 
зе се у разним правплпицпма, решењима итд. — 
прикупе, престилизују, среде и ставе на одгова- 
рајуће место у новом предлогу. Онемогућујући mi 
тај начии п.ихово важење у законима који ne спа- 
дају у делокруг ове материје, односно здређујући 
тим прописима ону важност коју onu no CBOJIOJ су- 
пптшп и заслужују. 

ТреКа оправдана замерка, која се чини сада- 
њем Закону o државном рачуноводству јесте ti., 
mro je on у многим својим прописима нејасан, mro 
Другим речима пема одређену n јаспу гермпполо- 
гпју. Да паведемо еамо пеколико примера падо- 
хват у прилог ове оправдане замерке. Речи као 
mro еу: буцет, предрачун; расход, кредит, издатак; 
дотација, субвенција, помоћ; »адметач, уговорач, 
такмичар, предузимач, лиферант итд. у оадашњем 
Закону или су синоними невешто употребљени плп 
п.млјУ јасно одређен гаојам, Члан 3 садањег Закбна 
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у почетку гласи: »Државии буџет састављен je из 
финансијсмог закона и буџета прихода и расхода . 
Свакако, да појам буџета није јасно одређен, иако 
гтојам предрачун исто тако постоји у садаг-вем За- 
кону пгго се види из чл. 9 који гласи: »Свако ми- 
иистарство no својој струцн саставља прецрачун 
прихода и расхода нтд.«, док je у чл. 3 употр^бљеи 
израз буџет прихода и расхолп, дОтле je у чл. 9 
за истн појам уп^требљен израа предрачун при- 
хода и расхода. Нијансирање које je свом поделом 
изведено иамеђу једних прихода и расхода n дру- 
гих, гвакако да не одговара потреби и јасном ппј- 
му речи »буиета«. У новом предлогу, реч »буиет« 
ЗНЗЧИ јсдап скупни општи појам, који у себи са- 
држи два глаена елсмепта који га сачињавају и 
то: фниансијски закпи u предрачун (§ 12). Пред- 
рачуи са своје страис зиачи само рачуиски део 
буџста. Уз § 19 новог предлога моји гласи: »Сумс 
[кжшане у предрачуну расхода престављају кре- 
днте одобрене за задовол>ен>е расхода изазпапих 
једном држаоном потребом«, — jacno je одре1)ена 
разлика између појма »расход« и појма »кредпт«, 
која разлика у садањсм закону није јасно подву- 
чена, што наравпо даје могућиост нејаоној и не- 
подобној употреби истих. Појам дотације у иои^м 
преддогу озџачује мредите моји сс предвиђају у 
расходима, ради покрића губитака предвиђених у 
продрачуиима државних прирредних предузећа и 
устаиова као и кредите за расходе државних при- 
носа самоуправиих тела, без обзнра да ли су ти 
расходн усгановљени законом или ne (§ 32). Док 
je до сада овај појам скоро увек сштран пдентич- 
ним ca појмом субвенција или помоћи, дотле у BO- 
BOM предлогу рсч »субвепција« значи: помоћ при- 
ватним удружеп.пма и разним устаиовама које вр- 
inc послове од опште користп. Најиптересаптиији 
je пример неодређеносги у термииологији садањег 
закона наведепн Јгазивп код уговора и набавака o 
чему ће бпти речи доцпије. 

Друга врста корекције v овоме омислу учи- 
њена je код пазпва »рачунополашач«. Сматра се, 
лa je no салањем Закону појам рачунополагача су- 
Binire oninnpaii и расплшгут na велики број лица и 
да je услед тога у пракси га.ма одговоппо"т рачу- 
нополагача често пута доведена v питање. Све рад- 
n.e побројане у чл. 62 садањег Зак-она, повлачо со- 
бом велпкп број лица. моја се сматрају за рачуио- 
полагача, као н.пр. шсфови рачуноводства, реви- 
зорн, контролори. благајвици, режисери, магацпо- 
нери итд. Сматрајући да ie одговорност миого ефи- 
каснија, кал.а je ona усредсређеиа у што мап.п број 
лица, повп предлог предпиђа за рачунополагача са- 
мо ono лице, које ie надлежио д1а no наредбама за 
псплату надлежпог наредбодавца, пзлаје (потпи- 
сује) тако званс блага.јничке налоге надлежним 
благајницима., Сва остала лица која су no данаш- 
њем Закону гматрана за рачунополагаче, олговорна 
су само за mpi аелокрут рада, који ie пад incno 
и прецизно oflpei^en новим предлогом Сб 75). У дп- 
л>ем излагап.у код олредаба за извршење буџета, 
одноопо код одредаба o уговорими, изложиће гс 
и корекци.ја у сличном смеоу и за појам наредбо- 
давца, како с погледом на 'наредбодавпо право тако 
и na све впсте ралњи Koin наредбодавац има да 
впши. C обзиром на ову трећу оправлану замерку, 
обратила сс нарочита пажња na овај недостатак и 
уложено ie труда, да сс v погледу термпнолпги!е 
ладе jacno n одређено snaneibe свакој већ одомаће- 

ној речн, рмогућујући na тај иачип стварап>е де- 
фикитивне терминологије у животу иаше финан- 
сијске администрације као n државиог газдинства 
уопште. 

11 
Износећи укратко ове оправдане  и  усвојене 

замерке п примедбс na садаљи Закон o државном 
рачуиоводству, сматрамо за потрсбпо, да се исто 
тако изнесу и оне примедбе које пз дубоког уве- 
рсн.а иису могле бити Kaio корисве n ПОДОбне усво- 
јен«. ОдМах да напомепемо, да се ове one примедбе 
у главпом ii у првом реду одпосе na оаму адмпии- 
страцију као такову, a не na Закои o државном pa- 
чуноводству. Или, уколико се одпосе na материју 
закона, one су nejacne и базирају иа једном појму 
noBcpeiha, које Beli сг.мо no себи омогућује ства- 
рање потпу[гог неповереп.а. У већиии случајева су 

|ове примедбе нсоправдане. 
Прва n главнија примедба ове врсте одпосп 

се na питање превентивне коптроле и укавује се 
као протпвпик овог система контроле, парочито 
због тога. II[TO отежава експедитивиост а^дмини- 
страцпјо. Сматрамо ла je ово питаљс предмет За- 
кона o Главној коитроли и због тога се иисмо упу- 
штали у суштину peinen.a овога влжног гтитања и 
ако се o њему има одређено стамовиште. Стога je 
у повом предлогу предвиНе« § 6 који прописује да 
рад свих oprana којп врше службу државпог ра- 
чуноводства подлеже воховиом падзору ПиЕШе 
коптроле no проггаоима Закона o Главмо) контро- 
ли. Без обзира na питање експедитивнасти, које 
увек и у главном зависи од личне шоообноста и 
иницијативе наредбодаЕчеве, стс.јимо na становиг 
шту да.систем коптролс у.сво.јти односима са »а- 
редбодавцима треба да буде IIITO шири, и претход- 
на ii лоцшпа у исто време, jen ie само тако ona и 
ефикаЈСна. Ради уклањања опаспих евентуалности 
које се могу односити ine само na издавање nape- 
laoa за исплату без кредита. nerc што je важније 
и na .апгаи<овап.е расхода, који буџетом ,iracy пред- 
внђепп, дакле противпо закокодавчевој намери и 
памепп, контрола тр^ба ла поошири своје пол>е 
акције a ne да сузп. To nponinpetde оастоји се ne 
само у тако звгној апробатиБ>тој контроли, nero и 
у претходној илп превептивпој, toojoj су у разнпм 
зешшма потчињене радње наредбодавца. Није до- 
вољно бдити само над исправношћу плаћаља; мпо- 
го ie важније да се провери ocnc" ■" ."чт, којп по- 
влачи одиосно ствара расход —јоб^везу за државу. 
По државне пптересе много je ефикасније спречи- 
in штету nero roanmi учиниоца штеге, потто je 
ona већ причињена. 

Друта примедба one врсте, која i" у узрочној 
везп са првом, одпосп се иа сувише велику стегу 
и крутост садањих пропгса Закона п држазном ра- 
чуповодству. Иако, ла одмах напоменемо, у ором 
погледу није иаведеи ки један једини члаи тога 
Закоиа, KOMI би re имао сматратц кпутим, смг.тра- 
мо, да je ово једао од на^деликатни.|их ггитан>а, 
које тангира у основи целокупку материју овог За- 
кона и то у његовој cvnrninn. Заио« o државном 
рачуноводстБу, којп регулише целокутгао државно 
гаааипство. a које no св^ме буџетском обиму пре- 
лази у i(\aiini години без личних расхода износ оц 
динара 6.000.000.000.—, већ no самој својој намени 
мора садржавати извесне уједпачепе прописе, који 
имају за сврху једпообразпост n ефикаоност кон- 
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троле над свима: послонањима државних oprana, 
осигуранајући иа тај начин уредно вођење тгосло- 
ва. Без ових прописа, опакав закон не да се уоп- 
пгте mi замислити. Делиматност овога nHTaiba ле- 
жи бат у томе, mro ишшијатива и еластичиост за 
HSBpiueibe послова не потичу у великом делу од 
самог закона Н€го од нлредбодавца. За једног на- 
релбодавца, на пример, прописи o роковима пред- 
виђени у закопу, неће бити крути и неизводл^ви, 
ако се он, унапред за све време постара o једној 
потребмо.ј иабавци, другим речима, ако наредбода- 
F'.au o своји.м ггчребама у току буиетске године 
сталио мисли унапред за< неколико месеци, обезбе- 
l)\iyiiii се од свих могућих евентуалности које га 
могу CHaiin у његовој тешмој и одговорној дуж- 
ности, Док iie међутим, такви прописн o роковима 
и дпугк, бити кпути и 1:еизводл>нви за наредбодав- 
na, који сачека да му потребан матернјал за обав- 
ЛЈање функција и.еговог надлештва нестане, и тек 
no нестанку истог материјала, предузме мере које 
греба да омогуће н.егово nonyibai!aibc. Прпродио, 
да 1\е таквом наредбодазцу свп рокови, na ма каквн 
опи били, бпти прекрптки или предугачки, односно 
неизводл-нвц. 

Нсоспорнп je. млђупш, да садањп правилници, 
наоочито онч, ко.ји регулишу уговоре и државне 
набавке, имају извеспкх педостат.зка у томе погле- 
ду, као mro смо ргкије иаломевдули у оној првој 
групи примедаба. У томе погледу, строго се je во- 
дило рачуна, urno ће се из дал>ег излагања код гл'а- 
ве o уговорима ридетн, да се омогућп еластичније 
пословање нарочито државппх привредпнх преду- 
аећа и установа, да би се тиме отклшгали сви не- 
достатци, којп би се оправдаио могли квалкфико- 
шти крутим и тешко изводл>ивим. Алп се je, што 
се парочито желн да нагласи, исто тако, марљиво 
настојавало да се та потребна еластичност у посло- 
вању државних установа доведе у склад са потре- 
бом контроле. Сматрамо, да без коитроле ne може 
бити успеха у сттрово^еп.у одпедаба овог, тако важ- 
«ог орглнизационог закрна. У чшу се управо са- 
стојп контрола v новом предлогу? Ни у чему више, 
но да се њоме има да заштптп v првом реду бу- 
истска равнотежа протпв paaman.a, другим речп- 
ма, да се сппече свс могуће буџетрке повреле, не- 
овлатћено трошен.е расхода, прек )рачење кредита. - 
ипрманисап.е, употреба кредптл na оио чему onn 
нису намењени, да те спречи избегавање најпогод- 
нијег начина ЗакључиванЈа уговора, јелиом реч!у, 
да вол.а законодавца буде тачно и лојално извр- 
nrena. To ie циљ и сврха коптроле паредбодавпа 
npn BPnuMi.v п.иховпх послова n v томе смеру су и 
усттовлу^ии поописп n у повом предлогу закша 
o  дпжавпом  рачуповодству. 

Кала смо већ кол miran.a моитроле. ла напо- 
менемо и извесне примедбе, које траже потпупо no- 
в^рем.е за свс одлуке ппродбодавчеве, непомињући 
са п>ихове страие « питаље поверења према другој 
vnr'Bopnoi странн, n према томе сматрају непо- 
требппм све прописе, који имају За свпху контро- 
лисање иаредбодавчеве лелатности, Дух садап.ег 
Закопа, паводе те ппимелбр. гматпа, дајенаредбо- 
давац nenoiiiTon човек! Не улазећи v локазивпи.е 
погрешиости и ,ne^r^^erт^|ocти твих поимедаба, ко.је 
сматрамо за неозбиљне и кр?е, најблаже речено, 
пда1у недовол^ш позпавање суштине целе материЈе 
v питању, износимо nx само из оазлшга. да би об- 
јоктивно указали 'на све примедбе " момептс, који 

произплазе из обнмног материјала, који je стајао 
na расположењу npn изради шовог предлога. 

III 
Ha завршетку ових општих напомепа o недо- 

статцпма садап.ег Закопа, као н o спроведеним 
главппм мера.ма n пптепцпјама радп отклањања 
истпх, проучпвшп савеспо и марљиво све поме- 
нуте примедбе, дошло се до једпе опште копста- 
тацпје, до једног уверења, којим се je при изради 
новог предлога закона o државпом рачуповодству 
углавном и руководило. Ta копстатација и то уве- 
рење јосте да садап-.и Заион у својим пачелппм од- 
редбама углавном одговара правплно схваћеним 
пнтересима и потребама наше земл>е и актуелиом 
стању наше државне адмннистрације, другнм ре- 
чпма, да je садањи Закон o државнрм рачуповод- 
ству у својпм главним прпнципнма добар и у њима 
се нема мггого шта мењати. Недостатак je углав- 
иом у томе, што та принципи нису до краја изве- 
дени n mro се код поједппнх одредаба, као nrro je 
раннје наведено, опажа пеподударпост са прнлика- 
ма које дапас владају. Према томе, прн пзради но- 
вог предлога закопа o државпом рачуповодству, за 
основ и полазпу тачку служили су осповни npini- 
ципи и идеје садаи>ег Закопа, и ако се текстуелно 
нови поедлог у потпуности разликује од садаљег 
Закона. Bodeno je дакле строго рачупа o свим по- 
менутим недостатцима, са интенцијама, да се onu 
уклоне у пптересу бржег, бол^ег n лакшег изврше- 
ња тако важног закона као тто je закон o држав- 
пом рачуповодству. 

У дал^ем излагању изнеће се no помепутим гла- 
вама повог предлога главппје црте n све важппје 
нзиепе и допупе спроведене у новом предлогу, о- 
ставл>ају1'т no страпн одредбс које су у својој су- 
niTiiiiH остале nenpoMeii>ene. 

ГЛАПА I — O ДРЖАВНОМ БУЏЕТУ 

Основне одредбе и одредбе за израду државног 
буџета 

У одредбама o државпом буџету пнсу учнњепе 
■■.пачајпе пзмепе. Ова материја je v главпом регу- 
лчсана чл. 60, 102 и 103 земалуског Устава од 3 cen- 
тембра 1931 годипе, у коме су постављени ОПШТИ 
аринципи буиетског права који су препетп n у no- 
ВИ предлог. Спстем трајања буиетске н рачупске 
године с обзиром на уставне проппсе mije меп.ап. 
Леднно je трајање рачупске године смањепо за је- 
дап месец (§ 0). Према томе трајс до 31 јула сва- 
ке годпне. 

У погледу правпе природе појма »Државпп бу- 
ис.т« учињена су, мећутим, извесна отступања од 
садатњмх пропнса. Позпахо je .да у овоме погле- 
ду, т.ј. да ли je државпи буџет закон пли imje за- 
мон, постоје три различите теорпје. У позптнвном 
законодавству модерннх држава те су теорије раз- 
личито оцењиване, било с обзиром на полнгички 
карактер саме државе у питап.у, било na карактер 
позитивних законских прописа o пореском закопо- 
давству. и у п>'ихово разлаган-.е овде нећемо ула- 
знти. Напомпи.емо јелппо, да већина правних na- 
учника у Француској, Немачкој и Италпјп, сма- 
трају да, без обзира na пРзитивно законодавство, 
буџет mije закон у потпуном и правном смислу те 
речи. Сада11)И Закоп у своме чл. 1 гласи; »Државпи 
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je буџет једногодишњи закон, којим сс предви- 
ђају, претходно одобравају и претходно распоре- 
ђују сви државни приходи и расходи«. Према овој 
дефиницији поред осталог, изилази, да je буџет 
једиогодишњи закон и да он одобрава поред рас- 
хода и приходе. Без обзира како се појам одобра- 
вања прнхода овде има разуметн, шире или уже, 
ово je једно становиште, које je no својим после- 
дицама протнвио данашњем модерном схватању 
већине правннх паучника. Али без обзира на то, 
једино je нз практнчних и логичних разлога изме- 
њен поменути текст, сматрајући, да стварпе чиње- 
пице нмају бнти доследно спроведене и у позитив- 
ном законодавству. Тако нов § 8 гласи: »Државпим 
буџетом се за време од једие године дана одобра- 
вају и распоређују сви државни расходи и пред- 
Biil)ajy приходн«. Разлнка од досадањег текста ја- 
сио се испоЛ)ава, како у погледу назнва »закгик 
тако и у погледу »одобравања прихода«. У смислу 
оног текста предвиђено je у погледу расхода v 
иовом § II, да се без одобреног нли продуженог 
буџета не могу расходи чиннти. Од овога се изу- 
зимају само исплате интереса и главнице држав- 
иих зајмова, амо су иа основу закона закључени; 
a у погледу прихода у § 63, да се државни прнходи 
прнкупл^ају на основу закона и то све дотле, док 
су на снази закоиски пропнсн којима су установ- 
љени, Ова одредба у погледу прикуплза1ва прихо- 
да, већ због саме дефиниције државног-буџета, ne 
би могла битн јасиа и оправдана у садањем зако- 
ну ii с тога ona пије пи постојала. Ona je дакле, 
једна повипа за наше законодавство, бар према са- 
дањем Закону o државпом рачуповодству. 

Што се тнче одредаба o техпичкој изради др- 
жавног буцета позпато je, да се one поред сада- 
њег Закона) налазе и у уредби o техничком саста- 
ву буџета државпих расхода и прнхода од 13 маја 
1927 године, донетој na оспову овлашћења из чл. 
36 Фии. закона за 1927/28 годипу. Ти прописи су у 
главпом задржани и прспетн у иов предлог закона. 
Ha оспову садашњих прописа o техничкој пзрадп 
државног буџета створепа je већ једпа одређена 
пракса,  која  се углавпом у мпогоме не удаљује 
од главпнх буметских  припципа  као  што  су:  je- 
динство,  потпуност n  прегледпост. Овп су прин- 
ципи у новом предлогу у потпупости очувани (§ 
8,   16, 33).  Прилпком  ступап>а  na  спагу помепуте 
уредбе 4Hibene су извеспе замерке, да се прешло 
од система упрошћепости  и јасности  ма велнкој 
распарчапости буџета. И тиме, што се je извршила 
подела буџета na државпу управу n na привредпа 
предузећа и устапове, изгубнло се ie од one jacno- 
he која je рапије постојала, кад пије било потреб- 
no извршитн ca6npaibe, да би се добно укупан из- 
нос буџета. Сматра се, да овај приговор, и ако до- 
некле оправдап, nnje доволЈап да побије немипои- 
ne добре črpane издвајања буџета опште лржавпе 
управе од буџета државппх привредпих предузећа 
и установа. Стога je у новом предлогу ова поде- 
ла задржана. Исто тако није усвојен систем об- 
ј'ављиван>а само салда појединих привредних npe- 
дузећа и устапова у државном буџету, сматрајући, 
да одвојено објављивање расхода и прпхода ових 
предузећа n устапова не одговара пашим прилика- 
ма, и ако тиме не би био повре^еп принцип једип- 
ства буџета, алн би снгурпо бпо повређен принцип 
прегледностп. У осталом све замерке које у овом 
погледу могу бита учпњепе,    отпадају већ самим 

фактом, nrro су у новом предлогу предвиђене за- 
себне и одвојене одредбе за привредна предузећа 
и устапове од одредаба државпе управе. Што се 
пак тпче принципа буиетске потпуностн, у овоме 
погледу учињен je једап корак папред. Ha основу 
§ 16, лредрачун расхода и прихода састојп се из 
предрачуна државпе управе, предрачупа држав- 
не прппреде (привредна предузећа и устапове) n 
предрачуна државних фондова и заклада. Расходи 
n приходи државних фопдова нису до сада објав- 
л,ивапи у буџету, али су парелбодавцп o њима би- 
лп дужни слати детаЛ)ап изветтај Министру фи- 
нансија, na "основу одредбе у финансијском закону, 
која се сваке годипе доносила. Ти фондови су се 
одвојепо показивали у завршмом рачуну. У буду- 
lie nehe постојати потреба за упошењем сличних 
одредаба у фппапсијскн закоп пз разлога, што ће 
се ти фондови показивати у засебном предрачупу, 
н?.узев фондова Мнпнстарства војске n морнарице 
(§ 229 став 5). Њихов укутши збир (§ 40) међутим, 
nehe улазити у рекапитулацију претходпа два пре- 
драчуна. Предвиђене су олакшице вирманисања, 
док iie се међутим одрсдбе o извршењу буџета у 
потпупостп прпмсп>ивати n na фондове n закладе. 
Показивање расхода и прихода државних фопдова 
и заклада у предрачуну сматрамо за једпу кориспу 
новину и ona je уведепа у иптересу прппцппа бу- 
џетске потпуности. 

Да напоменемо joni, код пзраде државног бу- 
џета, две важније измене, које су спроведене у BO- 
BOM предлогу. Прва се олпоси na прописе o финан- 
сијском закону, a друга на прописе o поделп рас- 
хода. 

Kao BITO je позвато, ггитаље финавсијског за- 
кова je код вас једво болво питање. Равија в са- 
даи1в>а вракса, завела je једав восве штетан си- 
стем, којп сс, као mro je позвато ,састојп у уво- 
шењу веводобввх одредаба у финансијски заков. 
O штетпости таквог свстема није потребпо говорв- 
TII; копстатује се само то, да се у вогледу штет- 
вости овог система сви слажу, Редигујући нове од- 
релбе o финансијском закону (§ 13), водило сс je 
рачуна o nocrojehoj ситуацији, и у жељи да се ве 
окрвв n ве ограничи прерогатив заководавве вла- 
CTii с ie/uie страве, a да се бар допекле сврече n 
отежају штетве воследвве востојеће враксе с дру- 
ге стпаве, створеп je повом одрелбом једап вов 
снстем, којв hc бар у извесном правцу дати болЈе 
резултате од садашњих.    У §  13   восле вровиса, 
вгта све фина^сијски заков мора да салржи, додат 
je четврти став који гласв: »По истеку буветске го- 
диве врестају важпти сне одредбе фввавсвјсмог за- 
кона за ту годпну. Ово важп и за one одпедбе фи- 
нансијског закова којс престављају засебва заков- 
ска наређења, као и one којима се мењају и допу- 
њују востојећн закопн«. Овом одредбом, сматра- 
мо,  да je  peineno   једанпут    за  свагла  востојећс 
спорво витање, које одредбе финансијског закона 
важе, одпоспо које ne важс n локле важе, и да cv 
до взвеспе мере отежаве све ове тевдевцпје, које 
cv стално n тако pehu систематски пастојавале, да 
се разна законодавна питања решавају ва брзу ру- 
ку финансијским законом. 

У погледу назива и воделе буџетских расхода 
садањи закон mije jačan. Иедостатак v овоме no- 
гледу састоји се у neiacmiM дефпппцпјама воједи- 
ппх врста расхода. Последпце оваквог став>а су 
веосворво вегатввве, како у погледу саме техним- 
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ке израде државног буџета, тако и у noi .слу и.с- 
говог извршења. рправдани приговори, који су чи- 
њени прп претресу буџетских предлога, нарочито 
од стране законодавних фактора, нису могли бити 
у потпуности исправљени, баш због постојећих 
нејасноћа у овоме погледу. Према § 18 иопог пред- 
лога, расходи се деле према природи потреба, iooje 
iix изазивају, на три главне групе јасно и одре- 
IjCiio дефинисане, које групе најзад садржавају у 
ссбм све могуће расходе једног државпог буџета. 
Te три групе расхода су: редовни, нередовпи и 
инвестициони. Редовни се деле са своје страпе још 
на личне и материјалне, Сви се ови расходи одво- 
јено показују у предрачунима, a наредбодавна ра- 

ii ' no њима, у колико je она различита у погледу 
по;гпуног ii делимичног наредбодавног права, олре- 
icna je јасно п доследно за сваку поменуту групу 
расхода. Да напоменемо, да je нови предлог прет- 
поставио постојање закона o систематизацији слу- 
жбеничких места н у томе смислу су н редигов?ие. 
одредбе, које сс односе na личне расходе. Назна- 
чено je, да у материјалне расходе улазе путпи и 
селидбени трошкови и наднице радника и то, за 
one последње, само код привредних предузећа и 
установа, Напомињемо jour и једну разлику, која 
je у иовом предлогу учињсна између извесипх ин- 
вестиционих расхода државних привредних преду- 
selia и установа и оппх државне управе. Ilo сада- 
и.ем Закону та разлика уопште не постоји, тако 
да данас важе исти прописп у погледу буџетира- 
na ових расхода како га државпу управу, тако 
и за државиа привреДна предузећа. Beli сам обим 
новог предлога омогућава и захтева да се ова раз- 
лика јасио и одређено подвуче, како у интересу 
газдовања самих привредних предузећа, тако и у 
интересу Министра финансија и чисто књиговод- 
ствених принципа. У § 194 предвиђен je други став 
који гласи: »Држасна привредна предуз^ћа и у- 
станове које npme своје пословап.е по наређењи- 
ма § 193 став 1, ne показују у предрачуну расхода 
one инвестиционе расходе које врше na терет из- 
вршених и одобреппх редовних отписа, neli само 
one којп су им одобрени у сирху повећања ii>4xo- 
ве основне главнице (§ 1ј8 став 7)«. Непоказивање 
ових расхода у предрачупу опрапдава се пз раз- 
лога тога, mro on у противном случају, односно 
њихово показчвап^е, аутоматски повећавало основ- 
ну главницу привредног предузећа na штету вчшко- 
ва прихода, urno бп свакако, било непрлвилпо и ne- 
оправдано, пошто се отписи као расходи већ пока- 
зују у предрачуну. C обзиром na ове чињенице, 
извеона прпвредна предЈ^зећа, као na пример Упра- 
na државних монопола, n данас ne показује поме- 
нуте врсте инвестиционих расхода у буџету. Де- 
таљније образложење no овоме, изнеће се у глави 
IV привредних предузећа и установа. 

ИЗВРШЕЊЕ ДРЖАВНОГ БУЏЕТА 
КОд овог најважнијег дела Закона o држав- 

noM рачуноводству, иарочпто сс водпло рачупа, да 
се чпњепе расхода поред одређивања тачне тер- 
минологије за све радње, доведе у апсолутну за- 
BIICIIOCT од кредита који каредбодавцима стоје на 
расположењу, ОлреНеп je jacno појам наредбодав- 
na. Обележене су стриктнр и пажљиво врсте и гра- 
нице љеговог делокруга рада - - његово наредбо- 
давно право. Одређени су ефикасно и корисно сви 
момептп,    o којпма    једап паредбодавац    има да 

води рачуна, како би mro бржс n правплпијс 
довсо своју одлуку до коначног решења -- испла- 
те, ne губећи наравно из вида све контролие мере, 
без којнх се у осталом цела ова радња ne може 
ни замислити. 

Садањп Закш наредбодавно право mije jacno 
обележио, нарочито у вези са уговорима и набав 
кама, као mio mije јасно обележио mi све моменте 
наредбодавчеве радње који сачињавају наредбо- 
давно право. Нови предлог je наредбодавно право 
поставио na јрсппју. ширу n ■лређеппју оспову. 
Оно се 'сасгоји из три одвојене и jacno дефиппсале 
р.чл i>e n то: 1) из акта o ангажовању расхадда, 2) 
акта o доспелостп плаћања и 3) из паредбе за 
исплату. 

Мајважппјп акт наредбодавно! права јесте акт 
o ангажовању расхода НаЈважнији због тога, што 
од mera зависи ла ли he наредбодавно право бити 
потпупо или делимично, као n то, да ли iie се мо- 
iiii паредна два акта односно одлуке допети n/m 
ne. AKO паредбодавпо право салржп n право o ан- 
гажовап.у расхода, онда je ono потпупо, у против- 
ном ie ono само лелпмпчпо. Предвиђено je jacno. 
у којим случајевима наредбодавно право мора би- 
m потпупо, односио када може битп делпмпччо, 
као n то, да се расходи могу ангажовати само v 
границама одобреног, односно код државпс управе 
отворепог кредита'. Ангажовање расхрда може би- 
ти двојако: привремено и коначно. Садањи Закон 
ово mije прецизирао. Акт o прпвремепом апгажо- 
ван>у расхода састоји се из сваке одлуке паредбо- 
давчеве која повлачи за собом расходе за државу, 
a акт o коначном ангажовању из сваке одлуке 
којом се ствара дефинитивна обавеза за државу. 
Ова подела проистиче пз саме природе послова 
који су овде у пптању н она није обележепа у са- 
дзњем Закону, што je уосталом n стварало неја- 
сноћу. Наредбодавац у много случајева доноси 
претходно одлукс, којпма тек намерава да створп 
обаиезу за државу, na пр. паредба ла се једап no- 
сао изврши, уговор закључи n т. д. што свакако 
no својој правној природи mije исто mro n сам 
уговор n ni једно поставлЈење и т, д. Обе ове рад- 
ње no својпм последицама се разликују. Новп 
предлог тачно и jacno проппсује кал се n у којим 
случајевима једна таква одлука сматра привреме- 
пом, a кад коначном. Ова подела je морала бити 
учињена још и због једпог великог недостатка, KO- 
JU у овом погледу посгоји под садањим законским 
режимом. Наиме, nam завршни рачун mije могао 
показати jacno n прегледно no партијама колико 
je створспо обавеза у току једне буџетске године. 
Te обавезс су сс могле дознати само na оспову 
приј.ављених спискова. Док he међутим, no повом 
предлогу све створене обавсзе (акт o коначном 
ангажовању расхода) одмах бити доставл.епе бе? 
обзира да ли су ликвидпрапе плп ne, рачуповод- 
ству, које iie nx заводпти у нарочите ки.иге n пока- 
загги у завршном рачуну. У 'Овоме погледу, дакле, 
n завршки рачун he бити потпунији, o чему he би- 
ти детал.ппје речи код главе o рачуноводству. 
Исто je тако предвиђено шта све мора једпа од- 
лука o прпвремепом ангажовању, одпоспо конач- 
пом апгажовап.у расхода садржавати, na да one 
буду пуноважпе (§ 48). 

Други акт наредбодавног права јесте акт o 
доспелости плаћања. On се допосп после створене 
обавезе n свршеног посла. To je у стварп  акт с 
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ликвидацији. Овим актом иарсдболаи;1ц иризнајс 
извршење једнрг рада, службе или уговора, на о- 
CHOBV исправа којима се то утврђује, одрсђујс бру- 
то изиос плаћања И т, л. Прсдвн1)Сно je шта cne 
једаи акт o доспелости плаћан>а има садржапати 
f§ 44) као и у којим случајевима сс може кумули- 
рати са актом o коначном ангажовању расхода и 
са напе.дбом за исплату. 

Нарслба sa исплату je трећи акт нарсдбпдав- 
иог права. Она може бити једнократна или стална, 
према томе, да .ш се плаћање има вртпита v одрс- 
Неним роковима или само једанпут. У којим слу- 
чајевима и на који начин се издају сталнс нарелбе 
за исплату, прописујс Министар фннапсија (§ 46). 

Cna ова три акта заједно сачиљавају потпуно 
тшредбодавио ппаво и имају сс слати рачуновод- 
ству. које na оспову напедбе за исплату изда!е бла- 
гатпичкн налог аа исплату. У случаЈу дслимичпог 
поеноса наредбодавног права иапедбодавац прспо- 
си само право доношеља одлуке o доспелости пла- 
haibP и парслбе за исплату. 

Млпслбодавно пппво припада министрима и 
бановима. Oirii то своје ппаво могу пренети на тл- 
козватгг шомоћне наредбодавце и то писменом од- 
луком. Ппелви11Р11о je. у којим случајевима можс, 
односно ие може бити потпуног ппеноса нарелбп- 
даонпг права. Помоћни папелболавци мпгу битч 
прмоћници мипистапа и банова. пачелпици одсл.с- 
n>a мпнистарства и банских управл. стапетннс над- 
лештавл непосредно полручних министарству. од- 
iiomo банској управи, као И старетине државних 
привоеднизс ппелузећа и установа и њихови помоћ- 
ииии и начелиици. 

Ha који je иачин и до којих ic грапиил сппо- 
ведено нарелболавно право у новом предлогу, 
предвићено je у глави o уговорима. с обзипом. тптп 
су сви пословп гамо ппелвиђени у теспој везч са 
свима ради.ама нарсдболавног права. Стога he, a 
да бк се избегла гтонавл^ања. у ТТТ глави o уговопи- 
иа бити изложено функпионисање целокупие рад- 
и>с пко извршења лржаш^ог буиетч м то код no- 
гтупка при зпкл>учењу уговора. Пл напоменемо 
ЈОШ само, лл ie право Министра фнпансија за от- 
илрли-с кредита задржлио у повом прсдлогу, и тп 
io'nmn кол предрачуна државне управе. кош со v 
осталом оггпавдава потребом за очуваи.е буистске 
рлпнотсже. Исто тако. вирманисања су дозвољена 
само измећу позиција исте партије материјалних 
пасхола као TI измећу паптија раздела na пеизпје 
и партија у гтредрачуну државних (])оидова и за- 
клала 

ГЛАВА П — O РАЧУНОППЛСТПУ И БЛАГАЈ- 
ИИЧКО.Т СЛУЖБИ 

У саллм.ом Закону o државном рачуновтстиу 
ћгаоеђења за рачуноводство разбацана cv у ппопн- 
спмл o државнпм буџету и o државној готовини 
и обртном капиталу. a једино нареНење FIO завр- 
гпчом и ошптем државнпм рачупу сакупљена cv у 
ГХ гллви. У BOBOM законском предлогу сви cv ппо- 
писи за државио рачуноводство спстематски сре- 
ћени у II глави. a само одступања ол тих општих 
поописа код државннх ппивредвих предузећа и у- 
стапова ппиказана су у IV глави. 

Сви ппоииси o рачучоволству гр\тисани cv v 
селам деловп и TO: 1) осиовне 'одрсдбе, 24 буџет- 
ско  и  ваибуиетско  пословање,  3)   послован.е  no 

TCKyhi..;i рачунима, 4) пословање са депозитима, 'г)) 
Boijcibe података o државној пмовини, 0) полага- 
ње рачупа o целокупном државпом газдовап.у и 
7) вршење помоћпе службс за наредбодавце. Нова 
подела прописа o рачуповодству примазује пре- 
гледно читав рад рачуноводства и како ono ко- 
пачпо долази до свог циља, тј. до показпвања др- 
жавиог завршпог рачупа одпоспо рачупа o цело- 
куппом државпом газдипству. 

Осиовпа одредба садањег закона у погледу 
књижења гласи, да he се рачупске књиге у глав- 
пом државном рачуповодству водити no двојпом 
кпјИговодству, a у погледу осталих рачуноводста- 
ва нема никаквог прописа. Нови вредлог оставља 
Мппистру финацсија, да нареди према ствариим 
потребама, која рачуноводства воде рачунскс књи- 
ге no качелима двојног, a која no пачелима про- 
стог књиговодства. Задатак одељегва државног 
рачуповодства биће да изради оистем, који he му 
најцелисходније пружити све податке за потребпа 
крвпжеп>а, a према пзрађепом систему паредпће се 
моја кн>ижен>а треба повсзатп двојпим кпјнговод- 
ством, a до којпх се може доћи само простим књи- 
жељем. 

Буџетско n  вапбуџетско пословап,с државпих 
рачуноводстава no новом закопском предлогу бит- 
no  се  разлпкује од садањег,  и  то:  no предлогу 
нмају државна рачуноводства кшижити  ne само 
ликвидиране и исплаћене расходе, већ као umo je 
папоменуто, и копачпо ангажоване расходе, тј. све 
паредбодавчеве одлуке којима сс стварају обавезе 
за држаиу. Сврха тога К1вижеп>а јесте, да се Kaio 
расходи  не показују оамо исплате које паредбо- 
давац наређује из буџетских кредита, већ да се 
његово изнршивање буџета коптролпше и no свим 
одлукама, којима je створио обавезу за државу, 
без обзира na то, да ли he доћи у рачунској го- 
дини до исплате или не. Буџетскп крсдпти ве пре- 
стављају само   овлашћење за трошење   расхода, 
Beh онп су уједпо n краји.а граница, до које мо- 
же наредбодавац обавезата државу. Подаци o ко- 
пачном ангажовању расхода 6nhe с тога од при- 
мерпе важности за оцену иаредбодавчевог рада око 
пзвршења  буџета.  Нарочпто  великс  -reniKohe no- 
стоје у томе погледу no садањем закопу, код из- 
вршивања паредбодавчевих наредаба за исплату. 
Да би сс убрзао рад приликом саме псплате n да 
би cuc мсправс o исплатама биле сваки час рачу- 
нополагачу npn руцн, -сва досадапп1)а одговорпост 
благајппка у погледу потпупо-стп повчаппх доку- 
мената, пребачона je ншим предлогом од благај- 
пнка,  који je само руковаоц благајиичким сред- 
ствнма, na рачунополагача који  извршује варед- 
бодавчеву наредбу за иоплату издавањем налога 
ЗН  исплату  na засебном обрасцу.  Наредбодавчева 
паредба за исплату са свима правдајућим доку- 
моцгпма -остаје код рачумополагача, и служи му за 
оправдање пздатог благајничког налога, док je 
међупим благајникова дужпост само да испитује 
благајнички налог, да ли je издат na прописаном 
обрасцу, да ли ra je издао надлежни рачупопола- 
гач, да ли  му je достављен на  nponucan пачип, 
да ли није нстскла рачупска година Ka коју се од- 
поси и да ли има визу меопе коптролс. Тежпште 
рада № одговорпост код исплата na тај пачип, као 
што je у општим папомепама помепуто, прсбачепа 
je од  самс  исплате na  акт лпквидације,  одпосно 
од благајника na рачунополагача. Тпм поступком 
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постићиће ce, да новчане исправе за расходе no 
појединим буиетским партијама и позицијама не 
остају код исплатних благајница no хронолошмом 
реду њихове исплате, пећ he ce окупити код ра- 
чунополагача и средити no партијама и позиција- 
ма из којпх ce врше, што he знатно олакшати кон- 
тЈЈОлу расхода no свакој буџетокој партији и no- 
зицији. Сем тога, расходи ce све више врше ny- 
тем државппх нопчапих завода и Народне банке. 
Како ce пак и до сада повчапи документп за те 
расходе нису моглп упућивати тим устапоЂама за- 
једно са налогом за псплату, пошто исте нису у 
стању да npe исплате пспитују повчана докумепта, 
стпорило ce и сада у пракси, да су такви наред- 
бодавчеви налози са правдајућим исправама оста- 
јали код рачунополагачп који je спроводио наред- 
бу за псплату дотичпој установи. По повом пред- 
логу, све ће ce псплате вршити једнообпазно, без 
разлике да лп исплату врши дпжавпа благајница 
или новчана устаиова, пошто he и државне бла- 
гајнице поступати само no благајничким налозима 
рачунополагача, без сваких новчаипх псправа. Ова 
једнообразност поступка код исплата зпатно ће 
допринети томе, да ће ce држава све више служи- 
тп за npnieibe свошх исплата државним иовчаиим 
заводима, код којих ce скупл>ају њени приходи, 
a ene тп he олакшати сиабдевање државних бла- 
гајппца са новцем n уЧинити упггеде у употреби 
гОтовине прпликом исплате дпжавних расхода. У 
псзп са тиме. тговп ппедлог предвиђа тако зване 
трајпе паредбе за исплату за све расходе, којп ce 
понлпл-,ају v одрећетш ромовима. O њима ће во- 
дити рачуноводства лпквилапиоме ки.иге и извр- 
тивати v poKv ликвидацију без учешћа паредбо- 
давца. Hn onaj начин, ова евиденција тоајних пла- 
hnn.a (примдлежиости државних службепика, кп- 
pnie и плаћања v оброцима nn уРоворимаО прела- 
зиће од наредбодавца на оачуиополагача, што he 
знатно растсоетити нппедбо/глвце. упростити еви- 
денци1*уи убрзати лпквпдапчју it исплату трајних 
плаћања, 

На.јвеће тешкаће постоје no салашњем закону 
са отпгм наредбама за исплату, које остану неиз- 
вршене no истеку рачунске године, За њихову ис- 
плату предвиђали cv со у буиету оаосоди за оба- 
везе из ранијих година, a делимичио предвиђали 
cv n финансијски закопи шихову исплату на терет 
обртпе главнице. Reh извршене радље око ликви- 
дације морају ce сториирати и наредбодавци no 
истеку рачунскс годште поново мрраЈу тражити 
могућност за исплату таквих оасхола. Овај посту- 
пак од велике je штете за сауговоппча државе као 
и no државни кпедит, јер ce псплата отеже, a у 
лоста случајева псстаје чак iirMorvha. млда ie оба- 
веза ствооена v оквиоу истеклог буцета. C тпга 
пови предпог предвића. да ce уоедно издати бла- 
гајкички налози. који cv остаЛи неизвошени na 
icpajv panvHCKe голине. проиосо на TCKvhe panvne 
као неи^плаћени расховд. Исипту таквих бтага!- 
кичких налота врпгп Мииистао dninancnia из бла- 
гајничке готовине. Државне обавезе пак, no ко- 
иачио ангажовашгм оасходима. no кошма cv po- 
Knmt з." игплпту доспелч дш KPaia рачупске го- 
дине a благагнички налози mrcv излатп. Monaiv ce 
ппписптч. п њихов сттисак има ce v POKV ол месец 
дапп пп завотетку п.ччуиск« голине послатп Ми- 
nncTov фикаисија. KOIH може плпетшти п.ихову 
исплату нлп 1) na   терет   одговара1јуће   буџетске 

партије и познције no новом буџету, или 2) на те- 
рет државпе готовпне, или 3) из специјалних 
средстава која Минпстру финансија буду одобре- 
на заионским путем или he 4) Министар финансија 
предвндетп за њихову исплату потребпе кредпте 
у наредпом буџету. Овим одредбама пови предлог 
створио je доволгни еластицитет за извршепзе Beh 
створених државиих обавеза na основу истеклог 
буџета, што he најповолзније утицати »a државни 
кредпт n noneha™ сигурност сауговорача државе, 
да no извршеном послу прими припадајућу му nc- 
плату, без одуговлачен>а због законских формал- 
пости. 

У погледу пословања no твкућим рачунпма са- 
даП)И Закон o државпом рачуноводстзу неиа пи- 
каквих одредаба. Новим предлогом nonyn>ena je 
Ова поазшгаа и нлше ce регулпше, које ce држав- 
ne обавезе n потраживања морају показивати no 
текућим рачунима, како ce воде и закључују текући 
рачунп и како ce показује њихово стаП)е no за- 
кључку буџегоке годипе у рачунима изравнања. 
У погледу пословања са депозитима нови закопски 
предлог даје тачну noдeлv депозпта и предвиђа 
могућмост, да Министар финажзија оспује и na- 
рочиту државну установу за pvKOBaibe судским.и 
управвдш депозптпма или да њихооо руковање 
повеоп  којој   Beh  nocTOJehoj   државној   устаповп. 

У вези са одредбама o државној имовини 
предви1)Пју ce парсђења o књижењу стања и вред 
пости државне имовппе. Пошво ce до сада држав- 
на пмовина nnje показивала у рачунским књигама, 
сем код npeдyзeha и установа које склапају na свр- 
шетку пословне годипе свој рачун изравиања, по- 
требпо he битп доста времена, док државна рачу- 
поводства прпкупе свс податке за кшижење стапза 
и вредностп државпе нмовипе, и с тога ce оставлза 
v заврпгапм одредбама повог предлога рок од 4 
годипе no п.еговом ступању иа ■шагу, за приказп- 
вап.е стап.а и вредности целокуппе државне иио- 
вине. 

У начину саставл>ања и прикавивања! држав- 
Fior запрпгпог рачуна најбол»е ce испољава разлп- 
ка између повог законшог предлога и садаи>ег 
закопа o државном рачуиоводству. Стање и вред- 
ност државне имовине сада ce нигде не показује, 
као nn стап.е државпих дугова, створеппх обавеза 
no свршетку буџетске годипе. И баш ради тога, 
садањи дожавни завршни рачун јесте непотпун1 и 
не даје прегледпу слику целокуппог државног газ- 
дтгства Другим речима, садањи завршни рачуп 
показује само прихоле и расходе тј. државно нов- 
чано послован.е, и не води рачуна o осгалој др- 
жпвпој пмовтги. Да би ce дошло до потпуне сли- 
ке државпог газдовања у току сваке буџетоке го- 
дине, потребпо ie да ce државпн заврппти рачуп 
допуни са подацима o стању и крета№у вредноспи 
државне имовпне. укЛ)учиво њених дугова. Дослед 
нп том иамелу државни заврппги рачун, no НОВОМ 
закопоком npe/unorv. састојп ce из пет рачуна и 
to: П из завршпог рачуна расхода u прихода 
државне упрлве; 2') из рачуна изравнања главпе 
држлвне благатице: 3) из рачупа расхода и 
поихода n рачунл изравнања опих државних npn- 
вредних предузе^ил, vcranoBa, фондова и закла- 
да, Mote pacnoлaжv сопствеппм срелствпма и ра- 
nvna расходл п ппихода осталих државпих npe- 
дузећа, устапова, фондова и заклада; 4) из npe- 
гледа o стању и вредности  јавпих  добара, имо- 
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виие државне управе и оне бсз нарочитог опре- 
дељења и 5) из прсгледа (рекапитулације)'' ста- 
ња' целокупне дажавие имовине и дугова no пред- 
њим рачунима. Завршни рачун no MOBOM предлогу 
даЉе, шзема томе, јасну слику o овим променама 
у стању н вредности државне имовине, a ne само 
o њепим расходима n прих^дима и o стању и вред- 
ности њених благајиичких сретстава, како их по- 
казује садашњи општи државни рачун. 

У погледу показиваља расхода и прихода др- 
жавне управе као и расхода и прихода државипх 
приврсдних предузећа, установп, фондова и закла- 
да, иови закопски предлог тражи, да се исти пока- 
3УЈУ У завршном рачуну у два лела и то: no буџет- 
ским партпјама и засеб«о no ванредним кредитима 
■и нарочитим законским овлашћеп.има ван буџета. 
Према томе, сви расходи. који се сала показују 
ван бупета no рачупу обртне главнице, појављи- 
ваће ep у завршнсчи рачуну расхода и прихола и 
биће обухваћепи у суфициту или дефицмту no том 
рачуну. 

Исто су тако у новом поедлогу ппедвићене «о- 
вр олрелбе o впшењу помоћне службе рачуновод- 
гтава за имрелбодавце. Ове су одрелбе иеопхолне, 
нарочнто рали чињеиице, да je сваки 'паредбода- 
вац уједно и управљач лпжавном имрвином и да 
мора с тога његово рачуноводство показивата ста- 
ње и кретање вредности државне имовипе, KOJ'OM 
наредбодавац као управљач управља. 

Из предњег кратког прегледа o рачумовод- 
стввдагм радњама. р.илм ое настојање, ла ep пмало 
ппед очима је.дини циљ. urro je vicmo и пил> сна- 
ког рачуноводства. a то ie, ла се у завршном pa- 
4VHv покаже vcnex свеукупног пословања, Држав- 
но рачуноводство "е сме да чини изузетак од 
тог општег начела. C тога мора бити опгаппзовано 
иа начин. ла пгто преглелније п<жаже финанои.јско 
стање лпжаве на свршетку сваке бупетске подине, 
са УБажењем оасхо-'а и ппиходп оттварвних на ос- 
«OBV бупета у рачунско! годики. Сматрамо. ла се 
НОВИМ предлогом v гллрпом успело да испупс И 
остваре горе каведрна начела. 

Да напоменемо ioiu и измеие, коге се предла- 
>KV v поглелу благаЈничке глужбе. Благашик пијс 
више рачунополагач. већ само руковалат! благај- 
иичком готовином. и л,лследн|о тпме, као сваки 
лоуги оуковалац. има шамо ла поступа no урелним 
налозима олговопттг пачун^полагачз. За сваки 
пчсход као и »a сваки поихол, гготреба« ie благај- 
нику упедан блага^иички налог. и чим исти одгова- 
ра утврћеном обрасцу и другим ппменутим услови- 
ма. благпчпик им^ ira ■изр.пчт исплату однооно на- 
плату, без сваког даљег оаамишљања и испити- 
ван>а, затто ге расхоли вшпр одиосно na основу 
Koier закона се поихпд наплаћује. т-пко je TO no 
п.л^от,^,,^,, ззкпну ^"''о пг)Рлвнћ?но v ггогледу т"^-, 
моћних благајничких соетстлвл пп^лвића нови 
замонски гтпедлог сем благајничких записа no 
овлашћ^љу fhmranniirKor дзкона. v ггоивремене 
поза!мицр, блпгаЈничке бонове. моји се мзлају на 
оонову пуноважно закл>учених vrOBOPa ca покови- 
ма лоспећа плаћап>п у парепким буиетским готи- 
ндма, Kaio TI соедњооочче позајмппе у облику бп- 
ипва са на^пужим DOKOM rui пет голинп. за чиЈу 
rc амортиздцшу морају потребни кредити реловно 
псиггпати буџетом. 

ГЛАВА III — O УГОВОРИМА 

У погледу државпог газдовања одредбе ове 
главе од претежне су важностн, јер се сви мате- 
ријални и инвестициони расходи, mro чини без 
мало 50% целокуппог државног буџета, 'имају чи- 
нити на начин и no поступку У овој глави пропи- 
саном. Услед тога мпогоструки су залаци одреда- 
ба ове партије закона o државном рачуноволсгну. 
Што се тиче обраде материјала, којим ое, овај део 
закопа бави, мора 'Се признати да садањи закоп 
има мана и недостата^а, како ie то у општем делу 
овог извештаја наведено. Требало je искуство сте- 
чено дугом прнмепом, na да се уђе у суштину овпх 
одредаба тг да се дође до њихове правилне при- 
мене. To се најбоље осетило кад je закои проши- 
пен на крајеве државе за које до тала пије важио. 
Kao последица тога дошао je правилпик за извр- 
шење одредаба из оделжа »Б« уговори и набавке 
закона o државном рачуноводству, који je имао 
за задатак ne оамо да уклоии мане које су посто- 
јале, већ и да попуни празнине Koie су се у току 
извршења закона показале, те услед тога у себи 
садпжи и одредбе које су предмет закона a не 
правилника. 

Приступило се изради овог дела закона има- 
јући све напред изложено у виду и надамо се, да 
ie поставлзени задатак правилно peiil€H. Може се 
десити ла се учини приговор на опширност изла- 
ган.п у новом предлогу. алн такав приговор не би 
требало при\тити, с обзиром na важност самс ма- 
терије и на велике материјалне интересе државе 
који се морају заштитп. 

Један од недостатака Досаланувг закопа састо- 
ји се у томе. што у лелу v коме говори o угово- 
пима и набавкама нема одредаба које би наред- 
бодавчеве радње код закључења уговоба довеле v 
везу с одредбама o извршежу буџета. To врло че- 
сто ствара велику пометп.у и тешкоће у погледу 
чињења ових расхода, 'нарочито no истеку буцет- 
оке гопине; Често пута води се no тпме дуга пре- 
писка. ко i a. у многим случајевима учшги те истекпе 
ii рачунска годтша и тиме се стварају jnm веће те- 
riiKohe. Све то иде и «а штету саутоворача лпжаве, 
iep ne могу доћи до свога права и ако ie обавеза 
лпжаве ia-cna и несумњива, a и na штету дрл<.аве, 
iep се без потребе крп.и и,еп углед и кредити ства- 
pa noMPTiha у адмпипстрашпп na и v правилном 

•склапању и показивап.у државпог заврпшог рачупа 
као гпто  ie panuie наведено 

Па би ге ово v будуће избегло. унете cv олред- 
бе §S 112, 113 и 114. a тиме je учињеио ла je моме- 
нат ангажовања расхода. Km пресудни у оцени гти- 
тања, којп расходи терете једну бупетску годину, 
прецизпг' одређен. Тако исто, кол изузетних слу- 
чајева. као што ie закључење урпвора нетгосредном 
погодбом na 1гачин у§§145и149, прецизиране cv 
све радн - наредб! д       ■  ' 
којих може доносити одлуке на repei једног бу- 
џета. За радове у режији то je учпњепо у § 51. О- 
вим одредбама отклоњепе су све тешкоће o којима 
je напред било речи. 

Предмети уговора које држава закл.учује no 
овим одредбама аамоиа разповрсни су. Досадањп 
закон o државном рачуповодству служио се ii.>nxo- 
вим набрајањем, према природи самог предмета у- 
говора, као н. пр. у чл. 85 став 2, чл. 86 тач. 1 n 
чл. 98, услед чега морао je да набраја и разпе на- 
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зивс сауговорача, o чсму je било речи у општим m- 
поменамп. Taj начин иијс био повољан, јср увск 
постоји опасност да сс нс помеис све што je по- 
трсбно, као и да назив који се лајс лицу, које са 
државом ступа у уговорне односе, mije у складу са 
прсдметом уговора, mro иијс рсдак случај у са- 
дањем заиону. Новпм предлогомсе пречистила и v- 
простнла термпиологија. Свзки предмет уговора KO- 
JU држава закључује претставлпп један посао, те je 
тлј пазив узет као једини термин за свс предмете 
уговора, mro je тг изражспо v § 111. Лицс које сту- 
па са државом у уговорпе односс до момента за- 
кључсп.п уговора je: понуђач, a од тога момента, 
сауговорач државе. 

НАЧИН ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА 

Досадањи закон o државном рачуноводству у 
чл. R2 постааља приицип јавног налметач>а и иепо- 
мињући могућност лругог клкпог начина закључеша 
уговора. Тек у чл. 8fi говори o закључеЊу \тово- 
ра иопосредио без јавног надметања и набраја 
случајеве v којнма то дозвољзда. И дсж се v доцни- 
iiiM одрслбама бпви летаљнијг јавшш иадмета- 
њем. дотле начин закључ&ња уговопп непоспелно, 
бсз јавтшг палмстаихп оставља без икаквих летал->- 
иијих олрсдпба. Поклчпало сс аа се кроз правил- 
иик овај недостатак попуни. али ге ц TV није уопе- 
ло. И овај нелостатак поецизвих поопи>са V начшу 
u поступку у овим случајевима. изазивао ie велике 
тсткоће v раду 8дмиш«:тг>чци1е. У I^BOM ппeллoгv 
поедрићена су три начииа за«л.учен>ч vroBooa: 5ав- 
иим налметпч.ом. ирпосорплом поголбом и путем 
писмеиих понула. За сваки ол ова три ирчпттп. под 
зассбним 1таслпвимл. npnmicniin ic кад ге могу v- 
потпебити TI поступак прн закључењу уговора, §? 
127. 145 и 155. 

аОСТУПАК ПРИ ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА 

Један од најглавнијих задатака који ес поста- 
вио при изоали овог пела нреллога lecre oMiorvhe- 
ifce ruTO божсг ir прпр.плшмег отпозвЈна№а погл^ва 
без излптштх Љоомдлности. Овом ичљу HM^IV да 
служе v ппвом peл^7 члпсћрц^п SS П^ и 113. Пп чо- 
оддањем закону, чл. 95в, мопллр cv сч све о^пжлне 
лппитатипг пое кпначчпг одобрења цоставити Ми- 
иистру гћинансија за Олбпп за OUCHV ложавштх на- 
бпвлкп T.i нао.елболавзи ie m* ппетхолне оалље 
гл\г BPnnin и тек no извошлном (авттом надметању, 
^TTifO'CHo здкључеио! поготби. постр^л-аш пптм^т 
Министоу (ћттлчоиЈа за митл.сч.о Олбооа; Олбор 
ie етмао ла HCPHTvie ла ли cv поедложене набавке, 
пптопч ]\тп. no лржав\' ва^тгов^љниж n дл ли HMAIV 
буп^тгког пОКОИћа Гчл. 48 ГТплпчлниклУ Овакав 
погтуплк глмп ie КОЧИО гтпппилтто И бпчо отпплрт,'1- 
n-e ПОСЛОВв. ien ЗМО СС Отбоп тиосно Минпг-тлп 
it>4iTa'niC4ia гп чпеллогом чр би сложио имала би се 
обповити целокупна често пута впто сложена про- 
iienvpa iaBiTi^r тталметлч/л1. Нл ти! начи" ч^ само ла 
бч гр губило ^nroгo впемечл. R^h rv v |елну радњу 
Koia in чисто иитеона оадњр ложлвте алминистоа- 
iinio. мешавм тоећа лица — повућачи чи!« 'e нн- 
топег v гтитању. a ia '1Р то могло имати п рђавих 
пост^пчцл. imie пото^бно локп^чплтч. 

У повом ппрттлогу v тпм поглелу учиЈБеке rv 
^ччттте взмече, По S 112«аоедболррап чо свнма по- 
словчмл чија вредност прелази 100.000.— диттарл, 

не може mi пустити у извршење наредбу за извр- 
meihc посла т.ј. не може ии објлвити јавно падме- 
raihc, ннти приступити процедури за иепосредну 
погодбу, ни прикупљању понуда док претходно не 
прибавн сагласност Мииистра финансија однпспо 
Министарског савета, дату no претходном саслу- 
шању Одбора за оцену државних набалака § 114. 

Кад наредбодавац прибави ову сагласност, оч- 
да on за свс послове који ne прелазе 3,000.000.— 
динара, даље са.м спроводи целокупну процедуру 
no закону, испптује сам без ичијег мешања моји je 
понуђач повољнији и уступа посао одпоспо закљу- 
чује уговор nnapehvje и стара се o њсговом извр- 
шеи.у. Овакав поступак има витс преимућстава. У 
првом реду, целокупна рада>а око давања саглас- 
нпстн обавља се претходно док jom нема трећих 
лица чији су материјални пптереси ангаоковаии, те 
je и администрација лишена утицаја којп пису 
увек без резултата. Поред тога, испитивање мате- 
ријала за давање сагласности врпш сс у момепту 
када je могуће у сам предшг уносити мзмспе и до- 
пуне, mio до сада ннје било могуће без поништаја 
целокупне дотадаН)е радње. Најзад, овакав посту- 
плк иде иесумњпво у корпст лица са мојима лр- 
жава закључује уговор, јер најповољнији поиуђач 
нећс морати, са neli примљеиом обавезом, чекати 
са неизвесношћу na окоичање дугс процедуре око 
давања мишљења Одбора и саглашости Миппстра 
финансија односпо Министароког савета. Кад ге 
има у виду да no правилу најповољнији понуђач 
одмах no одржапом јавпом надметању ncii мора an- 
гажовати потребна материјална средства за извр- 
шење уговора, може се разумети колико му штетс 
може наиети несагласност Мттстра финансија из 
разлога што je Одбор плпгло, да се паредбодапац 
orpeumo o каквс nponncc закона који могу бптп и 
чисто формалпог карактера. Одбијање пак саглас- 
ности у претходнои стадијуму, како je то овим 
предлогом регулисашо, ne може ппком npmmmnn 
штсте. 

У § 113 повп предлог предвиђа истина, порсд 
претходне сагласности no § 112 и накнадну са- 
гласност no извршетадј процедури која претходи 
закључењу уговора, те би се могао учинити при- 
говор, да je овим процедура jom отежапа n да 
место једне сагласностп сада има две no пстом 
предмету, алн се мора иматп у виду да je то случај 
само код послова, чија вредност прелази 3,000.000 
динара, даклс, тамо где су већ ангажовани крупни 
државни иптереси који се морају специјално за- 
штитити. Ta накнадна сагласност разликује се од 
претходне из § 112, јер се том прилнком има само 
да ценп да ли je процедура no закопу правилно 
обављена и да ли je предложени попуђач заиста 
и најпбвољнији, пошто je приликом давап.а сагла- 
сности no § 112 питање крсдига и услова већ оце- 
n.cno. У осталом ово закопско наређење доћи ћс у 
примепу у релативно ретмим случајевима, јер, као 
што je познато, огромна већина послова које на- 
редбодавци закључују ne прелази вредпост од 
3,000.000.— динара, и главни приговор којп je у 
овом погледу чињен садањем закону ne односи сс 
се на послове ових великих вредкостп, јер je ра- 
зумљиво да omi захтевају и више студије, na пре- 
ма томс и дужу процедуру, већ na послове којм 
се редовно свакодневпо отправљају, a такви no- 
слови врло рстко премашају вредност од 3,000.000 
динара. 



STENOGRAFSKE BELESKE KO 

Друга uo реду од иајважаијнх мера за олакша- 
ваше и убрзавање рада коју овај иредлог предви1)а 
јесте могућност закључсња уговира путем непо- 
средие погодие оиако, како je то формулисано у 
§ 145. Код овог начина закључења уговора откло- 
њене су све претходне процедуре, које су до сада 
итежавале рад no овим прописима. 1 lo садањем за- 
кину, услед недостатка закоиских наређења o по- 
ступку код непосредне погодбе (чл. 86), као и 
услед иепотребних формалности које су разним 
наређењима na и самим правилником o извршеи)у 
одељка „Б" овог закона проПисиване, сама инсти- 
туција je промашила свиј циљ т. ј. омогућавање 
хитног свршавања посла. 

lio иовом предлогу, иаредбодавац je ОСЛОбо- 
1)ен обавеза прикупљања понуда ма у ком облику. 
Он поверава посао ономе за кога налази да he га 
најбоље извршити уз принципијелна ограничења 
која предви^ају §§ 146 и 147. У овом погледу иа- 
рочито се морају подвући и истаћи наређен>а §§ 
148 и 149. У љима je, за случајевс тамо побројане, 
дозвољен максимум брзине за закључење уговора. 
И не само то, већ je изостављена и процедура око 
издавања иаредбе за исплату и саме исплате, јер 
наредбодавац може одре^еној комисији ставити 
потребне суме и овластити je: „да без љеговог одо- 
брења погоди посао, сама, кратким путем закључи, 
изирши, прнми и исплати погођену цену". Од па- 
рочите су важности и наређења тач. 1 § 145 и тач. 
1 став 1 § 148, no којима за све послове без разли- 
ке до вредности од 1.000.— дннара, може наредбо- 
давац закл.учитн непосредну погодбу преко за то 
одређеног чиновника и исплатити погођену цену, 
те je тиме отпао једаи од оправданих прнговора 
код садањег закоиа, да сс и за најситније пословс 
мира прибегавати одређивању комисије. Несумњи- 
i!o, да су свс ове олакшице изазвале и потребу 
да се препизирају и пословн na које се могу при- 
менити, што je и учињено у § 145 и § 148. Најзад 
и код закључења уговора путем писмених понуда, 
§§ 155 и 156, учињене су олакшицс како у погледу 
објављивања, ие тражећи објавлЈИваиЈе у „Служ- 
беиим иовипама", a за вредностп испод 20.000.— 
дипара дозвољавајући објаву само у падлештву na 
месту за то парочито одре1)епом, тако и у погледу 
јемства, ne тражећи га за послове чија вредност 
ne премаша 10.000.— дипара. 

Поред напред нзложепог, нарочита пажња je 
nocBeiiena n државним привредним предузећима 
n установама дајући им у §§ 177 и 178 специјалне 
олакшпце. Садањи закоп. mije их издвајаб од др- 
жавне управе. To je, с обзиром na природу њи- 
ховог пословања, пзазвало тешкоће и потребу да 
се поједппачпим одредбама no финаноијомим зако- 
нима и другим специјалним законима чине отступа- 
ii>a, na су се ипак често јављале несугласице и 
разнолика тумачења. Овим одредбама предлога то 
je питање решено и постављеп je у том погледу 
једап jačan систем који обухвата сва та предузећа 
и устапове. 

У I11I3 одредаба које иду na олакшање рада 
државпнх oprana no овим послови.ма спада ne- 
сумњиво, као једпа од пајважпијих, одредба 0 
могућностн делимичнрг преноса наредбодавног 
ирава без обзнра na вредност посла. lio садањим 
прописима паредбодавцп првог степена за вредно- 
сти преко 100.000.— динара, ne само да су били 
једипи   надлежни  за закључење   уговора,  aeli  су 

сами морали доноситп и све одлуке у току ње- 
ГОВОГ пзвршења na ИЗДавати и паредбе за псплату. 
Такав поступак ne само да je без потребе оптере- 
ћивао министре и бапове, као паредоидаице првог 
степена, већ je отежавао цео рад око ликвидирања 
Једног восла и његове исплате. Ио правплу цело- 
купан рад око падзора као л рукиваше самим no- 
елом дблази у надлежност надлештва и устапова 
министру n оану подрсцених. само се uo сеои 
намепе, да та иадлештва n установе треоа да до- 
noce и одлуке o доспелости плаиања т. j. одлуке 
o административној ликвидацији посла и да издају 
парсдое за исплату. ИОВерити пајзад руковаше no- 
сла једнима, a оставнти адмпнистратпвну лИКВИДа- 
цпјУ посла и издаваље наредаоа за псплату дру- 
гоме, не само да нема у ссои логике, већ, што je 
најглавниЈе, ствара пометњу и у погледу одговор- 
ности. unaj KOJU je у непосредном додиру са uo- 
елом u KOJU ПрсКО ^ииЈИХ opiaua падзправа И руКО- 
води иослим, мора иоиити и одговорпост за његов^ 
ликвидацију и за исплате Koje се uo гоме послу 
врше. no одредоама овог иредлога иаредоодавци 
еу министри u оанови. uuu су Једино падлелаш 
да закључс уговор ако вредпост иосла прелази 
1UU.UUU.— динара, ^звршељс пак уговора као u 
ираво издавања наредое за исплату могу пренети 
аутем делимичног iipciioea иаредоодавпог права na 
uoMoiuior наредоодавца (^ 0'0> тс Је на таЈ начин, 
поред осталог, и сама адмииистрација упрошћена. 

ЗАШТИТА ДРЖАВНИХ ИНТЕРЕСА 
У почетку излагаша ооразложења uapeljeiL>a 

овог дела предлога паглашепо je: да сс no no- 
ступку u uu начин њимс прописаи имаЈу чинити 
1)асходи оез мало оОуо целокупног државног иуџс- 
та. To je изазвало n иогреоу да се иораш парочита 
иалсља na заштиту тако великих материјалнцх ин- 
'iepeca дрл^аие. ia заштита сасгоји се najnpe у МО- 
гутшсти одоора за оцепу државпих иаоавака, да 
претходно uauna све условс иод коЈима се nocau 
има извршити, u мшшстра финансија да псппта 
оуџетску могуиност извршеља самог иосла, с обзи- 
ром na срсдсгва КОЈИма државпа tcaca расиолаже. 
Гоме цнљу служе н еве одредбе o поступку при за- 
кључешу уговора, његовом извршењу н последпца- 
ма његовог ni;ii3Bpuieiba ^од črpane сауговорача. 

Спречавање могућносги иодпошења попуде и 
одустаика од помуде, код писменог јавног надме- 
тања, na сам дап Јавног надметања као и пемогућ- 
nocr одустанка од понуђене цене чшд усменог пад- 
.метаља, несумњиво he отклонити многе злоупотре- 
ое u нелравилности које су се до сада дешавале 
било кривицом државних oprana бпло постулцима 
самих ПОнуђача, све то као и тешке последнце не- 
извршс^а уговора: одузимање кауције у целокуп- 
HOM пзпосу n одговорпост за штету целокуппнм и- 
машем, учиниће да.се од учешћа na јавним надме- 
тањпма нскључе u такви којн су у самом падме- 
ташу, у уч€СТВ10вању или у одустанку, палазили се- 
би изворе прихода. Кад се томе ДОДа могућност ис- 
кључења пз учешћа у закључењу уговора са др- 
жаиом (§ 173), може се оправдано падатн, да he се 
y4eujhe свести само na ona пословна лица, којпма 
je стало до озбилзног и савесног рада и зараде. Од- 
говорност паредбодавца као и свих осталих oprana 
који у овоме учествују (§ 7 и §188), даје држави у 
том погледу Behe гарапцпје да he њени интересп 
бптп заштићени, 
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Прецизирајући одговориост сауговорача иаро- 
чито се водило рачупа и o томе да могу, с обзнром 
на измењене прилике, наступити и такве околности 
које сирочавају лзвршеље посла на начии н у року 
уговором предвиђеним, без кривице сауповорача, 
те je ii у том погледу предвиђена могућност измене 
самог уговора као и одлагања ромава. И у једном и 
у другом случају учињена су отступања од садаш- 
и>ег закона. Право нзмене уговора пренето je na 
Миннстра финансија и Министарски савет по са- 
слушаи)у Одбора за оцсиу држаених набавака у 
који у том случају улазе no једа« члан Главне кои- 
троле n Државног савета (§ 161). У погледу рока, 
oiiiiM je предлогом призиато n наредбодавцу право 
продужоп.а рокова, те je тиме задоволЈена једпа 
npcui'ia гаотреба и у интересу државе n у интересу 
сауговорача. Kao заштита сауговорача јесте и ње- 
гово Право, да тражп образовап.е вештачке коми- 
сије у случају песла1ап,а са комисијом која посао 
прима (§ 163). 

ЗАШТИТЛ ДОМАЋЕ ИНДУСТРИЈЕ И 
РАДИИОСТИ 

Ова заштита спроведепа je прво кроз одредбу 
§ 120 no коме домаћи понуђачи полажу 5% a стра- 
nи 10'; јемства. Могућност злоупотребе уклоњена 
je одредбом, да je држављаиство пуномоћника без 
утицаја на одређивање внсипе јсмства. Затнм учи- 
њена je разлика између домаћих и страних•пону- 
ђача (§ 123). Сем могућности поматања гоољопри- 
вредпика и радиности олакшавањем поступка код 
паоавака које се код љих врше из § 145 тач. 5 и 11, 
регулнсање питања o заштити домаће ппдустрпје 
и радиности у § 67 остављемо je уредбама Mnnn- 
етарског савета. Миогоструки иптересп државе у 
њеним спољним трговинским односима захтевају 
могућност што лакших пзмепа овпх nponnca, те nx 
с тога ne бп требало фикшрати у једном закопу 
чија je измена и допупа скопчана са дугом про- 
цедуром. 

ГЛАВА IV — O ДРЖАВНИМ ПРИВРЕДНИМ 
ПРЕДУЗЕЋИМА И УСТАНОВАМА 

Садашњи замон o држаином рлчуповодству не- 
ма иикаквих одредаба за пословап^е државних при- 
вредиих предузећа n установа, и ради тога дола- 
зило je najBinne приговора n тужби na рпгорозпе 
npoiiHce садангег закона баш еа п.ихсве стране. Из- 
двајањем расхода и прихода државних привред- 
них предузећа и устапова од оних државне управе 
у буџету, хтело се je бар донекле изнћи у сусрет по- 
требама државпнх привредних предузећа и олак- 
шати нм извршиванЈе буџета и трошење буџетских 
кредита из сопствепнх прихода. I IOIIITO су државиа 
привредна предузећа и установе не само важап 
фактор народнс прнвреде, већ од пресудне важно- 
сти и за целокупно државно газдипство у везп са 
остаарењем што ввћих прихода; тови предлог за- 
коиа o њима води нарочпто рачупа и посвећује им 
читгву главу, поклањајућп им парочиту пажп.у n 
у глави o уговорима камо je папред поменуто. 

Главна начела истакпута норим прсдлогом у 
погледу државних привредних предузећа и уста- 
пова јесу следећа: 

За образовање привредних предузећв и уста- 
нова погребпо je замонско овлашћење и то ne само 
ради тога, да држава не бн иступила свуда без на- 
рочитих општих пптереса као привредпик и так- 
мац приватне привреде, већ ради тога, јер се у др- 
жавним предузећима и установама као што je no-' 
зпато ангажује држаша имовина и што je пајваж- 
пије, подв1)гава привредним начелима, односпо о- 
лакшицама у пословању, које за оеталу државпу 
имовипу ne важе. Најважпнје н^чело прнвредпог 
газдовања помапутих пр€Дузећа јесте, да ona из 
сопствених прихода покривају своје расходе и 
амортизују уложеие имовинске кјбјскте, a да преко 
тога дају држави још n чисту добит, сразмерпо 
повластицама и обпму предузећа. Од. овог iipn- 
вредног начела могу државна предузећа и устаио- 
ве отступити еамо у толико, у колнко би доследио 
примењивап.е тих пачела ишло na уштрб општнх 
државних илтсреса, као na пример код државних 
усјапова болпица и др. социјалних устапова. 

Да би државна привредна предузећа и устано- 
ве могле показати успех свог привредног послова- 
ња у целости, истакнуто je у повом предлогу и па- 
чело, да ona с једне страпе имају право na одго- 
Bapajyliy пакпаду за еве испоруке n радове које вр- 
nie за државу или за друга државна предузећа И 
устаиове, a с друге стргие, да морају сносити све 
државне дажбине, у колико закопскпм наређењима 
нису од тога ослобођене. 

Државна пЈЈпвредна предузећа и установе мо- 
гу, у с.мислу иовог предлога, образоватп своју ос- 
новну главницу na тај начин, што lie процепптп 
вредност државпнх имовипскнх објеката уступље- 
иих им у експлоатацију као оспову њиховог прн- 
вредпог рада, a њихова готовипа, вредпост no- 
трошпог матернјала, робе за продају, сировина и 
полупрерађевијна претстављају њихову обртпу 
главпицу. Сем тога, дозвољава им законски пред- 
лог образовап>е иарочитих фопдова, који заједпо 
са уступљеном им адсновпом и обртном главичицом 
претстављају сопствепа средства сваког државпог 
привредпог предузећа и устапове. Уколико им у 
току њиховог пословања педостаје обртпе глав- 
пице, пови предлог овлашћује Мипистра финан- 
сија, да им даје позајмнце из расположиве држав- 
не готовппе, a у истом цил>у могу, no претходпом 
одобрен.у Министра финансија. закључивати и 
краткорочне позајмице иепосредно na повчапом тр- 
жишту. Средства за ппвестиције као и средства за 
стално повеИање обргпе главпице могу државпа 
привредна предузећа и устапове добити или нз бу- 
џетских средетава, одпоспо путем дотације или 

na« државним кредитним операцијама односпо не- 
посредним задужењем на повчапом тржишту. Ha 
тај начин, добпвепа повчапа средства, употребиће 
државна прив1)сдпа предузећа и установе na пове- 
haibe своје огновне одпоспо обртне главннце, a no- 
требне нзпосе за апуптете таквпх позајмица, мо- 
рају предвпдети као материјалпп расход у свом 
буџету, Ради давања јемства за таква задужсња 
могу државна привредна предузећа и установе те- 
ретити и заложпти своје имовиноке објекте, и то 
код краткорочних позајмица no прегходном одо- 
брењу Министра финансија, a код дугорочних no 
одобреп>у Мишгстарсмог савета. 

И ако свако државно предузеће и установа 
спада под управу Мпнпстра у чпјој je надлел<по- 
сти, пови  предлог предви1)а могућност, да се за 
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свако од ;вих нлн за внше њих образује и иарочита 
управа no одобрењу Мипистарског савета. При- 
вреда, као што je иоз-нато, као таква, не.ча пнсаипх 
закоиа, no којима се ona управлза, a још мање no- 
стојн могућпост да се прнвредно noc^oBafbe држав- 
нпх прпвредпих предузећа n установа у својим де- 
тал>пма регулише правилппцима. C тога сва већа 
приватпа предузећа врШе својс пословање no on- 
штим привредпим пачелима, упутствпма и парочи- 
тим одлукама својих управпих одбора. За чланство 
у тим одборима меродавап je у првом реду капн- 
гал, који поједипац заступа у предузећу, и природ- 
ии naron за повећаље и ОЧуван»€ тог капитала од 
пресудног je уплива na све одлуке управних од- 
бора. У државним привредним предузе.ћчма и уста- 
повама уложепа je искључиво државна имсвппа, 
и иоједипац као члаи управе не може престављати 
иикакав капитал. Ради тога преовла^ује код нас 
иишл>ење, да управни одборп иису погодни за во- 
1)еље државних привредних предузећа и установа. 
Сматрамо, да je ово мишљен>€ погрешно, npao пз 
|)азлога тога, што je лопично вероиачп да he ое код 
доношења управних одлука за држакна привредна 
предузећа и устапове увек пре погрешити када ту 
устапову води једно лице и када одлуку доноси 
једпо лице, no када се често важне ii судбопоспе 
одлуке допосе колегпјалпо; дру10, што Миипстар 
као врховпи управљач пити може да стигие нитс 
мора да уме лично управљатп држачимм предуге- 
litiMa. C тога установљење одаосно мредвиђаЈће 
образовања управа код габједштх привредних пре- 
дузећа, која располажу својим сбпственим сргд- 
ствима, у повом предлогу ne претстазл.п просту 
имитацију управних одбора код прнватних акцп- 
опарскнх друштава, веК стварпу потребу, да се ра- 
дп што боље заштите државних интереса одлуке o 
пачипу управљања и o допошењу поједнппх важ- 
них решеља код државпих привредних предузећа 
и установа, повери колегијуму у којем одлучује ве- 
linna члапова a ne поједипац. Образовање управа 
код државних привредних предузећа и устапова и 
то оних 'која располажу сопственим средствима, 
бар делпмичпо, ом)Огућава комерцнјалпзацпју др- 
жаоних привредних предузећа и устапова бсз onac- 
HOCTii no опште државпе нптересе. 

Иовп предлог предвиђа, да Мипистарски савет 
проппсује начин управљања, одре1)ује круг рада 
m задатке сваког државшог привредног предузећа 
и установе, оргапизациопом урсдбом. Одговорпосг 
члапова као пуномоћпика државе регулисапа je у 
замонском предлогу, no коме je Мннпстар као вр- 
ховпп управл>ач везан за предлог одпоспо мпшље- 
ibe управе, у колпко би пак од њега отступио, чла- 
пови уп[)аве се ослоба1)ају одговорности. Пошто 
има државнпх предузећа са великим обимом no- 
слова, нови предлог предвиђа n MorylinocT постав- 
л,ан>а надзорпог одбора, у ком случају се члаповп 
управе ослобађају одговорностп, у погледу рачуп- 
ске и књпговодствене контроле над предузећем. 

У погледу во1)еп>а књига, нови предлог no- 
ставља пачело, да државпа привредна предузећа и 
устапове воде своје кшиге no пачелпма двојпог 
КЈВиговодства. Но, пошто има и таквих државппх 
предузећа a нарочито устапова, које немају прете- 
жио прпвредии карактер n ne располажу сопстве- 
ним средствима, повп предлог дозвољава, no одо- 
брењу Министра фппапопја, отступање од помепу- 
тог пачела. Таква државпа предузећа И устапове 

врше своје пословање као што то врше надлештва 
државне управе. Новим предлогом je npeABn^eiio, 
да се смањење вредности имовинских рбјеката при- 
вредних предузећа предвиђа подишњим отписима 
у њиховом предрачуну као материјалш расход. 
Ова редовпа отписпвања имају да служс државним 
привредшш предузећима и установама за обнав- 
Л)a^be и одржавање п.ихових имовписких објекага, 
за које у оквиру извршених и одобрепих им отпи- 
са ne требају буџетских кредита, и према томе так- 
ве расходе, којп могу бити само инвестиционог ка- 
рактера ne показују у предрачупу као што je тб 
рапије у главп 1 папомепуто. 

11омепута предузећа и установе у смислу повог 
предлога имају саставл.атп, на свршетку сваке no- 
словпе године, рачун губптка и добитма и рачуп 
n3paBnaiba, a ради приказивања свог буџетског по- 
cлloвa]ba у завршном рачуну расхода и прихода и- 
мају стављати и рачун расхода и прихода no наче- 
лима одредаба предвиђешх.у глави II. Чиста до- 
бпг, no пзвршењу отипса и дотација фондовима 
који су предвиђени организационом уредбрм, ула- 
зи као вишак прихода у званични рачуи др;кав11е 
управе, a губнтак, после уважења евентуалних до- 
тацпја ОД страпе државпе управе, покрива се отпи- 
спма од фопдова, уколико пх пма, иначе отписом 
од осповпе или обртпе главнпце. Ha raj пачпп, 
свака разлика између расхода и прпхода државпих 
привредних предузећа и установа, има се прсно- 
сити у завршнп рачуп расхода н прихода државпе 
управе. 

Нови предлог пружа државним привредним 
предузећима n устаповама, која располаЖу con- 
ственим средствпма, извеспу предност у погледу 
располагања обртпом главницом, na тај начин, што 
he набавке материјала вртпти кз својс обртпе 

главнице a само подишњи утрошак материјала he 
■ надокиадити одпоопим рачуниМа материјала na те- 
рет буџстских партпја и позиција намењених утро- 
шку материјала. Према то.ме, уколпко располажЈ 
слободном обртном главпицом, ona нису пезана за 
буџетске кредпте, већ морају водити рачуиа јсдн- 
no o томе, да ne имобилишу сзоју ооргну глааницу 
игбавком материјала, који им за редоино послова- 
ње пије потребап. Сем тога, као што с.мо напоме- 
пулп, глава III o уговррима даје велнке погодности 
у погледу склапања уговора од стране држзвнпх 
прпвредпих предузећа и устапова. Учињена je раз- 
лика у погледу ових погодностн између оних пре- 
дузећа која имају своје упраое и оних која их не- 
мају. Првима je дата већа погодпост над другима. 

Рекапитулирајући углавном погодности дате 
новим предлогом државним привредним предузе- 
ћима, one се своде на: 

1) да ne морају тражити отварање кредита од 
Мппистра финаноија (§ 44); 

2) да се иа њих може преиети потпуно наред- 
бодавпо право n код нередовних расхода (§ 54 
став 4); 

3) да расходи иа наднице раденика улазе у ма- 
теријалне расходе n могу се повећавати нз буџет- 
ске рсзерве (§ 18); 

4) да код оних предузећа и устаиова које имају 
своје управе, те управе могу вршити набавке сиро- 
вппа полупрерађевина за прераду, и материјала 
потребпога за радионице, оправке n преправке об- 
јеката и постројења, као и пабавке инвестиционог 
карактсра и мопополскпх предмета, до 500.000.— 
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дииара,    a    до    2,000.000.—    надлсжни    мииистар 
(§ 176); 

б) да код оних предузећа и установа које не- 
мају своје управе, надлсжни минисгар може све 
nope побројане набавке сем монополских предмета 
иршити до 200.000.— дннара (§ 176)j 

6) да могу вршити продају сиојих производа 
за готов новац по цеиовиику прописаном од над- 
лслшог мииистра, без ограчгичси.а вредности a у 
границама расположиве робе (§ 176), a уз почек пи 
прописима § 224; 

7) да оиа ириврсдна предузеЈш н установе које 
располажу обртном главницом, могу вршити иа- 
бавкс материјала из исте главнице нсзависно 10Д 
буџетом накнађених износа (§ 202) итд. 

Мови предлог he омогућити и олакшати рад и 
11ослован>е државних привредних предузећа и у- 
стаиова и створити могућност, уколико се повољие 
ирилике укажу, за рацио-налну комерцијализацију 
оних државНих привредних предузећа и установа, 
које то no своме пословању у потпуности заслу- 
>icyjy, поред тога, што je одредбама ове главе uo- 
иуњсиа једна велика празнина у садањем закону u 
државном рачуноводству. 

^ЛАВА V —  O /I,P>KABHOJ ИМОВИНИ 

Садањи закон o државиом рачуноводству по- 
миње једино у чл. 119 руковаоце касе и материјала, 
и каки оии предавају своју дужност. Сва остала 
гштања o државној нмовини, регулнсана су специ- 
јалним законским наређењима или правилницима. 
Земаљски Устав у чл. 106 прописује начело, да др- 
жавном имовином управља Миннстар финансија 
уколико то закони друкчије не нареде. Нови пред- 
лог гфедвиђа све потребне прописе у погледу no- 
деле државие имовине, вођења књига o њеном ста- 
ii.y и вредросги, o управљању, прибављању, оту- 
ђивању и расходовању као и o начину приказива- 
ii,a стања и измеиа у врсдности државне имовиие 
у вези са државним завршним рачуном. Нови пред- 
ЛОГ дсли државиу и.мовину на јавна добра, која 
служе општој употреби, на имовину државне упра- 
ве, иа имовииу уступл.ену државним привредним 
предузећима и устаиовама ради њнховог привре- 
ђивања, na имовину без нарочитог опредељења и 
на имовнну државних фондова и заклада. A сву ту 
имовипу разврстава иа вешокретност, покретност, 
стварна права, потраокивања и дутове државе. 

I ^к-дви^ени су и сви прописн, ко и како управл^а 
појединим деловима дрловне имовине, ко и како 
њима рукује, ко o њиховом стању и вредности 
води рачунске књиге, на који начин се прнбављају 
и како се отуђују и терете поједини делови др- 
жавне имовине, као и начин како се, стварају др- 
жавни фондови и закладе и како се љима управл:>а, 
рукује и o Н)има полаже рачуна, Сви су ови про- 
пнси састављеки no већ створеном стању као и 
према ирописима, које у погледу државие имо- 
вине, садржавају фииаисијски закони. Потреба да 
се стање и измене у вредности државие имовипе 
показује и у државном заврпшом рачуну, образло- 
/кеио je у глави II овог извештаја. 

Kao што нбви предлог у погледу Bpmeii>a рас- 
хода и прикупљања прихода предвиђа наредбодав- 
цс, рачуиополагаче, ликвидаторе, контролоре и бла- 
гајпнке са својим одређешш делокругом рада, тако 

се исто KIUBHM предлогом нредви^ају и за осталу 
државну имовину управљачи, рачуиоиолагачи и ру- 
коваоци. У погледу јавних добара, иовн иредлог 
предви^а, да шима управља ivmiincTap у чију над- 
лежност према CBOJUJ ирнроди спадаЈу, Тако н.пр. 
државиим друмовима као и 'иасиппма и регулацио- 
ним грађевннама ma рекама управља Министар гра- 
ђевина, грађевииским оојсктима у поморсзшм и 
речним лукама Миннстар саобраћаја итд. Што се 
тиче државиих непокретности, иостављсно je на- 
чело, да служе у ирком реду за потребе државие 
уираве, a само преко тих потреба могу се устуииш 
државним привредннм предузећима n устаиовама 
на иекоришћаваље. Уступање државних непокрет- 
аосги државним привредним предузећима или са- 
моуправиим телима, везано je за одобрење Miiiui- 
старског савета. Исш то вреди и за замену ueuo- 
кретностн, аки држава од тога нема штете. Иредви- 
ђеаи су прописи који регулишу издавање иод за- 
куп државних неиокретности на тај начин, што je 
за то надлежан код непокретности државне управе 
Министар, као врховни управљач, до једногодиш- 
ibe заЈсупнине од 100.000.— дишра, преко тога до 
1,000.000.— динара n до рока од 5 година иотребио 
je одобрење Мннистра срииансија, a иреко тога о- 
добрење Министарског савета. Код непокретности 
државне прнвреде одлучује у погледу закупа Ми- 
инстар као управљач, аки закуи не премашује три 
године и ако годишиЈа закуанина не прелази износ 
од 500.000.— динара. Отуђиваље државних иепо- 
крегаости везано je за законско овлашћење. Изу- 
зетак од овог иравила чине непокретаости држав- 
ае привреде н оне без нарочитог опредељеша, које 
се под условима, истакнутим у новом иредлогу, 
могу отуђИТИ до вредности од 100.000.— динара, 
сиоразумном одлуком надлежног Миннстра и Ми- 
нистра финаисија, до 1,000.000.— динара no одо- 
брењу Миппстарског савета, a преко тога no прет- 
ходној сагласностп фппансијских одбора Народ- 
nor претставпиштва. Како продаја тако и давање 
под закуп врше се no паређењпма Главе III o уго- 
ворима. 

Државне покретности делн 'пови предлог na 
оне, које ne сЛуЖе потрошњи, продаји или npe- 
ради, које назива ипвентарским предметима, и na 
потрошпп материјал, робу за продају, сировипе 
и полупрерађевипе. Набавка покретности вршп се 
no наре^ен.има главе 111, a сваки паредбодавац д}'- 
жан je, да иабављене покретности уступи na упо- 
требу или иа чување одговорним руковаоцима. 

У погледу пописа и процене стварпих права 
државе одређује пови предлог, да су иста везана 
за стварп, na којима nocnoje таква права, и да се 
процењују no вредности коју преставља њихово 
оствареп.е, одпосто ЊИХОв откуп. Државпа no- 
тражнвања воде će no текућим рачушима са озпа- 
ком износа, рока доспелости, каматпе стопе и ooi- 
гурања наплате. За давање позајмице из државпе 
iiMOBime предвиђепо je, да je потребпо законоко 
овлашћење n да нико нема права na почек доспе- 
лнх плаћања држави. Отступања од тог начела 
предвиђена су у § 224. Неутерива државпа потра- 
живања се отписују, чим су ona, утврђена судским 
или управппм извршпим поступком. Од овога npo- 
писа изузета су државна прпвредпа предузећа и 
установе, које своје отпнсе врше no наређењима 
главе IV. Исто je тако предвиђено потребно закон- 
ско овлашћец.е у погледу repeiien.a државпе имо- 
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вине залогом или јемством. Отступања од овог 
правила предвиђена су у § 227. Предвиђеиа je мо- 
гућност, да државна привредна предузећа могу 
учествовати у прлватним привредним предузећима, 
uKo je јемство ограничено, ако то траже општи ин- 
тереси и ако je држава себи осигурала уплив na 
уараву и 'падзор дотичних предузећа. Исто тако 
и под условом потпуног ()безбе1)ења Moiy се кре- 
дитирати и прива/гаа привредна предузећз из др- 
жавиих средстава, одиосно може држава за њих 
ДЗТИ јемство. 

, Што се тиче државних фондова и заклада, за- 
конски предлог тражн законско овлашћење за UHI- 
хово оснившве из државаих прихода, или исмори- 
mliaBaibCM државних права и повластица, или из 
карочитих општих намета. У погледу своје имо- 
nune, као u у погледу сврг пословања и полагања 
рачуна, државни фондови и закладе изједначене 
су са државким привредним предузећима и уста- 
новама. 

Прописи ове главе биће од користи из разло- 
га тога, urno су груписани на једном месту, и што 
he се помоћу њих доћи до образовања државиог 
завршаог рачуна, који iie потпуно и верио ггака- 
зати целокупиу државну имовину. 

Да наиоменемо прн крају овог екслозеа, да je 
у засебној глави VI предвиђена монтрола и надз()|) 
надлештава, предузећа и установа, државиих фон- 

дова и заклада, Koje ма no ком ооиову у име др- 
жаве или нздају новац или благајничке вредиости 
или пак рукују инвентароким Предметима или no- 
трошпнм матернјалим, као и над оним самоуправ- 
иим и приватним установама које држава матери- 
јално помаже. Оргаиу Минисчра фииапснја који 
je одређен за преглед, одредбама ове главе дата 
су иста она права која имају органи Главне кон- 
гроле. Предвиђеки je иоступак потребан да би се 
КОНТрОЛа и надзор шго ефикасније спровели. 

Исто тако код оделжа прелазних и завршних 
наређења предвиђеие су извесне идредбе, које су 
неипходне и које имају да служе иатереснма што 
успешнијег извршења новог предлога закона o др- 
жавном рачуиоводству. 11редви1;ена je одредба да 
чшви предлог идпоаш закоп ступа у живот кад се 
обнародује у »Служббним новинама«, a обавезну 
сиагу добија 1 аирила 1936 гидине. Сматрамо 
да je овај »вакацно легис« потребан услед IU6HM- 
иог матернјала, који овај закон садржава, као И 
услед огромне важноети коју iie on ступањем na 
снагу имати у животу нашег државног газдинства 
уопште. 

Јуна  1934 год. 
у Београду. 

Др. Милорад Ђорђевић, с, 
Министар финапсиja, 

[РЕДЛОГ ЗЛКОПА 

ДРЖАВНОМ I ЛЧУМОВСЈДСТВУ 

Уводпа наређења 

§ 1 
Државпо  рачуиоводство  обухвата: 
1) израду и извршење државног буџета; 
2) полаган>е рачуиа o државпим раеходима и 

приходима и o стан>у државне имовине као и o 
стању, расходима и приходима државних (|)ондо- 
ва и заклада u itooiOBaibc државних благајиица; 

3) закључивање уговора који за државу по- 
влаче расходе пли дају приходе; 

4) пословаље државних привредних предузе- 
ha и устаиова; 

5) управљањ« и руковање државиом имови- 
iiioM « нмовнном државних фандова и заклада; 

(i) иадаор и контролу иад предњим радњама. 

§2 
Држанио  рачуноводство croju   под врховном 

уиравом  и  надзором  Министра финансија, уко- 
лико   то   закоиским   прописима • није   друкчије 
одређено. 

§3 
(') MninncTap фшшноија угтравл>а рачупским u 

благајиичкнм пословима n саставља завршне pa- 
чуне o целокупном државшом газдииству, и под- 
нрси их Народној скупштини на увиђај и одо- 
брење заједио са буџетским предлогом за иаредну 
буџетску годину. 

(-) Министар (ј)инаиснја прописује и одобрава 
иравилнике n упуства као и књиге и обрасце за 
једнообразно вођење послова код свих министар- 
става, државних надлештава, привредних преду- 
зећа, установа, фондова и заклада. 

§4 
Сва министарстиа и остала државиа иадле- 

штва, привредна преДузрћа и установе које упра- 
вљају државиом имовином или врше расходе ид- 
иосно прикупл>ају приходе у име државе, кар и 
државни (ј)ондови и закладе, дужни су сталио 
држати у сазнаи.у Министра фшаншја o тим no- 
словима, a no упуствима и наређењима које о« 
издаје. 

§5 
Министар фииаисија uma према свим држав- 

пим службеинцима, којима су иовереии рачунскн 
или благајнички послови као и ирема свим руко- 
ваоцима државиом нмонином у дисциплинском 
иогледу иста права, која има према службеницима 
Министарства финансија. 

§6 
Рад свнх oprana који врше службу државног 

рачуноводства иодлежи врховном надзору Главие 
контроле   no   проггисима  Закона o  Глааној   кон- 

1рОЛИ. 
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§7 
Наредбодавци, помоћни наредбодавци и сви 

остали државни органи, који учесткују у изврше- 
ii,y овог закона оДговарају no Закому o Главној 
контроли за иакнаду штете коју буду држави прн- 
чппили. Kao штета за државу сматрају се и сис 
суме K'oje буду исплаћсие протишго наре1}ењима 
овог закоиа. 

ГЛАВА 1 ~ t) ДР/КАВНОМ ВУЏЕТУ 

1 Основне одредбе 

§8 

(') Државшш буџетом се за време од Једне 
године    дана одобравају и  распоређују сви др- 
жавин расходн н предв|иђају државии приходи. 

(2)  Изузетпк),  само у СЈ.учајевима  овим  зако- 
иом   11редии1)011им,    могу  сс  чинити   расходи  ваи 
расхода одобрснпх државпим буџетом. Али и omi 
морају  битн   показаии     у     државном   завршном 
рачуну. 

(;1) Државии буџет мора бити јаван и чинити 
једау целину. 

§9 
(') Време за icoje се одобравају и распоређују 

државии расходи и предвиђају државни приходи 
зове се буџетска година. Ona почиње 1 априла, a 
свршава се 31 марта наредне године. 

(-) Време за које се ови рачуии o расходима 
п приходима засновани у једиој буџетској подшги 
морају закључити зове се рачунска година. Она 
иочиње када н буџетска годииа, a траје четири 
месеца дуже. 

§ 10 
(') Државии буџет одобрава Народио прет- 

ставништво. 
(") Министар финаисија подаоси предлог бу- 

цета са својим скспозеом Народној скупшпши 
кајдаље за месец дана од дана њеног састанка у 
редовном сазиву. 

{3) Буџет се одобрава  по партијама. 
(*) Народна скупштина ие може предложене 

иартнје уисћаиати a може их смањивати и изо- 
ставити. 

(') AKO нови буџет ие буде одобрен до 1 
априла могу се закоиом одобраватн дванаестине 
за једа.ч или више мессци. 

(") AKO je Народиа скупштииа распуштепа 
tipe иего mro je буџет одобрен, буџет истекле бу- 
џетске годиие продужује се Указом за четири ме- 
ееца. Ако се у том рсжу буџет не одобри, може се 
буџет протекле годиие Указом иродужнти до 
краја нове буиетске годипе. 

§ ii 
Без одобреног или иродужеипг буџета ne 

когу се расходи чшити. Од овога се изузимају 
само исплата интереса и главиице државних зај- 
мова, ако су na основу закона закључени. 

§ 12 
Државии буџет се састоји нз фииансијског за- 

KOiia и предрачуна расхода и прпхода. 

§ 13 
(') Финансијски закоп еадржава само овла; 

шћеша и наређењ<а која се тичу државких расхо- 
да и прнхода, предвиђених у предрачуну као ч 
државног газдннства у Опште. 

(-) Финансијски закои мора оадржавати од- 
редбе којнма се: 

1) одређује за коју се буџетску годину бу- 
џет доиоси; 

2) одобрава укупна сума раосода и прихода 
државне управе и државне пршреде н утврђује 
њихова разлика; 

'i) предвиђа начин псжрића буиетског де- 
фицита; 

4) одређује највећи изиос позајмица и бла- 
гајничких aamiea у емислу §§ 106 и 108. 

() AKO се фннансијеким законом одобрана 
један расход, мора ее у предрачуиу расхода пока- 
заггн сума расхода, a у предрачуну прихода no- 
криће тога расхода. 

(') lio истеку буџетске године престају важи- 
ти све одредбе финанеијског закона за ту годину. 
Ово важи и за one одредбе финансијског закоиа 
које престављају засебна законска наређења, као и 
за оие којима се .мен>ају и допуњују постојећн за- 
кони. 

§ 14 
Финансијским законом ие може се    унапред 

чишгги распоред вишка (суфицита),    који би ее 
предвидео у предрачуну расхода и прнхода. Исто 
тако, фннаисијским законом m може сс чигапи 
im распоред вишкова, који буду остварени у при- 
ходима иити распоред уштеда, оствареннх у ра- 
сходпма државнс управе. 

§ 15 
У случају, ако ее одобре буџетске дванаестнне 

или продужи важење буџета (§ 10), важе само оне 
одредбе доо-ад^њег фиианоијског закона за које 
се у закону односно указу означи, да остају на 
снази, a њихшо важење 1Ц)естаје саобразно § 13 
става 4 no истеку времена, за које су дванаестине 
одобрене одношо за које je важеп.е буцета про- 
дужено. 

§ 16 
(') Предрачун расхода и прнхода састоји се: 
1) из предрачуна расхода и прихода држав- 

ие управе; 
2) из предрачуна расхода и прихода држав- 

ис привреде (лризредних предузећа н установа); 
3) из предрачуна расхода и прихода држав- 

иих (јјоидона и заклада. 
(*) У предрачуну расхода и прихода државиог 

буџета све се суме предвиђају у бруто нзносу. 

§ 17 
(') Раеходи n приходи у предрачуиу иамажу се 

ПО разделима, главама-, партијама н позицијама. 
СуМе позицнја збирају се у суме партнја. 

(-) У предрачуну расхода п прихода државне 
управе партије се означују непрекидним редним 
бројевнма од почетка до краја предрачуиа, a у 
мредрачуиу расхода и прнхода државне привредс 
и државних фондова и заклаДа засебно за свако 
привредно iipe/iy3elie и установу односно за сааки 
фонд и закладу. 
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(■') Свака naivnija садржаеа раосоде односно 
гериходе само једае исте В1>сте у смислу.§ 18, a у 
ЊбНИМ позицијама ш сс расходи одиосио прнходн 
рашчлањују. 

(') Иредрачун расхода и прнхода државних 
привредних предуаећа и устандоа као и државних 
фонДова И заклада показују сс у разделу Мпии- 
старства у чију надлежност спздају. 

§ 18 
() Расходи сс дсле, према природи иогреба 

које их нзазнвају, na редовие, нередовне u mine- 
стиционе. 

(*) У редооне расходе улазе сви расходи иза- 
звани државиим потреба.ма KOje се сташо, бнло 
сваке родние вило периоднчно појављују. 

() Редовни сс |)асход11 деле на пцчне и матс- 
рпјалие. 

(') У личне расходе улазе ши редовш] расхо- 
дц, који потичу из закона којима су регулисани 
службени односи државних службеника, контрак- 
туалиих чнновиика и дневиичара, као н хонорар- 
НИХ службеника и надничара. 

(■') У материјалие расходе улазс оии редовни 
расходи, KOJU заједио са личним расходима о.мо- 
гућавају [^едовал и сталан рад држазинх надле- 
цггава, приврздних предузећа и установа, као и 
они који служе одржавању држааие имовние. У 
ове расходе улазе и расходи на наднице радеиика 
код устанрпи сојске и морнарице за радове око 
режијоке прераде појединих потуеба, код држав- 
im\ привредних предузећа и установа као и pa- 
сходе на путне и селидбене трошковс државних 
службеиика. 

(") У нередовне расходе улазе расходи који 
нису изазвапн закомском илн уговорном обавезом 
државе, као што су дотаЈЦИје, субиеиције, помоћи, 
издржаван.а, благодејања, иаграде, хонррари и TO- 
Me слично. 

{7) У ннвестицшше расходе улазе расходи 
који служе за задовол>ење оинх државних потреба, 
којн.ма се увећава вредиост државне имовине > 
непокретиим и покретшш иепотрошннм стварима. 
Код државних принрсдиих предузећа и установа 
ови расходи повећавају њ«х6ву осиовиу главшшу. 

§ 19 
(') Сумс показаис у продрачуиу расхода пре- 

стаељају чрсдите одобрене за задовољење расхо- 
да изазваних једнхми државиом потребом. 

(*) У предрачуну државне управе гфедаиђају 
се у зг.себиом разделу резервни буџетски кредити, 
који lie с једне cTiKiiHc служити за пов-ећање буџе- 
том већ одобрених кредита, уколико сс у току 
извршења буџета покажу као иедовољиц, a с дру- 
ге страие за задовољење расхода изаованих др- 
жавни.м потребама које се нису могле предвидети 
при изради буџета. У прво.м случају ови сс кре- 
дити зову »кредитм зл иедоио.члк) предви^еие imc- 
ходе«, a у другом »кредити за непредвиђене рас- 
ходе«. 

§20 
(') Све државие обавсзе створене закоиом, уго- 

вором или судском пресудом морају се показати 
у предрачуну расхода. 

(-) /1,ржаиие обавезе, створеие новим закон- 
скмм  napeljeibCM  у  току  трајања  једне  буџетске 

годнне, морају имати предвиђено покриће у самом 
закону. Овакв« L;e расхјоди и приходи показују 
особе-но у државном завршном рачуну расхода и 
ирихода дотичие буџетске године, Ако за створе- 
HL

1
 шове законске обавезе ни у закону ни у буџету 

кема 1федви1)С11ог iioKpiiiia, може се извршивање 
дотичвшх за«онских обавеза започети тек наред- 
иим буџетом. 

§21 
(') Разлике на курсу падају на терет кредита 

оних расхода који повлачс плаћаље разлике на 
КЈ рсу. 

(■) AKO се разлика na курсу предвиђа одвојс- 
ai), она je исте природе wao и расхода који повла- 
че и.еио плаћаље и аоказује се no засебним пар- 
гијама. 

§22 
(')  Приходи  су редовим  и  нередовии  према 

томе, да ли потичу ИЗ сталиих извора или ne, и 
показују се у прсдрачуиу одвојеио. 

(') Прнходима се не сматрају прнмања ИЗ ПО- 
зајмица нпти  буџетеки  вишкови  из прошлих  го- 
дина. 

§23 
Предрачуном расхода и прихода нити се до- 

бијају mmi губе права. 

Израда државног буџета 

§24 
lipu  нзради  предрачуна  расхода  и  прихода 

државие управе и државне привреде угарђују се 
ирво расходн na потом прнходм. 

§25 
(') У лнчним расходима показују со звања др- 

жае«их службеиика и број места у mu звањима 
према стварној потреби, a у границама з^конске 
систематизације звања и места. 

(') Звап.а се иоказују no положајппм групама 
(степенима) односно no чиновима иш\ клаоама. 

(•) Пачип na којп lie се ПОКазивати прппадле- 
жностн државних службоника у предрачуну утвр- 
l)3'je Mimnerap финансија. 

(') За контрактуалпе чиповппке, дпештчаре, 
хопорарне службепике n надпичаре показује се 
број места пре.ма cruajmoj потребИ, a п.ихопе при- 
надлежности у глобалним сумама. 

( ) Предрачуном Ј^асхода ne могу се заводити 
пова звања, нити мењати положајне групе односно 
класе поједииих звања, .нити повећавати припад- 
лежиости, Kao нова звања сматрају се сва ona, 
која нису предвиђена и распоређена no Закону o 
чиновницима, Закону o државном саобраћајном 
особл.у u Закриу o усгројству војске и морнарице, 
као u no специјалиим замонима донетим послесту- 
iian.a na спагу ових закона. 

§26 
Личне n породичне пензије показују ое у пред- 

рачупу расхода у засебном разделу према ствар- 
ном стап.у и то у глобалним сумша одвојшо за 
ciiiKii раздео предрачупа расхода државпе управе 
као и за свако државно привредно предузећ« и 
устапову. У пстом разделу показује се и кредит 
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за расходе на п^нзионисање у току буџетске го- 
Аиие и то у глобалкој суми за све струке државне 
службе као и кредити за расходе на иииалидске 
потпоре, плате Мшшстара и државмих службени- 
ка на распсшжењу и законом признате дотације, 
субвендије и помоћи. 

§27 
У материјалним расходима морају сс no за- 

ceGmiM партијама иоказати: 
i) канцеларијски трошкови (иабавка и оправ- 

ка канцеларијског прибора и материјала, ии- 
штааско, телеграфски и телефонски трошкови, тро- 
шкиви за огрен, освегљење и воду, за шгампање 
и iiuiicj књига, формулара и упустава као и за 
»Службше новине«, стручне књиге и часописе); 

2) cimic; оправке, одржаваље и ЧИШћење згра- 
да ii инвсатара; 

3) кираja; 
4) иабавка одели за иослугу и стражаре; 
5) одржавање и онабдевање аутомобила и 

кила; 
()) ii(ciirypan>c зграда. 

§28 
Мивестицшти расходи показују се у предра- 

чуну i)acxoAa no засебиим пархијама на основу 
одобреннх плаиива и иредрачуиа. Од овбга се 

изузимају расходи за иабавку инвентарских пред- 
мета, који сс предвиђају при.ма приближној про- 
цеии у глобалним свотама. 

§29 
У случају § 82 става 2 тач. 4 расходп се по- 

казују у предрачуну расхода код сваког раздела 
у засебној глави и деле се саобразио § 18, 

§30 
Расходи ПО уговорима, по којима сс илаКаи.а 

имају вршити у току више буџетских годииа, no- 
казују се у уговореним годишњим износима у 
предрачуиу расхода и то у делу коме прииадају 
према подели у § KS, a у тексту дотичне партије 
одаосно иозиције мора се означнти на (оолову ког 
уговора се кредит предвиђа као и укупна угово- 
рена свота. 

§31 
Кредити за гаоверљиве циљеве и достојиијс 

заступаље државних интереса уиосе се, као расхо- 
дн CBOJC врсте, ио засебии.м глана.ма и партијам.! 
у разделе Претседништва Миннстарског савета, 
Мипистарства ииостраних послова, Миаистарства 
унутрашњих послова И Миинстарства војске и мор- 
нарице. CBII OBU кредити троше се под ладзором 
I [ретседнииа Министарског савета и ис подлежу 
арегледу Гланчс контроле. 

§32 
(') Кредити Kiujn се предвиђају у расходима 

државне управс ради покрића губитака предвнђе- 
нах у предрачунима државних привредннх пред^'- 
зећа и устаиова н ради потребних државиих при- 
носа за расходе јавиих самоуправинх тела (дота- 
ције), или чомоћи привагшш удружењима. дру- 
штвима и устаиовама које вршс иослове од опште 
користн (субвенцнје), показују се, уколико ne iio- 
стоји  вакоиска  или  уговорпа  обавеза  државе  за 

њихово luiaiuube, као нередовни расходи у разде- 
лима оиих министарстава у чију надлежност спа: 
д^ју- 

(-) У предранунима државних привредних пре- 
дузећа И установа иоказује се крсдит за покри- 
he губитака из прегходниг ciaiui (дотаццја) у ие- 
редовним приходнма. 

§ 33 
У случају амо се расходи изазваии једним за- 

коиом услед техиичких тешкоћа ис би могли пред- 
вндети no иодели из § 18, може сс у предрачуну 
расхода државне управе унети глобалан кредит 
за увођење у живот тога замона. Ако овакав за- 
Kuii иивлами расходе у ВИШе прсдрачуиских раз- 
дела, показиваће се глобалан кредиг у разделу Вр- 
ховне државне управе, иначе у разделу oitor ре- 
сора у чнју надлежност улазн извршење тога за- 
коиа. У оба случаја глобалан се кредит има пока- 
затн у засебној главн, a финансијсиси заион мора 
садржавати одредбе на што се крсдит миже тро- 
шити. 

§ 34 
('> Сви приходи државне управе, државно 

привреде и држашшх фондош и заклада ма no 
KOM ОСНОВу постојалн мирају сс унети у државии 
буџет. 

(-) Приходи се уносе у иредрачун прихода 
с обзиром иа ириходе добивене за последње три 
године. Отступаље од овог правила мора се на- 
рочито образложити у објашшењнма иредрачун- 
ских предлога појединих министарстава као и у 
екопозеу Министра фннаисија. 

(^) Приходи који сс добијају иа основу уго- 
вора уносе се у у/оворним сумама. 

(4) Вишкови ирихода државвих приирсдних 
предузећа и установа показују се у иредрачуну 
ирихода државие управс. 

§ 35 
Мииистар ([шиацсија издаје, према иачелима 

овог закона, сваке године упуства за израду де- 
таљних предлога рисорних буџета, одређује којн 
се прилози и доказн имају пргасључипи и утврђује 
рокове за H>IIXOBL> иодношење. 

§36 
Ресорни шшистри морају своје буџетске пред- 

логе псдносити у утврђеном року Мииистру фи- 
иаисија и пропратити их oiiuiPiiM образложењем 
стваринх потреба своје управие граие, као и по- 
себшш образложељем за сваку партију расхода и 
11ј)пхода, аЈнарочнто морају свако гговећање рас- 
хода према прошлом предрачуну образложити и 
доказатн закоиски основ и ствариу потребу no- 
већања. 

§37 
Мииистар финаисија Претреса ресорне пред- 

логе буџета и рвди очуваља стварноспи буџета и 
буџетске равнотеже Има право да их у споразуму 
•са ресорним шшистрима измени. Ако не до1)е до 
сагласности, одлучује Министарски оавет. 

§38 
(')  Ha осиову буџетоких предлога  поједшшх 

мииистара Миинстар финансија сасиавља предлог 
државиог буџета. 
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C) KOJI састављања вуцстског прсллогп Mii- 
нистар фикансија мора водити рачуиа o начелу, 
ла сс рсдовни расхоли имају покрити редоиипм 
приходима и да со укупни буџетски расходи мо- 
рају кретати у рраиицама предвиђених буџетских 
прпхода. 

(*) Овамо израђен предлог држапног буџета 
Министар финансија подаоси Минисгарском са- 
всту na прсглед и коиачцо утврђивање. 

§ 39 
Министар фт&нснј®, ако при изради буџет- 

ског предлога не успе да изведс равнотежу, мора 
у фшшкмхском. знкпиу предвнлетн начин како ће 
сс покрити мањак (дсфнцит) § 13 став 2 тач. 3. 
Мањак се нн у ком случају не сме прикривати исћ 
се мора јасно показати у предлогу буџета. 

§40 
Уз прсдрачун расхода и прихода лржапне у- 

право u државне приврслс израђује се рекапиту- 
лацида. rtoja садржи преглед no оазделима свих 
државних расхола и прихода из § 16 став 1 та- 
чка 1 и 2. 

§ 41 
(') Државни бупет м израђује v лпа ориги- 

irn.'ina примсркл, кр.ји се no добивеној санкиији 
чувају у Глпв1гој контроли и Мин-истарству фи- 
нансија. 

(•) Државни буиет се избјављује v »Службеним 
тшвтгаама« с тим. да сс предрачуии расхола и npif- 
хода објавл.ују v онолико примсрака у колико од- 
реди Министар финаисија. 

Извршење лржавиог буџета 

§ 42 
(') Нарелболавци за извршење дожавног бу- 

џета cv Министри и блнови у кругу својс над- 
лежиости. 

O Варедбодавци извошују буиет одлуком o 
ангажовању оасхода, одлуком o дјоспр.лости пла- 
ћач.п (обавезе) и наредбом за исплату. 

§ 43 
f1) Наредбодавац врши ппивпомено ангажп- 

вање расхода гваком гвпјом одлуком. коЈа по- 
плачи за гобам расходе за лпжаву. a КОКАЧНО au- 
ra жпваљс сваком одлуком којом ствара обавезу за 
лржаву. 

С) Привпемсчо лчгажоваи.о пасхта впти го 
само кол материјалннх и иивестиционнх оасхода. 

(*) Одлука o зигажовању оасхота мооа салп- 
жати n тп у случају поивоемвног ангажовања чг,г'- 
Фрачунску cvMv. a ако овр иема. изиос кпелита 
кпји сг иоже vrnoiiiiiTii, л кт конпчног аигажп- 
ван.а cvMv Knin, поетставља обчврзу за лпжлву пп- 
посно пполплчучску CVMV »ко сс no псуиоолч посла 
vronnnnM не може Утводити VKViraa сумл пасхолл. 
И у јслнпм и у лпугом случају оллукл мопл сл- 
дожати 6viieTCKV паотиЈу к^о и и,чнос отпппсног 
крслита ако je случлј из 5 44 стлв 2. 

(4) Сумл конлчмп англжпваиог плсхтп no 
можо ср. ппркпплчити  r^M глучл1л из 5  172 ст.  2. 

O Одлуку n коначном лнглжовап.у пасхпла 
олносно оллуку o пппвлеменом лпгажпвап.у m- 
схода v случлју из § 49 став 2 § 51 став 2 и § 148 

став 3 Д10ставл>а 'иарелболавац надлвжном рачуио- 
водству ради к'1>ижења (§ 73 став 1 тач. 2). 

§ 44 
(') Расходи се могу ангажовати само у гра- 

иицама олобреног кредпта, односно у границлм i 
OTBopenor кредита ако je 'Случај пз става 2. 

(-) Рас»оди no предрачуну расхода државне 
управе не могу сс апгажоватп док Мшшстар фи- 
нансија претходно не отвори паредболавцу крс- 
дит no буџетској партији пз којо сс расхолп има- 
ју чинити, 

(■') Кредити се отварају и затварају одлуком 
Мивистра фииансија на захтев наредбодавца. 
Време за које се кредити могу отваратп као и 
поступак за отварање и затварање кредит^ npo- 
писује Мии«стар финансија. 

§ 45 
Одлуком o доспелости плаћања наредбодавац 

у границама ко-пачпо акгажованог расхода npn- 
зиаје извршење једног рада, службе или уговора 
и бруто нзнос плаћања, a на оспову исправа ко- 
јим сс то утврђује. Ове правдајуће исправе са- 
ставни су лео одлуке o доспелости плаћања, 

§ 46 
(') lii основу утврђеие доспелости плаћања 

наддвжии наредбодавац издаје, према томе да ли 
сс плаћање има вршити у одређеним роковпмп или 
само један пут, сталну или јелнократку наредбу за 
иоплату. У којим случајевима и на који начин сс 
издају сталне наредбе пропиује Миннстар фи- 
панспја. 

С) Наредба за испла/гу мора садржати коме 
и на "име чега се плаћап.с врши, бруто износ којп 
сс пма исплатити, олбиткс, буџетску партију и 
позицију, акт Kojii.M je кредит отворен, место и 
начин плаћања, Мииистар финапспја утарђује 
обрасце за пзлавап.с наредбе за исплату. 

(■') Наредбодавац je дужан уз наредбу за нс- 
плату доставити надлежном рачуноводству одлуку 
o копачпом ангажоваљу расхода и одлуку o до- 
спелости плаћања са свима псправама иа основу 
којих je пста донета. (§ 45). 

§ 47 
Кол личних расхода одлука надЛежиот oprana 

no службеиом односу преставља одлуку o ко- 
начном ангажовању расхода, a наредба за исплату 
са-држи и одлуку o доспелости плаћанЈа. /locne- 
лост плаИап.л иаступа у месецу за који се ови 
расходи Miine. Впсину ангажоваиих расхола који 
терете, кредите једне буџетске голипе утврђује ра- 
чуноводство na основу оллуке o службеном 
односу. 

§ 48 
(') У погледу аигажовап.а матерпјалпих n nn- 

вестиппопих расхода важе ©дредбе главе FII 
(2) Копачно апгажовак.е расхода на наднпце 

радника кол установа војске и мрорнариц« за 
радове очо режијске прераде појелиних потреба, 
код лржавпих привредппх прелузећа и установа 
врши се одлуком -о пријему на рад. У погледу 
доепелости плаћања наредбе aai исплату и утвр- 
ђивања Bncnne ангажованих расхода важе ■ ол- 
редбе § 47. 
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(*) Кад плгћање материјалних и инвестнцио- 
ких расхода, no самом Јтовору иа основу кога се 
врши, доспева преко- рока из § 53 став 2 и на та| 
»ачин се и расходи повлаче кроз више буџегских 
гсдииа, одлука ^ коначном аигажовању расхода 
мора садрмсати ^знос целокупне обавезе и изиг-с 
који теретн буџетске кредите оне буџетае годаше 
v Kojoi ,ie доиета одлука o коначном ангажовању. 
За наредне године буџет се у погледу ових pa- 
схода. извршује одлуком o доспелости плаћап>а и 
:иарслбом 3iai ислату, у молико су буџетом за до- 
тичну годмну редвиђеии кредити саобразно § 30. 

§ 49 
f') Код нередовиих расхода одлука наредбо- 

давца којом се овај рзсзоод одобрава преставлуа 
одлуку o коначиом ангажорању расхода. 

(■) Изузетно, код кеоедовних расхода^, где 
виоша расхода. аависи од једног извршеног рада, 
!ге донои се одлука o коначном ангажовач.у ра- 
с^ода; у том случају одлука илредбодавчева пре- 
ставл>а одлуку o прнвременом ангажовању 
рзсхода. 

(л) И у случлју ст.-вп' 1 и у случају става 2 
наредба за истлату садржи и одлуку o доспелосги 
пдаћања, 

§ 50 
AKO je државна обавеза створева закоетом или 

судском пресулом. иаредбодавац no расхолима 
који су на та.ј качин ангажовани извригује буиет 
само одлуком o доспелости плаћања и наредбом 
за исплату. 

§ 51 
(') Крд радова v режији С§ 17г') »аредбодавац 

извршује буиет одлуком o прнвремеиом гтгажо- 
BOftV расхода и тгаредбом за исплату, 

f-ч Привремено аигаис^вање врши се одлуком 
нарепботгдвца којом се одпбрава рад у режији. 

f-1) Ha пснову одлуке из претходног става 
може нарелб^дав^ц, v граттама ангажованог 
расходз, издавати ппивреме;че наредбе за ишлату 
потребних сума надлештву односно пословоНи 
(режисеру) коме je извршење радова поверсио под 
условом накнадаиог обрачуна. 

(4) Надлштвл олносно пословођа дужни cv o 
vrpouiKV ппнмлј^чнх сума подпетц наредбодапцу 
na4vu ca свима гтппвдајућим локумситима. На- 
редбодрвац, no извршеиом 'обрачуну доноси од- 
луку o одобрељу расхода и H^I ■осмову те одлуке 
изла!е нарелбу за исплагу. која Mpna садржаратп 
гве mro je пропислно у § 46 став 2. Оиом наредбом 
ркшен.ује се ч v потпунОСТИ ликчипииш привре- 
мена напдба издагга no претхоаном ставу. 

('■) Уз наредбу за исплату наредболавап ie 
тужан достз/внти иадлежном рачуповолству оллу- 
KV из става 2 са свима докумептпма и CBoioM одлу- 
ком i'1 олобрењу расхода из претхолпог става. 

(*) AKO наредба за исплату ииЈе изддага у року 
из § 53 став 3 иадлештвр одиоснл пословоћа 
Срежпсер) дужчи cv све пеоппавлане суме прим- 
љене no CTSBV 3 одмах. a 'Ча1лал)е пп кпаја ра- 
чунке годииа вра?пити благајници од Koie су их 
ппимпли. Нарлдбодавац има прзво за ове суме 
издату нову поивремену напелбу н<Гтеоет T&Kvfift 
буи^ттее гбдине, ако ic буџетом за те расходе 
олобрен кредит. 

§ 52 
(') Наређења § 51 чмају се сходпо примепити 

ii ко-i цривремених исплата na рачуп путних и 
селидбених трошкооа као и у случају када се ny- 
тем режисера исплаћују личпи расходи одндсно 
расхол.и ni паднице раденнка државинх привред- 
нпх педузећа и утанова. 

(") Ближа упутства no преди.ем ставу пропи- 
сује Министар фиианаија правилннком. 

§ 53 
(') Ha терст кредита одобрених предрачуном 

једне буџетске годипе, могу се крелитп отваратм 
и расходи ппирремо.по и копачио апгажовати само 
v току те буџетоке голи^е. Истеком буџетске го- 
лиие свч сс крелити затварају. 

(-) Личмч рвсходи и передовни расходи из 
§ 40 став 2 kao и рлгходи на налпице ралника код 
државних привредних ггоедузећа и установа1 терете 
буџетске крелите буџтске годинс у Mojoj су апга- 
жовапн оамо утолико уколико п-ихово плаћање 
тоспева ло кпа!а. те буиетске годпне. A матери- 
јалнги, ипврстипи^чц и остали неоеловни пасхоли 
терете кредите бупетске голипе у Koioi cv ко- 
чачно анпажоврии утолшкр. уколико ч>ихово пла- 
Кање лоспва д0 краја трећег Mccen-v no истеку те 
буџетскс године. 

(*) Оллуке o лоспелогтч гтлаћања n нарелбе 
за иСпЛату иогу ге лонооити дјо i<naia трећег ме- 
грпа no истеку бупетгке годипе, a исплате извр- 
пппи ло краја плчучгке године. 

(*) Са коначно ангажова^мм расхолимл за 
koje 'одлука o досп^лости пл^ћања и наредба за 
исплату n'i"v издг^г^ v DOKV из претходчог става 
поступа се no наређењу 5 82, 

§ 54 
C') Нлпрпболавпп дтогу CBoie иапедбодавно 

чиаио прендти на п^моћч'" папрлб^т^пие уколико 
то овнм законом иије огррничвно. Преноо сс врши 
пч^гмрном оплуком дапелболавца. 

(а) Помоћтги паоедбопавпи могу бити помоћ- 
пчпи министапа и банова. папелпици олел.ен>а ми- 
иистарства и баетских уппавп. стлпешипе чалле- 
rri'ii''' KPnpcPPTIffO nii'4|nnv4Hiiv MlfHCTopCTRV ПДЧО- 
-чо 6?i4Ci<oi упплви. кло и гтлпршине лпжар.чих 
ппнврелних поедузећи " хттаиова и њиховч n^- 
моћиицјч н иачелиипи. Km р,о!гкр ч морндсиие кап 
гтомоћии нарелбодавџи могу бити ioni и старешиие 
адмпнигтативних Апган« 9 и 3 стетт^на: 

(л)  ПРСПОС НарелбОЛ0ВНОГ     mvu'/r    можр     битч 
потпун или делимичан. У случлју делиштччог npc- 
погл наредбодавап по^носи само прзво лочпшењч 
пплукв o л.оспелогти плаћања и наредбе зл 
исплату. 

(*) KOJI нередовних рагхода поеношење na- 
Р0.дбодавног прлчл мпже. бити само делимично 
HsvneTHO може нлпр.дбодавац пррирти потпуно ил- 
редбодавно npaoo ?л нередовнр р^гходе na управе 
држивних приврелних предузр.па и устапова. 

<r>) Препотеи^м ппчва лоноше№а одлука o 
службрчим одногима дрЖарних службеника, лицл 
irn паду v служби гтжчт)" каг' и улчооарних слу- 
жбрчикл и Н19дкичд.пп no ппстој^ћим закгичгким 
napeliPiMiMa пррноги ро и потпуно каредбодавно 
прав.о рч опноснр личчр расходр 

cro Коп радо*ад у пр.жи1*и мбжч бити само де- 
лимичап npeiroc наредбодавног права. 
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§ 55 
(') Кредитн се ие смеју прекорачавати пити 

употребити ма нешто друго оснм na ono, иа шта 
су намењени у предрачуну расхода. 

(-) Изузетно креднти намењени за једне рас- 
ходе могу се употребити у току извршења буџета 
na друге расходе у случајевима у којима je тако 
вирмаиисање допуштено овим или финансијскнм 
азкоиом. 

§ 56 
(') Вирмани су дозвољени између спнх naivnija 

расхода из § 26 и расхода државних фондова и 
заклада као и између позиција исте партије код 
сиих матернјалпих расхода. 

f-) Pemeibe o вирманисању доноси наддежни 
Alunucrap односно Бан и доставља га Министру 
фипаиспја и Главној контроли. 

§57 
(') Мз буцетских резервних кредига за недо- 

вољно предвђене расходе могу се повећати само 
кредпти за материјалпе расходе државне управе 
ii државне принреде, уколико се у току извршења 
буџета покажу као 11едовол>пи. Ово повећање 
no захтеву појединих мнпистара одобрава до суме 
од 500.000.— динара Министар фппапсија, a преко 
тога Министарскн оавет no предлогу Министра 
(јмшапсија. 

(2) Код државних привредних предузећа и 
установа за које je у расходима државне управе 
предвиђена дотација, повећање из претходно! 
става врши се преко партпја na дотације, у npo- 
гивном пепоспедно. 

(3) Свака употреба кредита пз претходних ста- 
вова доставл>а се Главној коптроли. a у државном 
завршном рачуну показује се као повећање од- 
nocne буџетске партије и позицнје na терет разде- 
ла буџетских  резервних крсдита. 

§ 58 
С) Из буиетског резервног кредита за непред- 

виђеие расходе могу се вршити расходи до суме 
од 100.000.— динара, no решењу Министра фппап- 
сија, a преко one суме потребио je одобре1Бе Ми- 
нистарског савета no предлогу Министра фи- 
fiancuja. 

(2) Peinen.a o расходима из претходпог става 
доставлЈају се Главпој коптроли, a у државном 
завршном рачуну показују се посебпо у расходи- 
ма раздела за који су утрошени на терет раздела 
буџетских кредита na непредвиђене расходе. 

§ 59 
Кредптп na материјалпе расходе једпог др- 

жавног предузеНа или установе могу се повећа- 
вати из оствареппх вишкова прихода и уштеда у 
расходима тога предузе11а одпоспо устапове. По- 
cTojaibe iy\ износ овнх впшкова одпоспо уштеда 
утвр1)ује Министар финансија na оспову обрачуна 
надлежпог паредбодавца и рачуиополагача узима- 
јући у обзнр све прилнке no којима су вишкови 
прихода одпоспо уштеде остварене. Наредбодавац 
и рачунополагач материјално су одговорни, ако 
сс 'доцније   утврдп нетачност њиховог обрачуиа. 

§ 60 
Материјални  расходи државних    привредних 

предузећа н установа, чије вршење je услов sa no- 
стизавање BCIIIIX   прихода,   могу се у току једпе 

буџетске годипе повећавати na рачуп вишкова 
прихода тих установа које се имају овпм повећа- 
њем остварити, и то до 10% од износа кредита 
одобрених буџетом за тс расходе одлуком ресор- 
ног министра, у сагласности са Министром финан- 
сија, a преко тога одлуком Министарског савета 
no образложеном сагласпом предлогу песорног 
Мииистра и Мипистра финансија. 

§ 61 
(') У колико се предрачупом одобрепи кредп- 

m покажу у току извршења буџета недоволЈНИ, a 
не могу се повећати нити путем вирмана ии из 
резервних кредита за недовољно предвиђене pać- 
ходе мопа се тражити накнадни кредит. 

(-) За расходе изазване у току јелне буџетске 
године лржавним потребама који пису били пред- 
виђени при изради буџета, a ne могу се подмирити 
из резервпих буџетских креднта за непредвшђене 
рлсхоле, мора се тражити ванредад кредит. 

(*) Накнадни и ванредни кредити одобравају 
се заксиом no предлогу Министра фппапсија. Ваи- 
редни кредити имају у закону према потреби исту 
подр.лу мао и буџетоки крелити. 

С) У државном завршном рачуну показују сс 
накнадни кредити мао закоиско повећавање одпос- 
них редовних кредита, a ванредни засебно no од- 
носним пазделима за које су утрошени. 

(•) У предлогу закоиа sa иакнадни пли врм- 
релип кредпт мора бити предвиђеи начин n>nxoBior 
покрића, 

§ 62 
(') Oprann рачуноводства, којп су надлежпи да 

no наредбама sa исплату издају благајничке нало- 
ге подручним благајницама олпосно иовчаним за- 
водима и установама овлашћеним за таква пла- 
liur>a   олговорип су рачунополагачп. 

(;) Мод војске и морнарице одгоозорни су ps- 
чуноползгачи непосрелни иаоедбодавци за касе no 
Закону o администраци.ји војске и морнарице. 

§ 6.3 
Дужности    наредбодавца   одетосно   помоћног 

■нарел/^опавца n рачунополапача не   могу   се  im 
сталнп ни привремено спрјити у једном лицу. 

§ 64 
Упуства sa извршеље државног буџета издаје 

Министар финансија. 

? 65 
f') Држаипп се ггрпходп прикупл>ају на основу 

закона и то све дотле док cv на ciran закопскп 
Проголси КО.јима cv установл^епп. 

(-) Државни ппиходи поик"ПљаЈу се без обзп- 
ра na б\'петску голипу у Kojioj    пспевају. 

O У погледу књижења приходл доспелпх v 
истеклпм буцетоким годинама издаје Министар 
финансија потребпа упуства. 

§ 66 
f') Сне ШТО лржапп прппада КЗО прпход мора 

сс нжтлатити. 
(*) Сви државни ппихопи. било дожввне упра- 

ве било "пжпвппх поивредних поедузећа и vcra- 
нова подједнако служе за покриће свих лпжавнпх 
расхода; п.пма управл>а Мпннстар финансија. 
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§ П7 
(') Упуства за прикупљанЈе државних прихода 

издаје Министар финансија. 
С) Лица која прикупљају државие прмходс 

одговорпи су руковаоци државном имовином. 

§ 68 
(') Повраћај IU'II наплаћених државних прихо-' 

да иоже cs вршити само у случајевима који су 
законом предвићеии. 

(2) Повоаћај се врши из текућих прихода пстс 
врсте одбијањем (компензацијом) бс;-! обзпрл у 
којој ic рачунској години приход KOJH'CC прлћа 
напла^ен. 

§ 69 
Уколкмо другим законским  наређењима кије 

друкчије одређено. државне обавезе застаревају за 
пет година од дана истека кже рачунске године у 
коjoj су насталс. 

§ 70 
Уколико законосим нарећењима пл којима су 

засноваш) државни прихч>ди није одређено лрук- 
чије, право државе иа наплату прихода застарева 
за пет родина од даиа истека ono рачунске године 
у којој су доспели за плаћап.с. 

ГЛЛВЛ II — O РАЧУНОВОПСТВУ И БЛАГАЈ- 
IП I4KO.I  СЛУЖБ11 

1 Основне одредбе 

§ 71 
П Државиа рачуноводства воде рамунске 

књиге o кретању стаља и врсдности државне нмо- 
mrite., ликвиаирају и књиже државне расходе и 
приходе, впде гкмуна n (bmr^aonicKiiM операци- 

јама, o депозитим0, o лржчпиим фондовима и за- 
кладама и полажу рачуиа o целокупном државном 
павдпкању, 

(:) Државна рачуиоводствеиа служба обу- 
хвата; 

П буџетско и ванбуиетско пословање; 
2) послопач.с no текућим рачунима; 
3) пословање са депозитима; 

•   -i) ћоћење података o државној имовини; 
5) полагање рачуна o целокупном д-чавном 

газдовању; 
6) вршење помоћне службе за »аредбодавце. 

§ 79. 
'IP:I-IH4;I рачуноводства воде оачунске књиге 

пп и;мп\ти\1;'   iBoiHor  или  поостог књиговодства, 
кгкп тп тмлг!  criiammM  [[отребама илрели Миии- 
стар финансжа. 

2 O буџетском и ваноуџетском пословању 

§ 73 
(') У извршењу буџета и вршању ванбуџетских 

расхода и прихода државна рачуноводства; 
1) вбде рачуиа o отварању и затварању кре- 

дита; 
2) књиже коначно ангажоване расходе; 
^) ликвидирају наредбе за исплату и наплату; 
4) књиже буиетскс п ванбуџетше расходе и 

приходе. 

(■) За пословање из там. 3 и 4 претходног 
става надлежна су рачуноводства кдја Мииистар 
финаноија зл то овласти. 

§ 74 
Рачуноводства врде рачуна o отварању it за- 

тварању  кредита  на основу овог Заксипа  према 
упуствима Министра финансија. 

§ 75 
С) Извршење наредаба аа исплату држпвних 

расхода олносно за наплату државних прихода са- 
стоји сс: 

П v испитивању a a ли нарелба садрже cee што 
je ппт-исаио v § 4fi став 2 и 3: 

2"! v утврђвању могућнос1И плаћан.а с обзи- 
роти иа стање отвопоиог кредита; 

3) v ■vTnn'.4nn4>v чистог износа плаћања; 
4") v издзвању благајнимк-пг налога; 
5) v прибавЛ)аљу визе надлежног oprana Глав- 

НС котггпол?. 
(г) Р''ли-" из ппотхолиог става врши рачуно- 

полагач 
(р) У рачуиоврдсгвима v ко!има постоји ли- 

квпдатор и коптполор дужност ie лпквидатора na 
утвогга иист износ плаћањл олиооно примања и 
(■"гтапи благатички налог, Дужнот io коитполопа 
да прегледа Гугпглјпички нрлог провери тачност v 
иапслбп за ишлпту наведене бупетске паотиЈе и 
гтозициЈе л утврли могућиост плаЈћдн>д с пбзиром 
ir-.-i стање отвопнпг кое.лита. a кол благајничког 
палога ап наплатт noeManorrracvfp потвпду o пгш- 
icMv зп поллглча. Коа BofcKe n морнарице дужност 
лч" пидаторл врши Kii.nmnoha. 

б 7fi 
Влага^нички иалог мопа саложати: кп\а n бла- 

l':'iirnin   птппгнп  ОРЛаПтћРВЧ   НОВЧОНН   '-ianoT   llAin   43- 
рпптмтм; коме n "i "м^ чегз с0 п.^дђатће впппг 6nv- 
Т'м И.ЧНОС ПЛДћа^Д: imir'^iiTTO тбиткг1- Ч11ГТ цзнос 
гг.ттпћли>л   и   6viieTCKV   mrrrinv   II   no^iumii'   nnHOCH'i 
пачуп nn Koiettv f исплата имл ттзвошити илм рч. 
цттптл ппимити Ми""гтлр Љин^ч^иЈл vTBn^via об- 
ivi-n^ ли и?,ллвли,о бтгзгаЈгшчксг налопа, Вллгл?ии- 
чкч нглози Mopaiv б«ти потписдмм ^' олчучпттм- 
.'г"глч.1. Поттк" мора бнтч пр|И1аал>еч кол извршн !х 
бчлгл (нпца, 

§ 77 
TpaiHa плаћања nn трзшим нарелбзма За ис- 

пллту (5 4R став l^ уноси оачунополагач олноагп 
ликвилатоп у ликвидациону кч.игу са свима пп- 
лацима, калл и у којим износима доспевају, од- 
биткс и чист изн^с плаћања н на основу тог \-писа 
издаЈе рачунополагач у роковима њих^ве лог.пелр- 
сти благајничке налогс. a за једнократпа плаћан.а 
издаје благајничке нзлоге непосреднп нп основу 
и^рслбодавчево нарсдбе. 

§ 78 
Кпл рачуцополагач n?h^ ла наоелба 3d испла- 

ту miir' излата саобразно § 4Г) впатиће ie наредбо- 
naauv гл гвнма прилозимл и сво.јом писмсном при- 
^лбом. AKO н^пелболавлп покпви сп^му нлпелбу 
-v исплату пачунополлгач \г- пужан т''лти блага.ј- 
иччки нлгог пол одговорн^шћу напелбплавчсвом. 
O томе ie рачуноподагач дужан известити исто- 
IUH'MCIIO Министрл финансија и Мсспу коитролу. 
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§ 79 
(') Свдки благајшгчаси налог заједно ca наред- 

бпдавчевом наредбом и правдајућим нсправама (§ 
46 став 3) рачунополагач доставља надлежиој Ме- 
сној контроли, која дзлјс поступа no Закону o 
Главиој контроли. Своју визу односио примедбу 
Месиа контрола ставлЈа на благајничком налогу, 
и  враћа рачунополагачу са свима прилозима. 

После визирања ол стране Месне контролс 
доста.. a рачупополагач блага.јничке налоге бла- 
гајиицама односно иовчадаш установпма којпма су 
упућени ради нзвршсња. 

O Код војске и морнарице где ne постоје ме- 
сис контроле, визу чрше војни контролори. 

§80 
Кн.ижои.е пздатнх благајничких налога врши 

кн.иговодство као оргаи рачуиополагача. 

§ 81 
(') Благајнички палози могу се издавати и no 

томе исплате вршитп само до краја рачунскс го- 
дине. 

(2) Благајнпчки палози морају се обрачупатн 
у завршном рачупу оног буџетског перпода за који 
су били пздати. 

С) Благајпичке калоге за исплату, који су о- 
сталн неИзвршени на коају рачуноке годипс, npc- 
носи рачуповодствп које nx je издало на текуће 
рачуне као пепсплаћепе расходе. Исплату тих рас- 
хода врпш Мииистар финаншја из блатајппчкс го- 
товине. 

(') Благајнички палозн за наплату, који нису 
били извршени до краја рачупскс године за коју 
cv издаии, преносе сс као повп налози у варедну 
буџетску годипу. 

§ 82 
С) Државие обавсзе no мпначно апгажоваппм 

расходима. no којпма су рокови за псплату доспе- 
ли до кргма претпослсли>сг месепа рачупске годи- 
пе. a благајнички палози пису издати v poKv иа 
5 (41 став 1. Mopajv сс потписати. a п>пхов списак 
nMia се v року од месеп дапа no завршетку рачуп- 
ске годппе послатп Мнппстпу (јлшанспја. 

(") Министар финансија je падлежан олоб]^- 
вати псплату обавеза пз поетходпог става: 

1) иа терст олгопарајућс бупстске партије и 
ггозииије текуће буиетске године; 

2) на терет лржавне готовипе; 
31 из сиецијалпих средстава која MHIIHCTPV 

фкначсија! законским путем за то буду одобрспа; 
4) или прелвидети зп п.ихову исплату потрсб- 

и,' крелпте у нарсдпом буџету. 

3  O  погловању no текућнм  рачупима 

§ 83 
(') Рачуповодства Koia саставл>ају рачун ИЗ- 

равнања. књижс no тскућим рачупима: 
П повчапи ппомет са осталим држашлш бла- 

гајпицама. благајиипа лржаппих привпелиих пре- 
дузећа, устан6®а! фондова ч заклада као и само- 
сталним устаповама, овлашћепим за државпа пла- 
han,a; 

2^ крслитпе операпије, \т\с НИО' v пези са 
рмиси!()М, каматама. отплатама И OCTUIIIM бупотом 
прслви1)С1тм   тротковима   no   службп   држаииих 

дугова; 
3) обавезе и гштраживаља, која пису кп.ижена 

као буџетски илп ванбуџетрки расходи и приходи; 
4) исплате и паплате за ту!) рачун. 
(2) Мшшстар финансија одреди11е које се дру- 

ге новчапс радње (трансакције) и обрачунп могу 
вршптп путем текућпх рачуна. 

§84 
(') O сваком књижењу no текућим рачунима 

мора рачуповодство известити дужиикн одпосно 
поверпопа, чији рачуп терети пли призпаје књп- 
жење постаје пуповажпо тек његовом потврдом o 
сагласном књижењу, 

(2) Прплпком закључка текућих рачуна мора 
свако рачуноводство извсстити своје дужнике и 
повериоцс o копачпом стању њиховог салда. За 
доказ псправпосги закључка текућег рачуна слу- 
жи потврда дужнпкова одпоспо поверпочева o nc- 
гтравпостп салда. 

4 O пословању депозитима 

§ 85 
П  Одвојспо од држанипх  примања  и  изда- 

ван>а иорају се обрачунати; 
1) депозити положени у пзвршењу овог за- 

кона  (фипаисијскн депозити); 
2) депозити кол лржпппих судова и имовина 

оирочади (судски депозити); 
3) депозити код управних власги (уцравни 

депозити); 
41 остала примања која не прппаллју држави. 
С) Лржавпи приходи мпгу се кп>пжптп као 

пЈшвремепи финансијски депозити до расправе na 
коју hc се буџетску партију коначпо кп.ижпти. 

§ Rfi 
Пословаи.с са лепозитпма- регулише Мшшстар 

фппапспја; ои je овлашћеп да за руковап.е суд- 
ским и управпим депозитима оснује парочиту др- 
жавпу устаиову или да рукрвање њима повсрп KO- 
JOJ  BCII постојећбј  државпој  устаповп. 

5 O во1)ен>у података o државно.ј имовипн 

§ 87 
O   држапнпм   непокретпостнма   воде   матичпс 

књиге фииписијске дирекције прско подручних ка- 
тастарских односпо пореских управа no упуствима 
Мппнстра финансија. 

§ 88, 
(') Рачуповодства код управљача n noMoiiiiiix 

управљача државппм јавпим добрима, пспокретпо- 
стима и покретпостнма државне управе као n опим 
бсз парочитог опредељења књиже I!>IIXOBO стање 
и вредргост у ппвептарпма сходпо наређењима Гла- 
не V n пријавл.ују, према упуствима Мипистра фи- 
nancnja измспе у својпм ипвентарима наллсжиим 
финшсијскјим дирекцијама одпоспо рачуноводству 
Мпппстарства финаисија ради кпзижси.а, a коиа- 
чио стање и вредносг наведених имовинских обје- 
ката показују се у рачуиима o стољу и врсдпости 
јавпих добара имовине државне управе и пмовипе 
без нарочптог определ>с11.а. 

(2) Рачуповодства државних привредпих npe- 
дузећа, устапова, фопдова n заклада у смпслу § 193 
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књиже стање и вредност свх^јих имовинских об- 
јеката као и измене, које се на и.их односе, у сво- 
јнм књигама, a коиачно стан>е при закључку no- 
словног периода покааују у с»ам рачуну израв- 
нан.а. 

(•") Код војске ii морнарице послове из сгава 1 
врше надлежни органи Министарства војске и 
морнарице. 

6 O полагању рачуиа целокупног држаппог 
газдипства 

§ 89 
(М Коначни успех целокупног државног газ- 

динства за сваку буџетску годину показује Мнни- 
стар финансија у државном завршном рачуну. Ако 
je државпо газдовап>е вршено на основу буџет- 
ских дванаестина или продуженог буџета, државни 
завршни рачуи се склапа за цео буџетски период, 
за који су биле олобреие дванаестине, односно за 
које je био продужен буџет. 

(-) Државни завршни рачун са примедбама 
Главие коитроле подиоси Министар финансија је- 
дновремеио са буџетским предлогом Народној 
скупштини на одобрење, a најдаље за једну годн- 
ну од завршетка сваке рачунске године. 

§ 90 
Државии завртни рачун се састоји: 
1) из завршног рачуна расхода и прихода др- 

жавие управс; 
2) из рачуна изравпап.а Главне државне бла- 

гајиице; 
3) нз рачуна расхода и прихода и рачуна из- 

равишна ОНИХ државиих привредннх предузеКа, 
устапова, фондова и заклада које располажу соп- 
ственим средствима § 183 став 2 као и из рачуна 
расхода и прихода осталих предузећа, установа, 
фондова и заклада; 

4) из  прегледа  o  стаи.у  и  вредности  јавних 
добара, имовине државне управе и имовине без нг. 
рочитог определеи.а (§ 88); 

5) из прегледа — рекапитулације целокупне 
лржавие имовине и дугова no предњим рачунима, 

§ 91 
l1) Завршии рачун расхода и прихода државие 

управе садржи: 
I По буџетским партијама: 

1) изиосе буретом одобрених кредита и пред- 
виђених прихода; 

2) изиос повећаних односно смањених креди- 
га у току буџетске године; 

31 збир изиоса под 1  и 2; 
4) износе стварио извршсних расхода у које 

улазе и расходи из § 81 став 3 и наплаћених при- 
хода; 

5) разлика између износа под 3 и 4; 
П) изиос коиачпо ангажованих расхода (§ 73 

став 1  тач. 2); 
7) разлика између износа под 3 и 6. 

II По ванредним кредитима и нарочитим за- 
коиским овлашћењима ван буџета: 

1) изпосе одобрених кредита и предвиђених 
ирихода; 

2) износе стварно извршених расхода no раз- 
делима и наплаћених прихода; 

3) разлмка између износа под 1 и 2. 
(-) Уз завршни рачуи расхода и прихода др- 

жавне управе подносе се: 
1) преглед државних расхода no буиету; 
2) преглед државннх прихода no буџету; 
3) преглед државннх расхода ваи буџета; 
4) преглед државних прихода ван буџета; 
5) укупаи преглед свих расхода и прнхода 

државне управе no буџету и ваи буџета, којн по- 
казују вишак (суфицит) прихода над расходима, 
одиосио мањак (дефицит) у приходима према pa- 
сходима. 

§ 92 
Разлика између остварених прихода и расхода 

no завршном рачуну расхода и прихода државпе 
управе (суфццит односно десјјпцпт) npenocn се na 
посебни рачуп. Потражпвање no том рачуну пре- 
ставл>а државну готовину којом располаже Mnnn- 
стар финансија, a дуговање мањак (губптак) који 
Министар финансија покрпва пз средстава npn- 
бављених законским путем. 

§ 93 
Рачун пзравпања Главпе државпе благајнпцс 

показује na дан закључка рачунских књпга: разли- 
ку no посебном рачуну пз претходпог параграфа, 
стање благајничке готовипе, стање хартија од 
вредпости и драгоцености, које припадају држа- 
вп, сва државпа потражпвања и обавезе у повцу 
које потичу пз повчапог промета, финансијских 
трапсакцпја и кредптппх операција no стању na 
дан склапања државпог завршпог рачуна. 

§94 
(') Рачуп расхода n прпхода државпих npn- 

вредппх предузећа, устапова, фондова n заклада 
саставља се сходно наређењима § 91 став 1 a ра- 
злика између прпхода и расхода no том рачуну 
мора се поклапатп код опих од њих, којп врше 
пословаЈ^е no наређењима § 193 става 1, са до- 
бптком одпоспо губптком исказаним no рачупу гу- 
бптка n добптка. 

(-) Рачуп пзравпања државпих привредпих 
прсдузећа, установа, фондова n заклада саставл>л 
се no наређењима § 199. 

§ 95 
Преглед стања државне пмовппе n дугова обу- 

хвата: 
1) рачуп изравнања Главпе државпе благај- 

нице; 
2) рачуне пзравпања omix државнпх прпвред- 

них предузећа, устаноиа, фопдова n заклада које 
upine своје пословање no наређењима § 193 став 1; 

3) преглед стшп.-а и вредпости државпих јав- 
пих добара, имовине државпе управе и пмовипе 
без парочптог определ.еп.а уколпко нпсу обухва- 
lienn у рачупима под 1  n 2; 

4) преглед стања државних дугова. 

7 O вршењу noMOhne службе за наредбодавце 

§ 96 
Државна рачуноводства помажу наредбодавце 

код сасгављања извештаја, мишљења, периодских 
прегледа и осталих података no обрачупским n i>a- 
чуноводственим пословпма као n у израдп буџет- 
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ских преллога и преллога o накнадним и ванред- 
ннм кредитима: она врше привремене ралове за 
наредбодавце при извршењу буџета и то око отва- 
раља и затвара11>а кредита, око вирмана, око тра- 
жења исплате no буџетским резервним кредитима, 
око доношења одлуке o ангажовању расхода, o до- 
спелостн плаћања и наредаба за испЛате и наплате 
буџетских и ванбуџетских расхода и прихода. 

§ 97 
Управљаче државном имовипом помажу др- 

жавна рачуноводства у вршењу њихове лужности, 
a нарочито у вршењу коитроле над руковаоцима 
имовинских објеката. Ha осиову рачунских књига 
ona утврђује стање и вредност државне имовине, 
поверене прјединим руковаоцима na руковап.е и 
упоређујући стање no књигама са стварним ста- 
њем утврђеним na лицу места, извештавају управ- 
љаче o свим неисправностима и пеуредностима ра- 
ди даљег поступка. Дужности рачупополагача и 
руковаоца државиом нмовином нс могу се споји- 
тп у једпом лнцу ни у лпцима која су рођаци no 
правој линији плп no побочпој до четвртог сте- 
пепа закл.учно, муж и жена, сродници no браку 
ло другог cTcnena закл>учпо. 

Благајничка служба 

§ 98 
(') Благајничком готовппом као и њеним за- 

меницима, хартијама од вредности и драгоцено- 
стима, које се морају чувати у благајницама (бла- 
гајничким вредностима) рукују државне благај- 
нице, уколико се за шихово руковање држава ne 
служи новчаним заводима, нарочито за то овлаш- 
ћепим ол Мпппстра финансија. 

(-) Мпппстар финансија одлучује која држав- 
na надлештва, заводи, предузећа и установе имају 
у саставу свог рачуноводства сопствену благајни- 
uv. односно којима се благајшшама или новчаппм 
установама морају служити за поједине врстс 
својих примам.а n издаваља п na који начин. 

§ 99 * 
(') Благајничком готовином и благајничким 

вредностима располаже Министар фичансија без 
разлике где се one налазе. Министар финансија 
pacnopehvje благајпичка сретства према стварним 
потребама и одоеђује које Bpcie лримаша и мзда- 
вања могу поједпие благајпице вршити. 

(-) Све су државпе благајнице n овлашћене 
повчане устапове у обавезн да сталпо извеЈПтавају 
Мппнстра фипанспја o стању, прптпцашу и оти- 
цању државних благајничких сретстава. 

§ 100 
(') Благајничка служба се састоји: 

1) у примању n издавању благајничких срет- 
става; 

2) у руковаЈву благајничким сретствима; 
3) у полагању рачуна o благајничком посло- 

вању. 
(2) Благајничку службу врше код сваке благај- 

нице пајмап.е два лица: благајник и сукључар. У 
изузетним случајевима може, no претходном одо- 
брењу Мпппстра финансија, код поједине благај- 
нице вршити службу и само благајник без сукл:.у- 
чара. 

§ 10! 
(') За свако примање и издавање потребан je 

државној благајници уредан благајнички налог 
надлежног рачунополагача, који мора бити издат 
v облпку irynyhen благајници na начин како то 
Мппистар финансија пропише. 

(-') Hn једно издавање нити примање нрвца и 
благајничких врсдпости ne сме благајница извр- 
шптн док претходпо ne испита односни благај- 
нички налог: 

1) да ли je издат na прописном обрасцу и у 
прописпом облнку; 

2) да ли га je издао надлежни рачунополагач 
i! да ли п.егов потпис одговара пријављенрм гтот- 
n'.!cy; 

3) да лп je стигао благајници na прописан на- 
чин; 

4) да ли je пздат у законском року (§ 81 став 
1); и 

5) да ли пма виза Mecne коптроле односпо 
виза војног коптролора у случају § 79 став 3. 

§ 102 
(')  У^сплата  се  мохо   извршити  само  пр^ром 

поврриоцукорпсппку   означеном   у   б 
палогу који мора прпјем новца потврдити na са- 
мои налогу. AKO корпсппк nnje лично познат бла- 
гајнику мора доказатп свој идентитет. 

(-) За исплате пуномоћнику, правпом паслед- 
miKv или цеспопару потребпо je од властп ове- 
рено nvHOMoliCTBO одпоспо увереп.е o праву na- 
следстпа или o цесији. 

§ 103 
(') Од полагача блакајница nciie тражита до- 

каз o идентитету. 
(-) O прпмл.епим износима односно и прима- 

н.чма благајппчких вредпости издаје благајппца 
полагачу потврду o пријему која мора бити пот- 
писана од благајника и премапотписана од кон- 
тролора у случају § 75 стап 3. 

§ 104 
Државне благајнице  несмеју' држатп  благај- 

ппчка сретства преко утврђене пм залихе за дпевпа 
плаћања и морају упућивати вишкове одређеној 
им збирној благајници. 

§ 105 
C') Депозити претставл)ају државни дуг. O n.n- 

ма се воде засебпе књиге. 
(2) Рачупополагач je дужап no прпјему паред- 

бе надлежног наредбодавца односно помоћног na- 
редбодавца без одлага11>а пздатп благајппчкп na- 
лог за повраћај депозита. 

§ 106 
С) У току извршења државног буџета a у пе- 

рподу недовол>пог илп пеједпаког прилива држав- 
них прпхода, може се Мпппстар финансида за ocn- 
гурање благајничке службе поред текућих прихода 
служитп ii помоћним благајничким сретствима као 
nno су благајнички гаписп (бонови) и привремене 
позајмице. 

(-) Благајнички записи (бонрви) и привремене 
позајмнце морају бити исплаћени до краја рачун- 
ске године оне буџетске године за коју су издати. 

(л) Укупнп изпос позајмице и благајничких за- 
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unca у оптицају као и њихову максималну каматну 
стопу одпеђујо финансијски закон. 

§ 107 
(•) Преко износа из § 106 став 3 Мннистар фи- 

нансија je овлашћен да издаје благајничке записе 
на осиову пуноважио закључених уговора o набав- 
кама и радовнма KOJII предвиђају рокопе доспећа 
појединнх плaha^ba у наредним буџетским година- 
ма (§ 48 став 3). 

(2) За исплату благајничких записа из прет- 
ходног става морају се предвидети потребии крс- 
дпти у одиосним буџетима у којима доспевају. 

§ 108 
(') Kao благајничка сретства могу да служе и 

средњорочие позајмице у облику бонова са најду- 
жим роком од 5 година, за чију се амортизацију 
морају редовио осигурати буџетом потребпи крс- 
дитн. 

(-) Бопови из прстходпог става издају сс у 
округлнм сумама и гласе на доносиоца. Виоину ка- 
матне стопе утврђује Министар финансија a нај- 
виту каматну стопу и укупан износ бонова у опти- 
цају утврђује финансијски закон. 

§ 109 
(') Облнк и врстс благајничких записа олрс- 

IiVJe Миинстар финансија. 
(2) Благајничке записе примају државие бла- 

rajiraue и овлашћечи државни заппди (§ 98) на нме 
плаћања држави o роковима њихове доспелости у 
номиналиој вредности. 

§ ПО 
(>) Позајмице преко износа предвиНсие у § 106 

став 3, задужења због покрића буџетских маи,кова 
(дсфицита), ваибуџетских расхода као и финан- 
сијске трапсакцијс ради коппсрзијс постојсћнх лр- 
жавних дугова мбгу се учинити оамо na основу 
законских овлашћења. 

(2) Држапис обвезнице или благајничке записс 
за позајмицу и задужење из претходног става из- 
лаје Министар финансија иа оспову и у границама 
дотичног закоиског пвлатћеи.а. 

ГЛАВЛ III — O УГОВПРИМЛ 

§ 111 
Cl Уговорима no СВИМа пословима као IIITO 

cv: набавке ствари и материјала. граћевински pa- 
лови. закупи, транспорти и томе подобно, ко|и за 
државу повлачс расходе, мора претходити јавно 
иадметање. 

С2) Изузетно, само v случајевима предвиђеним 
овим закоиом. могу се угпвори закључита непо- 
средном поголбом (5 145) или путем поиута (§ 155). 

f») Одредб.е претходпих ставова ие важс за 
уговорс чије je важење условл>сио олоброњем пу- 
тем закона, као и за угрвоое моји сс закључују у 
извршењу међународних споразума. 

§ 112 
(') Наредбом за извпшењс једног псчсла одре- 

ћује чарелбодавац олиосно помоћии нарелбопавац 
и начин закл.учеп.а   уговора   или   погодбс (§111 
став 1 и 2). 

(2) Нарслбом из претходног става врши сс при- 
времено ангажоваље расхода, те мора садржавати 
све оно што прописује § 43 став 3. 

{3) AKO укупан износ привремепо ангажова- 
иог расхода прелази 100.000.— динара наредба се 
не може извришти док се са њбм ме сагласи Ми- 
ннстар финансија, a ако je изпос расхода netili 
од 3,000.000.— дииара потребиа je поред саглас- 
ности Мииистра финансија и сагласност Министар- 
ског савета. 

(') Без обзира на износ расхода гтотребна je 
сагласност Министарског савета у случају § 145 
тач. 3 и 4. 

§ пз 
(') Одлуком    наредбодавчевом    односно    по- 

моћног наредбодавца o уступању посла (§ Ml  и 
§157 став 2) или o одобрсњу погодбе (§ 151  стап 

3) врши се коначно ангажовање расхода, те мора 
садржавати све што je прописано у § 43 став '). 

С) AKO je износ коначно ангажованог расхо- 
да већи од 3,000.000.— динара одлука из претход- 
иог става важи кад се са њом car/racu Министар 
финансија, a ako je износ расхода већи од динара 
10,000.000.— потребна je и сагласност Министар- 
ског савета. 

§ 114 
(') Министар финаисија доноси одлуке o ca- 

гласности из §§ 112, 113 и 176, no претходном ca 
слушању    Одбора за  оцепу државних  иабавака,, 
чијс je мишљење саветодавно. 

(2) Наредбодавац je, тражећи сагласност, ду- 
жан лоставптп Министру финансија и то: у слу- 
чају §§ 112 n 176 иаредбу за извршење посла и 
ошите и посебнс услове као и све податке за 
оцену потребе, за коју издаје паредбу, a у слу- 
чају § 113 одлуку o уступању посла односно одо- 
брен>у погодбе са образложеним мишљењем 6 
томе Kojir je понуђач најповољнији, и сва акта 
јавпог надметања одпосно погодбе као и све no- 
датке за оцеиу корисности поиуде. 

(3) AKO јелштребна сагласиост и Министар- 
ског савета, Министар фииаисмја, no датој са- 
гласности, подиосн предмет Миинстарском са- 
вету na одлуку. 

(') Сагласност се даје иа паредби за извр- 
тење посла односио па одлуци o уступању no- 
сла или одобреи.у погодбе. 

('') Услови послати Министру финансија no 
ставу 2 не смеју се послс дате сагласности ме- 
њати ни дбпуњавати. 

(•"') Наређења претходиих ставова важе и за 
државна принредна предузећа и установе (§ 178), 
сем управе државипх монопола, чије иаредбе за 
извршење посла и одлуке o уступању посла од- 
посно одобрешу погодбе као н одлуке из § 161 
ие подлеже оцеии Одбора за оцепу државннх 
набавака. 

§ 115 
(') Одбор за оцену државних иабавака обра- 

зује се при Мннистарству финансија и састоји се 
из девет чланова од којих пет одрејјује Мниистар 
финансија, a остала четири члана одређује Мини- 
стар војске и морнарпце, саобраћаја, грађевина и 
трговине и иидустрије и то сваки no једног од na- 
челппка одељења свог Минпстарства. 
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(-) Начелиици одељења државиог рачуноиод- 
ства и буџетског одељенЈа Министарства финанси- 
ja чланови су Одбора no положају. Остала трн 
члана одређује Министар финансија из редова чи- 
новника свог i)ecopa који ие могу бити нижег по- 
ложаја од 111 групс. Претседника Одбора именује 
Мпиистар финансија. 

(:1) Министар у чију надлежност улази пред- 
мет no коме Одбор пма да да своје мишљење има 
право одредити једпог од сврјих стручних чппов- 
ника, као референта. 

(4) Одбор пуноважно решава ако je присутно 
најмање пет чланова рачувајући ту и претседника. 

(■■) Министар финансија пррписаће правилник 
o 1)аду Одбора за оцену државпих набавака. 

§ 116 
(') У погледу препошсња паредбодавпог права 

no пословима o којима je реч у § 111 важе одредбе 
§ 54 no с тим, да наредбрдавац за послове чија 
вредпост прслазн дпп. 100.0U0.— може извршити 
само делимичан пренос паредбодавиог права. 

(-) Одлуку o делимичном преносу наредбодав- 
noi' права доиоси паредбодавац у одлуцн o усту- 
naiby посла (§ 141 и § 157 став 2) однрсно у одлу- 
ци o одобрењу погодбе (§ 151 став 3). 

Услови 

§117 
(') Наредбодавац односно noMolimi наредбо- 

давац мора за све послове no којпма закључује 
уговоре у смислу § 111 претходно прописати nn- 
смене услове. 

(-) У свима случајевима где то прпрода посла 
којп се има закључитп дозвол>ава, мора се поред 
1гроппсаних услова утврдити образац (модел, n.iaii, 
■mu, мустра). 

§ 118 
(') Услови су onnnn n посебни, 
{-) Општи условп садржавају одредбе које ва- 

же за све случајеве без обзпра na посебну npn- 
роду посла, n они обухватају прописе o подобно- 
сти понуђача, o јемству и o последицама неизвр- 
шења уговора у погледу јемства. 

C') Посебни услови садржавају од[)едбе које 
се одпосе пскључиво na посао којн се има закл.у- 
чптп и обухватају nponnce o предрачупскпм цена- 
ма, o количппн, каквоћи, размери, o року, начину 
и месту извршења посла, o испитивању, o рцењи- 
вању n пријему, o начину исплате, као и одредбу 
који je суд падлежап за расправу спорова no § 171. 

(4) Где то прпрода посла захтева у посебним 
условима he се утврдпти минималне n максималне 
границе одступања од утврђене каквоће n.ni 
размере. 

(■'') У случају кад се има утврдити образац (мо- 
дел, мустра), то npiun стручна комисија коју одре- 
i)yje паредбодавац или помоћни наредбодавац. 
Ова компспја мора потврдптп образац својим пот- 
писима и печатима. 

(|;) Где се обрасцп no природи предмста ие 
могу утврдпти прописују се oinicno плп цртежом 
и ти се описи одпоспо цртежи потврђују као n 
обрасцп. 

(7) У условпма се мора назначити да ли се 
примају дблимично попуде или само попуде за 
целокупан посао. ОдлучујуНп o томе наредбодавац 

je дужан старатп се, да у свпма случајевпма где 
то природа посла дозвољава, одобравањем права 
делимичне понуде омогући учествоваље што ве- 
ћем броју понуђача. 

(8) He могу се проппспватп условп koju су 
прогпшш одрсдба.ма ОВОГ закопа, у ripioniBUOM сма- 
траће се као да ти условн и ne ноетоје. 

(") У условима мора се изрично навести да у 
свему важе одредбе ове главе. 

§ 119 
(') Подобпост попу^ача утвр1)ује се доказпма 

o стручној способности за опу привредпу грану у 
чпју обласг спада nocao којн се нма извршнти. 

(-') Способност из претходпог става доказује 
се уверењем oprana којп су надлежни да оцењују 
стручност за поједине прпвредпе гране. Издато 
уверење ва^ки једну годину дана. 

(л) У пбсебним условпма имају се ови докази 
тачно одреднтн. 

Јемство (кауцнја) 

§  120 
(') Понуђачи су дужпн положити јемствр (ка- 

уцију). 
(-) Јемство служп као гарапција да he пону- 

lja4 одговарати својим обавезама. 
(•';) Јемство je залога на коју држава има пре- 

че право од свих поверплаца. 
(') Јемство износи за домаће пону^аче 5'/о, a 

за стране, без обзира na држављапство пуномоћ- 
пнка, lO'/v од предрачунске суме Наредбодавац 
одпосно noMoluni наредбодавац може у изузетшш 
случајевима одредптн n већи износ јемства. Ако 
се no природи посла предрачунска сума ne одре- 
ljyje пзнос јемства се утврђује, у посебпнм усло- 
впма. 

(■'') Држава се ne може обавезатп na плаћање 
камате na гаоложена јемства. 

§ 121 
(') Благајна na којој се полаже јемство пзда- 

he понуђачу поред реверса n дуплпкат реверса. 
(2) Положепо јемство може се вратптп само 

no паредбп паредбодавца одпоспо ПОМоћног na- 
редбодавца који je донео одлуку o извршењу no- 
ćna ради кога je јемстио n положено н то уз по- 
враћај реверса. У случају делнмпчног npenoca на- 
редбодавпог права паредбу пздаје помоћпи паред- 
бодавац. 

§ 122 
Kao јемствр служи: 

1 готов повац; 
2) државне и државом гарантоване обвезни- 

це као и благајннчки заппсп; 
3) nannpn којп се котпрају na берзп, a које 

Миппстар фпиапспја огласи способппм за јемство; 
4) гарантна писма новчаних завода; 
5) уложпе кљижице Државне хипотекарпе 

банке, Поштанске штедиоппце и самоуправних 
ппедиопмца. 

§ 123 
(*) Државпе и државом гараптовапе обвезппце 

прнмају се као јемство, и то, од домаћих попуђа- 
ча no курсу који одредн Мпппстар фпнапспја, a 
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од страних ио берзанском курсу који je важио 
уочи дана кога се јемство полаже. Благајнички 
записи примају се no номиналној вредности. 

(-) У случају пак, да држава услед неизврше- 
ња обавеза друге уговорене стране претрпи штегу, 
Јс.мство положено у државним и државом гаранто- 
ваним обвезпнцама, бе? обзира да ли je поднето 
од домаћег или страног гаоиуђача, обрачунава се 
за накнаду штете no берзанском курсу na дан про- 
даје. AKO су у пнтању државне хартије од вредпо- 
cTn Мшшстар финаисија има право задрлоати их 
u наредити њихов обрачуп no берзанском курсу 
који je важпо уочп дана доношења одлуке o оду- 
зимању јемства у корпст државе 

§ 124 
Папири ii3 тач. 3 § 122 прпмају се као јемство 

у вредностн 3/4 берзанског курса који je важии 
уочи дана полагања, a за евентуалну штету коју 
држава претрпи услед неизвршењп примљених 
обавеза, обрачунсвају се no берланском курсу na 
дан продпје. 

§ 125 
(') Kao јемство из тач. 4 § 122 могу се прнма- 

ти само гарантна писма, регистровапа од стране 
Мштстра (|)iii[aiiciija односно финансијских ди- 
рекција. Мпнпстар финансија прописаће услове 
no којима lie се вршити регистроваље гарантних 
писама. 

(-) Гараптна ппсма важе за све време трајања 
обавсза друге уговорне страпе, могу садржпватп 
само обавезе завода који их нздаје: да iie држав1и 
na позив падлежпог наредбодавца одпоспо noMoti- 
пог наредбоДавца, a на оспову њихове одлуке из 
§ 169 став 4 положптп у готовом повцу нзпос 
суме гарантног ппс.ма. 

(3) Гарантна писма која on садржавала ма ка- 
кве друге услове н огранпчења не могу се примати 
као јемство. У противном opran који je гарантно 
nncMo регистровао заједпо са паредбодавцем од- 
noeno помоћним наредбодавцем који je тако јем- 
ство npiiMiio, одговараће државп смдшдарпо за 
штету која буде отуда потекла. 

§ 126 
Понуђач којп подноси јемство из тач. 5 § 122 

дужап je једновремено подпетп и уверење Држав- 
nc хипотекарне банке одпоспо Штеднопнце да je 
улог слободан од терета и да пе.ма никаквог дру- 
гог ограничења за наплату улога. Од дапа издатог 
увеЈ^еп.а држава има првенствено право паплате 
свога потраживања из уложеног новца. 

Лавно надметање 

§ 127 
(') Јавна надметања су усмена и писмгла 
(-') Свако јавно надметање било усмено или 

писменр мора бити објављено најмање два пута v 
„Службепим новинама". Ако je jauno надметање 
усмено, од дапа прве објаве до дана надметања 
рок ne може бити upalni од 30 дана, a ако je nii- 
смепо, onaj рок се рачупа од даиа прие објаве ДО 
послелшег дапа    кога се    попуде    могу    прпматп 
(§ 131). 

(') Објава мора садржавати: 

1) ко наређује јавно надметање и да ли ini- 
смено ii.ni усмепо, као и број и датум сагласности 
Мппистра фипапспја плп Министарског савета ако 
je случај ii3 § 112; 

2) nocao ради кога се наређује јавно надме- 
тање са кратким изводом пз посебних услова o 
количини, каквоћи, размери, року и предрачунској 
цепп; 

3) место, дан и час јавног надметања; 
4) где се условп одпоспо обрасци могу im- 

детн, no којој се цепп n na којп пачпп (пепосредно 
n.iii поштом) могу добитиЈ 

5) износ јемства, и на којој се државпој 
касп има положити. Ако je јавно надметање пи- 
смепо озпачптп na којпм се државшш благајнама 
иап мсста јавног падметања јемство може поло- 
жити; 

(i) којп се доказп траже за утврђивање no- 
добности; 

7) у случају ппсмепог кадметања где и коме 
се попуде имају предатп и до Kora дапа n часа 
(§ 131). 

§ 128 
(') Јавно надметање врши комисија од трн 

члана коју пз реда чиновника одређује наредбо- 
давац одпоспо помоћни паредбодавац. Претседппк 
компспје je пајстарпјп члап no рапгу. 

(-) Јавно надметан>е се обввља у просгоријама 
државних надлештава у канцеларијске радне дане; 
почпње пре подне n ipaje иепрекпдпо док се ne 
сврши. 

§ 129 
Пишено lasno надметање врши се путем пи- 

смене попуде која се у запечаћеном омоту предаје, 
пепосредно илп поштом, падлештву, код кога се 
jamio падметање вршп. У случају пепосредпе npe- 
даје падлештво o пријему пздаје потврду. Поштом 
се понуде шаљу na повратни рецетис, a рпзик за 
неблаговремену предају понуде надлештву у сми- 
слу § 131 cnocii понуђач. 

§ 130 
Уз писмену понуду понуђач мора поднети; 

1)  пошисане услове односно изјаву да су 
му услови познати и да пристаје да се no њима 
надмеће као и да су му познати обрасцп односно 
onncn n цртежи; 

2) дупликат penepca o положеном јемству оа 
уверењем које се тражп no 5 126 ако je јемство из 
тач. 5 § 122; 

3) доказ o подобности; 
4) изјаву o томе ла лп je предмет попул«' 

домаћег порекла и производн>е или mije, у ком 
случају има озпачнти чијег je порекла и где се 
производи. 

§ 131 
(') Понуде, бпло да су предате непосредно или 

стигле ПОШТОМ, могу се прнматп само до краја no- 
слелњег радпог дана npe дана надметања n то v 
току радаог времена прописаног за дотично над- 
лештво. Ово иажп и за одустанак од понуде, који 
се саопштава na исти начин на који се прима no- 
пуда no § 129. 

(*) Старешина надлештва коме се предају no- 
пуде одређује чпповппка који he их примати n na 
крају радног времена последњег радног дана npe 
дапа падметаша саставпти нзвештај o броју прим* 
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љених иоиуда и тај извештај под истим даном за- 
вести у деловодни протокол. 

§ 132 
(^ Ha првом јавном иадметању мора бнти 

најмање три понуђача. 
(2) У случају да се јави мање од три понуђача 

сматра се да прво надметање иије успело, што he 
одре1)ена комисија утврднти у запнснику. Ако je 
jhBHO надметање писмено вратиће се понуђачима 
понуде неотворене, a ако je усмепо комисмја ne 
може 11адметан>е ни отпочети. 

§ 133 
(') Писмеие понуде примљеие саобразно § 131 

одређени чинбвник предаје са својим извештајем 
КОМИСИЈИ на дан јавног иадметања, која почиње са 
отварањем понуда у заказано време. Комисија сем 
овако примљених понуда не може нн од надлештва 
ни од понуђача прнматн поиуде иити каква друга 
акта и исправе. Чланови комиснје не смеју доћн у 
додир са пону^ачима изван просторнје у kojoj се 
иадметање врши. 

(-') Понуђачи могу присуствовати отварању 
писменпх понуда лнчно или преко својих иуно- 
моћника. Kao лсгнтнмација служн потврда o пре- 
дајн понуде. 

§ 134 
(') У случају усменог јавног надметања пону- 

ђачи су дужпи у почетку надметања потпнсати 
прописане услове са изјавом да су им и обрасци 
одиосно описи или цртежи, ако их има познати, 
и да no њима пристају да сс iia;;Meiiy, као и под- 
иети докумептн из тач. 2 и 3 § 130 и дати писме- 
иу изјаву из тач. 4 истог параграфа. Ова документи 
одмах no пријему потпнсују сви чланови комисије. 

{-) Комисија ne може дозволитн y4euilie на 
усменом јавном надаиетању понуђачу, који у no- 
гледу прописаних услова у својим изјавама чини 
ма какво одступање било да их Meiba или допу- 
њује, као и понуђача који ne да изјаву и ne под- 
nece сва докумепта која се no претходпом ставу 
траже и чија документа, с обзиром na одредбе овог 
закопа, пису пуповажпа. 

С) Понуђач ne може одустатп од rionyi)eno 
цепе. 

§ 135 
(') Комисија o свом раду води заппспик. 
(2) Записпик мора садржанати: no чијој на- 

редби се вршп јавно падметање, датум и број те 
одлуке којом je одређепа; датум и час када je 
јавно падметање почело. Дал.е мора садржавати 
n то: 

1) ако je јавно надметање писмено: број 
понуда које je комисија примила; датум и број из- 
нештаја одре^епог чиновника o примљешш попу- 
дама — § 131 став 2; да ли су попуде комиснјп 
предате у неповређепом омоту; ко je попу1)ач и по- 
нуђену цепу; да ли je уз поиуду подпето све што 
се тражи no § 130. Попуде се излажу под редппм 
бројевима свака за себе. Чланови комисије дужпп 
су ставпти своје потппсе na попуду И све прилоге 
уз њу подпете одмах no отварап.у, пре увођења у 
записпнк; 

2) ако je јавно падмета1Бе усмепо: да ли je 
испуњепо све што се тражп no § 134; затим имена 
понуђача и код свакога редом понуђене цепе. Ilo- 
след1Ба цена код сваког понуђача исписује сс сло- 

вима и потврђује noTinicoM понуђача односно ше- 
говог пупомоћппка; 

3) записник потписују чланови комисије. 

§ 13G 
(') Прпсутпн понуђачи имају право после пот- 

писа заппспнка од стране комисије увераватп се o 
тачпости павода у записнику и па истом стављата 
своје прпмедбе. Примедбе понуђача оверавају чла- 
повп комисије. 

(2) Примедбе које нису стављене na записнику 
не могу се узетп у обзнр, ако na други пачип буду 
учињепе. 

{3) Понуђачи који нису присуствовали надм( - 
тању пемају права чинити примедбе na ток пад- 
метања. 

§ 137 
(') AKO je више понуђача поднело истовремено 

понуде, које су, npn том и пајшжол.ппје, комисија 
he, ако су сви ти понуђачи присутни, одмах na за- 
себпом записнику, извршити међу њих уже усмено 
надметање, a ако нису констатоваће то у запис- 
пику јавног надметања и у свом извештају. Наред- 
бодавац одпоспо помоКпп паредбодавац позваће 
у том случају овакве понуђаче да се писмено пз- 
jacne да лп пуде пижу цепу од понуђене. Ове 
ПЈИХове пзјаве сматраће се као саставпи део по- 
нуде. У овој изјави понуђач ne може одустати од 
дате попуде, nirrn условлзаватп нижу цепу пзмепом 
проппсаппх услова. У том случају остаје у важно- 
стн прва понуда. 

(-) Рок у коме се ова изјава има дати ne може 
бити дужп од седам дана. 

§ 138 
(') lio свршеном јавном надметању комисија 

je дужна записппк са евпма понудама и осталим 
исправама најдаље у року од три дана доставити 
наредбодавцу односно помоћном иаредбодавцу, 
којп je јавно надметаше наредио са својим пзве- 
штајем и примедбама o току надметања ако nx 
пма; o томе да ли пма попуда, ако je јавпо надме- 
тап.е било писмепо, које ее с обзиром na одредбе 
овог закопа ne могу узпматп у поступак, као и 
своје мпшл>еп>е o томе који je понуђач најповољ- 
nnjn, n да ли се има сматрати да je јавпо надме- 
таље дало повол.пе резултате с обзиром na све 
околности које се имају узети у обзир. 

(-) Изузетпо, ако то захтева прпрода посла 
радп кога je јавно падмегап.е извршбно, може на- 
редбодавац оставити комисији за подпошење овог 
пзвештаја рок којп ne можс бптп дужп од 15 дана. 

§ 139 
(') Наредбодавац односно помоћни    паредбо- 

давац у случају ппсмепог    јавног    надметања ne 
може узимати у поступак понуде: 

1) које нису примљене саобразно § 131; 
2) које ne садрже све пуноважне исправе 

п изјаве npoinicane у § 130; 
3) којпма се у ма ком облику чини одсту- 

naibe од прописаних услова, било да се тпме про- 
писани условп мењају, било допЈ^шују; 

4) у којима цене нису тачно и јасно одре- 
hene, као n one у којнма су цепе одређене у про- 
центима према осталим попудама; 

5) у којима су понуђене цене веће од пред- 
рачупских; 



104 XXXVI   REDOVNI   SASTANAK 14   JUNA   1934. 

6) понуде поднете од понуђача који no за- 
кону нема способност за закључење уговора илн 
je под стечајем или je тражио равнање ван сте- 
чаја; 

7) које су поднете од лица искључена no 
§  173. 

(■) Понуде из претходног стана имају се сма- 
траги као да нису ни примљене. 

(;)) У случају усменог јавног надметаи.а ne 
може наредбодаиац односно помоћнн наредбода- 
вац узети у поступак понуде понуђача којп ue ис- 
пуњава све што je прописано у § 134, као ии no- 
нуде поднете после извршеног надметања. 

§ 140 
(') AKO прво јавио надметање ne успс, било 

што се јавило мање од три понуђача или je на 
надметању учествовало мање од три понуђача 
чије се понуде могу узети у поступак (§§ 132 и 
139), било да je понуђена цена неповолзна, може 
наредбодавац, односпо IIOMOIIHU наредбодавац 
одредпти ново јавно надметање. Рок из другог 
става § 127 у овом елучају ne може битп краћп од 
10 дана. 

(-) AKO се na друго јавпо падметање јаве naj- 
мање два понуђача чије се понуде no § 139 могу 
узети у поступак, сматраће се, да je јавно падме- 
тање извршено. 

(4) AKO се na друго јавпо падметање јави 
само једап понуђа/Ч, наредбодавац однооно помоћ- 
nn наредбодавац може са II>IIM закл>учнтп погодбу 
у смислу тач.  12 §  145. 

§ 141 
(!) Кад наредбодавац одпосно помоћни наред- 

бодавац nal)e, да je јавно надметање успело, ДО- 
неће одлуку којом усгупа посао ради кога je јав- 
но надметање паређено понуђачу, који je no н>е; 
говом нахођењу најповољнији, с обзиром na еве 
околпости које су од зпачаја за оцепу кориспости 
понуде no државу, придржашјући се у погледу 
заштите домаће индустрије и радиности у свему 
одредаба уредбе пропнсапе na основу § 179. 

(-) AKO je no § 113 потребна сагласност Ми- 
нистра фппапспја пли Министарсмог савета посту- 
пиће се no § 114. 

§ 142 
(!) Понуђачп остају у обавезп према држави 

за 30 дана од дана јавног падметања, ако у обја- 
ви јавиог падметања nnje предвиђен друга рок. 

(-) Одлука o уступању посла (§ 113 и 141) 
има се саопштити и доставити у овереном препису 
понуђачу коме je nocao уступљеп, заједно са јед- 
ппм примерком услова no којпма je јавно надме- 
тање обавл.епо, потпнсапим од črpane паредбо- 
давца односпо помоћног паредбодавца који je 
јавно надметање наредио, 

(:i) Од дана саопштеља понуђачу одлуке o 
уступању посла, сматра се да je уговор пзме1)У 
државе и понуђача зокључеи. Сасгавне делове 
OBOI- уговора сачињавају: услсви no којпма je јав- 
ио падметање извршепо са плаповима И обрасцп- 
ма сходно § 130 тач. 1 и § 134, поиуда понуђача 
односпо записник o усменом јавпом падметању, 
и одлука паредбодавца односнр помоћног паред- 
бодавца o ycTyiian>y посла ca одлуком o сагласпо- 
сти Министра финансија и Мппистарског савета у 
случају § 113. 

(4) Од дана саопштења одлуке o уступању no- 
сла почпњу тећи и сви рокови предвиђепн усло- 
вима no којима je јавпо надметање пзвршено. 
Сао-пштење се може извршитп и телеграфскпм 
путем. 

(в) У случају да понуђач ne буде хтео пајда- 
ље у року од 15 дапа прпмптп саопштеше o усту- 
пању посла, држава задржава положепо јемство 
у своју корпст, a on одговара за ппету у смн- 
слу §  169. 

(6) AKO се са поНЈ/ђачеМ има закл.учпти И 
формалпп уговор, ne могу се тим уговором ini у 
колпко мењатп nn допупЈаватп условп no којима 
je јавпо падметање пзвршепо. Одредбе уговора 
којпма би се услови мењалп илп допуњавалп сма- 
траће се као n да не постоје. 

§ 143 
(') Одлука o уступашу посла пајповол.ппјем 

попу1)ачу мора садржавати и паредбу o nonpahajv 
јемства попу^ачпма чпје попуде нису прихваћене. 

(-) Понуђачима чије се попуде с обзиром na 
одредбе § 139 пису могле узетп у поступак, може 
паредбодавац вратптп јемства одмах no одржа- 
пом јавном падметању, чпм утврдп педостатак 
њиховпх попуда, које nx no том законском npo- 
пису чине певал<е!1им. 

§ 144 
(') У случају да вредпост посла пзпосп мање 

од 100.000.— дппара дужап je понуђач коме je 
nocao уступљен заменптп rapanmo ппсмо једним 
од јемства из тач. 1, 2, 3 n 5 § 122, a ако je вред- 
пост већа од 100.000.— дипара опда je то дужап 
учинити за половппу пзпоса јемства. Друга поло- 
внна јемства може бити у гарантном писму, И у 
једпом n у другом случају до пзвршења замепе 
гарантно писмо остаје као јемство у целом свом 
пзпосу. 

(-) Рок за замепу пз претходпог става одре- 
1)ује се у ОДлуци o уступању посла и ne може 
бити дужп од 15 дапа. 

Непосредпа погодба 

§ 145 
Изузетно од става  1  § 111  могу се без јавног 

падметања закључивати уговори путем цешосредне 
погодбе n то у овим случајевима; 

1) no свима пословима чија вредност ne пре- 
лази 1.000.— динара; 

2) за набавку потребпог материјала у вредно- 
сти до 50.000.— динара ради хитпе оправке др- 
жавних саобраКајпнх плп других грађевинсмих об- 
јеката оштећених елементарипм нелогодама илп 
којим другим непредвидљивим случајевима, ако се 
те оправке појављују као «еопходпо потребне у 
интересу одржаваља јавног саобраћаја или отправ- 
л.ања какве друге држав»е службе, и ако их je мо- 
ryhe извести у режији; 

3) за послове који се у интересу државе мо- 
рају држати у тајности; 

4) ако npeiunO'CT потребе у изузетно важпим 
прилпкама no интересе државе захтева извршење 
посла у што краћем року; 

5) за набавку предмета које изра^ује само 
једпа радња (предузеће) у земл.п као и предмета 
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чија je израда искључиии патент или увозио npauu 
иоједииаца, ако којс друго ирстс тих предмета 
нема; 

(i) за набавку предмста који сс могу шћи само 
код јсдне личности н.пр, старине, уметничке и на- 
учне збнрке и томе подобно изузетно ретки ирид- 
мети; 

7) за пословс уступљеие државним привредним 
11редузе11И.\1а и устаиовама; 

8) за оправку и прспраику свих машииа и ма- 
тниски.ч ннсталација код фирме која их je испо- 
ручила, ако je ca гехничмих разлога правилно из- 
r.ol^eibe тих радова код те фирме једино могуће; 

У) за куповниу jaxalie, теглеће и товарне стоке, 
за иотребу војске, icao и за куповниу коња и друге 
стоке и живиие за приплод; 

10) за набавку житарица, сена ц сла.ме за вој- 
ску и мориарицу иутем иеписредцих иогодаба ОЛ 
карода — промзвођача и IL.IIXOBIIX задруга. За 
куповииу овнх предмета надлежне војне власти 
идрс^инаће цеие и иозивати ироизво^аче односјк) 
њихове задруге да их иеиосредио (без посредни- 
ка) доиосе у војна слагалишта no утврђеиој как- 
воћи и предају комиснјама која he и.м исцоруке 
одмах исплаћшати. Овакве куповине објавл>иваће 
сс иреки управних и општинских власти. 

JI) за набавку магеријала за осветљење, огрен 
n простирку код војске и морнарице за време ма- 
певара; 

12) иабавка пољопривредних произвс.да одно- 
cno производа домаће кућие индустрије непосре- 
дно од произв10ђача и љпхових задруга, ако иа- 
бавкс не прелазе  10.000.— динара; и 

13) у случају 3 става § 140 и става 2 § 157. 

§ 146 
(') Закључеп.е иеиосредне погодбе из тач. 1 

§ 145 може се поверити једном чиновнику, a остале 
непосредне погодбе могу ое закључивати само ко- 
мнсијским путем. 

(2) Комисију сачтиавају најмање три члаиа из 
реда чиновикка. Изузетни аки je вредност посла 
маља од 5.000.— динара два члаиа комиснјс могу 
бнти нз реда зваиичпика са више ОД 5 годнна зва- 

■ ничничке елужбе или нз реда чиновничких при- 
аравника. рграничења из 2 става § U)3 важе и у 
овом случају. 

(а) Наредбодшзац одпосно помоћни шаредбода- 
вац одређује чиншнкка, ако je у питању потреба 
из тач. 1 § 145 одиисио члаииве комиснје у наредби 
за извршење посла (§  112 став 2). 

(Ј) У случају гач. 12 § 145 предлог за закљу- 
4cii>e погодбе чипп комиоија моја je вршила јавно 
надметаи.е. 

§ 147 
Неиосредна иогодба важи кад je одобри на- 

1)едбодавац одиосно помоћнн наредбодавац који je 
закључеп.е непосредне погодбе и наредио, Лко je 
ио § 113 потребна сагласност Министра финаисија 
или Мипистарског савета поступиће се no § 114. 

§ 148 
(') Изузетао од наређења § 147 може наредбо- 

давац одиосио iioMotiim наредбодавац овластити 
одређеног чиновника односно комисију да без ше- 
говог ()Д()бреи>а погодбе, иосао сама, кратким пу- 

тем закл,учи, изврши, прими и  исплати  аогођену 
цену у овим случајевима: 

1) у елучају тач. 1, 2, 7, '), 11 ц 12 § 145; 
2) за набавку из тач. 5 § 145 ако укупна вред- 

иост лабазке не прелааи  100.000.— дииара; и 
3) у случају тач. 3 n 4 § 145 кад je у иитању 

иабавка ствари и матерпјала ЧИЈа укупна вредиост 
ue прелази 100.000.— динара, 

4) у случају набавке из тачке 10 § 145 a no 
поступку гамо прописшом без ибзира на вредност 
илбавке. 

(-) AKO се у току закључења посла, члаиови ко- 
мисије којп имају овлашћење из претходног става 
нс сагласе, иогодба важи кад je одобрн наредбо- 
давац односно помоћни наредбодавац. 

(:;) Овлашћење пз става 1 издаје се у наредби 
за извршење иосла. 

(') Me може се дати овлашћење из става 1 ако 
je извршење посла односно исиоруке етвари и ма- 
теријала угиворсии са роком или na рагге. ()д овог 
се изузимају послови из тач. 1  § 145. 

§ 149 
(') Ha ооиову датог овлашћеи.а rio § 148 на- 

редбодавац одиосно UOMIIIUUI иарсдбодавац издаје 
привремеие наредбе за исплату no којима се одре- 
ђеном чшижппку одпоспо члаповима комисије 
пздају потребне еуме у граипцама ангажованих 
расхода парсдбом за извршеп.с посла, a под усло- 
вом накнадаог обрачупа. 

(:) Одре^еии чиновник односно комисија џуж- 
na je у оправдање прпмлЈених сума подпети наред- 
бодавцу свој нсдрпни извештај o извршеном послу. 
оригиналаи рачун лица са КОЈИМ je посао закључеп 
Л коме je исплата пзвршеиа и погврду надложпог 
oprana, у случају пабавкс ствари и матерпјала, да 
су пабављени предметп уведепи у инвептар одно- 
сно списак потрошних сгвари. 

(") Комисија иема ирава чпиитп веће расходе 
одпоспо ciiciparn обавезу за државу преко суме 
ко j a joj je no сгаву 1 пздата. 

(') Наредбодавац одпоспо помоћни паредбо- 
давац, пошто одобри рад одре^епог чиповппка од- 
noono компснје, спроводн сва ова документа рачу- 
нополагачу којп je извршио привренену исплату са 
својом паредбом за псплату, која мора еадржаиатп 
све што je iiponncano у § 46 став 2. Овом наредбом 
замепзује се n у иотпупости лпквндпра прпвремена 
наредба пз става 1. 

(г') Лко наредба за исплату пз става 4 mije 
пздата у року нз § 53 став 3 чпповппк односно чла- 
повп компспје дужпн еу све неоправдане суме 
пршмл.епе no стаму 1 одмах,' a најдал>е до краја 
рачунске године вратита благајки од које су их 
примили. 

(|;) Наређења претходних ставова важе и за 
случај набавака пз § 145 тач. 10, 

§ 150 
(') За све послове no КОјима се закллчују ne- 

посредне погбдбе, изузимајући one из тач. 1, 5 n 6 
§ 145, наредбодавац односно помоћни наредбода- 
вац je дужап [фописати посебне услове (§ 118). 

(-) У случају § 148 omi су условп обавезпн за 
КОМИСИЈу n ona их ne може мењати ши допуп>анатн. 

(3) AKO je важење погодбе саобразно § 147 
условљено o;i,()6peii>eM паредбодаиаца одпоспо no- 
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моћног иаредбодавца, оии су овлашНени да цене да 
ли сс и у колико могу чинити одступања од про- 
гшсамих услова. Ono право ne прилада наредбо- 
давцу у случајевима у којима иаредбу за закљу- 
чење непосредне погодбе доиоси no оагласности 
Мипистра финансија однооно Министарског са- 
вета (§ 112). 

§ 151 
(') У случајевима у којима погодба важи када 

je одобрш ларедбодаиац одпосно помојши иаред- 
бодавац, комисија je дужпа no завршетку посла 
ПОДНети уз свој исцрпаи пзвештај н уговор који 
мора бити потпнсан од лица са којнм je закључеи 
и од чланова комисије, и садржавати све услове 
иод којима je закључен, као н одредбу да за no- 
годбу важе у свему одредбе ове главе. 

(Ј) AKO наредбодавац одпосно помоћпн наред- 
бодавац не донесе одлуку o одобреЊу погодбе 
(§ 113) у року од 3U даиа понуђач испада из 
обавезе. 

(:!) Одлука o одобрењу погодбе ставл>а се иа 
самом уговору. 

(') Од даиа одобрења погодбе ематра се да je 
уговор закључен a рокови за његово извршење 
почињу тећи од дана саопштења понуђачу одлуке 
o одобрењу погодбе. Уз саопштење одлуке до- 
ставл>а се понуђачу одобреиа понуда у препису 
који оверава наредбодавац ОДНОСНО ПОМОћни na- 
редбодавац. 

(г') Доносећи одлуку o одобреп>у погодбе иа- 
рсдбодавац одпосно помоћни паредОодавац je ду- 
жаи придржавати се у аогледу заштите домаће 
индустрије и радиности одредаба уредбе из § 179. 

§ 152 
(') AKO вредност пепосредпе погодбе, чије je 

важење условл.епо одобрењем паредбодавца од- 
посно помоћног паредбодавца, прелази 10.000.— 
динара, дужаи je понуђач у оставл>еном року (који 
ие може бити дужи од 15 даиа) положитн јемство 
у смислу § 120. 

(-) Маредбу o томе издаје наредбодавац од- 
носио помоћни наредбодавац у одлуци o одобре- 
њу погодбе. 

(■') Ако je јемство у гараигпом писму важе 
ограничења из § 144 став 1. 

(4) Неполагање јемства у оставлЈеном року no- 
влачи раскид погодбе и одговорпост понуђача за 
штету коју држава услед тога буде претрпела. 

§ 153 
11аредбодавац одпосио помоћни наредбодавац 

као и ЧИНОВНИК и члаиови комисије (§ 146 став 1) 
којима je поверено закључење неиосредне погод- 
бе дужии су иајстрожије воднти рачуиа o томе, да 
понуђене цене одговарају месним и просечинм im 
јачним односно берзанским ценама. Свако одсту- 
naibe од овога, ако mije оправданим разлозима 
образложено приликом заклЈучења односпо одо- 
брења погодбе, повлачи њихову одговорност 
no ^ 7. 

§  154 

(') Иепосредне погодбе изузев случаја нз тач 
6 § 145 могу се закл>учити само са лнци.ма која 
су произво1)ачи нли су саобразно Закону o радња- 

ма овлашћена за вршење послова tro којнма се по- 
годба закључује. 

(-) Наредбодавац односно помоћни нарсдбо- 
давац дужан je водити рачуна да се оваквим tio- 
годбама ие повлашћују поједина лнца, већ се има 
старати да се под истим условнма, ако то природа 
посла дозвољава, закључују погодбе са што већии 
бројем лица поменутах у претходном ставу. 

Уговори путем писмених понуда 

§  155 

(') lio свима пословима чнја вредиост ие пре- 
лази 100.000.— динара може наредбодавац однос- 
ио iiOMohiin на|)едбодавац, изузетши од става 1 
§ 111, закључивати уговоре путвм инсмених по- 
нуда. 

(*) Ha исти пачпн могу се закључивати и уго- 
вори којн трају внше година, ако расходп пр 
њима пе ирелазе 60.000.— динара годншње, с тим 
да ти уговори не могу трајати ДЈ'же од три годиие. 
Оио иажп и за уговоре у којима je предвиђена мо- 
гућност npeiiv'THor продужења. 

(") Закл.учете уговора вршн се комиснјскнм 
путем. Чланове комнснје одређује паредбодавац 
односно помоћни наредбодавац у паредби за из- 
вршење посла. Једновремено наредбодавац je ду- 
жан прописати и услове no којнма се уговор може 
закључити као и рок до кога се понуде могу под- 
нети. Дужина рока одре1)3'је се с обзиром na врсту 
и вредпост посла, с тим да у случају ако je вред- 
иост посла већа од 20.000.— динара не може бити 
краћи ОД 10 даиа. Услови могу садржавати кла- 
узулу да у свему важе одредбе ове главе. 

(') У погледу састава комиснје важш § 146 
став 2. 

(') Комисија може 11рибавл>ати понуде крат- 
ким путем oopaliajvlm се писмено непосредио што 
сећем броју лнца, чије се поиуде могу узети у об- 
;;iip саобразио § 154 став 1 и објављујућн то у са- 
мом иадлештву иа прнступачном и видном месту 
за то одређеном. 

('-') Ако je вредност посла већа од 20.000.-— ди- 
иара, позив за подношење понуде са нзводом 
услова мора се поред објаве у надлештву објавн- 
ти у службеном листу бановине и у једном од 
месиих дневних листова, ако таквих иема у јед- 
ном од листова у седншту Бапске управе na чијој 
се територији место иалазн. 

(:') Било да се поиуде прибавл.ају no ставу 1 
или no ставу 2 мора се саопштити односно обја- 
BIHTH рок до кога се понуде могу подносити (§ 155 
став 3) и ко je од чланова комисије овлашћен за 
пријем понуда. 

(') Понуда мора садржавати нзјаву поиуђача 
да су му услови познати и цену означену на начнн 
како се у условима тражи. 

(■'') Понуде се предају непосредио овлашћеном 
члану комнсије који io пријем издаје потврду. 

((i) Првог наредног радног дана no истеку 
рока за пријем понуде комнсија приступа отвара- 
њу понуда и подноси нх наредбодавцу односио 
помоћном иаредбодавцу са својим извештајем и 
мнтљењем, која je од тнх понуда иајповољнија. 
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§  157 
(') Иоиудс из § 156 које садрже изјаиу и 

цену саобразно ставу 4 § 15b нити су иодиете п,; 
иачин ни у року ирописаиом у ставу 3 и 5 § 156, 
као и one ионуде које су противне тач. 3, 4, 5, (i 
и 7 става 1 § 139 не мч>гу се узети у поступаки 
сматрају се icao да иису ни подиете. 

\?) Наредбодавац односно помоћни иаредбо- 
давац доноси одлуку o уступању посла ако су по- 
нуде поднела, и то у случају става 1 § 156 пајмање 
три, a у случају става 2 § 156 најмање два гаануђа- 
ча, чије се ионуде no прегходном ставу као и no 
ставу i § 154 могу узети у поступак, у противпом 
наредиће да сс тражење понуда гшнова објави у 
роковнма којп су и за прве поиудс важпли. Ако 
сс na поновљено тражење попуда јаве два попу- 
1)ача уступиће посао повољнијем, a ако се јави 
само један понуђач закључиће са њим непосредну 
ногодбу у смислу тач. 12 §  145. 

(:1) AKO je вредност посла већа од 10.000.— 
динара дужан je понуђач у року који му се има 
одредити у одлуци o уступању посла који ne може 
Gnrn дужи од 15 дапа пололштп јемство. Непола- 
гаље јемства у остављеном року повлачи раскид 
уговора и одговЈорпост понуђача за штету коју 
држава буде претрпела. Kao јемство могу се при- 
миги јемства пз тач. 1, 2, 3 и 5 §  122. 

§  158 
Наређења §§ 153 и  154 важе и у случају за- 

кључења yio-va путем писмене понуде; 

Заједничке одредбе 

§ 159 
(') Понуђач моме je посао уступљен дужан je 

положпти таксу за уговор no Закопу o таксама. 
(-) Неплаћање таксе за уговор повлачи раскпд 

уповора. 

§ 'fio 
Сауговорач државе je дужан у свему извр- 

пјити примље«е обавезе no уговору. У противном 
паредбодавац односно помоћни наредбодавац he 
уговор одмах расминути. 

§ 161 
Cl У случају да се у току извршења уговора 

појавп потреба за измену или допуну угрворених 
услова може се таква допуна илп измспа извршити 
rio сагласности обе уговорпе страпе, ако се по- 
треба за то појављује као пеопходпа последица 
измењепих прилика и околности, које се пису мо- 
гле предвидети v моменту замључеша уговора. 

{-) Одлуку o изменама и допунама доноси Ми- 
нистар финансија no претходпом саслушању ()д- 
бора за оцену државних пабавака у чији састав у 
овом случају улазе no један члан Главпе коптроле 
и Државног савета које одређују њихови претсед- 
пицп. 

(8) AKO no уговору   којп се мења и допуњује 
cvMa    ионачно    апгажовапог    расхода    прелази 
1,000.000.— динара    одлуку доиоси Министарски 
савет na предлог Мипистра финансијај a no саслу- 
шању одбора из става 2. 

(4) Уговори који су одобрени закопом могу се 
мељати и допуњавати само путем закопа. 

§ 162 
(') Изузетно од поступка прописаиог у § 161 

може парсдбодав-ц односно помоћни наредбода- 
иац којп je донео одлуку o уступашу посла од- 
носно одоорењу погодбе, na захтев сауговорача, 
својом писменом одлуком продужити уговорне 
рокове најдуже за 30 дана. Овим правом може се 
наредбодавац односно помоНпп паредиодавац ко- 
ристити само једанпут за исти рок. Ако je проду- 
жење рока дуже пма се поетупптп no §   161. 

(-j Захтев сауговорача за продужење рока 
мора бити поднет npe иетека уговорепог рока. Ако 
продужеше одобрава наредбодавац одпоспо no- 
Mohini наредбодавац, no праву пз претходнрг 
става, одлука мора бити донета најдаље у року од 
10 дана no истеку уговореног рока, a ако се има 
поступити no § Idi мора у том року бити донета 
одлука за поступак no том закопском прошсу. У 
случају неизвршења обавезе o року услед neca- 
владљиве сметње (вис мајор) ззхтев сауговорача 
мора бити подпет у року 'од 10 дапа од дапа na- 
стале несавладљиве сметње, a најдаље у року од 
5 дана од дана истека уговорепог рока; одлука o 
продужеп.у рока одпоспо за поступак no § 161 
мора бити допета иајдаље за 20 дана o/i истека 
уговорепог рока, 1 lo истеку ових рокова ne може 
ее тражити продужење рокова, нити се рокови 
могу продужавати, и уговор се мора раскипутп. 

(:1) Сауговорач, коме je рок продужеп, дужап 
je платити за сваки дап продужења, почев од дана 
пстека уговореног рока 2.—■ дипара од сваке xn- 

•љаде укуппе вредпости уговореног посла у корист 
Инвалидског фонда, сем случаја ако докаже да га 
je у извршењу обавезе o року омела несавладљи- 
i'-a сметња (вис мајор), или пепзвршење нстог 
угово1)а од стране државе, што се мрра утврдпти 
посебпом одлуном надлеисног наредбодавца од- 
nocno помоћног паредбодавца. 

§  163 
(') Пријем извршеног посла no уповору врши, 

се комисијски, изузев случаја na тач. 1 § 145. Ko- 
мисија мора имати пајмање трп члана n одређује 
je наредбодавац односно геомоћни наредбодавац 
из реда чнновника, Изузетпо ако je вредност no- 
сла ман>а од 10.000.— дпнара може комисија за 
пријем бити састављепа no ставу 2 § 146. Члано- 
ви компсије одређују се у одлуци o уступању по- 
сла односно o одобрењу погодбе, a ако je изврше- 
ње посла везапо са роком, na 10 дана npe пстека 
|)ока. 

(-) ако je у питању набавка ртвари и матери- 
јала чланови иомисије ne могу бити чиповпици 
којп су руковаоцп тих ствари и материјала, a код 
грађевинских радова чиновници који су били ре- 
жисери или су вршили падзор пад nsBpmeibeM тих 
радова. 

(■') У случају спора између сауговорача и ко- 
мисије за пријем, сауговорач има право тражити 
вештачеп.-е no спорпии питашима, n то у року од 
3 дапа од дапа кога му je одлука комисије саоп- 
штена, Вештачење врши комисија од три члана од 
којпх no једног одре1)ује наредбодавац одпоспо 
помоћни паредбодавац и сауговорач, a omi бирају 
трећег који je у исто време и претседник вештач- 
ке комиспје. Трошкове овог вештачења сноси črpa- 
na која je тражила вештачење. 

(') Дужност je комисије за пријем као n ве- 
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штачкс комисије да утврди, да ли предмет угово- 
ра одгоиара уговорним условима, и да na осниву 
ГОГа доиесе одлуку, да ли се иредмет уговора при- 
ма или одбацује. Оие нс мигу доиосити никакве 
друге одлуке нити чинити предлоге, иити се такве 
одлуке и иредлози могу примити. 

(:') Комисије решавају већином гласова. 
(") Одлука вештачке комисије no питањима, за 

која je она no ставу 4 надлежна, обавезпа je и за 
држаиу и за сауговорача. Нзени чланови идговор- 
im су за своје одлуке кривично и матсријално. 

(7) Чланови комисије за пријем, у случају ири- 
јема предмета уговора који не одговора уговор- 
иим условима иоред кривичне одговорнисти, одго- 
варају пред Главном контролом за све сумс које 
се no таквој њнховој идлуцп имају сауговорачу 
исилатити. 

§ 164 
(') У случају да комисија за пријем одиосио 

всштачка комисија iiaije, да je сауговорач само де- 
ЛИМИЧНО извршио уговор, наредоодавац односно 
iio.Moliiin наредбодавац je дужан уговор одмах pa- 
СКИнути, ако одбачени део износи више од 30% 
уговорене вредности целог посла. 

(') AKO пак комиснја нађе да одиачеии део 
ИЗНОСИ маи.е од 30%, иаредбодавац односио по- 
Mohini наредбодавац може оставити сауговорачу 
рок за испуњење обавезе. Овај рок ие може бити 
дужи од 30 даиа и почиње тећи од дана одлуке 
o продужешу рока. У оврм случају сауговорач je 
дужаи илаћати на вредност одбачеие испоруке, од- 
иосно иеизвршеног посла казиу из става 3 § 162 
за иреме од дана истека уговореиог рика. Одлука 
0 продужењу рока мора се донети најдал.е за 10 
даиа од дана комисијске одлуке, у противном уго- 
вор се раскида. 

() AKO сауговорач im у року оставл.еном no 
предњем ставу не испуни обавезу у потпуности 
уговор lie се у погледу неизвршеног дела раски- 
нути, 

(') Ако je одбачени део мањи од 5% укупне 
вредности посла, посао се може прнмнти, ако то 
није штетно no сам посао, уз одбитак од угово- 
репе цене иредпости одбачеиог дела. Исто тако 
признаће се сауговорачу вишак извршеног посла, 
ако ne прелазн 5% од укупне уговорене цеие. 

§ 165 
(') Вишковн радова код грађевинских радрва 

пе могу износити више од 20% од вредности ио- 
гођеног главног рада. Наредбодавац однос!«; по- 
Molnin наредбодавац који je доиео одлуку o усту- 
иан.у посла, може сауговорачу својом одлуком 
одобрити вишкове °радова највише до 10% вред- 
ности погођеног главног рада, за одобрење ви- 
шкова радова преко тога процента па до 20% као 
и у елучају ако вредност вшпкова прелази 100.000 
динара, потребна je сагласиост Министра финан- 
сија по саелушању Одбора за оцену државии.ч 
набаиака. Ако вишкови радова пређу 20% од вред- 
иости уговореног главног рада, потребно je одо- 
брење Министарског савета, који своју одлуку до- 
носн на предлог Министра финаноија, a no саслу- 
шању Одбора за оцену државних иабавака. 

(-) Ако вишкови радова ne буду уступљеии 
сауговорачу коме je уступл>ен главни рад, сматрају 

се као нов посао н има се у свему поступити ио 
одредбама овог закоаа. 

(^) Вишковн радова су они радови, који су се 
у току нзвршења главног рада показали иеопходно 
погребни, тако да нх je немогуће избећи без штете 
no главии рад. Kao вишкови радова не сматрају се 
omi радови који иредрачуном инсу били иредвн- 
ђени и no количини и no врсти и no јединачним 
ценама. 

(') Сауговорачу се могу признати еамо onu вп- 
niKoBii [јадова за које je дато одобрење npe no- 
чегка ЊИХОВОГ 113во1)еља, и то no уговоршш цепа- 
ма за главни рад. Сауговорач je дужан одмах no 
одобре1ву ових радова положити потребно јемство 
за које у свему важе одредбе овог закопа. 

('■) Одлуком o прпзпању впшкова пз претход- 
пих ставова као и вишкова из § 164 став 4 вршп 
се коначно ангажовање расхода у износу призна- 
ги.ч вишкова. 

(") Мање пзвршепп радовп одбпјају се no уго- 
вореним цепама. 

() Накнадни радови сматрају се као пов no- 
сао и има се у свему поступиги no одредбама ОВОГ 
закопа. 

§  166 
(') 11аредбодавац одпоспо помоћни паредбо- 

давац ne може уговорптп плаћање уналред npe 
пего mro nocao буде пзвршен. 

(") Од наређења из претходног става изузи- 
мају се угбвбри којп се закључују: 

1) са предузећима и заводпма од ноторне кре- 
дитне способпости; 

2) са бапкарскпм кућама које врше службу no 
државпим јавним зајмовпма; 

3) уговори o закупу зграда и земљишта за др- 
жавне потребе; 

4) занатлијама за пабавку потребких сиррвина 
у обпму у коме положп јеметво, a највише до 25% 
уговорене цепе. 

(*) 1 [лаћање na рате за један део извршепог 
посла може бити само, ако je то условима no ко- 
јима je nocao уступљеп било предвиђено'. 

('j Сауговорач je дужап приликом пријема 
повца no уговору подпетп доказ да je порезу за 
последње пстекло тромесечје платио, одпоспо под- 
нета доказ o величшт дуговапе порезе и дати из- 
јаву да одобрава, да му се из иовца који нма да 
прими, пореза паплатп. У протпвном ие може му 
се исплата пз државне благајпе извршити. 

§ 167 
Из примања сауговорачева од државе, која 

иогпчу нз закљученог уговора, држава има првен- 
ствено право паплате штете, коју претрпп услед 
нензвртења уговора од стране сауговорача. Оста- 
так служп првепствепо за обезбеду обавеза сауго- 
ворачеиих према трећим лпцпма no послу који je 
био предмет уговора, a потом за обезбеду осталих 
поверилаца судскпм путем обезбеђених, 

§ 168 
Пренос уговора na другога може се извршити 

само no одобрењу наредбодавца који je допео од- 
луку o ycTyiiaiby посла односпо одобреп.у погодбе, 
AKO je за допошеље те одлуке no овом закопу 
била потребпа сагласпост Мпнистра финансија од- 
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noćno MiiHiicTiipcKor савета, потребна je та сагла- 
сност и за преиос уговора, no прибављеном ми- 
шљеи-у Одбора за оцсну државинх пабанака. 

§ 169 
(') У случају раскида уговора држава напла- 

hyje јемство у своју корист. Ако je услед раскида 
уговора наступила и матернјална штета за државу, 
положеио јемство служићс за покрићс пггете. У 
случају да je штета Maiba од вредности јемства, 
остатак јемства, no иаплати штете задржава др- 
жава у своју корист a ако je штета већа за вишак 
одговара сауговорач целокупном својом пмовипом. 

(2) Kao штета сматра се и разлика у цени коју 
држава буде имала платити новом сауговорачу са 
којим закључи уговор no истом послу. 

(■) У случају раскпда уговора no ставу 3 § 164 
задржаће се од сауговорача део кауције сразмер- 
но делу неизвршене обавезс, за који део одговара 
држави за штету no претходним ставовима, 

(') Одлуку o узимању јемства у корист држа- 
ве no претходннм ставовима као и у случају става 
5 § 142 доносп паредбодавац односно помоћни на- 
редбодавац који je уговор и закл.учио. Ibcrona 
je одлука коначна. 

§  170 
(') Наредбу за повраћај кауције, ако mije на- 

CTvnno случај пз § 169, доносн иаредболавац ОД- 
НОСНО помоћни наредбодавац у од.чуцн o доспе- 
лостп плаћања. 

(s) AKO се уговорени nocao имао извршити у 
1)атама, положеиа кауција може ее вратити no 
ликвидацији целокупног noc.ia. 

§ 171 
(') За расправу спорова између државе и са- 

уговорача .надлежни су редовпп грађански судови. 
(2) Koju je грађански суд падлежап одредиће 

се условпма. 
(') Избрани и берзапски судови ne могу се 

уговарати. 

§ 172 
(') Сауговорач сноси све државне и самоуправ- 

iic дажбине no законима КОЈИ су важпли na даи 
јавпог надметања, одиосно na дап закл,учења no- 
годбе илп подпошења попуде ако je уговор за- 
кључен no §  155. 

(а) Впше плаћепе државме дажбине обрачупа- 
вају се у одлуцп o доспелости плаћања na тсрет 
кредита пз којег се чппе расходи за сам nocao, 
ако има отворепог кредпта § 44 став 2, a нише пла- 
ћене самоуправме дажбине дужпо je самоуправпо 
тело којс nx je паплатпло вратити сауговорачу др- 
жаве. 

§ 173 
(') AKO се писмепим доказмма утврдп да су 

лица, са којпма су закл^ченп уговорп, пз neoeno- 
вапнх разлога одустала од извршења својих оба- 
веза пли су у извршењу послова бнла несолидпа, 
или су ма којпм пачипом сметала извршење посла 
и тпме оштетила државпп иптерес илп су при из- 
вршењу посла прпчињавала државппм властима 
TeuiKohe или пеприлике пеосновапим захтевима и 
неумесним поступцима, пли су се више пута и на 

тежи начин огрешиле o законске дужносги посло- 
даваца према својим службеницима и радницимв 
или су пудила односно прпмала матерпјалпе ко- 
ристи да би na јавном надметању учествовала или 
ne, или су давањем материјалних користи утицала 
на државпе службепике у погледу донршења од- 
лука no пословима којп су им уступл.ени — можс 
паредбоданац таква лица ИСКључити 0Д јсдпс дп 
три годппе из учешћа у јавном надметању одпоспо 
код закл^учења уговора путем непосредних noro 
даба и путем понуда. 

С) Одлука наредбодавчева je правпоспажпа. 
(") AKO овакве околпостп утврди помоћни na 

редбодапац доставиИс случај наредбодавцу na од 
луку. 

(*) Одлука o пскл)учен>у обзнаниће се у Слу 
жбенпм новинама. 

§ 174 

f1) Државни opranu чијим je радом онемогу- 
heno тли ометепо извршење уговора одговорни cv 
дисциплински и матерпјалпо. 

С) AKO je сауговопач ослобојјеп казне пз 5 162 
став 3 no оспову неизвршења уговора ол стране 
лржаве, оргатт којп je проузроковао неизвршење 
уговора одговајра за износ казне која бп се пмала 
платитп no тм закопском nponucv у корпст Huna- 
лидског сђонда. Извиђања one одговорности дужан 
je наредбодавац односно помоћни наредбодавац 
иаредптп у одлуци коју доноси no § 162 ставу 3. 

§ 175 
Ниједним уговорбм ни погодбом не може се 

уговорпти плаћање v странрј монети без претходне 
сагласпостп Мппистра финансија. 

§ 176 

С) H3Bolien>c ралова v режији сматра се каО 
изузетан начин рала и дозволиће сс само онда, 
када то вапредпа хитност, тајпост, или сама npn- 
рода рада n n.erona целисходност n корпспост за- 
хтепају. 

(2)  Потреба   и  пеопходпост  извођења  ралова 
у режпјп мора бити прстходпо n довол>НО образ 
ложепа и оправлапа. 

C') Радове v режпју могу изволптп само ona 
падлештва, предузећа n установе koia располажу 
стручним оргаппма за њихово извоЦр'не. 

f1) За пабавку матеппјала n зак.^учење уго- 
вора o извршењу режијских радова важе одредбс 
ове главе. 

(в) Извоћење радОва v режији до 1onnn.— ли- 
napa одобрава падлежпп папелбодавач a преко те 
суме потребпа ic сагласност Министрз финансија 
пзузев случаЈа из тач. 2 § 145. 

AKO je вредпост рпдова већп од 3 000.000 — 
динара потребна je u сагласппст Мпттстарског 
савета. 

(•) Ближе одредбг o извршењу радова v ое- 
жпЈп проттисује паллсжпп Министар у гтрпзуму 
са Мтпгстром финансија. 

§ 177 
Код државних прпвредппх предузећа и уста- 

пова могу се чинити одступања од одредаба ове 
глгве у овпм случајевима: 

1) «од пабавке снровппа и полупрерађевина зл 
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државна предузећа и устанопе, која се базе њихо- 
зом прсрадом; 

2) код набанке материјала потребног за п.и- 
хове радионице рлди израде, оправке и аргггравке 
објеката и постро.јења којима се служе, кпо и на- 
^авке потрошног материјала за погон »остроЈења; 

3) код инвестмционих расхода; 
4) код продаје њпхоких прерађсвина и про- 

чзрода; 
5) кпд иабавке мпиополисаиих предиета'. 

§ 178 

Г) Одступаша која се дозвољавају no § 177 
састоје се у следећем: 

1) у случају из тпч. 1, 2, 3 и 5 § 177 код пре- 
дузећа и установп која нмају управе (§ ISfi), извр- 
шење посла наређује и доноси одлуке o уступању 
посла одиосно одобрењу погодбе управа као no- 
моћни иаредбодавац изузетно од става 3 § 112 и 
става 2 § 113 до изиоса од 500.000.— динара, a 
преко тог износа na до динара 2,000.000.— иад- 
лежни Mumrcrnp. За веће износе пртребиа je и 
саглаоност Мпнистпа фчнзнсија; 

2) код предузећа и устаиова ко.ја немају своје 
управе, извршење посла из тач. 1, 2 и 3 § 177 на- 
реНује и доноои одлуке o уступању посла односно 
одобреи.у погодбг наредбодавац изузетно од става 
3 § 112 до износа од 200.000.— динара; 

3) у случају из тач. 4 § 177 држшвна предузећа 
и устшсте могу вршити непосредну продају за 
готов новац no ценовнику унапред пропнсаном од 
иадлежног Мииистра или на берзи no берзанским 
ценама, без ограничеп.а вредности у грапицама 
расположиве робе, a уз почек no наређен>има.§ 224. 
За продају преко препродавца (Закупца продаје 
na велико n мпло, заступпика n комисиопара) као 
и na тпжиигпша, поступак n услове прописиваће 
надлежпп Мпнистар урсдбом у сагласпостп са Mn- 
нпстром финансија n no одобрењу Министарског 
савстл; 

4) у случају из тач. 5 § 177 Управа државвпх 
ионопола овлашћена je да врши куповину непо- 
средппм погодбама плп комисијскпм путем, у гра- 
иицама ангажованих расхода паредбом за нзврше- 
Hie посла. или путем прпкупл>аи,а ппсмспих понуда. 

С) У свему осталом важе napehen.a овог за- 
кона. 

§ 179 

Миппстарски савет, na предлог Мппнстра фи- 
нансија поднет no споразуму са Мппистром трго- 
Biihc ii i-годустрије, пропнсује уредбе којима :е у- 
твпНују начела у погледу зашгитс домаће ичду- 
CTPHje и радппости npn закључењу уговора и по- 
годаба no одредбама овога закопа, с тим да no- 
властице ради заипитс ne могу преКи 15^ пону- 
1)епнх цена страних производа 

§ 1,40 

Одредбе ове глзве важе и за уговоре који за 
лржаву дају приходе, као n за уговоре no којима 
расходи падају na терет фопдова n заклада или со 
чине из ванбуџетских средстава. 

ГЛАВА IV — O ДРЖАВНИМ ПРИВРЕДНИМ 
ПРЕДУЗЕЋИМА И УСТАНОВАМЛ 

§ 181 
За образовап.е државпих прпвредпих  преду- 

•'ina i! устапова потребно je закопско овлашћење. 

§ 182 
(') У сваком пословап>у државна прпвредпа 

предузећа и установе морају се руководити паче- 
лима прпвредпог газдовања: да пз својих npn- 
хода покрпвају све своје расходе и амортизују уло- 
жене пмовппске објекте, a да преко топа join дају 
држави чнсту добит сразмерно повластицама u 
обпму предузећа. Од ових начела могу привредпа 
предузећа и установе одступитп само у толико у 
колнко би дослелно примеп>пваП)е тпх пачела ишло 
na уштрб општих државнпх интереса. 

(2) У случају да државна привредна предузећа 
n установе врше за државу или за друга државпа 
предузеј^а пспоруке или радове kao и услуге имају 
право na олговарајућу пакпаду. Ова накнада од- 
ређује се непосредном погодбом, ако се ne пости- 
гне Споразум, одлучује Миппстарскп савет. 

(;i) Државна привредна предузећа и устапове 
МОрају CIIOCIITII све државпе дажбпне, уколико за- 
конскн.м napeijen.iiMa пису од тога ослобоГјепн. 

§ 183 
(') Државпп имовппски објекти који су усту- 

пл>епи државним привредним предузећпма и уста- 
повама na сталпо искоршпћавап.е n којн су оспова 
њихсвог рада, сачпп.авају 11>ихову осповпу глав- 
ппцу, a готовина, потрошни материјал, роба sa 
продају, сировине и полупрерађевкне преставл^ају 
п^ихову обртпу главницу. 

(2) Осповпа и обртпа главпица, у колпко није 
иаЈбављена ту])им средствима, са фондовима сачи- 
њавају сопствена средства предузећа и устанопа, 
која припадају државп n преставл>ају имовппску 
вредност предузе11а за државу. 

§ 184 
(') Мпппстар фпнанспја може у случају при- 

времепог педостатка у ббртној главппци учипптп 
државним привредним предузећима и устаиовама 
привремеие позајмице из државне готовине уз ка- 
мату коју он утврћује. У истом цил>у1 a no прет- 
ходном одобрењу Мииистра финансија, могу др- 
жавпа предузећа n устачове заклЈучити кратко- 
рочпе позајмнце и пепосредпо na повчапом тр- 
жишту. 

(") Средства за инвестиције као и срелства за 
повећаше обртног капптала могу се пабавпти и 
државним кредитиим операцијама или пепосред- 
пим задужењем дотичног предузећа или усганове 
na НОВЧаноМ тржпшту. O таквпм залужетммп од- 
лучује Министарски савет no предлогу који под- 
поси ресорни министар у споразуму са Министром 
('■■■"-r^iHcnia. Државне позајмиие и пепосредпа за- 
дужења употре.биће дотично ппивредно предузеће 
нли устапова na повећање своје основпе плп обр- 
тне глашице a потрсбпе пзносе за апуитете пред- 
видеће као материјални расход у свом буиету. 

§ 185 
Државна привредна предузећа n устаиове мо- 

гу за позајмице из § 4 заложити и теретити своју 
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имовипу н то код краткорочиих позајмица no прет- 
ходном споразуму са Микнстром фишшсија, a за 
инвестиционе позајмице no одобрењу Мипистар- 
ског саветз. 

§ 186 
(') ЈХржавнтл принредним предузећима и уста- 

новама уппавл.а миимстап у чији ресор спадају. 
(2) За свзко предузеће и устаиову или за више 

МјИх са сличним задпцима н пословима може обра- 
зовати ресорпи мниистар no одобрсњу Мпннстар- 
ског савета управу која je н.ему непосредпо под- 
ређснз. 

(') Управа се састоји према потребн и обиму 
прелузећа из три до девет члаиова, који се поста- 
вљају Коаљевим указом ка предлог ресорног ми- 
nncTpa. Дпректор односно управник дотичног пре- 
дузе^а н ххтапове no своме положају je члан у- 
праве са правом гласа. 

§ 187 
(') Пачин управлуап.а, кр\т рада и задатке 

свакот државног привредног предузећа и устаповс 
поописује Мтшстарскп савет организационом уред- 
бом на ппедлог песориог Министра и no претход- 
пом саслушању Мшистра финаисија. 

(-) Оргаппзацнона уредба одређује: како сс 
образује управа. иа који нпчип и-ста доноси своје 
оллуке, предлоге И мишљења n вршп палзор пал 
целокупнкм пославањем прелузећа, кој€ су оллу- 
ке и пословп залржани одобрењу Мшшстра као 
прховног управљача, шта се преноси у надлежпост 
уппавс или лпректорп односно управника као no- 
моћне управл.аче ппслузећп олпосио установе. 

(") Оргапизацпочом уредбом ne може се пре- 
нети на noMoime управл>пче: 

1) доношење уредаба, правилника и nponnca 
га onnmiM важсп-ем и начелних упустава за no- 
словаше прелузећа n установе; 

2) полпошење преллога годн1П11>ег прелрачу- 
на као и годишњег пословпог извештаја са рпчу- 
niiNfa губчтака и лобитака; 

3) врховпп надзор пал пословач.ем предузећа. 

§ 188 
Г) Чланови управе одговоони су као пуно- 

иоћници 'пчжар.е за rnoie одлуме, предлогс и ми- 
шљења. Otrn одговаоају солидарно за ттету i<oia 
би иастала несавесним или немаоним вршепЈем њи- 
хове дужпости. у колико код лонотења лотчне 
одлуке ИЛИ преллога пису ОДВОЈИЛИ cnoje мтп- 
л.ење. 

(г) Члапови упоаве ne Morv сс узлпжлти on 
гласања олноспо ол учествовап.а кол доношеља 
оллука, поедлога или мишл»ен>а управе, a своје 
отсуство од рала мопају правлати. 

(') Члаиоиима уппзве пркпала за њтгхов ОД- 
говорки рад награла. Облик и висшгу награл^ ол- 
пе})ује ресорпи мнпистар у споразуму оа Mmni- 
стром финансија 

S 189 
(') За сввку олЈЈжу Мпппстра као врховног 

Управл>ача предузе^а потребап je предлог одггоспо 
мишл.ење управе. 

(2) У КОЛИКО Мпппстар у својој ОДДуЦИ отсту- 
пи од предлога пли мишљења управе, члановп и.е- 

пи ослобођени су одговорпостп коју иначе cnoce 
за сзоје одлуке, предлоге, мишљења. 

§ 190 
(')  Према   потреби   предаиђа   организациона 

уредба за контролу пословања појединог преду- 
зећа и нарочито Надзорпо веће. 

(-) Надзорио веће се cacrojn пз три до пет 
члашова, које поставл>а Мииистар као врховпп уп- 
рављач предузећа, 

(') Надзорио веће упућује спојс извештаје o 
извршспим прегледимз Министру, Управп и Глав- 
ној контролп. 

(') Где постоји Надзорно веће члапови Управе 
су ослобођени одговорпости у погледу Bpinen>a 
рачуноке и књиговодствене коитроле над преду- 
зећем. 

(■') У погледу одговорпости и каграде члапова 
Надзорног већа аримењује сг napcl)eii>e § 18cS овог 
закона. 

§ 191 
(') Пословпа голипа државппх привредних 

предузећа и установа поклапа се оа држаоном бу- 
џетском годипом. 

(-') За отступање од правила из претходпог 
става потребпа je одлука Министарског савета до- 
нета na предлог надлежиог министра a no саслу- 
шању Мииистра финансија. 

§ 192 
Државна прпврелна предузећа и устапове које 

примају дотацију (§ 32) покривају своје расходе 
првенствено сопственим приходима и само уколп- 
ко им ови недостају могу користити дотацију. 

§ 193 
(') 0 свом погловању воде дпжавпа прпвредна 

продузсћа н установе рачуноке кп иге no пачелима 
двојпог ки.иговодства ча начин да могу у свако 
доба утзрдкти cTaihc сроје »мовине и кретање cfio- 
iiix расхрдз и прихода, 

(-) Од нарећеша no претходном ставу уогу no 
одобрењу Мпипстра финансија отступити само ona 
привредна предузећа n устапове које пемају пре- 
тежни прпвре-imi карактер и које ne располажу 
сопствашш средствима § 183 став 2. 

§ 194 
С) Пословзње државних привредних предузе- 

ha n устаиова мора се вршита no утврђелом наир- 
ту гаадовања, који je и осиов за пзраду годишњег 
предрачуиа расхода и прихода. 

(*) Државна привредпа iipe;iyaelia и установе 
коja врше своје пословап.е no наређењима § 193 
став 1 не показују у предрачуну расхода one ин- 
пестиционе расходе које врше na терет извршених 
и одобреиих редовпих отпнса, већ само опих који 
су им одобрепп у свЈ^ху iioiielianja и.нхове осповпе 
главпипе (§  18 став 7). 

(::) За израду предлога буџета као и за њего- 
во извршење важе и за државна привреДна пре- 
дузећа и установе одредбе главе I. 

§  195 
(') Државна привредна предузећа и установе 

приликом   образовања   своје   ооновне и обртне 
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главнице    приступају    процспи    (инвентарисању) 
enoje имовине. 

(-') Кид процене својих имовинских објеката 
морају се државна привредна предузећа и устано- 
ne држати следеКнх начела: 

1. Основна актива процењујс се при утврђи- 
вању основне главнице no enojoj прометној вред- 
ности, a после тога поступа се са њоме no § 196 
и § 201 става '2 овога закона. 

2. Обртна актива процењује ее и то: 
а) готоиииа no иормалиој вредности a стра- 

ne валуте no њиховом просечном курсу у поелед- 
ibCM месецу пословне године; 

б) потрошни материјал и залнхе сироиипа 
највише no набавној цени, узевши у обзир тро- 
шкове довоза н  смештања; 

в) залихе производа (полупрерађевине и го- 
тове робе) no цени производње, ако je нижа од 
тржишне, иначе највише no тржишној цеии; 

г) хартије од нредпости обрачунавају сс no 
просечном курсу у последњем месецу пословне 
године мод предузећа којима служе као предмет 
noc lonan.a a КОД осталпх пајвпше no набавној 
ii.emi; 

д) сигурна потраживања показују се у пуној 
вредности, дубиозна у вероватној вредности, a 
неутерива отписују се у целости, водећи o њима 
и даље евиденцију у смислу § 225 став 2; 

])) позајмице, дугови и обавезе показују се 
према стварном стању no односним рачунима на 
дап закључка пословне године. 

(:!) Државна ћривредна предузећа и установе 
пз § 193 став 2 поступају са својом имовином rab 
паређењима главе V. 

§ 196 
(') Редрвно сман>ен>е вредности имовинских 

објеката узимају државна привредна предузећа и 
установе прилик м процене из претходног napa- 
ip.uiin у обзир редовним годишњкм отписима, a 
ванредне штете и губнтке ванредним отписом. 

{'-') Ресорки министар у споразуму са Мини- 
стром финансија пздајс упуства o начину израчу- 
наван>а редовних годишњих отписа и доноои ре- 
шење o вапредним отписима. 

(:1) Извршени и одобрени редрвни отписи слу- 
же ча обпавл.ање пмовипеких опјската државпих 
привредних предузећа n установа и иогу се тро- 
inuTii no одобрењу Министра финансија na пред- 
лог ресорног министра. По добијеном одобрењу 
поступа се no наређењима главе III. 

(') Koja су потраживања дубиозпа n у ком ее 
пзносу имају умањити приликом њихове процепе, 
одлучује Миинстар као врховни управљач na пред- 
,'ior управе према вероватној могућности њихове 
наплате, узевши у обзир n вредност обезбеђења. 
Ha исти начин утвр1)ује се и неутеривост потражи- 
вања, a њихов отпис може се изузетно од наређе- 
н a § 225 става 2 извршити n upe завршетка суд- 
ског односко управног извршног поступка, 

С) Редовни годишњи отписи морају се уно- 
сити у предрачу« расхода као материјални расхо- 
ди; ванредго! бтшиси покривају се  из резервних 
фондова a уколико ових пема, иорају се предви 
дети као нередовни расходи у наредном буџету. 

(e) Отписи преко буиетекнх крсдита могу се 
пзвршппи na терет оетварепих вишкова прихода, 
a no одобрењу Министарског савета може сс њи- 

хово порачупавање n поделити na nniiic пословних 
pv'Uina пли се пак могу остваритти смап.еп>ем соп- 
стеених средстава (варочито фондова) привред- 
пих предузећа. 

Прсле извршених отписа и дотација фондо- 
rima. састављају државна привредна предузећа i' 
установе из § 103 став l годишњи рачун губитка 
и добитка и рачун изравнања. 

§ 198 
(') По рачуну губитка и добитка расходе npe- 

стављају: принадлежности рсобља, управпи и npo- 
изводни трошкови, камате које предузеИе и уста- 
нова плаћа, отписи, награде и дотације фондова, 
a праходе: сви прнходи, дотације (§ ^) n камате 
.•oje предузећа и установе наплаћују. Разлика за 
које je задужење no рачуну губитка и добитка 
мање од одужења изражава чисту добнт предузс- 
l.a n установе, a пазлика између већсг задужења 
од олужења губитак предузећа и устанрве. 

Г-) Чиста добит државних привредних преду- 
зећа n уттаиова буџетски je приход државпе 
управо. Губитак државних привреДних предузећа 
као и губитлк државпих установа преко дотације, 
покрива се из резервних Фондова уколико nx има 
или смањењсм основне или обртне главницс. 

(^ Сем рччуна губитка и добитка сас^ављајду 
дожавна привоедна пр^лузећл и установр и рачун 
pnrvo'ia и прихода no нарећењима S 94 етав 1 
који je саставни дсо државног завршног рачуна. 

§  199 
(') Активу no рачуну изравнања    сачињавају 

сви имовински објекти предузећа na дан закл>уч- 
ка пословне године. Актнва сс дели: 

1) na основну активу (пспокретпости са nn- 
сталацијама, постројења, интецарски предметн); 

2) na обртпу активу (готовппа, сировина, 
Производи, хартије од вредности, потраживања, 
удели у лпугим предузећима); 

3) na рачунску активу кој\' сачињавају про- 
лазна књижења, расходи плаћени за наредну no- 
словну годину n необрачунати приходи из теку- 
lie  пословпе  године. 

(2) Пасиву no рачуну изравнан>а сачин>авају 
ci'-i задужења, позајмпце и обавезе, којима je пре- 
дузеће оптсреКепо на лап закл^учка поеловнс го- 
лппр   Пасива гс дели: 

1) na сопствена соедства предузећа (основна 
n обртна главница и фондови); 

2) на туђа средства (позајмпце, дуговп n пр- 
трошпи матерпјал. спровпне n полупр€раћевине); 

3) na рачунску пасиву, коју сачињавају npo- 
лазна књижења, пеполмпрепс опавезс за текућу 
пословну годппу n прпходп остварени за рачун 
наредне пословне годнне. 

§ 2П0 
Закључење поравнања v спорппм питањима, у 

случајевима несигурности спора односно када ма- 
терпјалпп разлозн чинс поравпап.е за прсдузећа 
олпогпо \'стаповс поволлшјпм, ло enopnor износа 
од 200.000.— дииара спада у надлежност Mnim- 
стпа као врховпог управљача предузећа, који сврју 
одлуку доноси no предлогу управе и no саслушан>у 
цадле^шог Државпог правобрапиоттва; прско тога 
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na смс ло износа од 1.000.000.— динара потрсбнаје 
претходна сагласпост Мииистрп финансија a преко 
тих граница одпбреље Мииистапског савета. 

§ 201 
(') Према природи спога послопатћа могг лр- 

жавна привредна предузсћа и установе образовати 
разне (1)оидопе из своје чисте добити. Сврха и на- 
чии образован>а овакпог бонда мора се јасно од- 
редити оргаинзациоппм уредбом. За исту сврху 
може постојати само један фонд. 

(2) Државиа привредиа предузећа и установе 
образоваће резервии фонд, који дотирају из своје 
чисте добити и који служи за покриће губитака, 
иарочито за отпис лубиозних и неутеривих потра- 
живања. 

П Оснивање Лоилова Koin иису предвиђени 
опганизанионом уоелбом. сдобпава на поедлог 
\T"n,'ii'.p наллежни министар у споразуму са Мини- 
стром бинансија. 

(') AKO део чистс добити кош се лотира фонду 
imic ирсдвићсч законом или организационом уред- 
бом, утвоћиваће га na прсплог уппавс nccopiut ми- 
нистар. v спопазуму са Министром финансија за 
сваку пословиу годину. 

S ^02 
C) Државна поивоедна поедузећа и установе, 

Koie баспблажу обптпом главницом, nmnc набавке 
матеоиЈала Спотптпчог матеоијала! снровипч и no- 
лукоеоаћевина из сво1е пбптпе главнице, a утоо- 
гпак матери!^ чп нал6кнађу5е се односним пачуии- 
w* матеои|ала na теоет буцетских паотија и пози- 
ција намен>ених утоошку материјала. 

(-) Набдвка матеоиЈала и.ч обртне главниис 
може се вошити независно ол буцетом накнаћених 
износа no с тим, да стач.с матеоиЈала коајем no- 
слпвио ro-iiine ITC сме прекорачити укупну вред- 
иост обртцс главпице. 

С^ Дожавна привредна гтоелузећа и устпиове 
без обпт!'^ гдавнице воше спс своје набавке иа 
тсрст својих буџетских кпочпта. 

ГЛАВА V о лржлтш.т имовини 
S 20.4 

cM nn>!c;iHnv HMOBUIIV сачињава|у 1авна чобпл, 
чепокоетног.тч и покор.тнпсти као и стварна правп 
м потоаживања  Koia гтпчалају дожави, 

(г>\ Ппи vrnnluiBaH.v чистс државне пмовипр 
узима1у cr- v обзио ч стварна поава и обавезе, koje 
т^петс дпжавну имовину. 

S 204 
Ппжлвна имовпип тели с^ пп: 
П  јавпа   тпбпп   Knin  СЛУ}ке  огпптој  употпеби; 
п^ имовину дожавне управе; 
3li имовину државних приврелних предузећа и 

гггаипва: 
п !<\ioBint\' б^з наоочитог оппелеље^а; 
5) имовину лржавпих (ћонлова и заклада. 

Мииистри и банови могу своје право управ- 
л.ап.а  државном  имовином  пренети  на  помоћне 
парслболавцс као управл>ачс. 

§ 206 
(') Стање и вредност државне имовине мора 

сс водити у рачунским књигама према нарећењи- 
ма овог закона и упуствима које прописујс Мини- 
стар фииапсија. 

(2) Орган рачуноводства, који no прпмл>спим 
паредбама надлсжпог управл.ача водп рачунско 
књиге o државппј имовини, одговорпи je рачуно- 
полагач лрн<авпе имовиие. 

(•) Државни службеници, којима надлежни 
управл^ачн повере на руковаи>е државне имовин- 
ске објекте. одговории cv руковаоци и као такви 
помоћни су органи наредбодаваца — управљача и 
рачуиополагача. 

§ 207 
С) Вредност јавпих лобара, непокретности и 

покретиостп. ко!р cv ирнбавл^ене куповином или 
изралом у режији, показаће со v рачунским КН)И- 
гама no њпхопој пабавној односпој производно! 
цени, 

(-) Поклоњена или завештана јавна добра. не- 
покоетности и покретности показаће се no про- 
метној вредпостп na основу комисијске процене. 
Ha истп начин показаће сс n вредпост јавних no- 
бара пспокрртностп и покретпостп за које иабав- 
na илч ппопзволна цена nnic позната. 

(*) Уступање 1авних лобара, пспокрстпостп и 
покоетности из уппаве ^елпог у управу дпугог 
наплештва предузећа, или установе вшпп сс no 
врелности no којој cv дотле биле вођене. 

§ 208 
C14) Расходи за одржаваше јаппих добара, не- 

покретности n покретности показују сс у буџету 
као материјални ра/сходи и ne повећавају њихову 
вредпост. 

(2) Стварпо утрошепп инвестициони расходч 
показују се као прираст врсдпости државпе пмо- 
mine. 

5 209 
C) Државне установе n радлештва које nenpn- 

вређују. ne Bpine отппс ралп амортизације вредно- 
сти својих имовинских објеката, већ расходују са- 
мо oTvhene или због пеупотребл.пвостп уништене 
имовмпске објекте. 

(2) Државна привредна предузећа и установе 
\'зимају голишн.пм отппсом у обзир смањење 
вредности својих имовинских објемата. 

6 210 
.Тавна добра сс пописују и o п.пма се воде ра- 

nvHCKe књиге само онда. ако имају или накнадно 
стекну проценљиву вредност. 

§ 211 
(М .Тавчпм добрима уппавл.а министар у чију 

надлр.жност према cBoioi прпполп спалају. 
(2) Наллежпи министар одрећује начин опште 

употпсбе јавних добара n брппе се за љпхово олр- 
жавање n усавршавање. 

S 212 

f1) За уступање државних имовинских објека- 
та општој употреби као и за отуђење пописаних 
јавних добара    потребно je закопско овлашћење. 
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(-) За уступање државиих Јавних добара са- 
моуправним телима na управл.а11>е потребио je 
одобрење Министарског савета no предлогу над- 
леи<1[ог миннстра у споразуму са Министром фи- 
наисија. 

(:1) Иегтописана јавна добра може иадлежни 
мннистар у споразуму са Минпстром финансија 
уступити управним решспзем na употребу поје- 
диицима, у колпко то nuje na штету јавних ипте- 
реса, no само na ограничено време од пајвпше 90 
година и под условом да се уступање може опо- 
звати управним решењем без права na пакпаду, 
чим буду то државни интереси захтевали. 

§ 213 
(') Државне пепокретпосп служе у првом 

реду за потребе државне управе. Само преко тик 
потреба могу се ona уступити na искоришћавање 
државним привредним предузећима n установа- 
ма, одпоспо предузећима и устаповама у којпма 
држава учествује. Државне пепокрстпости без na- 
рочитог опредељеп>а искоришћује Министар (|)и- 
пансија у цил>у ствараља ;ip:i;;'.i<inix  прихода. 

(2) За уступап>е државних непокретности без 
нарочитог опредељења na употребу државне 
управе пли државпе привредс пли самоуправпих 
тела потребно je одобрење Министарског савета 
no предлогу Министра финансија. 

(?) Министар финансија стараће се да поједп- 
на надлештва n устапове државпе управе n др- 
жавне привреде ne држе непокретности преко 
својих потреба и да no одобрењу Мипистарског 
савета одузнма, додол.ује n замењује држ.авне ne- 
гаркретности између н>их. 

(*) Министар финансија може no одобрењу 
Министарског савета замепнти државне непокрет- 
ности за непокретности самоуправних тела, др- 
жавппх фондова и заклада, верских или хуманих 
установа или друттва ,ако je то у интересу on- 
штих циљева, a држава од тога нема штете. i ia 
исти начин могу се заменити државне непокрет- 
ности и за пепокретпости приватних лица ако се 
тиме избегавају расходи за експропријацију или 
постигне заокруживање (арондација) поседа, од- 
ппспо амо се држава за разлику обештстп. 

§ 214 
С) Мепокретпостима државпе управе n при- 

вреде управља министар у чију падлежпост npe- 
ма својој прпродп спадају, a државним пепокрет- 
ностима без нарочитог опредсљеп^а Мипистар 
финанскја. 

(-) Нешжретпостпма у служби umne мини- 
старстава управља министар кога Министарски 
савет одредн, a трошкови одржавања поделиће 
се сразмерно на поједина министарства, која сво- 
је кредите уступају мпппстру одређеном за 
управљање. 

§ 215 
(') За издавање под закуп слободппх делова 

пепокретпости државне управе надлежан je мипп- 
стар ако закупни рок ne премашује годину дана 
n ако једн-Огодишња закупнина ne прелази нзнос 
од  100.000.— динара. 

(-) За издавање под закуп пепокретпости 
жавне привреде надлежан je министар као управ- 
љач, амо закупни рок не премашује 3 године и 

ако годишња закупнина ne п[)елази изпос од 
500.000.— динара. " 

(3) Издавање под закуп државних пепокрет- 
ности преко огранпчења из става 1 и 2 na све до 
закуппог рока од 5 година и једпогодншње за- 
купнине од 1,000.000.—■ динара подлеже одобре- 
ifay Мпппстра финансија, који je у наведепим гра- 
ницама падлежап и за издавање под закуп држав- 
них  пепокретпости без нарочитог определЈења. 

(4) Издавање под закуп државпих пепокрет- 
постн преко грапица из претходпог става одобра- 
ва Мппистарски савет no предлогу Министра фн- 
пансија. 

(5) При.ходи од закупа државпих пепокретпо- 
сти државе управе и опих без парочитог опреде- 
љења показују се као редовпп приходи државпе 
управе, a приходи од закупа пепокретпости др- 
жавних привредних предузећа и установа као ре- 
довпи приходп доттичних предузећа и устапова. 

§ 216 
(') Државпе пепокретпостп могу се отуђптп 

само na основу законског овлашћепза. 
(-') Изузетпо непокретности државне привре- 

де као n one бсз парочитог определЈеп^а могу Се 
отуђити ако ne доносе приход илп ne допосе прп- 
ход сразмеран њиховој прометпој вредпости или 
ако je Пјихово одржавап>е скопчапо са песразмер- 
ним трошковима према приходима моје даје илч 
ако се од впше годипа палазе у државипи других 
лица. Koia nx корпсте без пакпаде. 

(■■') Коначну одлуку o продаји државних не- 
ггокретпости из претходпог става. допосп падле- 
жни министар у сагласности са Мпппстром фи- 
nancnja кад шнхова вредност ne поелазп 100.000.— 
дипаоа; преко ове суме до 1.000.000.—■ динара no 
одобремл' Мипистарског савета, a за вредпостп 
премо 1.000.000.— димчоа потребна ie сагласпост 
финанси1'ских одбооа Народпог претставништва. 

(*) Прпходи од продаје иди замепе пепокрет- 
пости државпе управе и опих без парочитог опре- 
дел>ења показаће сс као передовпи приходи др- 
жар.не упоаве. a поиходи од продаје или зшенч 
пепокретп^сти лпжавних привредних аредузећа и 
\ттапова показаће ге као пеоедовпи приходи ло- 
тичних предузећа n установа, 

§ 217 
С) Пролаја или издавање nm закуп државних 

пепокретпостн врпш ге no irapelieiunMa главе 111. 
с тим да се пподаја или издавање под закуп може 
извошити пепосредпом погодбом одпоспо зaкљv- 
чењем уговора путем писмепих попуда. акп прода!- 
na воедпост пепокретпостп ne ппелазп 20.000.— тп- 
napa одпоспо ако закупнина ne прелазп 40.000.— 
динара годишње. Закуп у овом случају ne може 
трајати дуже ол 3 годппе. 

(2) За OTvhen.e no претходпом ставу n за от- 
плаћивање откупнине државних непокретносто v 
оброцима потребпо je одобреп.е Мнпистарског са- 
вета. 

§ 218 
(') Државне покретпостп које ne служе по- 

трошњи, продајп или прерадп, ппвептарскп су 
предметп и њихово стање и вредпост показује се 
у инвентару покретпости. 

(2) Стање n вредпост потроппшг матерпјала, 
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робе за продају, сировина и полупрерађевина no- 
казују државна привредна предузећа и установе 
као своју активу у рачуну изравнања. Државна 
иадлештва н устапонс која ne npiiBpei)yjy, не пока- 
зују потрошни материјал no иредности, Beli само 
no количини и врстн, a набавка истог буџетски je 
расход. 

O Покретности државне управе пописују над- 
лештва н установе, којнма прнпадају a покретно- 
сти државних привредних предузећа и установа, 
њихове управе. 

(*) Новац, хартије од вредностн и драгоцено- 
сти, који се иорају чувати у благајнама, ne сма- 
трају се покретностима у смислу овог параграфа. 
Њихово стање и вредност показују државне бла- 
гајнице у својим књигама no наређењима главе II. 

§ 219 
(') Иабавку покретностн за државу врше над- 

лежпи наредбодавци no наређењима главе III. 
(3) Дужност je сваког паредбодавца да na- 

бавл.епе пнвентарске предмете преда na употребу 
или na чување одговорппм руковаоцима, одпоспо 
ла за пабавл>епп потрошни материјал одредп ол- 
говорног руковаоца и да се стара o стручном над- 
зору пад употребом инвентарских предмета и над 
потрошњом матерпјала. 

§ 220 
(') Руковаоцп покретним стварима дужни су 

да пепотребпе им предмете пријаве надлежном у- 
прављачу, да бп nx доделио другима или изложпо 
јавпој продаји. Ha истп начин поступа се и са 
прелметпма који су дотрајали илп постали пеупо- 
требљиви. 

(-) Дотрајалост и пеупотребл.ивост нпвептар- 
скпх предмета и потрошног материјала утврђује 
се проценом комисије, коју iie no извештају одго- 
ворног  оуковаоца  олоедитп   надлежни  управл.ач. 

(*) Продаја инвентарских прелмета и потро- 
шног материјала врши се тго наређењима главе III. 

(') Прпхоли од продаје покретности државпе 
управе ггоказују се као передовпи прихоли држав- 
ne управе, a лржавна привредна предузећа и уста- 
нове показују nx као своје нередовне прпходе. 

С) AKO CV дотрајали и неупотребљиви инвен- 
тарскп предметм и потоошни материјал без сваке 
пролајпе впедностп и ако се ни поједини њихови 
деловп не би могли кориспо употребити у држав- 
ном газдинству, приступиће се њиховом комиспј- 
гком поништају. 

§ 221 
(') Стварна права nonucviv се заједпо са ства- 

рима за које cv везапа и TO no вредпости KO.jv поет- 
ставл.а њихово остварење. олпоспо њпхов OTKVII. 

(2) Право залога na TV!:IIM стварпма водч сс 
заједпо са потраживањима која су том залогом 
обезбеђена. 

§ 222 
(') O државппм потраживап.има воде се те- 

кућп рачупп (активни текући рачуни) са ознаком 
пзноса, рока доспелости, каматне стопе и осигу- 
рања паплате. 

(-) У случају ако за државна потраживаша 
није одре1)ен рок доспелостп, сматра се да су иста 

доспела са роком KOJU je озпачеп у позпву за њп- 
хово подмпрење, a ако за њих није одређена ка- 
матна стопа закопом, уговором или пресудом, на- 
плаћиваће се од дапа њихове доспелости камата 
у висини есконтпе стопе Народпе банке. 

(') Законске и уговорпе казне у новцу ne воде 
се као државпа потражпвања. 

§ 223 
Државни зајмовп могу сс закључивати само 

na оспову законског овлашћења. Ово важи и за 
пздавање позајмнца из државпе имовине. 

§ 224 
(') Нико пема права na почек за доспела пла- 

ћања држави. 
Г) Изузетпо почек се може одобрнтп: 
1) за плаћања државних дажбина само ако су 

залогом, хипотеком или јемством потгтуно обезбе- 
ђепа, a за необезбеђена једино у случају елемеп- 
тарних пепогода н удеса; 

2) за потражпвања no уговорима само ако су 
бар до 20% обезбеђена залогом, хипотеком или 
јемством. 

(^) Под условом ii3 претходног става, паред- 
бодавац може дати почек за доспела плаћања др- 
жави која ne прелазе 100.000.— динара највише 
за 6 месеци. Преко тога рока na до годпне лапа 
ако доспело плаћање износи мање од 1,000.000.— 
динара почек одобрава ресорни миннстар no са- 
гласпости Мипистра финансија a за одобрење no- 
чска преко тпх граппца Ммпнстарскп савет na 
предлог Миннстра фппапспја. Ово право паредбо- 
давац ne може препети na помоКпе паредбодавце. 

C) Одобрење почека ne прекида укамаћивање 
потраживања. 

§ 225 
(') За пзмепу уговореппх потраживања у no- 

гледу износа, рокова плаћања или каматне стопе 
важе napel)en>a главе III ОВОГ закопа o пзмепи 
уговора. 

(2) Неутерива државпа потраживања отппсују 
се, no отпис ne разрешава дужппка обавезе према 
дожави ако се доцније утврдп могућност наплате. 
Неутеривост државних потражпвап.а утврђује се 
судским или управним извршним поступком. Ha 
основу утврђене неутеривости Министар финан- 
снја допоси решење o отпису. 

(') У погледу неутерпвпх n дубиозних потра- 
живапа државппх прпвредппх предузећа n уста- 
пова важе наређења главе IV, 

§ 220 
O државпим обавезама (дуговпма) које нису 

књижепе као задужеп.а буџетских партија, воде се 
текуНи рачупи (пасивни текући рачуни) са озпаком 
износа, рока доспелости n каматне стопе као и да- 
тих обезбеђења. 

§ 227 
(') За терећење државне имовине залогом или 

јемством као и за терећење државних пепокрет- 
ностп потребпо je закопско oвлaInlielbe. Исто тако 
могу се државпп приходп заложпти илп пздатп 
под закуп само na основу законског овла1п11е1ка. 

(*)  Изузетпо  од  претхолног  става  Мпппстар 
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финансија je овлашћен: 
1) да за остварење неодложивих потреба прс- 

узима јемство за обавезе самоуправних тела, за 
које лржава иаплаћује прирезе. Укупан пзнос ових 
јемстава не може v току једне године бити већи 
од 50,000.000.— динара. 

2) да терети државне иеппкретиости служ- 
беностима до укупне вредности ол 1,000.000.— ди- 
нара годишнЈе у колико вредност појединс служ- 
бености не прелази пзнос од 200.000.— динара; 

3) да закључи судска пбравнања у спорним 
питањима у случајевима нешгурности спора, од- 
иосно када материјални разлози чине поравпаи.а 
sa државу поволзнијим и то код спорних износа 
до 1,000.000 дииара, a преко тог изиоса no одо- 
бреп.у Министарског савста. 

(*) Државна привредна предузећа и установе 
могу сс paBibam, заложити и теретити своју пмо- 
вину no наређењима главе IV. 

§ 228 
С) У приватним приврслпим предузећима могу 

дпжавиа привредна предузећа учествовати само v 
случајевима, ако je јсмство ограничено. ако то 
траже општи интереси и ако je држава себи оси- 
гурала уплив на управу и надзор предузећа, сра- 
змерно уложеним средствима. Одлуку no овоме до- 
irocn Министарски савет на предлог Минпстра фи- 
папсија. a ако je изтгос учешћа већи o/r 5 000.000.- 
динара потребпа je сагласност фппапсијских од- 
бора Наполпог прстставппштва. 

(*) Крелитпрагвс прнватпих гтривредних rioe- 
дузећа из државипх спедстава или давање јемства 
за п>их, може сс олобритч само ако су v пптању 
општп нптересп n ако je псплата односно лато 
ieMCTBo обезбеђено. Ha оваквп кредитирања или 
јемства примењује сс аналогна наређеља из прет- 
ходног става. 

5 22П 
(*) За багивање фопдова или заклала из до- 

жавне имовине, или из државпих прихола. или 
искоришћават^ем државннх права и повластица, 
или из нарочитих општих намета потребпо je за- 
конско овлашћење. 

(2) Фондовима и закладама из претходног 
става управл^а министар, у чију наллежност 
спадају. 

C') Руковаоци n рачунополагачи државних 
фоидова и заклада могу бчти гамо лпжавнп на- 

ллештва. дожавна привредпа поедузећа и уста- 
нове и лпжавии ковчани заводи. 

С) У погледу имовипе државних фондова и 
злклала, њених управл>ача, рачунрполагача и ру- 
коваоца примењују се аналогно законски прописи 
за државну имовину, a у поглелу расхола и пои- 
хола закопски прописи ко.1И паже за државие 
расходе и приходе. 

П Од наређења из § 16 став 1 тач. 3 изузи- 
мају сс фопдови и закладе Министра вбкке и мор- 
нарице као и фоилови и заклале државних при- 
врелпих предузећа и устаповп, у погледу којих 
важе napeheiba Главе IV. 

C") Koja he се имовина Мипистлпгтва вкујске и 
морпарице и иа ко1и иачип показивати v смислу 
SS 87, 88 став 1 и 90 тач. 4 утвр1)ујс. Министар 
Финансија у споразуму са Министром војскс и 
морнарице. 

П O свом пословаи>у водс државни фондови 
и закладе рачуиске књигс, састављају рачуне рас- 
хода и прихода односно губитка и добитка и pa- 
uni изравиаша сходно наређењиш; главе IV. 

ГЛАВА VI. — O НАДЗОРУ И КОНТРОЛИ 

§ 230 
Министар финансија врши преко својих рр- 

гана иадзор пад свнма надлепггвима, предузећнма 
и установама, државким фондовима и закладама, 
којима no ком основу у име државе примају, држе 
или издају новац или благајничке вредностп или 
пак рукују ппвептарским предметима или потрош- 
нпм матернјалом, као и иад оиим самоуправппм 
и приватним установама којс држава материјално 
помаже. 

§ 231 
С) ПуномоИства и палоге за прегледе издаје 

Министар фипапспја. 
(2) Орган Министра финапсија одређен за пре- 

глед има се са својим пуномоћством и налогом за 
преглед тгријавити старешини надлештва, преду- 
зећа или установе, за чији je преглед одређен, a 
овај je дужан да га помаже да му даје тражена 
објашњења и стави на оасположеп>е crnice, рачупе, 
кљиге и исправе, које буде тражио. 

С) Opran Мппистра финаншја одре1')ен за npe- 
глед има права ла утврди: стање благајница као 
и иивептарских предмета и стоваришта материја- 
ла n да пспитује да ли су сви на законима осно 
вани приходи наплаћени; да ли су учињени расхо- 
ди основани на законским прописима и на буџету; 
да ли су уредно обрачунати и кн.ижени; да ли су 
паредбодавци код својих иарсдаба у погледу др- 
жавие имовине. поступили no овом закону; да ли 
су рачупополагачи правплпо извршили паредбе 
надлежних паредбодаваца и да ли су њихови бла- 
гајнички налози издавани на основу паредбодав- 
чевих паредаба; да ли су коптролнп органи рачу- 
поводства и opranu финансијских дирекција уре- 
дно n правилно вршили своју дужност; ла ли ру- 
коваоци имају за свако издавање n примање уред- 
ne налоге надлежних рачупополагача. 

§ 232 
(') Opran Министра финансија рдређен за пре- 

глед мора свој пут n поверепп му задатак чувати 
у тајпостп и одговара дисциплински за повреду 
ове тајпе; a материјално за штету која nnie била 
na време спречепа услед његовог пемарпог Bpineiha 
пнспекцпопе службе. 

(2) AKO opran приликом свог преглела утврлп 
мањак у повцу и материјалу. позваће одговорпа 
лица да штету одмах надокнаде, a ако они то no 
учине тражиће код надлежног сула обезбеђење за 
државу. 

(») Надлежпи суд je дужан да одмах поступп 
no тражеп.у из прстхолпог гтава и код тога за 
суд je обавезно рачупско стање како га je утврдио 
одрећеп opran Мипистра фппапспја. 

(*) По свршепом послу одређен opran подно- 
си Мпппстру финансија извештај o своме раду са 
својим прпмедбама o свпма пеправплностпма које 
ie прегледом утврдио. Ha оспову овог пзвештаја 
Мпппстар фппапсија допоси одлуку o даљем по- 
ступку. 
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(") Министар финасија правда стављено обез- 
бе1>ење тужбом пред Главном контролом у року 
од 6 месецн no прнјему извештаја одре^еног ор- 
гана за преглед. 

§233 
Орган Министра финансија има у случају 

oiiacnocrii од дал.е штете за државну имовину 
прано, да од непосредног старешине тражи сме- 
ibniiaibe благајника и руковаоца државном имови- 
ном. Дужмост je старешине да овај захтев одмах 
изврши, у прртивном носи лично сву одговорност 
за штету, кију ии држава претрпела услед неизвр- 
шења таквог захтева. 

§234 

Директори финансијских дирекција имкју 
ирава идре1)11ваиза oprana за преглед њима по- 
дручиих иадлештава и устапова. Одређени opran 
има epa права и дужности oprana који ОДређује 
Министар финансија, a директору припада право 
ii3 тач. 4 и 5 § 232. 

§ 235 
Рачупску коптролу пад рачунополагачима и 

руковаоцима државпом ИМОВИНОМ »[јшп Одел.еп.с 
државног рачуповодства Мпппстарства фипапсија 
n отсеци рачуноводства финансијских дирекција, 
којпма исти, према упуствима и наређен>има Мини- 
стра финансија, упућују своје извештаје n обра- 
чуне no примањнма и иадавап-пма односно o при- 
ходима и расходима. 

§ 23(5 
(') O неуредностима и пеправилпостима, које 

се утврде рачунском контролом пз претходног па- 
раграфа састаил.ају сс примедбе и упућују падле- 
жним рачунополагачима односно руковаоцима на 
извршење. 

{2) Рок за поступак no примедбама ne може 
бити Kpaliii од 8 nuni дужп од мссец дапа. O про- 
дужељу овог рока одлучје надлештво, које je 
исправку одиоспо одговор тражило. Исто надле- 
штво je и надлежно да обацп или уважи правда- 
ње рачупополагача одпоспо руковаоца. 

(:') AKO рачупополагач или руковалац и после 
опомене ne пзвршп наређене исправке илп ne од- 
говара na прпмедбе, споснће трошкове oprana 
који буде упућеп na лпце места ради посвршава- 
ња тих послова, a ako за државу пма штете no- 
дићи he се тужба Главној коптроли. 

§ 237 
(') Непосредну коптролу пад руковаоцима 

државном имовином и имовином државних фоп- 
дова n заклада вршп њпхои наредбодавац одно- 
сно пепосредпи управљач, заједпо са рачунопо- 
лагачем, редовним и ванредним прегледима бла- 
гајппца инвентарскнх предмета n потрошног ма- 
теријала и упоре1)ењем nponal)enor стања са ста- 
ibeM no књигама. 

(а) Редовни 11|)еглед благајницапо претход- 
пом ставу мора се пзвршити na свршетку сваког 
месеца, a вапреднп кад год то наредбодавац одпо- 
сно пепосредпп управл.ач нађе за потребпо, но 
иајмаше два пута годишње. 

(") Редовни преглед   инвентарских   предмета 

и стоваришта погрошпог материјаЛа мора сс вр- 
шити na свршетку сваког перпода за којн се за- 
клЈучује државни завршпп рачун, a вапреднп кад 
год то паредбодавац одпоспо непосредни управ- 
љач nalje за потребпо, no с тим да се мора вапред- 
nii преглед стоваришта потрошног материјала из- 
вршпти бар један пут годпшње. 

(*) Наредоодавце одпоспо пепосредпе управ- 
љаче могу код прегледа заступати шпховп заме- 
нпцп или opranu за то одређени, који солидарно 
са њнма n рачунополагачима одговарају државп 
за штету, Koja nuje била na време открпвепа услед 
невршења или нехатног вршења прегледа. 

() Прегледи и контрола код војске и иорна- 
рице врше се no одредбама Закона o администра- 
цијп војске n морнарице. 

Ирелазна и завршиа наређења 

§238 
Док ne буде пзвршена систематизација места 

и звања, у личним расходпма показаће се звања 
државппх службеппка n број месга у тим звањима 
према стварној потреби. 

§239 
За буџетску годину 1935/36 и њепу рачупску 

годппу важп iiapeljeibe закопских nponiica којн су 
важнли до дана ступаља na спагу овог закопа. Са 
благајничким налозима и државним обавезама из 
те године, o којима je реч у §§ 81 сгав 3 и 82 
поступађе се no тим законским наређењима. 

§240 
^) Стање и вредпост јавних добара, имовине 

државне управе n one без парочитог опредељења у 
смпслу § 88 став 1 и § 200 nonncahe се n покази- 
вати у рачунским књигама пајдаље у року од 4 
годиие од дана ступања na спагу овог закопа. 
Ово важп n за државпа.привредпа предузећа уста- 
пове, фопдове и закладе, којп ne врше своје no- 
словање no наређењима § 193 став 1. 

(-) Државна привредна предузећа и установе, 
које већ показују стање n вредпост својнх имо- 
винских објеката у рачуну пзравпања, cao6pa3iilie 
попис и показивање вредпостп своје имовине на- 
ређењима овог закопа пајдаље у року од 4 године 
од дана његовог ступања na снагу. 

§241 
До  пстека  рокова  no  претходпом  параграфу 

државни завршни рачун се састоји само из рачуна 
под тач.  1, 2 n 3 § 90. 

§242 
Уговори и погодбе, које су upe ступања na 

спагу овог закона биле закључене no тада важе- 
Ким законским наређењима, остају na снази, a од 
дана ступања иа снагу овог закопа важе и за њих 
наређења овог закона. 

§243 
Ступањем na снагу овог закопа престаје ва- 

жити закоп o државном рачуповодству од 6 марта 
1910 год. са свима изменама и допунама као и сва 
законска наређења и прописи, којима су, бпло из- 
ричио било iipeiiVTiio, чињена уступања од тога 
закона. 
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§ 244 § 245 
(') Oiiaj закон ступа у живот кад се обнаро- 

Ближа упутспза као и опште прописе за пра-     дује у „Службеним  новинама", a обавезну снагу 
вплно Hsnpmeibe овога закоиа прописаће Мпнистар     добија 1 апрнла 1936 годппе. 
фпиаисија. (-) Израда предлога буџета за 1936/^7 годину 

има се извршити по наређењима овога закона. 

МИМИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ми Указом Њ. В. Краља од 19 маја Hl.M част ми je 
КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ у прилогу под ./I  доставити Вам предлог закона 

OIIUJTE ОДЕЈШЊЕ o државном правобраниоштву с молбом, да га под- 
Бр. 23241 иесете Народној скупштини на решење и одобрење. 

8 јуна  1934 год. У прнлогу под .12 част м№ je поднети Вам ори- 
у Београду. гиналан Указ Њ.  В.  Краља од  19  маја о.  г. бр. 

23241/1. 
ГОСПОДМНУ Примите, Господине Претседниче, и овом при- 

I [РЕТСЕДНИКУ НАРОДИЕ СКУПШТИНЕ ликом уверење o мом одличном поштовању. е 

Господинв претседниче, Министар финансија, 
1 la основу чл. 63 Устава и овлашћења датог Др. Л1илорад Ђор};,ев1111, с. р. 

МИ 
АЛЕКСАНДАР I 

no милости Божјој и вољи народНој 
КРАЉ ЈУГОСЛАВИЈЕ 

11a предлог Иашег Министра финансија, a no саслушању Нашсг Министарског савста, решили 
смо и решавамо: 

Овлашћује се naui Министар финансија да може иа основу чл. 63 Устава поднети Народној 
скупштнии na решење: 

Предлог закона    o државном правобраииоштву. 
Наш Мшшстар финаисија иока изврти ouaj Указ. 

у Београду. 
19 маја 1934 годинс АЛЕКСАНДАР, i    |. 

Мииистар финансија, 
'?р. Милорад Ђорђевић, с. р. 

ПРЕДЛОГ ЗАКОНА 
O 

ДР>1(АВНОМ ПРАВОБРАНИОШТВУ 
СА 

ЕКСПОЗЕОМ 
МИНИСТРА ФИНАНСИЈА 

ЕКСПОЗЕ 
МИНИСТРА ФИНАНСИЈА 

O 
ПРЕДЛОГУ ЗАКОНА 

O  ДРЖАВНОМ  ПРАВОБРАНИОШТВУ 

Прве почетке   Државног   правобраниоштва у вима одређивало kora од свог персонала, да пгги- 
Краљевини Србији налазимо у указу Кнежевом од ти имовио правие интересе државе. 
18 фебруара 1842 год. под именом; Правителстве- По истеку скоро пуних пет годииа 16 септем- 
ног фИшкала, с годишњом платом од 600 талнра бра 1848 године издато je „Настављеније за бра- 
(внди Зборник 30 стр. 302). питсл.а права правитељствених" у 12 тамака. Tor 

После непуне године дана указом од 13 окто- „Наставл.еиија"    нема одштампаног    ии у једном 
бра  1843 године ово je звање укииуто, зато што збориику, али je ипак његов тексг сачуван. У ње- 
је Попечитељство финансија у потребним случаје- му су изложене одредбе више општег карактера: o 
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чунању угледа  и  достојанства  бранитеља  права 
мравитељствеинх и тачиостн вршења повереног му 
посла у главпом ono, што je даиас ирописапо за 
све чииовиике и државнс службеинке уопште. 

Од тог доба na све до 1919 тод. није ништа 
донесено у Мпннстарству фиианснја за државног 
правобраииоца нзузев ситинх правила, која регу- 
лпшу само уиутарњи рад изме1)у њега и министра. 

Тек после рата када je нзвршеиа реорганиза- 
ција Министарства финансија у Уредби o оргаии- 
зацији Мипнстарства финасија од 25 фебруара 
1919 год. уието je свега ner чланова o Генералној 
дирекцији државног правобраниоштва. 

Ha осталим правним подручјима no .Уjeдиlbeњy 
затечена су надлештва различита no називу и no 
брганизаторним прописима која су вршпла право- 
брапилачку службу. Тако je у Миннстарству фи- 
наисија била Генерална дирекција државног ираво- 
браииоштва као што je иапред наведеио; у Загре- 
бу Равнатељство ерарских правних послова; у Љу- 
бљани Финанчна прокуратура; у Сплиту Финансиј- 
ско одветииштво; у Сарајеву Ерарски фнскалат; ау 
Новом Саду н у Подгорици устаиовл3ена су Држав- 
на заступништва. Генерална дирекција државног 
правобраниоштва у Министарству финансија била 
je у административиим и другим иословима виша 
инстанцнја над помеиутим правобранилачким над- 
лештвима. 

Како je била очнгледпа потреба да се донесе 
јединствен закои o Државиом правобрапноштву за 
целу земљу, израђен je већ у год. 1925 од наро- 
мите комисије, no iiapel>eiby Мипнстра финансија 
нацрт закопа o Државном правобраниоштву, који 
због разннх разлога и прилика ннје дошао до оза- 
коњења. У години' 1928 нзра^еи je и други нацрт 
o Државном правобраииоштву. Уредбом пак o ор- 
гаиизацији фниапснјске струке и службе од 9-Х- 
1928 год. укинута je Генерална дирекција државног 
правобраниоштва и укинута су напред поменута 
правобранилачка надлештва у унутрашњости; при 
Министрастау финансија постављен je Државни 
правобранилац, a у унутрашњости поставл>ени су 
заступници Државног правобраниоца при финан- 
cnjcKHM дирекцијама (Државиа заступништва); у 
надлежност државноме правобраиноцу ставл^ено je 
да заступа непосредно или посредно преко својих 
заступника код финансијских дирекција имовно- 
правие интересе државе и да на исти начин даје 
правиа мншљења no свима важнијим предметима 
кад Минпстар или стареишме појсднних падле- 
штава то траже. Но, и ова и оваква оргаинзација 
Државпога правобраниоштва била je кратког века. 
Законом o организацији финансијске управе од 7 
XII-1929 год. установлЈена су, иа место државннх 
заступништва државна правобраниоштва, као над- 
лештва иепосрсдно подређена Мииистарству фи- 
нансија. У задатак државним правобраниоштвима 
стављено je да заступају државу у њезиним имов- 
но-правинм одиосима из бнло које правпе области 
пред судовима и властима, да дају правна мишље- 
ња која од њих траже министарства или друга 
падлештва и установе, и да извршују друге посло- 
не којс пм Мниистар финансија одредп (§ 9). Ад- 
министративни послови државнпх правобранноиЈта- 
ва ставл>е11н су у делокруг Општег одељења Мипи- 
старства финансија (§ 6). Организација пак држав- 
иих правобранноштава nponucahe се посебиим за- 
коном, a до доиошења овога закона важнће у по- 

гледу њиховог делокруга и шихове подручне над- 
лежности и седишта досадашњн прописи, но с тим 
да од даиа ступања на спагу овога закона, неће 
више бити у саставу финансијских дирекција (§ 
121). У години 1931 израђен je у Министарству 
финансија и трећи нацрт Закона o Државном пра- 
вобраннштву. 

Док je међутим Државно правобраниоштво би- 
ло предметом ових и оваквих деломичпих рефор- 
ми, a законодавно изједначење њихово није ни- 
како стизало до остварења, показивала се je више 
и mune важност правобранилачке службе уколико 
су поједини пови закони одређивали Правобрани- 
оштву нове задатке. Тако je §-ом 59 Закопа o бан- 
ској уирави од 7-Х1-1929 год. Државном право- 
браниоштву стављенсЈ у дужност да заступа ба- 
новпне у ЊИХОВИМ имовио-правним односима иред 
судовима и властима, и да дају иравна мишљења 
која тражи бан и друга њему подређена надле- 
штва и устаиове. Чл. 11 Закоиа o сузбијању зло- 
употреба у службеиој дужности од 30-111-1929 год. 
Правобраниоштву je стављено у дужност да суду 
подноси захтев, да огласи ништавим правни иосао 
којн je бно и предмет кривичног дела. lio § 15 
Закоиа o задужбипама од 6-VI-1930 год. ПравОбра- 
нноштво je дужно да заступа задужбиие управа 
којих je поверепа којој јавној власти, a остале 
задужбиие 1 [равобраииоштво може заступатм no 
нарочитом овлашћењу Министра просвете. 

Законик пак o судеком поступку у грађ. пар- 
ницама (грађднски парнични поступак) прописује у 
§ 128 у вези са § 66, да ће се заступање! ерара 
(државе и јавиих заклада) уредити посебним за- 
коном. 

Из npe/uber се види да je већ крајњс време и 
апсолутна потреба да се донесе јединствен закон 
o Државном правобраниоштву. 

Комисија коју je за ову сврху поставио Госпо- 
дни Министар финансија одлуком својом од 8-II 
1932 год. исинтала je све рапије израђене нацрте o 
Државиом правобраниоштву, расмотрила je сад 
nocTojelie стање и организацију Државних право- 
браниоштава и придржавајући се нарочитих упут- 
става датих joj од Мннпстра (|)iiiiaiiciija, израдила 
je иов нацрт закоиа o Државном правобраниоштву 
којн се подпоси. 

1) У овом нацрту закона задржавају се држав- 
иа иравобраииоштва у седнштима апелациоиих су- 
дова са тернторијалном надлежношћу ових судова 
(§ 2). Даиас иостоји седам овакових правобрани- 
оштава: у Београду, за подручја апелационих су- 
дова Београда и Скоил.а, док не буде установљено 
Државно правобраниоштво у Скопљу за територи- 
ју Скопл>анског апелационог суда (§ 54), у Новом 
Саду, у Сарајсву, у Подгорнци, у Сплиту, у За- 
гребу и Љубљани за подручја апелационих судоаа 
у овим местима. Ово устаиовљење државних пра- 
вобраиноштава no територијама апелационих су- 
дова, показало се je у пракси веома добро и успе- 
шно за правнлпо отправљање правобрапилачке 
службе, a ono je свакојако и иужпо до потпунога 

. нзједначења цивилнога законодавства. Да би пак 
иад свим овим државним правобраниоштвима по- 
стојао један стручан opran, који би вршио надзор 
и функцију внше инсатнције над њиховим радом, 
a истовремено се старао око једпообразности по- 
ступка у својој правобранилачкој службн, устапов- 
љава се npn министарству финансија Врховпо др- 
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жавио правобрипиоштво (§ 2) ca нарочитнм иад- 
лежностима које су одрс^ене §§ 11, 12, 16, 19, 20, 
21, 25, 30, 34, 313 и 40. 

2) Општи задатак Државног ираиобраниоштва 
je raj, да штити имоиио-иравие интересе државе 
(§ 1). Ову заштиту Државио иравобрашшштво вр- 
ши; a) заступањем државе ирсд судовима, власти- 
ма и свима (физнчким и правним) лицнма (§ 3) кад 
се ради o имовно-иравннм односима државе (§ i); 
u) давање правних мишљења државиим власгама 
no свима важипм питашима (§ *); в) нсиитивањем 
формалис исправности уговора који сс закључују 
за државу (§ о). 

Но, осим за државу Државно правобраниош- 
тво ради и за друга правна лица и установе. На- 
поменуто je, да ии Закону o банској управи Upa- 
вобраниошгво заступа банозину. Kuja je у погледу 
бановинског делокруга од државе одељеио ираваи 
лице и да ио Закоиу o задужоииама заступа за- 
дужбине, Ииви закоии могу, да из разлога јавиих 
иптереса, пивере Иравобраииоштву заштиту имов- 
по-иравипх интереса и другнх правних лица n у- 
станова. Поједана државна правобраниоштва за- 
сгупала су до сада нзвесна иравна лица и устаиове 
на основу нарочитих прописа важећих на њиховој 
посебној територијалној наддежности из режима 
пре Уједнњеша; тако су на пример Правобранио- 
штва у Сплиту и Љубљанн застуиала осиовну непо- 
кретну имовииу католичке цркве и жупских беие- 
фиција, јавие заводе за парохијске сиромахе где 
ови постоје, сиротињске благајие, н вршила су иад- 
зор иад прнменом принудних законскнх прописа 
при оснивању задруга no Закону из год. 1873 и дру- 
штава са ограиичеиим јемством no Закону пз год. 
IDOO, с ТИМ, да су била дужпа и овлашћепа пзјав- 
љивати жалбе протпву уппса у судске регистре, ако 
су поменути законски прописи повређени, Ибсле 
Уједињења, Државном правобраииошгву у Загре- 
бу поверено je заступање Главне британске благај- 
не на основу уредбе Мииистра шума и рудиика 
РБр. 6365 од 16 јуна 1926 год. Одредбом Министра 
финанснја bp. 5532 од 28 априла 1У26 год. пове- 
реио je државним правобраниоштвима и заступа- 
ње Поштанске штедионице. Сав овај специјалаи 
рад Државиог правобраниоштва регулисаи je лро- 
писом § 6 нацрта закоиа, у којем су обухваћепи 
случајеви заступања других правних лица и уста- 
иова na основу иарочитих закоиа, који су доиети 
или he се донети, као и случајеви у којнма Мими- 
стар (|);111ансија својом нарочитом иаредбом стави 
правобраниоштвима у задатак да раде извесне по- 
слове. Кад се доиоси закои o изједначењу право- 
бранилачке службе, треба одредити, да ступањем 
na снагу овога закона престају важнти сви закони, 
уредбе, службена упуства, наредбе n остали про- 
писи који су до сада важилн за државна правобра- 
ниоштва (§ 55). Алн прописом § 6 у вези са про- 
писом § 56 где се за закои o Државиом правобра- 
ииоштву одре1)ује „вакацио легис" од 00 даиа, 
дата je могућност Министру финансија, да одред- 
бом својом продужи заступање, no поједииим пра- 
вобраниоштвима извесних правних лица и устано- 
ва, као и обављање других нарочитих послова пре- 
ма специјалиим проиисима из ранијег режима, jom 
важећег na подручјима тих правобраиноштава, док 
се и ови проаиси не измене или укину доциијим 
изједначењем законодавства. 

3)  Парнице  покренуте  противу  државе,  pa- 

сирављају се редовно код судова у седнштима те- 
риторијално надлежних правобраниоштва где je 
општа месна надлежност (подсудност) тужене др- 
жаве (§ 66 ррађ, парничиог поступка); али има и 
таквих парница противу државе у којима се туж- 
ба мора или може предати суду изван седишта пра- 
вобраниоштва, јер je за ову тужбу одре^еиа иека 
посебна месна надлежносг (§ 73 и наредни грађ. 
иарничиог поступника), као што има парница Koje 
Иравоораииоштво покреће код судова нзван ње- 
гова седишта, jep je за односиу тужоу ио пропи- 
сима rpal). иари. пост. одређена оишта месна над- 
лежиост туженога нли нека посебНа месна иадлеж- 
ност. Због малобројиог особља Иравобраииоштва, 
или због извааредних прилика у 11равобраииои1тву, 
нли због штедње може се указатн нужио или уме- 
сио да правобранилац повери заступање на рочи- 
штнма н расправама у таквим парницама пред су- 
довима изван седишта Правобраниоштва, у место 
иравобраиилачннм чииовинцима, судским или дру- 
гим чииовиицима, na je ca ових разлога и донег 
iipoimc § У нацрта закона. Овим се проиисом, исти- 
иа, одступа од прописа првог става § 128 Грађ. 
пар. пост., (у поступку иред зборпим судовнма свн- 
ју степена странке морају бити заступане адвока- 
том, бнло да се парница води пред већем, било 
пред судијом поједиицем). Али je у ставу 3 нстога 
§ 128 Tpalj. иар. пост. речено, да се заступање epa- 
pa и јавних заклада ypel)yje посебним законом, те 
нема дакле аисолутне законске сметње да се у За- 
кону o Државпом правобрашшштву држави омо- 
гући да je и пред зборним судовнма заступа ne ca- 
мо државии правобранилац или чшшвиици 11раво- 
браииоштва већ и судски чиновници, на основу 
овлашћења државног правобраниоца, кад je овако 
заступаше диктоваио потребом или разлозима 
штедње. 

4) Искуство je показало за потребно да судски 
спорови (парнице), у којима су често представл^е- 
iiii веома крупии интереси Државне касе или су no 
среди важна правпа иитања, буду вођени од јед- 
ног за то стручног oprana, т. ј. Државиог право- 
браниоштва ради чега je у § 15 нацрта закона 
рдређено, да само ДрЖавно правббраниоштво мо- 
же за државу подизатн тужбе н на тужбе пропш 
државе давати одговоре, a у § 10 оставље^о je 
шефовима правних отсека или правшш референти- 
ма у надлештвима где omi постоје и који су no на- 
рочитим прописима овлашЈ^ни na заступање др- 
жаве, да ово заступање могу вршитн, оДносно, да 
могу за државу подизатп тужбе n na тужбе Дава- 
ти одговоре, само у споровпма којп долазе у над- 
лежпост среских судова. Са проппсом § 15 у вези 
iipoinica § 3, ne дира се у заступање, које no па- 
рочптим закоппма припада пзвесшш властима као 
n. np. Главној коптроли n Bojnoj коптроли. 

5) Врховни државни правобрапилац и Држав- 
ни правобранилац заступају без парочитог пуно- 
моћства (§ 8), a осталп чиповппцп правобрапио- 
штва заступају no пупомоћству Врховног државног 
правобраниоца илн Државпог правобраииоца (§ ')). 
тернторпјалпе падлежности. Ово само у случају 
оштава одређена у § 2, не може бити сметп.а да се 
Државни правобраниоци појаве у својству Држав- 
пих пуномоћника и пред судовима изван п.пхове 
територијалне надлежности. Ово само у случају 
потребе и no одлуци Врховног државпог пранобра- 
ниоца (§ И)- 
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6) Дога1)ало ce je и дога1)а ce, да судске одлу- 
ке no предметима који сиадају у надлежност 1 Ipa- 
вобраниоштЕЈа, буду достаил.еие, у место Право- 
браниоштву, другим нластима (н. пр. Начелиику 
среза, шефу Иоштаиског уреда, Управи државног 
добра), или да тужбе и друга акта противу држапс 
и установа које заступа Правобраниоштво буду 
uorpeumo упућене тим властима, од чега je миого 
пута били штете no државу, a судска пракса mije 
била једнообраана у томе да такве доставе не 
производе правно дејство према држави, Да ее 
ова штета избегне и правна неизвесност уклони, 
донет je пропис § 17, који ce допуњује са про- 
иисом § 18. 

7) Ma да Државни правобранилац има у суду 
положај парннчног пуномонћика, и ма да ce у 
оваквом иуномоКстиу садржи и овлашћење na рав- 
нање ii na признавање (§ 132 грађ. nap. пост.), ouu 
ce рвлашћење у §§ 19 и 20 ограничава тим, да 
раипање и призпање Држааног правобраниоца у 
име државе ne може пропзвестп према држави 
иравпо дејство ако нема одобрења ии § 11). Ово je 
овлаидћење потребно ради ефикасније заштите 
државпих интереса. 

8) Државно правобраниоштво као орган, коме 
je у опште поверепа заштнта ИМОВНОгПравних ппте- 
реса државе, ивлашћепо je ирвенство и да у сва- 
ком случају тражи oueaoeljeibe за државу. 1 lo na- 
рочишим законима ова обезбе1;ења могу тражити 
Главпа контрола n њени opranu, Bojna кошрола 
n њепп opranu, no утврђеном машку или рштећењу 
државпе касе n Иореске управе за јавпе дажбипе. 
Међутим, у пракси ce показала потреба, да n друге 
власти могу тражитп обезбеј^ења за /1,ржаву, те je 
ради тога n допет npoiinc § 23 да би ce тим вла- 
стима дало закопско овлашћење и ставпло у дуж- 
nocr да траже обезбе1)е11)е. 

9) За суђење грађанских спороиа поред редов- 
иих државпих судова постоје још n другн судовп, 
као пзбрапп, берзански и остали. Ови судовп обп- 
чио су састављеш од неправника. Они при суђењу 
пису строго везапп за nponnce материјалпог зако- 
на, Beh већину својих пресуда допосе no здравом 
разуму и пресуђују, опако, како судије налазе да 
je право. Ha пресуде ових судова у већппи случа- 
јева ne може ce употребитп правно средство, a и 
где ce може употребити, онда ce правним сред- 
ством може обично нападати само формална črpa- 
na пресуде a ne и материјалпа črpana псте. Ca овпх 
разлога, у § 24 нацрта предвп1;епо je, да спорове 
са државом могу судити само редовни грађански 
судови, јер ће na тај пачпп n државни интереси 
бити пајбоље заштићени. 

10) У парппцама противу државе, падлежносг 
Државпог правобршиоштва одређена je надлеж- 
пошћу суда илн no onurroj или no посебној месној 
иадлежпости, тако, да he за овакове парнице бити 
падлежпо ono Правобраниоштво, у чијој ce тери- 
торијалпој падлежпости (§ 2) палази суд који je 
надлежан за спор. Али у парницама које покреће 
држава као n другим судским радп.ама (n. np. у 
оспгурању доказа), може да ce прстави питање, 
које je од Државппх правобраниоштава за то no- 
звано n падлежпо. Оиакве сукобе падлежпостп као 
и остала спорна питања између појединих право- 
брапиоштава, расправл>а Врховпо државно право- 
браниоштво (§ 25), a аоДразумева ce, да ce при то- 

ме никако не може диратп у nponnce n падлеж- 
ности судова no грађаником парипчиом поступку. 

a) j § 2U Закопа o иавршењу и ooeaocijciu^ 
од b Јула ivo\J loAiine, регулисано je извршеше рч- 
ди наилате иовчаиих гражиина проиш ^имоуарии- 
иих тела, као и проиш упаНОВа Koje je падлежиа 
власт прогласила Јавшш и опште корнсппм. пзвр- 
шеше ce може ДОЗВОЛИТИ само у погледу таквих cu- 
сгавних делоиа имовине самоуиравног тела или no- 
менуте устапове, KOJU сс оел uoapcflji Јавних »HIC- 
peca могу употреоити за наМИреље веровпнка. 

Што ее ТИЧе ИЗВршеШа ироТИВ држаие,  no.vie 
нути закоп има само Јсдан ИЈузетап npoiinc, Нау: 
ЗеТИ  су  од  извршеша  ирсдмеш   KUJU   пепосредио 
служе иршењу поштапске, телсграфске u гедесроп- 
ске служое (s ^iu). 

jii3BpnieiL>e против државе радп паплате повча- 
них потраживања no извршшш судским иресуда* 
лш, ОИЛО je мпого пута, а ne увек Једпоооразио 
расправљено од судива. Сто седморице у ^агрео^ 
допео je no овом пптању плепарпо решење 26-v- 
1У^0 годипе bp. 128/ у коме je речепо: »за плааа- 
Пјс 113 државне касе nocroje у чл. uu—po ^акопа 
o државпом рачуповодству парочнтп iiponncii, 
псалате пз државпе касе могу ce чпшпи само ПО 
овим проппспма; право ВОђења егзекуцпЈе uporna 
државе ако ce радп o ИСПЛати повчапе гражоипе 
oipamuieno je утолико, uno ce државноЈ улрави 
има дати могувност да поведе поступак uponncan 
у оакопу o државном рачуповодству; тражплац из- 
вршеша дужан je претходно затражиги од пад- 
лежне уаравпе властн да ова изда палог исплаге 
na државпу касу, a пошто тражилац nnje доказао 
да je оезуспешао предузео кораке за пздање na- 
лога исплате, пи да му je ово ускраћено, ne nocroje 
закоаске погодбе да ИЈврши захгев протпв држа- 
ве.« Исти пак Сто седморпце у лагребу, одељење 
b, допео je pemeibe од 11-л-гј2/ год. у тачцп 194 
у коме je речепо; »Дрл<ава у погледу њеиих пов- 
чаних дуговаља ne може ce сматрати равпом сва- 
ком другом прпватпом дужппку, пошш исплате 
које вршп Држава везане су за nponnce Држаипог 
рачуповодства, KUJU су донети у jaunoM пптересу, 
у цпљу одржања norpeonor реда u падзора у от- 
Иј),:илп1и.у финаншјских послова и државнога газ- 
Аинсгва у опште. L тога признахо je пачело, да je 
сам поверилац дужан обратити ce наддежној др- 
жавпој устапови u тражптп псплагу, on пак ne мо- 
же тражпти протпв Државе, ако са предлогом за 
пзвршење ne подпесе и доказ да je пеплату безу- 
cneunio тражио. Ma да тражилац иавршења im je у 
овоме случају подпео raj доказ, мора му ce пзвр- 
шење дозволптп, noniro je дужпа Држава већ у 
одповору na тужбу прианала да je поверилац својс 
потраживање пријаиио управпој власти крајем бу- 
џетске год. 1923/1924 a од овога времена до 19 
марта 1927 год. када je поднет предлог за нзврше- 
n.e, власт je п.мала довољно времепа да te no дуж- 
HocTii стара за кредит потребац за измирење noue- 
рилаца, којп mije дужап nn no којем закопском 
пропису да чека док власт буде моглл или хтела 
nciuuiTiitn дуговапу суму или док у државпом про- 
рачупу обезбедп специјалан кредиг за псплату no- 
верпоца. Пропис чл. (ii) Закопа o државпом рачу- 
НОВОДСТву ne тиче ce државппх поверилаца nn њи- 
ховпх права, јер овај npoimc оадржава директиу 
обавезу за држашпе управпе  властп  радп упутар- 
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ibcr реда у државшш финансијама. Изузеи напред 
поменугу дужиост поБериоца, држаиа као дужник 
мира да плапа доспеле дугове подЈеднако као и 
ивако друго физичко лице.« 

Из Ових суди^их pcmcibU свакако се види, да 
посгоји иитаљс: који су услови потребни и којег 
сс по^тупка иоверилац мора придржавати, да суд 
може дозволити извршење против дрлсаве. 

У последње/ време, услед рашиоа министра 
правде bj). Уо227-/2У упућеног шелационим судо- 
вима у коЈсм je, uu саглаашсти ca Иривредни-фи- 
uanaijcKiiM комитетом, истакнуто, да се ii3Bpmeibo 
мора дозволЈавати противу државе као и иротиву 
сваког другог дужника, судови дозвиљавају извр- 
iiicibe KpoiHB државе чим je иресуда постала из- 
вршна. иило je оваквих извршења и на државни 
угаљ, на стоку и 110л>опривредне справе државних 
доиара, na и na иовац у државним касама са вели- 
ком материЈалном и MOpaJiiHOM штетом ио Држаоу. 

ЦЈОтребно je дакле с осзиром на пропис § 2о 
Закона o државном правоораииошгву који Ираво- 
баниоштву сгавља у дужност, да се стара око из- 
вршења иравпоспажппх судских идлука, да се у 
бвоме закону регулише и поступак, којега се мора 
иридржавати иоверплац upe neio што затражи од 
еуда извршење протнву државе ради паплате ноз- 
чане гражоиие њему досудене правноснажном суд- 
ском одлуком. OBaj je иоступак регулисан у § 28 
иацрта закола. FOKOBH од два месеца ОДНОШО ОД 
14 дапа, одређени у § 28 дов.0Љ11]1 су, да иадлежие 
државне власти сврше што je потреоио за исплату 
и да се избегне извршење против Државе. (ЈваЈ 
поступак у интересу je и са.мих прверилаца, иошто 
lie сваки повернлац Државе знати mro му треба 
радиги да постигне исплату. Судови пак, имаће 
Једпом позитивне законске прописе, ио којима he 
поступати кад се њима буду предлози подносили 
за дозволу извршења против Државе. 

У вези са предњим, потребно je да се иози- 
тквннм заковским прописима регулише и питање: 
na коју се државну имовииу може проиидити, извр- 
шење ради иаплате новчаних тражбииа. Ј1ржавна 
имовина je разновреиа: сачшвавају je војна, ж*'- 
л>езничка, саобраћајна, поштапска добра; непо- 
кретности н покретносга иамењене иепосредпо јав- 
иој служби; готов иовац у касама; државна при- 
вредно-тековна добра и предузећа. Међутим, како 
je Залсон o извршењу и o6e36eljeii>y од У-У11-1СЈ30 
год. (§ 20) нашао за потребно, да у јавном птере- 
су да нарочнту заштиту самоуправним телима, na 
мак и јавним и опште корисним установама, изу- 
зимајућп извесне делове њихове имовине од из- 
вршењз, мора ти свакако важити и за Државу, jep 
су oiiunii инггервси, које Држава заступа, без сум- 
ње важиији од оних, који су поверенн самоуправ- 
ним телима и опште корнсиим установама. Прак- 
сом je доказаио, да je иотребио, да се у том по- 
гледу донесу нзрични закоиски прописи, jep без 
гаквих прописа не само да иеће бити сталности и 
једнообраз-ности у јуднкатури, него ће се деша- 
ватн, као mro се je и дешавало и досада, да lie 
судови доноопти одлукс којима се очигледно вре- 
ђају правии интереси и изазивају сукоби са дру- 
гим државпим властима, Ради CBIDC ових разлогЈ 
донет je пропис § 29. 

12) Догађало се je, да су правна мишљења) Ko- 
ja су властнма давала државна правобраниоштва, 
саопштавана заинтересованим лнцима, која, су их, 

у суду или изв-аш суда, искоришћавала na штету 
Држаие, нарочито кад су та правна мишљења 
нстицала неповол>ни положај Државе према про- 
тивнику, плп законску неосношност државнога 
гледишта или захтева. Иропнсом § 31 истварује 
се потребна заштита државних ™i;epeca од такве 
штете. 

13) lli)ii Државном иравобраниоштву пређаш- 
ње Краљевиие Србије, као и при Генералној ди- 
рскцнји државног иравобраниоттва (док je ош 
постојала) постојао je и Сталки правнички одбор, 
који je имао за дужност, да даје мишљење по круи- 
miM и иравио компликоватш иредмегима. 1 locro- 
јање овог одбора у пракси се показало као врло 
корисно за заштнту државних нитереса, jep Др- 
жавпи правобранилац често има да даје своја ми- 
m;beiba или да доноси одлуке no предметима, KO- 
JU су правио комплпковапп, n у којима су амгажо- 
вани крупнп државни интересн, те je потребиа /. 
сарадња једног одбора, састављеног из више npars- 
них стручњааса као што je предаиђено у § 34. 

14) Сврха je овом закопу та, да се подигч^ 
важност и углед установе Државног правобранио- 
штва na онај степен, којн ona заслужује no приро- 
ди својих фупкција. Примера ради иаводи се, да 
су у Италпјп правобрапилачки чнповници нзједпа- 
чени у рапгу са судијамд. a Воховни ГГенеоални) 
државпп правобрапплац je у рапгу равал претсед- 
пику Косационог суда. 

Закопом o Државном правобрапноштву усга- 
повл.авају се два нова звања: звање Врховпог др- 
жавног правобраошоца^ које се распоређује у 11 
групу 2 и 1 степена, и звање замепнка Врховпог 
државпог правобраииоца, које се распоређује у Ш 
групу 2 и 1 степена (§ 42 и 49). Остала чпновпичка 
звања Државпог правобрапиоштва, устаповљепа су 
и pacnopel)ei/a у Закопу o чиповницима (§ 49). Да 
би се дала могућпост, да na звање Врховпог др- 
жавпог правобраппоца, његова замеппка n Држав- 
пих правобранилаца буду постављена и лица из 
судпјске струке, одређено je у §§ 44 и 45 да Вр- 
хоиии државпи правобрапплац мора, поред услова 
ii3 Закоиа o чиповппцпма, испуњаватп n услове 
који се траже за судију Касацпопог суда no Зако>1у 
o судпјама, a да замепнк Врховпог држ-авног npa- 
вобраниоца и Државни правобраппоци морају, пб- 
ред услова no Закопу o чпновпицнма, пспуњавати 
и услове које се траже за судију Апелацпопог су- 
да no Закопу o судијама. Из правобраиилачке стру- 
ке може бити поставл>еп na звање Врховпог др- 
жавног иравобранпоца чиповпнк, који je провео 
пет годипа у звању заменика Државпог правобра- 
ниоца илп у звању Државпог правобрапиоца, a na 
звање заменика Врховног државног правобраниоца 
и na 3Bafbe Државног правобраппоца чиповпнк, 
којп je провео три годпне у звап.у вишег саветппка 
Државпог правобраниоштва (§§ 44 и 45). 

Како je правобранилачка служба no својој 
приЈ^одн сродна са судијском или адвокатском, тре- 
ба поставити као услов за стпцање правобрапилач- 
ког звања судијски или адвокатскп испит (§ 46), 
који замењује стручни нспит no Закопу o чи:пов- 
пицима. 

Како већ no § 8 Закопа o судијама три године 
службе код Државног правобрашшштва чине ус- 
лов за полагање судијског испита, природно je, да 
се време проведено у служби Државног правобра- 
пиоштва рачуна као време проведено у суду (§ 51). 
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C обзиром иа прописе § 44 и 45 no којима 
звање Врховног државнрг правобраниоца, његова 
заменика и Државнпх прапобранилаца могу бнт;; 
поставлзена и лица из судијске струке која имају 
квалификације судија Касационог суда и Апелаци- 
ouor суда, донет je проиис § 52 o конкурсу за iiu- 
менута звања. Овај крикурс неће кикако бити на 
штету празобранилачких чиношика, који би ишли 

услове no §§ 44 ii 45, пошто ће при једнаким по- 
годбама, пјЈиродио имаги првенство правобрани- 
.ачки ЧИНРВНИЦИ: 

Јуна  1934 год. 
у Бсограду. 

Минисгар фииансија, 
Др. Милорад Ђорђевић, с. 

ПРЕДЛОГ ЗАКОНА 
o 

ДРЖАВ1IOM 1 [РАВОБРА1IIK )ШТВУ 

I ОИШТЕ ОДРЕДБЕ 
§ 1 

Државио  иравобралиоипво,  као орган Мини- 
стра финаиснја,    има задатак    да штитн имовио- 
правне интересе Државе. 

§2 
У Министарству финансија устаиовљава се 

Врховно државно правобраниоштво, које сгоји на 
челу Државног правобраниоштва. 

У седишту сваког Апелационог суда постоје 
државна правобраниоштва са територијалном нвд- 
лежношћу овнх судова. 

§3 

Државмо правобраниоштвпо заступа Државу 
иред судовима н осталим властима, каи и према 
свима лицима, осим ако није нарочитим законнма 
друкчије napel^cHu. 

§4 
Државно правобраииоштво даје, на захтев др- 

жавних власти, правна мишљења no свима важин- 
јим питањнма. 

Кад правна иишљења траже власгн, које имају 
своје правне референте, дужне су уз захтев доста- 
вити И мишљеиЈС својих рефереиата. 

§5 

Свс уговоре, које Држава закл>учује, a чија 
вредност прелази 100.000.— динара, дужне су вла- 
L'TII прс коначног закл>учења доставити Државиом 
правобранноштву na правно мишл>еп>е и примедбу. 

AKO je вредност непроцењива или прелази 
1.000.000.—• динара уговори се достанл>ају Врхов- 
1!ом државном правобраниоштву. 

Од овога се нзузимају уговори, које одобрава 
Народно претставииппво. 

§6 
Државио правобраеиоштво ради и све посло- 

ие, icoju су му поједипим законима ставл^еии унад- 
лежност, као н оне послове, које му буде Мини- 
стар финансија иаредбом ставио у дужност. 

§7 

Одредба § 5 важи и за правиа лнца И устапо- 
Ве, чије нмовно-правне интерссе заступа Државно 
правобраниоштво no нарочитим закошма, 

II ПОСТУПАК 

§ 8 
Врховин државии правобршшлац u Државни 

правобранилац заступају no овом закону без на- 
рочитог пуномоћства. 

§.9 
Врховии државни праиобраиилац u Државии 

правобранилац овлашћени су да застуиање позере 
ii чиионпицима правобраниоштва, као и судским 
чиновшицима, na и у оиим случајевима, где закони 
траже да страпку може застуиатн само адвокат. 
Према потреби и природн посла могу поверити за- 
Јтупање и чиновнпцнма других струка. 

§ 10 
У  надлештвима гдс nocioje шефови   »равних 

отсека или правни рсфереити, и ови :у овлашћини 
да могу Државу заступати у спорсзимИ; који до- 
лгЈзе у надлежност среских судова, 

§ П 
Врховни државии правобранилац у случају no- 

rp^ie може поверити заступање и Државпом npa- 
вобраниоцу који не бн био надлежан ло § i. 

§ 12 
Државии правобраннлац заступа Државу и 

пред судовима и другим властима страних држаиа, 
уколико je то могуће no законима тих држава. 

AKO je аотребио у место Врховног државног 
правобрааиоца или Државног правобраниоца од- 
редити друго лице пред страним судовима и вла- 
стима, министар који ово буде захтевао има пред- 
ложити лице за заступање. 1 IOUITO O томе да ми- 
шл>ен.е Врховни државни правобранилац, Мини- 
старски савет доноси ко«ачну одлуку, a Милистар 
фкнансија одређеном лицу издаје потребно пуно- 
MOiiCTBO. 

Лице, које се горњег заступања прими, за вре- 
ме трајања ло'>ивеног пуномоћства, не може води- 
TI! спорове проттив Државе за рачун другога. 

§ 13 

Кад правиа лица и установе, чије имопно- 
иравие интересе заступа Државпо правобраииош- 
тво no нарочнтим законима, воде спор osu Државом 
или међу собом, не може их у тнм споровима за- 
ступати Државии правобранилац. 
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§ H 
AKO ce непосредшш путем ne могу заштигити 

државни интереси, Држашго правобраниоштво je 
дужно повести спор, 

§ 15 
Само Државио правобрашоштво може за Др- 

жаву подизатн тужбе и иа тужбе против Државе 
даиати одговоре, уколико иним законом ninje друк- 
чије одређено. 

§ 16 
AKO једна државаа власг тражн од Државног 

иравобраниоштва да поиеде сиор a Државни пра- 
вобранилац нађе да томе нема месга, доставиЈ1е 
предмет са образложеним мишљењем Врховном др- 
жавном праиобраниоштву иа одлуку. 

§ 17 
Све судске одлуке no предметима, који спадају 

у надлежност Државног правобраниоаитва, морају 
ce доставитн Државном правобраииошгву; у про- 
тивном не могу произвесш правно дејство. 

§ 18 
Све власги дужис су тужбс, и друга акга, ПОД- 

нета против Државе н устапова, које Држаиио пра- 
вобраииоштво заступа, a која су им погрешно уиу- 
hena, без одлагања досгавити шдлежчшм Држав- 
ио.м 11[)авобра11ноштву. 

§ 19 
Државни правобраиилац може призиагн и рав- 

Ичкги с€ у име Државе, и то, ако je вредност сиора 
до 30.000.— динара no одобрешу Врховног држав- 
ног правобраииоца, a преко ове суме no одобрењу 
Мннистра фииаисија. 

I [ризнања и поравшња без ових одобрења не 
могу произвести према Држави правно дејсгво. 

§ ^О 
I IpoTiiB иресуда, решеи.а и одлука, изречених 

на штету Државе, дужно je Државно правобрани- 
оштво уиотребнти правна средства. 

Само no пишеном одобрењу Вјјховпог држлв- 
иог правобраимоца, може Државии иравобанилац 
одустати од употребе правнбг средства. Ако je 
вредност cnopa већа од 30.000.— дииара потребно 
je одобрење Министра финаакија. 

§ 21 
Државна правобраниоштва дужна су изаешта- 

нати Врхонно државно правобрашшштво o сваком 
спору   н«процењивом   или   у   вредностц   преко 
100.000.— динара. 

§22 
Државпп правобраниоштво самостално и непо- 

средно oiiiirm ca свима власпша. 
Све државие власти дужне су Државном пра- 

вобраниоштву указивати правну помоћ, кад je у 
службеним пословнма затражи, и достављати му 
тражена акта, ако заи) ие постоје какве законске 
сметње. 

За сваку неуредност власти одг()ва1)аће чинбв- 
Hii'K, чијом je кривицом иеуредност наступи."'.!, не 
само дисциплински већ и за пакиаду пггете, Koja 
би отуда произишла за Државу. 

§23 
Поред Државног правобраниоштва и власти, 

које су нарочигим заканима овлашГ^не да траже 
обезбе^ења за Државу, дужие су и овлашћене и 
друге власти у случају потребе тражити ова обе- 
збеђења, a 1)ешење o томе суд je дужан доставти 
и Државном правобраииоштву. 

§ 24 
Спорове са Државом могу судити само редои- 

hii државни судови. 

§ 25 
Сукобе надлежности као и остала спорна пн- 

тања између поједшшх државних правобранио- 
штва расиравља  Врховно  државно   правобранио- 
штво. 

§ 26 
Државно   правобраииоштво  дужио   je   1!реду- 

зети без одлагања све што je пбтребно 'ta ее npa- 
вноснажне одлуке одмах изврше. 

§27 
AKO Државно правобрапношгво прими за Др- 

жаву новац или друге вредности, дужно ич je нај- 
дал>е у року од три дана no пријему предатп над- 
лежној државној каеи. 

§ 28 
1 [оверилац коме je правноснажном судском од- 

луком досу1)ена новчана тражбнна од Државе, ду- 
жан je упутити надлежном Државиом иравобрани- 
оипву молбу ради исплате. 

AKO у року од два месеца од предаге молбе 
поверилац не буде обавештен o издатом иалогу за 
исплату, нли ако у року од четрнајеет дана јд дана 
сбанештења, да je налог издат, исплатл це буде из- 
вршена, може тражиги извршење код суда. 

§ 29 
Ради наплате новчаних потраживања ( д Др- 

жаве ne могу ce узетн у извршење пеиокретиисти 
ii пскретности које су непосредно намењенс jaancj 
слЈжбп, саобраћају и земаљско,! здбрачи, IK вац у 
државпим касама, предмети државиог монопола, 
кас ни примања Државе no јавноправном оснсву, 
као што су иорези, таксе, трошарина, .U'l'i.i'a И 
друго. 

§30 
AKO би ce показало, да због немаштине дужпи- 

ка није могуће ни извршењем наплатиги иовчане 
тражбине досу1)ене Држави, Држаано правсбрапи- 
оштво мол<е образложепом одлуком одус/ат од 
тражења наплате. Ако je сума досу^евих тражбира 
вепа од 1.000.— дииара мора за то имати одобрење 
Врховпог државиог иравобраниоштва. 

§31 

Реферати и мишл-ења, која представл>ају уну- 
трашн>и рад администрацпје, не смеју ce саопшта- 
вати Hum давагп у препису приватним лицнма. 
Остала акта обавештајне и доказие природе наме- 
њена Државиом правобранноштву не могу ce при- 
ватним лпцпма саопштавати и давати у препису 
без одобрења Државиог правобрапиоштва. 
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§ 32 
Ближе одредбе o  раду Држапиог  праврбра- 

ниоштва no овоме закоиу прописује Министар фи- 
нансија. 

III СТАЛНИ ПРАВНИЧКИ ОДБОР 

§ 33 
При Врховном државиом ЈЈравобраоништву 

гтостоји Сталин правпнчки одбор, који na захтев 
Министра финансија даје саветодавпа мншљења 
no предмстама, који му буду на Miim.i.eibc упу- 
ћени. 

§ 34 
Стални правиички одбор састоји се из девет 

члапова, од којих сс псам поставлтају указом пп 
предлог Мннпстра фннапсија на годипу дана од 
судија редовннх и управиих судова, државних са- 
ветника, чланова Главне контполе, ирофесора 
правиих факултета и адвоката. Kao девети члаи 
Сталног правничког одбора улази Врховни држав- 
im правобранилац односно његов замеиик. 

§ 35 
У Сталпом правничкрм одбору претседава и 

свима iberoBiiM пословима руководи најстарији 
члан no рангу од поставл.еппх. 

За пуповажпу седницу потребно je присуство 
ninne од половппс чланова. 

5 36 
Стални правпички олбор će caćraie na позив 

Прховпог државпог правббраниоца односно н>его- 
вог замспика. 

§ 37 
Лко су Сталиом правпичком одбору потрсбпа 

стручиа лица радп објапп^еп.а, позваће сс na за- 
казану седницу. 

§ 38 
Стални правнички одбор даје својс мишљење 

паппсмепо, образложепо и шоткрепл^епо закопским 
лтроппсима. 

Мишљења Сталног правничког одбора ne мо- 
гу се издавати у npenncv приватннм лнцпма. 

Мишљења Сталиог правничког одбора уписи- 
ваће се у џарочиту књигу у целини no реду до- 
ношења, 

§ 39 
Чланови Сталног правничког рдбора и струч- 

na лица, која буду позпвапа, имаће паграду коју 
одредп Министар финансија. 

IV ОСОВЛ^Е 

§ 4П 
Ha челу Врховног државног гфавобраниоштва 

стоји Врховии државпи правобранилац, који je не- 
посредно подређен Министру финансија. 

Прховпи државни правобранилац води надзор 
над целокупним радом државних правобраиио- 
игтава. У п>егову падлежпост спадају И пословп 
пко службсппх одпоса свпх чиповппка n осталих 
службеника државних правобратгоштава. 

Врховни лпжавни правобрапплап може за Mn- 
нистра Финансија доносити одлуке и решења из 
iberoBe надлежности уколико га on за то овласти. 

§ 41 
У Врховном лржавном правобраниоштву уста- 

новљава се звање заменика Врховпог државног 
пршобраниоца, 

Заменнк Впховпг)г државног правобраниоца 
pvpinn дужпост Воховног државнрг правобрапиоиа 
кад je овај спречен и отправл.а свс послове, које 
му Врховни државни правобранилац буде ставио 
у дужност, 

§ 42 
Ha челу државних правобраниоштава стоје 

државни ппавобраоци, којп cv иепосрелио полрс- 
ђени Врховпом државпом правобпаоипцу. 

Државни правобранирци управљају послови- 
ма дожавног правобранирштва и врше непосредан 
службени палзор над особлЈвм. 

У случају сппсчепости лпжавног ппавобпаппо- 
ца његову дужпост вршп no рангу најстарији чи- 
новник. 

5 43 
У Врховнрм дожавном правобоаниоштву и v 

државним правобоаниоштвима nocroie и ona чи- 
повппчка звања: виши сав&тник. саветник, вппш 
секретар, секрстар, пристав, прпправппк, главни 
архивар, архнвар и архивгки чиповппк. 

Поред чиновника постоји потрсбап 6poi зва- 
ппчппка, служитеља n дневничара. 

§ 44 
Врховпп државпи праврбранилац мора порел 

услова иа Закрна p чиновницима испуњавати и 
условс који сс тражс за судију Касапиопог суда, 
no Закбну o судИ1*ама, или да je провео пет го- 
лина у звању заменика Врховног лржавпог право- 
бранирца или Државног правобранибца. 

§ 45 
Заменик Врховпог државног поавобранирца и 

Лржавпп правобранилац, поред услова нз Закона 
o чиновкицима Mpoaiv испуњавати услове крји со 
тражс за судију Апелацирног cvnp no Закрну o 
г\'лп1ама, плп да су поовели три гг»пчне у звању 
вишег саветника или саветника Државног прлво- 
браниоштва. 

§ 46 
Bnnm саветник. саветник, виши гркретар, се- 

кретар п прпгтав Mopafv имато свршени npannn 
факултет и положени судијски или адвокатски 
испит. 

Прилравник мора пматп свршени правни фа- 
култет. 

§ 47 
Главни архивар, архивар и архивски чиновник 

морају нмати непотпуну средњу школу. 

§ 4R 
Зваппчнпк, служитељ n дневничар Mopajv ис- 

пуњавати услово којп се за таква звап.а тражс no 
Закрну o чинрвницима. 
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§ 49 
Зван>е Врховпог државног правобраниоца ра- 

споређује се у II — групу 2 и 1 степена, a звање 
заменика Врховног државног правобраниоца у U! 
— групу 2 ii 1 степена. 

Остала чиновничка звања распоређена су За- 
KdHOM o чиновницима. 

§ 50 
За чиновнике и остале службенике Државног 

правобраниоштва важе одредбе Закона o чинов- 
ницима уколико овнм законом није друкчије пред- 
виђено. 

§ 51 
Време ггроведенр у служби Државпог право 

браниоштва рачуна се као време проведено у суду 
Приправничка служба у Државном правобра- 

ниоштву рачуна се за полагање судијског и адво- 
катског испита и за стицање положаја судије као 
И служба у суду. 

§ 52 
Врховни гпжр.вни ппавобоанилац. заменик Вр- 

хор.ног државног правобраниоца и Државнм пра- 
вобраиплац бира.ју cei конкурсом, с тим ла при 
једнаким погодбама имају првенство активни пра- 
вобранилачки чиновници. 

V ПРЕЛАЗНА НАРЕЂЕЊА 

§ 53 

Кад овај закон crviin у живот свм чиновници 
и остали службеници Државног правобраниоштва 
ocrajv ип положајима. на којима cv се затекли, и 
даље nanpejiviv no прописима Закона p чиновни- 
цима и овога Закона, 

§ 54 
До установл.ења Државног правобраниоштва 

на терпторији Скопљанског апелационог суда, по- 
слове тога правобраниоштва отправлЈаће Државио 
правобраниоштво у Београду. 

§ 55 
Кад овај закон ступи na смагу гтрестају важи- 

ти сви закони. уредбе, службеиа упутства и остали 
пропИси, који су до сада важили sa државна пра- 
вобраниоштва, као и остали законски прописи 
противни овом закону. 

§ 56 
Овај Закон ступа у живот кад га Крал, пот- 

пише, a добија обавезну снагу после 90 дана од 
обнародовања у „Службеним новинама". 

МИИИСТЛРСТВО ПРАВДЕ 
Број 56773 

13. јуна 1934 
Веоград 

Господине Ппетссдниче, 
Част ми je под ./1 доставити Вам предл^г за- 

кона o измеиама и допунз^ма у Злкону o уређењу 
редовних судова од 18 јануара 1929 с с-бпааложе- 
њем и молити Вгс да истн поднесете Народној 
скупшгши на решење 

У исто воемс част ми je доставита Вам ориги- 
иални Укгз Њ. В. Крал.а, којнм сам овлашћен ла 
могу onaj гаконски предлог полнети Наролном 
претставништву на решавање. 

Изролите, Господино Претседниче, н овом пом- 
ликом примити увереп.е мог одличног поттовањп. 

Mnmicrap ппавде, 
Б. Макснмовић, с. D. 

МИ 
АЛЕКСАНДАР I 

no милости Божјој и волуи иародној 
Крал. Југославије 

Ha [тредлог Нашег Министра правде, и no  саслушзњу   Нашег  Министарског   савета,   a   на 
основу члана 63 Устава решили смо и решавамо: 

Овлашћује се Наш Министар пралде да може подиети Нзродном претстаоништву Краље- 
гиие Југославије na решавчњ'3: »предлог замона o измеиама и допунгма у Закоиу o уређењу редов- 
иих судова од 18 јппуара 1929 године«. 

Ham Мишпстар правле нека изврши овај Указ. m 
S јуна 1934 године 

Београд. 

Мииистар поавде, 
Б. Максимовић, с. р. 

АЛЕКСАНДАР, с. 

ПРЕ/1ЛОГ ЗАКОНА 
o 

ИЗМЕНАМА и пппунлмл у ^.лкоиу 
УРЕЂЕЊУ РРПОВНТ^У гудоВА 

ОД 18 ЈДНУАРА 1929. 

O 

Члан 1 
У § 33 додаје се иов стов другп који гласп: 

»Број судија ie у апелационим судовима, ра- 
чунајући ту и претседника и ттотппстселга^гка, овпј: 
у апелационом cviv у 3arpe6v 30, v апелапионом 
суду у Бсограду 21. у ашелационом суду у Саоајеву 
19, у апелационом суду у Новом Салу 18. у апе- 
ла;цио!1ом суду у Љубљиаш 16, у апелаципном суду 
у Сплиту 13, у апелационом суду у Скопл>у 12.<-< 

Раимјн став други постаје став трећн. 
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Члан 2 
Овај Закои ступа у жннот и добија обапезну 

онагу када се обнародује у »Службсиим новинама«. 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

Како je садашн.и бро.ј апелациоиих судија не- 
сразмерно подел.еи на поједине апелационе судовс 

с обзиром на број становника и величину послова, 
ii K;IKO се број судија могао произвол^но повећа- 
вати чим би имало буџетских средстава — то je по- 
требно утврдити тај број законом, водећи рачуна. 
да on буде дсшсшан за правилио свршавање суд- 
оких послова. 

Стога je било потребно изменити закон o уре- 
ђењу редовних судова, како се предлаже прило- 
жеиим пројектом. 

ИНТЕРПЕЛАЦИЈА 

Инж. Ферда Шеге, народног посланика, на Министра   правде, 
Загребу 

o   образова11>у    Трговачког суда у 

Господиие  Министре   правде, 

По § 27 Закопа o уређењу редовиих судова 
за Краљевину Лугославнју постоје трговачки су- 
дови у Београду и Загребу. 

У задњем 'ставу тог истог §-а овлашћује сс г 
Мииистар правде да одреди рок у коме he се обра- 
аовати трговачки суд у Загребу. Закон o уређе- 
ibv редовних судова доиешсн je jom 18 јапуарл 
1929, a ступио ie na снагу дпе 1 априла 1933. Тр- 
говачки суд у Загребу није до данас образован. 

Позпата je ствар, да je Загреб један од naj- 
јачих трговачкшх средишта iiaine државе, позна- 
то je н то да je окружни суд у Загребу, који jom 
сада врши трговачку судбеност за град Загреб и 
за цијело подручје, впло оптерећеи послом, јер он 
уз Tv трговачку судбеност воши jom и судбепост 
обичиу грађанску и кривичну, a уз то je ои и дру- 
гостепени суд у стварима у којима je срески суд 
судио у првом степену, као и стварима кривич- 
иим, за Ki^ie je надлежан у повом степену срески 
CVJI. Због те преоптерећеиости немогуће je да тај 
суд савлада све те послове уредио и тачно и да 
их уопће савладава na вријеме, папосе je немогу- 
he, да претсједник тог суда води onaj потребни 
падзор нац послованЈем какав je за такав суд no- 
требан. Због тога свега трпи не само судовање у 
трговачким пословима, који су no својој природи 
хитпи, него и уредовање у другим грађанским и 
кривичним пословима. To с.тање рађа код учесни- 
ка одвраћање против судова и судовања, a и про- 

тив са.ме државие властн за i<ojy се опда тврди, да 
не испуњава својих обавеза спрам парода, јер не 
даје да народ дође брзо и јефтино до свога пра- 
ва за чим добро и ypel)eno правосујје мора ићм 
јер то му je једини цил. и највиши задатак, 

Да се отклоне све ове штетне последнце, mro 
сс рађа.ју из иебриге за судовате у Загребу, јер 
ма да je Закои o уређењу редовиих судова до- 
несен jom 1929 r. и ступио иа спагу 1 априла 
1933 године, ипак г. Министар правде jom до са- 
да није се побринуо да се ово тетко сгањс окру- 
жнт суда у Загребу уреди и да сс оснује трго- 
вачки суд v Загребу, a тим и рпстерети поменути 
окружнм суд загребачки. част ми je на г. Мипи- 
стра правде ставити ова питања: 

1 — Да ли Вам ie. господине Министре, гш- 
знато, да je премл 5 27 Закона o vpet)eii>y редов- 
иих судова основан \, Загребу и трговачки суд? 

2 —• Да ли Вам je, господине Министое, no- 
знато. да тај !ош до данас mije образован? 

3 — AKO Вам ie. госполнпе Министое, то све 
почнато, изволите ми сдопћити, зашто тај суд 
Hi'-tie no дчнас образован? 

4 — IIITO каните, господине Министре, пре- 
лл^зети да с тај воло потребан суд што прије 
обрз^ује у Загребу? 

Чч OBV интерпрлапију тражим  хитност. 
Београд, јуна 1934 год. 

Ииж. Феп^о Шега. с. р. 
народни посланик 

ИНТЕРПЕЛАЦИЈА 

Инж. Ферда Illcre, иародиог посланика, na Alnuucrpa шума и рудника o онечишћавању поде ријеке 
Саве no ТрГ)оил>а1гској угл>енокопск6ј дружби 

Господиие  Мипистре, 

Од године 1911 ira до данашњег дана подна- 
Шају се опетоваио молбе и претставке са страпе 
разних привредних устав^Ја и корпрраци.ја, a 

нарочито са стране опћине града Загреба и on- 
1'ииа Брежице. Кпшко, Севница и др, на надле- 
жне власти na и Ватем Мииистарству, да се пи- 
тање онечишћавања ријеке Саве отпалпим вода- 
ма Тпбовљанских угл.еиокопа коначно ријети. 

Годиие 1922, 1923. 1926 и 1930 одржаии су v 
TOM предмету ira лицу мјеста стручни повјереп- 
ствеии очевиди, код којих су присуствовали како 

изасланици надлежних власти из Загреба и Љуб 
љане, тако и изасланици интересираних стручних 
n приврелних оргапнзација и корпорација, резул 
тат чега биле су двије одрелбс п то год. 1923 бив- 
ше покрашнске управе за Словенију y Љубљану. 
T« год. 1926 бивтег великог жупана л>убљанске 
облагти. 

Ове одоедбе остале су до данас само на na 
пиру. im K-oie се Тобовљанска угљенокопна друж 
,'•> vonho не обзире. што чише након издањл roo'' 
ггтомепутих   одоедаба   обустав^ла    ie   упорабу и 
оних направа за чишћење отпадних вода v модер- 
но уређеним угљеницима у Рајхенбургу и Латком 
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Голипе U)2(i бивше Министарство пољопри- 
вреде u Генера^на дирекција вода, na опетоване 
претставке и молбе бивше загребачке и љубљан- 
ске области, бдлучило je коначно то питањб дефи- 
интивио ријешити, те je у ту сврху упутило на 
спомепуте области ријешење Д.В.број 11.103 од 
(,MI-192fi. У том ријешењу био je наведен безброј 
упита, који су били из самих података јасни, јер 
су тврдње у молбама и претставкама биле no слу- 
жбепим комисијама, стручњацима и анализама у- 
становљене, na није изгледало да he се na raj на- 
• nin то питање у истину у што краћем року или 
уопће дефинитивно ријешити. 

Резултат свега тога рјешавања био je, да je 
Мииистапство фађевинај које je прсузело аренде 
бивше Генералне дирекције вода, актом број 
76.894 од 23-Х-1930 уступило тај предмет нерије- 
men Kp. банској управи у Лзубљани тИме, да ри- 
јешење тога пнтања спада у надлежност споме- 
нуте баиске управе. Требало je дакле пуне 4 годи- 
ne да со na one сне Morvhe упите за „дефинитив- 
no рјешење тог питања" допесе   овакво рјешење. 

У истом акту упозорава се Kp. банска управа 
у .П>убл>ани na неко стечспо гграво из године 1912, 
које je Трбовљанска угљенокопна дружба добила 
копцесијом. Надаље, да се имаде установити, да 
m се стаи.е у погледу онечишћења Саве од годи- 
nc 1912 погоршало. Како се из расправних списа 
иоже установити, колаудациона комисија, изасла- 
na год. 1912, no тада надлежном покрајинскбм 
памјесништву у Грацу, утврдила je међу осталим, 
ui je Сава 700 м. низводно од уљева нечисте от- 
падне иоде у савско корито потпуно чиста, који 
малаз je за тадашње вријеме туђннског газдип- 
ства и ако није потпуно одговарао истипи, a ono 
je био M()i'\li, но перазумл>ив je налаз 'универзи^ 
тетсшх профеоора на љубљанском техничком фа- 
култету г.г. инж. Гостише и инж. Рехаиија од 29 
VIII 1933 г„ KOJU су no Рударсмом сатништву у 
Љубљани били позвани да даду у том предмету 
своје Miim.,i.en>e. Примјећује се при том, да je за 
то мишљење Kp. бапска управа у ЉублЈаии замо- 
лила тамошње рударско сатништво a не спомену- 
гу господу професоре. 

Исти у свом налазу у мнијењу међу осталим 
тврде, да црна боја Саве низводно од угљеноко- 
na Трбовљанске дружбе потиче од сусцендираних 
анррганјских чсстица и то од црне и тамно сиве 
глине. које честице да и код најмање количине 
дјелују као водена боја. Надаље тврде, да код 
мањих дубина воде у савском кориту тамно обоје- 
ne воде долазе од рефлекса дпа корпта покриве- 
ног угљеним честицама, те да je вода тек код ве- 
IIHX водостаја измијешана са угљеном, који али 
ла долчзи олро[|>аваП)ем старих наплавика. 

Међутим свакоме je позпато да имаде угљена 
у Саип не само пепосредпо пспод угљенокогашх 
ревира Трббвљанске дружбе, neh и код Ругвице, 
дакле око 120 километара иизводно, a исто je 
тако познатр те анализама установл.еио, да je 
Саиа у понедељак у јутро као n сваког дана иза 
дана na којн се у угл.епокоппма ne ради, na ии- 
јелом својем току тиста. Мишљење и налаз eno- 
менутих рударских стручњака p том обојешу Саве 
и рефлекодма ријечног корита побијају анализе 
узорака воде и пијеска узетих кемијскп у ријеци 
CaBf) код Загреба na дане 6 VII, 17 XI, 25 XI n 
7 XII 1932, чпјп резултати n налази отпослати су 
Ća črpane Kp. банске управе у Загребу под бројем 

V-33311 од 31 XII 1932 Kp. банској управи у Љуб- 
л>ани. Још поразније резултате за побнјаље тврд- 
ња напред споменутих стручшака г.г. инж. Гости- 
me и 'ишк. Реханија, дају анализе проведене no 
Kp, банској управи у Љубл>а11И из узорака воде 
из Саве узепих у непосредпој близини угљено- 
копних ревира. 

Колико се тог углЛена налази у Сави показује 
сс најбоље у томе, да се na дијелу Саве код Бре- 
жица na до Подсуседа баве вађењем угљеиа го- 
тово сва обална села, од којих само она на тери- 
торији Загребачког н Самоборског среза na naj- 
примитивнији пачип изваде из Савског »орита и 
наплавина годишње око 400 вагона ситнозрнатог 
и 10—15 вагопа круппог угљена, којим се свабЛе- 
вају све околичне циглане na и one у Загребу, a 
било je случајева, да се тај угљен слао и у Сисак. 

Оснм тога саграђена je за израдбу брикета 
из тог угљена творпица „Сиб" na обали Саве v 
Лесеницама код Брегапе, која je сама годишње 
ароизвађала око 40—50 вагона брикета. 

IUTO се тиче ттста, које оваково онечишћавање 
Care нанатп цнјелом поплавном подргчју од Зи- 
даног Моста na свс до Ругвица пспод'Загрсба, v- 
право су пспроцијењиве. 

Према постојећим податиима долазс у то no- 
плавно подручје око 50.000 кат. јутара "плодпог 
землжшта, на.којем се услијед успораћања брзине 
воде културом тих земљишта таложи ситан угљен, 
Ор.ако настале наслаге угљена, којима су ова зсм- 
љишта након сваке велигке воде прекривена, за 
л.стппх врућих дана изгарају, те тако у«иштавају 
усјеве и претварају иначе плодне ливаде н ора- 
нице у пустош и врбике, будући још једина врба, 
која свагђе своје кореп.е дубоко пушта, може ус- 
пјевати на таковом земљишту. 

Рнбарство na том дијелу Саве готово je са- 
свим уништено, будући угљем, како je то приго- 
двм KOMUciijcKor очевида год. 1923 и 1920 no 
стручњацима биолозима и бактериолозима уста- 
новљено, уништава храну, коју риба треба и na- 
лази v само чистој води. 

11ајбол>и доказ je томе, да се у притоцима 
Саве, Крки, Сутли-, Крапиии и др, налази |)ибс у 
изобиљу. 

Промет страпаца, којп сс врло лијепо почео 
развијати у лијепим љетовалиштима, мјестима 
дуж овог дијела Саве у Дравској бановини, napo- 
чито у Радечу, Севпнци, Рајхенбургу, Кршкоме и 
Врежицама, a која je посјећивало у љетпа 3 мје- 
сеца око 2.000 гостију подбацио je за више од 
8% и то опет из разлога, јер се немају гдје го- 
сти купати. 

Тиме ne само да страдава тамошп.е житељ- 
ство, које je много уложило, да гостима пЈ^ужи 
mm Behe угодности, те којима су ова три л.етна 
мјесеца бнла врело прихода, већ тимс штетују na 
дохотцима и onliinia a пепосредно и сама држава. 

Himna мање пису овпм опечшпћивањем Саве 
погођени n oimelieim n пптереси града Загреба. 

Дрбава данас једнрг од најважнијег грађев- 
nor материјала — шљунка и иијеска — врши сс 
: a градње у Загребу већим дијелом из материјал- 
них граба изнад савскога корита na старим на- 
плавама, a које су данас плодне ливаде и орапи- 
це. Ове добаве впшп претежпо околичпо сеља- 
штво, које заведено момсптаио добпом зар»адом 
уништава своја плодна поља, тако да му с вре- 
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меном пестаје земл.ишта, које би му иначе слу- 
жило као сигурна привреда. Овакопо уништавање 
плодиих земљишта осиромашује сел>аштво и у- 
грожана њсгопу егзистсицнју, a ујсдно се погор- 
шавају и хигијенске прилнке цијелог градског о- 
колиша стварањем баруштина у овако исцрпље- 
пп.м ii напуштеним матсријалиим грабама. 

Насупрот томе налазе се у самом савском ко- 
риту огромнс количиис иеискоришћеног таковог 
матернјала засићеног угљеном, који je тиме не- 
сиособан за упорабу као грађевни материјал. 

Могућиошћу упорабс шљунка и пијеска не 
само да би сс спријечило иапред навсдено зло, 
које сељака завађа и доводи na просјачкн штап, 
већ би се његовом упорабом спријечило n друго 
зло са којим се град Загреб имаде непрсстаио бо- 
рити, a то je опасност од поплаиа. 

Ријека Сава /conaiiiaibe.M шљункз и пијеска из 
горњег свог тока ствара огромне паплавипс, услн- 
јед којих диже се стално дно рјечног корита, што 
имадс за посл.сдице, да се тиме диже и пиво ви- 
соких вода тако, да Сава у околици Загреба пре- 
плављује све више заобалног терена. Обранбени 
насшти постају прениски и преслаби те je потреб- 
по да ее за тај сувипти магерпјал у ријечном 
корчту нађе упораба, 

Из свега напред изложеног види ес доклс во- 
ли ова самовол.а и омаловажавање обласних од- 

редаба no Трбовл>анској углјишкопској дружби. 
коју ona тенденциозно проводи у цнл.у noBehaiba 
дивиденда својим дионичарима a na штету дома- 
ћег живља n опћег народног добра. 

Темел>ом горљс образложбе частим Вам, ro- 
сподине Мипистре, поднијети слиједећа гштања, 
na која ми изволите одговоритп na једпој од сли- 
једе1шх сједница Народпе скупштине; 

1 — Je ли Пам позпато, господипе Мипистре, 
у којем сс стадију палази поступак у предмету 
онечифћавања ријеке Саве no Трбовљапској уг- 
љенокопској дружби? 

2 — Што каните подузетп, господппс Мнпп- 
стре, да се то nnTaihe у пстиип већ једпом дефп- 
питивпп  pnjcnin? 

3 —' Што намјеравате, господине Мипистрс, 
подузети против оних, који са 1)пје1пењем тога 
пптања хотице завлаче? 

4 — Јсстс ли вољни, господипе Министре, 
спријечити сваку добаву угљена за државна над- 
лештва no спомертутој Трбовл>апској дружби, док 
ова ne изведе потребпс паправс, којим he се спри- 
јечптп о«ечишћавање воде ријекс Саве? 

^а ову интерпелацију трпжим  хитпост. 
Пеоград, липња   1934  г. 

Ииж. Фердо Illera, с. p 
народни посланик. 

Ипж. Ферда Шеге, народиог 

ИНТЕРПЕЛАЦИЈЛ 

посланнка, na Претсједппка   Мпппстарскт 
кона o овлаштеиим инжењерима 

савјста   o   доношењу за- 

Господппе MiiniicTj)c  Претсједпичс, 

I la своју образложепу хпгиу иптсрпелацију 
од 2.1 вел.аче т. r., управл.епу na господипа Mniin- 
етра грађевина др. Стједана Сркуља у п1)едмету 
Доношеџ>а закопа o овлаштеппм ипжењерпма 
Добпо сам од пстог господппа Мппистра слиједе- 
iiii одговор: 

,. . . . тражеиу хптпост ne примам због тога, 
што сс овај закон neli од мјесеца јула np. год. 
палази у Претсједпиштву Kp. владе a r. Г^етсјед- 
пик одлучује, кад којп закоп долази na ред...." 

Будући je ова изјава господнпа Министра 
ipa'jciinna опрдвдан.0 врло пеугодпо дјеловала na 
ЦИјели инжињерски сталсж у пашој домовппи, 
како се то iianocc впди из пзвештаја o IX редови- 
трј скугпптиви изасланика ипжшверских комора, 
одржаној 25 ожујка 1934 у Београду, na којој су 
скупштини поједипп пзаслапицп пајодрешптпје 
хрптиковали iiecxBalian>e господипа Миппстра rpa- 
l;enniia, јер да je једппо on крив, mro тај закоп 
"ије још прсдложеп, будући ne показује довољно 
iiiiTopcca у оио.м велеважном nnTaiby, a уједио од- 
»ал,ујс од себс сваку одговорпост o недоношен>у 
"Тога закопа. Па je nao n предлог да се овлаште- 
ни ипжсп^ри пзузму из падлежпостп Министар- 
ства rpatjCBnna. 

Ma паведспој скупштппп изаслапика ппжепЈер- 
с'<и\ KQMOpa, допесепа je једпогласпо резолуција, 
К.Оја. м,еђ,у осталпм гласп: 

,, . . ИпжспЈсри оргапизовапи у инжењерским 
коморама жале сс na надхватљлв поступак меро- 
Давних, да се ова корпорација ne консултује ни 

у питањпма no којима ona има пајвпше способ- 
пости да суди, na ни опда када je то копсултова- 
n>e у општем интересу иацпје. 

Ипжељери оргапнзовапи у иплсешерским ко- 
морама жале се na маћухински поступак меродав- 
них у пнтању доношења закона o регулисању 
радпих одпоса овлашћених инжењера према оста- 
лим радиим корпорацијама у толико внше, што 
je то једини рсл јавних радника чије дјеловање 
још nnje законом регулисано. 

] [пжеп.ерп оргапизовапи у ин>ке№ер.СКИМ ко- 
морама жале се што меродавип n na штету инте- 
реса народне одбране, толерпрају рад странаца, 
a парочпто показују трпељпвост према удослењу 
ипжењера странаца у пашој земљи...." 

Донршење тога закона чека пајмап>е 800 nn- 
жепЈера, којп сви свнјеспи своје велнке задаће у 
раду за добробпт и папредак паше државе и 
naincr парода, управо ne схваћају, којп разлозп 
воде поједппе дорадање господу Министре грађе- 
випа, што још нису могли псходити да Kp. влада 
предложч тај толико очекивапи закон. 

Ha одржаном конгресу Удружења југословеп- 
ских инжењера и архитекта, дне 27 свибња т. г. 
у Загребу, једподушпо je пзгласапа слџједећа ре- 
золуциja: 

„Удружење југословенских инжењера n архи- 
тскта na XV главној скупштипи дне 27 маја 1934 
у Загребу с пегодовањсм копстатујс да закоп 0 
овлаштеним »нжењерима стоји више година дана 
пред Министарским савјетом... у Претсједништву 
Kp. владе, a да унаточ поштовању екопомске крп- 
зе још није допесеп и стављеп na снагу. 



ш XXXVI   REDOVNI   SASTANAK   —   14   JUNA   1934. 

Копгрес Удружења југословспских инжењера 
и архитекта управља овим хитан апел na ene над- 
лежне факторе, да сс предлог закона o овлаште- 
ним инжењерима mro прије узакони." 

Taj конгрес уједпо je једнодушно изгласао 
мепи дужност, да тај оправдани захтјев изнесем 
путем ннтерпелације пред ову Скупштнпу. 

Темељом тога частим Вас, господине Прет- 
сједниче Минпетарекога савјета, да ми изволите 
одгбворити ira ова питаља: 

1 — Који су разлози, Господине Мшгистре, 
претсједниче, да Kp. влада   није још предложила 

Народиој скупштини Ha претрес већ одавИо нзра- 
beiui закои o овлаштеним инжењерима? 

2 — Када he, Господине Миннетре претсјед- 
ниче, Kp. влада удоволјИти молбама ипжењерског 
сталежа паше домовине и предложити речени sa- 
kou да дође na расправу? 

За ове упнте тражнм хитност. 

Београд, 8 липња  1934 г, 

Инж. Фердо Шега, с. i^ 
народнк] посланик. 

ИНТЕРПЕЛАЦИЈА 

Лр. Милана Метикоша, иародиог посланика, на Министра   трговине н иидустрнје  o осигурању кре- 
дита код Народне банке за сел.ачке задруге и земл>орадиичку пронзводњу 

Господине Министре, 

Према званичним подацима у извештају На- 
родне банке Краљевине Југославије, ова устаиова 
дала je године 1933 ове кредите: Извозницима 
као великим трговцпма дано je 103 милиона ди- 
нара,.увозницима као великим трговцима 90 ми- 
лиона динара, индустријалиима 463 милиогга ди- 
irapa, великнм бапкама око једпу мнлијарду и 100 
милиона динара, занатлијама и домаћим инду- 
стријским предузећима 30 милиона дипара, те зе- 
мљорадничким задругама 27 милноиа дипара, што 
значи да je дано увозиицима и извозницима, као 
великим трговцима, који су углавном странци v 
нашој земл.и, кредита са 10.30% од укупних кре- 
дита наше Нарадне банке. Индустријалцима, који 
су у огрпмнпј већипи странци у нашој земљи 
дано je 25.58% од укупиих кредита Народпе бан- 
кс. Великим банкама које cv у главном пол утица- 
јеи и управом стоанаца дано je зп 59,92% од у- 
купних кредита Народне банке, a за наше занат- 
ли!е ir домаћа индустријска предузећа даио je 
1.67% кредита Нпподне банке. a за земл.орадшич- 
ке задруге дато je само 1.54% on свих кредита, 
које ie пОдјелила Народиа баика Кпал,еви11е Југр- 
славије. Према томе ne треба се чудити што v 
нашо] земљи нема мргућности рззврја ни наше 
сељачко залругарство, пи наша сљачка произвол- 
ња, ирго из дана у дан падају све цијене наших 
сељачких ппоизпола.јеп cv у нашрј земл>-и плијен 
шпекулације страпих великих трготца 'И велмких 
банкара, који купују tro цјени коју onu рдреНују. 
Када видимр како се обилио кредиткрају ипду- 
стријалци. који су већииом странци, од стране наше 
Народне банке, онда се ne чудимо што су карте- 
лирани нндустријалци, које наша земља још по- 
себно ШТИТИ и са заштитннм царипама, овако ви- 
сокр подигли njene својс индустријске робе, чнме 
će иотгтуио уништавају пртрошачке сиаге нашега 
народа. 

Мије чудр, пгго je ради тога свега nama се- 
љачка произврдња слпбија, јер пема осигуране 

гшјаце за кзврз, iep сусједне државе као инду- 
стријске државе стоје на начелу: „dp nt des". a 
то зиачи отворимо ми њима нашу пијацу, na lic 
опи ртвррити нама своје пијаце за name произ- 
воде као производне arpapire земље. 

ГТошто код nac псма урпште сталпог привред- 

нрг плапа нити јединствене   привредне гшлитике, 
затосесве ради na штету name сел.ачке производ- 
n.e, na се ne треба чудити, mro je дапас nam се- 
љак земљррадник под притискрм великих дажби- 
na у једном тетком стању n mro je његово рас- 
прлржење свуда у namoj земљи управр већ о- 
чајно. 

Ми имамо у namoj земл.п око 7000 задруга 
са око 800.000 задугара. To name задругарство 
има задружппх удјела у висипи na око 136 мп- 
лирна динара; има својих (ј)опдова око 192 ми- 
лирна динара, пма у тим задругама улога штеди- 
ma задругара око 2 милпјарде 350 милшопа дппа- 
ра, a те су задруге издале својим члаповима кредп- 
та у висиши од njieKo 2 мплијарде дппара. To name 
дрмаће пародпо задругарство, које показује тако 
велпку прпвредпу спагу има код Иародпе бапке 
кредпта само за 27 мплкопа дипара, алп страпци 
велетрговцш, велики банкари и ипдустрпјалцп, ко- 
ју су сви у огромпој Beliimn страпцп, onu пмаду 
кредита крд name Народпе бапке у висипи од 
преко 1,5 милпјарде дппара. He треба се опда 
чуДИТИ, mro je nam парод, који je ca 80% сел>ак- 
земл.орадппк, посве оспротео, дочпм су велики 
бапкари, ипдустријалци и велпки трговци сакуши- 
ли велика ббгатства na штету namera парода и 
на штету натих државних прпхода, na je потреб- 
ио да се o теткиш прплпкама iramer сел>ачког 
парода поведе рачупа и да свак ту буде свјестап 
одговорпости за све пропусте и одредбе na штету 
паррдне сел)ачке ппоизводње. 

Ради свега тога, молим Вас, Господипе Мипи- 
стре, да ми изволите у Народпој скупттипи усме- 
no одговорити: 

■ — Je ли Вам познато колпко je кредита 
дала Народпа бапка Крал.евине Југославије ипду- 
стријалшша, всликим банкама и велшсим тргов- 
пкма извозницима! и увозницима, a како je ма- 
ло кредита данр сељачким задругама, и јесте ли 
рол.ни испитати разлоге зашто се води такс кре- 
дитна прлитика код Народпе банке? 

Z — Што каппте предузеги да Народпа бап- 
кп ревидира све кредите код индустријалаца, ве- 
ликих бапкара и велнких трговаца, који су v na- 
moj земл.п странци пли под утицајем и уппавом 
страиаца, да се створе спетства за давање потреб- 
пих коедита нашем сељачкрм задругарству, као и 
свим привредним задругама у namoj земли за ко- 
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рист иаше сел.ачкс н запатске производње, jep и 
наши домаћи сннови као народии л.уди нмаду 
ирава да им се осигура мннимум егзмстепције, 
jep имају права na живот у својој отаџбини? 

Ичволите, Господине Минисгре, ири.миги уве- 

u o мо.м особитом 11оштован>у. 
Београд, дне 26 априла 1^34 г. 

Др. Милан Мстикош, с. p 
народни посланик 

ИНТЕРПЕЛАЦИЈА 

Др. Милана Метикоша, народног посланика, na Министра трговнпе и индустриЈе o поЗол>шан>у цепа 
сељачких производа променом трговннске политике 

Господине Министре, 

Заштитне цариие, којс су омогућнле да сгран- 
ци из својих сусједних држава прелазе у нашу 
земљу н npeiioce своје машиис и постројења, a 
да истовремеио подижу цене својих произрода 
иидустријскнх изнад цепа које су за исту робу у 
сусједним индустријским земљајма нормираие — 
треба мењатн као и сву царинску политику, a ca 
тиме у вези треба мењати и трговинску политику 
у нашој земљи. Док су странци нз својих дрлса- 
na к нама увозили своје индустријске ироизводе, 
имала je iiania држава Beiui приход од царина a 
nam парод имао je јевтиније цене индустријске 
i; трговачке робе, jep се код нас осећала ипостра 
на конкуренција у понуди те врсте робе. Имамо 
пример код „Бате A. Д. ". Ta фирма платила je 
нашој земљи царине приликом увоза своје робе 
у години 1931 око 47 милиоиа динара, a чим je 
дозвољено тој (|)И|-/ми да код нас изградн (|)абрн- 
ку и да оспује око 300 продаваона, у којима пра-, 
ви промет годишње око 300 милиона днпара, ви- 
димо да плаћа нашој држави пореза око 100.000 
дииара годишње. Г1а када се такова политика во- 
ди, иије чудо, што иадају државпи приходи на 
о«ој страни гђе сс то не бш смело трпети. 

Pa/m тога, IHTO се код нас води политика 
протекционизма индустрије, пије чудо mro су су- 
сједне индустрнјске земље завеле аграрни про- 
текционизам, na иашу штету. Да се омогући из- 
мепа добара у корист name сел.ачке пронзводи.е, 
мц морамо да омогућимо увоз потребие ипду- 
стријске робе, a да задржимо заштитне царине 
само за опу индустрију, која je потребна за зе- 
мал.ску одбрану и код ове потоње само у случа- 
ју, ако je mera под уиравом само домаћих синова. 
Зашто заштнтпа царина na ииво, у корист неко- 
лико породица, када се зна, да то спречава nam 
иззоз вина око један милиои хектолитара сваке 
године, од чега би имали користи око 380.000 no- 
родица иаших грађана виноградара. Треба ради 
тога ревидирати све прописе o царинама и na тај 
пачин амогућити да индустријске земље могу pa- 
чунати иа прођу својих производа у иашој зем- 
л.н, a онда се иоже и код њих очскивати једнако 
поступање у корист пашнх сељачкнх производа, 
na основу компензација и коитингентирања. Сва- 
К2ко nauie писке цене    сељачких производа могу 

да привуку купце из аддустријских земаља, a то 
he услед веће потражње неминовно повиснти 
цене селЈачких производа у иашој земл>и. C тога 
народ тражн да сс води таква трговинска поли- 
тика, која he омогућити јачи извоз сељачких про- 
извода из наше зем1Л>е, да се тиме повећа и наш 
пародни доходак, jep су данашње привредпе ири- 
лике и сувите тетке. Ипдустрија, која je иастала 
у namoj земљи, jep су биле укинуте царине na 
увоз машипа и постројења, данас na велико уво- 
зи пз ипострапства сировипе за прераду у вред- 
пости од преко две милијарде динара аграрних 
производа. Према томе fa индустрија нема права 
na заштиту, jep ne само да 1)адн картела има ne- 
подпосиво високе цепе својих пргуизвода, nero 
она саставл>а такве билапсе n уноси сав свој ка- 
г'ит?.л углавпом као вјероипике из ипострапства, 
те сву зараДу тал.е у ипострапство, пршфаћујући 
нашу државу na редовној порези. Потребно je да 
се ревидира н саобраћајна тарифална политика у 
корист извоза сел>ачких производа, a то све 
предвиђа један општи сталан привредни плап Ha- 
rne земље. Ha темељу свега тога молим Вас, Го- 
сподине Министре, да ми у Народној скупштини 
пзволите усмепо одговорити; 

1 — Je ли Вам познато да су у namoj земљи 
CIMO зато писке цене сељачких производа, jep се 
код НР.С води политнка ппдустрпјског протекцпо- 
пизма премда се зпа да су свп ти ипдустрпјалци 
v огромној већиии странци? 

2 —■ Зашто се од страпе привредних мини- 
старстава name земл.е ne утврди сталан привред- 
nn плри, који би створио услове за побол.шање 
цена сељачких производа? 

3 — Јесте ли воЛ)11и у споразуму са падлеж- 
niiM г.г. Министрима предложити Народној скуп- 
штини mro njie потребне законске предлоге у ци- 
л>у укидања заттитпих царипа, за измену Царин- 
ског закона, као и за измену саобраћајних тари- 
(ba v корнст извоза земљорадпичких производа, 
те у том цплд' oMoryliHTn стварање повољних тр- 
гогипскпх  уговопа са  нпдустрпјским  земљама? 

Изволпте, Господине Министре, 
рење o мпм  особитом  поттоваљу. 

iipiiiMiiTn уве- 

Др. Милаи Метикош, с. р. 
наоодни посланик. 
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ИИТЕРПЕЛАЦИЈА 

Лр. Милаиа Метмкоша, иародчог посланика, иа Миинстра унутрашњих послопа и Министра фииан- 
сија o заштити ошптичс Босаиска Дубица од секкестрацнје њених јавпих прнхода за рамије њсне 

дугове 

Господине Мннистре, 

Општина Бос. Дубица у Boe. Дубици Врбаске 
бановине има дуг ол 3,000.000 динара код Љул- 
ске посрјилнице у Л^убл.аии, и дуг од 1000.000 
лииара кол Шкодиних фабрика у Чехословачкој. 
Ради привредне кризе смјањени су приходи-општи- 
не na ошитина није могла отплаћивати рслопио 
доспеле-камате и оброкс v целини, na ic ЉуДска 
посојилчица полигла тужбу против исто општине 
sa логпслс каматс и оброке у висини од линаоа 
200.012. a накои правомоћиостп и извошивости 
осуде затражила секвестрацип' ne само на општип- 
ске некретнине иего и секвестоацију свпх општин- 
ских прихола: прнреза. клллрмчно. тоошарине, бе- 
хије итл. Срески с\'л у Бос. Дубици дозволио ,|е 
такову секвестрацију a доцније je то решење из 
(ђормалнмх разлога укинуто лли можс поипва да 
се таково решење лонесе и тиме ла со ппштини 
заплене сви поиходи њени, који cv јавноправног 
карактера. Ако се та секвестоаци1а прихпла оп- 
ШТИНСКИХ спровеле, онда сс ona omirnma пбтпунО 
укила као самоуправиа и јавноправна !тиннца jeo 
исма ппихола да бункционише, Пошто се та on- 
штина налази v тако чемогућем положају потреб: 
ио ic да сс прелузму потррбпо мспс лп сс ппужи 
заштита од таквог извршења судске пресуде и ла 
се лоиесс тумачење постојећег члана 209 Закона 
o извршењу и обезбеНењу да je ступио на снагу 

чл. 20 истог закоча члч ла се лочесе нова уредба 
којом бч сс onaj члач 20 чстог закоча ставио на 
гчагу. јер he ччаче наведена општина ло^ч у че- 
могуће стање, радч постојећих прописа на чод- 
дручју Босне ч Херцеговчче. .Тавгч! прчхолч че мо- 
гу бчтч чредмет заплече за приватна дуговања са- 
моуправних јединица. 

Обзчром на те чињенице молнм вас, Госчодч- 
че Мччистре, да ми изволите усмено у Народној 
скучттччч олговоритч: 

1 — Je лч вам позчато да je Људска посојил- 
ница у Љубљани чо осуди пррти очштччс у Бос. 
Дубици ралч Лчч. 3.000.000 затражчла и код над- 
лсжчог сула добчла секвестрацију и свчју општин- 
скчх јавних чрчхола: прчреза, трошарине итд. чч- 
ме he се онемогућити функционисање ове само- 
учравче јелчччце? 

2 — Што каните предузети да се у счоразуму 
га надлежним г. г. министрима чрелузму чотребчс 
мсре заштите да ona самоуправна јединица булс 
заштићена у јавном интересу у вршењу своје јавне 
функције? 

Изволите, Госчодччс Министре, примити уве- 
всреч.с o моме особитом поштовању. 

Београд, 8 јуна 1034 

Лр- Милан Метикош, 
народни послакик 

с. I' 

ИНТР.РПЕЛАЦИ.ТЛ 

Лр. Милана Метикоша, народног посланиКа, на Министра   социјалне политике и народног злравл.п 
o запослем>у страних Јгаметтеннка ч ралинка 

Госполчче Мчччстр" 

Већ опетавачо се чзчосс жалбс чз редова чс- 
запослсччх намјештеника и радника, домаћих си- 
чова чате земл.е, јср су упослечч толчкч страчч 
чпчватчч намјештеници и радници. У нашој земл.и 
чмп око 300.000 чезачослеччх приватних чамјс- 
пгтеччка ч радччка док се под разччм изговорима 
и под раз}Ч1м утчцајчма задржава.ју у нашој зс- 
м,|.ч чродулЈУЈућч сч боравак и упослење кол раз- 
ччх чрслузећа чреко 100.000 страних радника и 
чрчватччх намјештеника, те разних других стра- 
чаца којч су чрелузелч разче граче прчвредччх 
чослова у нашој отаџбччч. Уз разне раније чзче- 
чшче у ранијој интерпелацији прчмерс чзчосчм и 
сада поново ове. Фрачц Розечцвајг са стачом _у 
Загребу 1/2, r. Хчрш, Ливадићева ул. 31/1, аустриј- 
скч чодаччк, борапч у Загребу око двије голччс 
a пријављен je као прчватчч код управе полиције. 
Међутим, може се доказатч, да тај човек чс чосје- 
лује ччкаковог чметка, чз којега би могао прчва- 
тизирати, чего се он бавч са агсчтурчим пословч- 
ма, болЈе рекућ кућарењем, продавајући разну ро- 
бу no прчватччм кућама премда нема дозволу за 
рад у Југославчјч. To чсто чини и Ч:>егова мајка 

Фрлчциска Розеччвајг. која се чсто тако бавч тчм 
чословчма a без дозволе пада, дапаче прима po6v 
rra крелчт ол пазччх трговаца, којч чмају са њоме 
потечччоћа јер чм че платч побу коју чрола. o че- 
Mv постоје акта и код управе полииије v Загребу 
и код чадлежчог тамошњег суда. Овч странци и 
дал.е марљиво рале enoje послове, чремла немају 
лозволе за рад, na се толики незапослени ппчват- 
чч намјештеници чуде како ie то могуће ч којч cv 
разлози да се нстима дозволЈава боравак у нашој 
земл.ч. 

Бачска управа Савске бачовчче очулеза je 
дозволу рала неком no. Михајлу Фишеру, лчрек- 
тору код Хаг л. л. v Загребу — Зпчч.евап. али он 
ч надаље ради своје ранШе послове. али je у свп 
ме утоку протчп рс1чеч>а Бачске управе чавео, да 
he посао ликвидирати, ако му се не дозволч рад у 
Југославијч. Мећутим за те гтословс постојч коч- 
зорччј домаћих људи који бч могли преузети вођ- 
стпо тога предузећа и поднети олчосчо пружити 
сваку сигурност, али ти ломаћч људи могли би до- 
ћи до упослења ако гс ускрати боравак ч рал v 
чачшј држави томе лр. Фчтеру ч мчогчма другч- 
ма којч на једнаки начин рдузимају рал и зараду 
у нашој земл.ч нашим људима. 
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Иотребио je да ce одреди ревизнЈа сви.ч iio- 
даника у namoj земљи оез оозлра јссу ли упосле- 
ни или су пријавили cuuj боравак као приватна 
лица, па да ce установи код свакога појединога 
случаја, од чега живи и каковим ce иословима оа- 
ви те да ce у сваком случају безобзирно сви стран- 
ци пошаљу преко границе како то чине и друге 
суседне државе са нашим сународницима, који су 
у тим страним државама раднли своје иослове илн 
били упослени у њиховим предузећима преко 20 u 
више годииа. Немају omi оОзира са нашима у сво- 
јој земљи na нема разлога ии моралног ни мате- 
ријјалног да ce трпе оволики обзири са странцима 
у нашој земљи који одузимају леоа и зараде иа- 
шим толикнм незапосленим приваишш намјеште- 
иицнма и радиицима. Молим liac, Господиае Мн- 
иистре, да ми изволите у НаридиоЈ скупштини ус- 
меио одговорнтн: 

1 — Je ли вам прзнато, како странци у иашој 
земљи, аод разиим вндом, налазе рада и зараде иа 
штету иаших домаћих приватних намјештеника и 
радника, a иаиосе да ce баве разним агентурским 
иословима, кућарењем, иродавају!!!! разиу робу no 
приватним кућама, a да иемају нити дозволе за 
рад иити су тражилн такву дозволу, чиме рштећују 
ааше нарбдне интересеј1 

2 ■— Јесте лн вољни у споразуму са осталим 
надлежним г. г. миинстрнма одреднти ревизнју 
свих странаца KOJU су иријавили боравак у иашој 
земљи не само no разним предузећнма него н ири- 
ватно кид свију који су ce пријавили за боравак у 
иашој земљи као ириватинци, којн желе да живе 
ид ренте, да ce установи у сваком поједином слу- 
4ajy ne само имовииа н запослење него да ce уста- 
иове и разлози зашто су и по коме дотична лица 
задржавана у иашој земљи на штету толнкнх сто- 
Tima хиљада иаших незаиослеиих приватинх чи- 
иовинка и радиика? 

3 — Што каните предузети да ce сви странци 
који су непотребни нашој држави иошаљу преко 
границе онако исто, како су учиниле стране сусед- 
ие државе са иашим сународницима премда су 
иcm код ших no двадесет и внше година бнли за- 
послени, тамо живели и стално иасташеии билн? 
Јер сваки нарбд има прави и дужност да збриие 
миинмум егзнстеиције најпре својим снновима. 

Изволите, Госпрдине Миинстре, иримнти уве- 
рење o мом особитом iiouiTOBaiby. 

Београд, 8 јуиа 1У34 године. 

Др. Мидан Мегнкош, с. р. 
иародии посланнк 

ИНТЕРПЕЛАЦИЈА 

Јована Мисирли^а, народиог посланика, иа Претседиика    Миинстарског савета    o    спору наше др- 
жаве са предузеием лозингер, поводом уговора o гра^ењу    железничке    пруге    Иижаревац—Кучево 

Господине  I Јретседииче, 

Поводом уговора o грађешу железничке пру- 
ге 11ожаревац—^аброво—Кучево, дошло je већ до 
спојра 1изме1)у иаше државе и иредузимача Лозин- 
гера. Lnop ce води иред сиециЈалшш изабраним 
судом. У овоме спору, како сам сазиао, иаша др- 
жава истиче у своју корист ириговор због оште- 
ћења преко половине, na осниву права, крје joj 
даје Грађански законик у § bby, који параграф 
гласи: „АкР при теретниМ уговорима Једна страна 
mije примила mi пола обичне вредиости оиога 
што je другој страни дала, онда оштећена страна 
има захтевати да ce уговрр рас1шне и у пређа- 
iiime етање поврати." 

Према оваквоме стању . ствари савршено и 
ПОтпунР je већ доказано да je no уговору o гра- 
1)ењу ове железничке пруге иаша држава добила 
Maibe од половине вредиости, коју сад за пругу 
треба да плати према уговору. У вези са грађ^- 
љем ове пруге ja сам већ имао прилике да у На- 
родној скупштнии прочитам ировнзиоио писмо 
na суму од 30.000.— долара, a располажем са још 
јодиим на суму од 15.000.— долара. 

Kao mro ce внди афера je ту. 
Ha ошову свега изложеног интерпелишем Гр- 

сподина Претседника Министарског савета и мо- 
лнм ra за следеће одговоре: 

1 _ Ko je с предузимачем Лозипгером у име 
чаше државе иреговарао и ко je и после какве 
процедуре нашу државу обавезао према овоме 
предузимачу? 

2 — Зашто су оиоме предузимачу унапред из- 
дате меинце с одређеним роковима, бсз везивања 

љнхове  исплате  за  извршење  уговором  предви- 
ђених радова!1 

3 —^ lio чијем je палогу опдашши заступник 
Министра финансија потписао ове н овакве ме- 
нице ? 

4 — Како Господни Претседник Мниистарског 
савета сада обја.шњава своју изјаву при овогоди- 
пш.ој буџетској дебати, да су свн уговори o гра- 
1;ешу новнх железница исрравно закључеии и да 
na том послу nama Држава mije иретриела ннка- 
кву штету? 

5 —■ Какве he консеквеице иовући Господии 
Претседник Министарског савета због овакве сво- 
је изјаве, ако нзбраии суд na оспову те шнхове 
изјаве, одбије иашу државу од тражења иакнадс 
због оштећења преко половине? 

Ово питање упуђујем с тога, што je заступ- 
иик иредузимача Лрзингера већ предложир Суду 
да ce пригово]) iiauie државе одбаци с обзиром na 
цитирапе изјаве Госиодииа 11ретседника, да за- 
1<л>у,ченим уговорима за грађење IIOB(HX железница 
са страиим предузећима држава није оштећена. 

Тражим хитиост за ову иитериелацију, пошто 
je и за интерпелацију г. Станића o уговорима са 
стравим предузећима закључеиим радн грађења 
пових железпица хитност већ примљеиа. 

Изволите, Госиодине Претседниче, и овом 
приликом иримити уверење o мом рДличном по- 
штовашу. i 

јуна 1934 год. 
Београд. 

Ииж. Јовап Т. МисирлиЈ!, с. 
народн« посланнк. 
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МНТЕРПЕЛАЦИЈА 

Јована Мисирлн1ћа, народног послаиика, на Претседника Министарског савета o изјавн адвоката п 
БолиЈеа пред Парламентарном анкетном комисијом, да je Стависки са компањоном Боа.јеом вршио 

разне послове у Југославији 

Београдски лист »Политика« у броју од 5 маја 
о. г. иа другој страни донео je извештај свога рс- 
довног дописника из Париза, no коме je бив. ад- 
вокат познате свегске варалице Ставискога, г. Го- 
лије, пред парламентарном анкетом у Парнзу, из- 
јавио и то: »Да je Ставиаки ca својим компаЈвоном 
Боајеом, бив. француским народним послаником, 
вршно разне послове и у Југославијн.« 

Ha оонову овога ннтерпелншем Господила 
Претседннка Мшнистарског оавета и молим за од- 
говор: 

1 — Je ли му позната ова изјава дата пред ви- 
соким (l)opyMOiM анкетне комишје Француског пар- 
ламента!? > 

2 — AKO му je позната, je лн Краљевока влада 
што предузела да пронађе и испита испразност 
ових послова, пошто je у Француској већ утвр1)ено 
да се Ставискн у свима својим лословима служио 
преварама, уз помоћ нстакнутих политичкнх лич- 
ности? Ово у толико upe, што смо се у буџетској 
дебати већ забавили једннм делом рада у нашој 
землзи овога rocii. Боајеа. 

3 — AKO Краљевској влади нису познати по- 
словн варалнце Стависког у нашој земл^и, je ли 

она вољна  да те послове   нзнађе   и   испита   њи- 
хову нсправност, као и то, шта мисли предузетн 
ради заштнте интер.еса наше државе, који су овим 
пословима оштећени, иошто варалица Ставискп 
није ura зиао ни умео да ради поштено и исправно? 

4 — Хоће ли Кралзевска влада саопштити На- 
родној   окупштиии  имена југасловенских  држав- 
љана, иоји су били у иословпим везама ca Стави- 
ским, Боајеом и остал-им њихови-м агентнма, било 
посредно, бнло непосредно? 

За ову интерпелацију тражжм хипност, јер je 
овај госп. Боаје био један од уговорача при закљу- 
чењу појединих уговора o грађељу нових желез- 
ница, који су угонори иредмет интерпелације госп. 
Ст-аиића, за коју je дримљена хитност. 

Изволите, Господине Претседниче, и овом при- 
ликом примнти уверенЈе o MOM особитом noiino- 
вању. 

1 јуиа 1934 год. 
Београд. 

Инж. Јован Мисирлић, с. р. 
народни послаиик. 

ИНТЕРПЕЛАЦИЈА 

Мнте Димитријевића; народног посланика, na Министра шума и рудника o иенсплаћивању радиич- 
ких зарада од стране управе рудника .„Боговина" 

Господине Министре, 
Ha рудиику „Боговнна" концеснонара Милапа 

CaBiiha и сннова бнвају врло често штрајкови. У 
овој години рударски радници штрајковалн су у 
месецу јануару, a други пут ступнлн су у штрајк 
19 маја и до даиас иису предузелн рад. Сви ови 
штрајкови потичу из једног јединог узрока, што 
повластичари рудника Милап Савић и синови не 
исплаћују зараде радницима рударима no неколи- 
ко месеци. To јако погоршава бедно социјално ста- 
ње рударскнх радннка и доводн их до велнкнх 
огорчења и узбу^ења. Број радника на руднику 
..Боговииа" и Ибарским рудницнма износи око 850 
Људи, те тиме у питање долазе читаве породице. 

Целокупни дуг радницима рударским и чннов- 
ницнма износи око 1,300.000.— динара. Радинци се 
не иСплаћују за пет до осам месеци a чиновинци 
преко годину даиа. Према пеличини ове цифре не- 
исплаћених зарада може се судити o очајном со- 
цијалном стању, које влада међу рударским рад- 
ницима и чиновницима на тим рудницима. 

Исто тако повластичарм Мнлан Савић и сино- 
ии ие исплаћују и обавезна дугова11>а Братннској 
благајни, која служи као социјална установа за 
радиичко осигура11>е. Ова ;i.yroBaiha изиосн у сле- 
/leliHM огромним цифрама: 
„Боговина" дугује БратинскоЈ благајни 41G.498.— Дин. 
Ибарски рудници „ „ 760.660.—   „ 

Свега   1,177.158.— Дин. 

Дужност je била Министарства шума н рудни- 
ка водитн рачуна преко свог надзорпог техничког 
оделења o невршен.у плаћања рударским радпи- 
цима и чиновницима ових рудника. Дужиост je тог 
оделења била обавестити o свему томе Министар- 
ство и не толерирати повећање дуговања радни- 
цима из месеци у месеце. Према § 16 службе- 
иог реда na рудницима исплата радницима пма 
се вршити 15. у месецу за протекли месец. Међу- 
тим o ову су се одредбу повластичари Милап Са- 
вић n синови стално оглушавали, a Мипистарство 
шума и рудника сталпо je толерпрало ово пеиспла- 
ћивање зараде рударским радницима, што je до- 
водило до штрајкова, и, још rope, ставарало очај- 
no и раздражепо социјално стање међу радницима. 

Изаслата комнсија од стране Мипистарства 
шума и рудника утврђивала je ово крајње тешко 
n очајно стање међу рударскнм радницима a тако 
исто утврђивала je и потпуиу неликвидност повла- 
стичара за измирење дугованЈа радпичких зарада 
за толико неисплаћених месеци. Сазнаје се, да су 
повластичари Милаи Савић и синови извршили 
преиос својнх повластнца no рударским књигама 
na Фердипапда Гримберга, индустријалца из Бео- 
града и na металургијско друштвр „Пепароја" ca 
no 50% сваком, дакле у целини. Овај пренос извр- 
шеп je na дап 6 фебруара 1929 године. АЛи ови 
пови повластичарн оставилп су експлоатацију npe- 
песепих na ших рудпика још и даље рамијнм no- 
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властнчарима Милаиу Савпћу и синовима. Према 
томе ствари су се још внше заплеле и све на штс- 
ту радннка и њнхових вишемесечних неисплаће- 
них зарада. 

Прсма добијеним извештајима н нз личног са- 
зиања очајно стање рударскнх радиика достиже 
највише узбу1)ење, због чега може доћи и до u- 
збиљних деструктивних изгреда. 

Саопштавајући Вам свс горње наводе, које 
сам подробно проверио, имам част умолити Вас, 
Господиие Министре, да на ову моју интерпела- 
цнју изволите одговорити ми на следећа пнтања: 

1 — Да ли и шта je предузело Мннистарство 
шума и рудника као надзррна власт за нсплату ви- 
шемесечних неисплаћених зарада радничких у на- 
поменутим рудницима?; 

2 — Да ли je и шта je предузело Мниистар- 
ство за исплату дуговања повластичара поменутих 
рудника Братннској благајни у огромној горе ре- 
чеиој суми?; 

3 — Којим  путем  и  када  iie  бити  извршене 

исплате овнх дуговања радницима, чиновницима н 
Братинској благајни?; 

4 — У већ утврђеној неликвидности повласти- 
чара Милана Савића и синова, да ли je и шта пре- 
дузело Мииистарство да од г. др. Гримберга и 
„Пенароја", na које je извршен пренос првластица 
no рударским књигама, што учинило да ее од њих 
као од ствариих иовластичара изврши наплата ие- 
исплаЈКених зарада радницима у потпуним дугују- 
liiiM сумама? 

C обзиром на очајно социјално стање код рад- 
ника напоменутим рудницима, које доводи до 
крајњег узбуђења и до могујишсти изгреда у Ma- 
cu, na могућно и до крвавих сукооа, имам част 
молити и тражити од Господина Министра првеи- 
ство за ову интерпелацију. 

11 јуна 1934 године 
у Београду. 

Mina Димитријевић, с. p 
народни посланик 

ИНТЕРПЕЛАЦИЈЛ 

Др. Марка КожјЛЗ, народиог послаиика, на Министра унутрашших послока    o 
начелипка у Метковићу према др. Бјеловучићу, адвокату 

постумми.у среског 

Господине Иретсједниче, 

Срески иачелник г. Heiuuli у Метковићу ии- 
ступа са бившим судијом, бившим замеииком др- 
жавног одвјетника др. Ником Бјеловучићем, сада- 
»вим адвокагом у Метковнћу, као са робом. И ако 
je ропство у нас већ одавна укииуто, то се ирема 
др. Бјеловучићу метиде из ррпског доба још да- 
иас врше. 

Ha свакоме мјесту, na гдјегод се ои палази, у 
сваки доба дана, na путу, у јавпом локалу се др. 
Бјелрвучића претражује, свлачи се са њега оди- 
јело и ципеле, a да ra никада полицајпа власт 
није затекла било при каквоме прекршају нити 
га казнила за било каковп иступ. 

Пред пар дана путовао сам ja преко Метко- 
вића и Мостара за Сарајево. У купе у Метковићу 
ступио je к мени др. Бјеловучић и одмах иза 
н.ега ступио у нстн купе уредујућп паредпик жап- 
дармернје у Метковићу. Нетом je ступно у вагоп, 
идмах je затражио од др. Бјеловучића, да му 
пода новчарку коју je сву брижљиво претражпо 
спомепути наредник, na je иза тога повратио Бје- 
ловучићу. Иза тога му je наредио да свлачи ка- 
пут, који je такођер наредпик претражио, a затим 
je преметпуо исти наредник др. Бјеловучића од 
пете до главе тражећи од њега камо путује н у 
које сврхе путује. 

Др. Бјелрвучић je све то мирно трпио, a да 
се апсолутпо nuje опирао. Том згодом ми je ис- 
причао, да се то шему догађа неколико иута на 
дан, и да je чисто кнван на живот, јер га држс 
као роба, a да не може ингдје слободно да се кре- 
he ни на путу a ни у својој најближој околици. 
Да се жалио иа Bana у Сплит, али да му инје 
ништа помогнуто, Да je одлучио, да се сели из 

иаше земл.е, jep пе може овакова пасил>а више л i 
трпи. Др. Вјеловучић je иначе југословенски ори- 
јентисан још од школских клупа, само nuje при- 
сташа ЈПС. Пошто je овакви поступак срескрга 
начелника И жаидармернјских oprana прама др. 
Бјеловучићу у Метковићу незаконит, то сам сло- 
бодан, Господиие Претсједниче, упутити на г. Ми- 
иистра унутрашњих дјела слиједећу интерпела- 
цију: 

1 — Je ли Вам познато, Господине Министре, 
да срески начелник и жандармерија у Метковићу 
иоступа са грађанинбм ове државе r. др. Ннколом 
БјеловучићемЈ бившим суднјом и бившим замје- 
ником државиога одвјетиика, a садањим адвока- 
том као са робом, иако je роиство у овој земл>и 
укинуто? 

2 — AKO Вам je ово познато, Господине Ми- 
пнстре, na темел>у којих закопа n npoinica дозво- 
,1>аиате, да се пад грађанином ове земље такова 
насиља врше? 

3 — AKO Вам mije позпато, Господине Alnnn- 
стре, што мислите подузети, да се др. Николи 
Бјеловучићу поврати слобода кретања као и сва- 
коме другоме грађанину против кога ne овпсп mi 
пајмања тужба n који ne носи na сиојпм леђима 
пикакову ^пи судску ни полицајну пресуду? 

Молпм Вас, Господине Претсједниче, да се 
ова моја пптерпелација прочита у Пародпој скуп- 
штини те за исту тражим хитност и првепство. 

Примите, Господине Претсједниче, и овом 
приликом уверење    o мом особнтом поштовапЈу. 

3 јуна 1934 год. 
Београд. 

Др. Марко Кожул, с. р. 
•народни посланик. 
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ИНТЕРПЕЛАЦИЈА 

МИлбша Драговића, народног посланИка, на Мииистра    унутрашиЈПх послова 
ппродице naiinpoBuh у Сплиту 

o    презапослемости 

Господнне Мииисгре, 

Инж. Маифред Паштроиић у исто je време бан- 
ски ueluiiiK Приморске баиовиис и коитрактуалпи 
чииовник Краљевске банске управе у Сплиту са 
платом од 3.500.— динара месечно. У баиовинским 
канцеларијама уопште не радн, нема ни своје каи- 
целарије, a сваког првог у месецу прима плату код 
сноје кућс. Баионииски аутомооил му je на pacno- 
ложењу и када нде у политичке агитацнје, онда 
прима од бановине дневнице као да иде у какве 
комисије. Kao баиски већтшк у заседањима Баи- 
ског већа, иако подре^ени чнновник, ауторитатив- 
ии узима реч, критикује свога претпостављенога 
баиа и начелника и ставл>а своје предлоге. 

Iberoua сестра, девојка, такођ&р je чииовник 
код среског начелника у Сплиту. 

Породпца llarnipoBirii заиослена je a иикоме 
инје пало на у.м да види има ли иеко у томе граду 
академски образоваи ii.ui средњешколски образо- 
ван, који нема средства ии за најелемеитарније жи- 
вогие погребе. 

Ga нзложенога част ми je упутити ва.м следе- 
ћа иитања: 

1 ■— Да ли je могуће н закоиом дозвол>ен() да 
једно лице у исто време буде и бански всћшк и 
бански ЧИКОВНИК, као mro je случај ca ИМЖ. Маи- 
(|)редом 11аштровнћем ? 

2 — Je ли вам овај случај позиат и јесте ли 
вољии иредузети расположиве мере да се г. Ilam- 
rpoBuh једиога од ова два звања разреши? 

3 — Јесте ли иол.ии нареднти да се сестра 
Паштровићева запослена код среског иачелиика у 
Сплиту удаљи од дужности, јер има Сретстава за 
жииот, a да се Ha ibeno меето иостави друга, која 
мушка особа? 

Молим да ми на аву интерпелацију изволите 
усмоно одговорити у Народиој скупштиии. За ову 
итериелацију тражим хнтиост и приеиство. 

Београд, 8 јупа 1934. 
I Интерпелант, 

Милош П. Драговић, с. р. 
народни послвмик. 

ИНТВРПЕЛАЦИЈА 

Милота Драгови^а, иародпог посланнка, na Мнннсгра просвеге o премешгајпма н прогопу учитсља 

Господине Министре, 

Одлуком вашом од б маја ове годиие преме- 
штенн су учител>н Анте Милошевић из Гррњег Му- 
ча са супругом учитељиЦОМ и Фулгоси Ренбт, учи- 
тељ у Доњем Мучу. Овај je премештај учип.ен на 
ннтервенцију актшшог Мииистра г. Буднслава Грге 
Аи^елиновиКа. I [ремештени учител.и нису ништа 
крнви, a иарочито mije крива учител.пца, јер про- 
тиву њих у подручиом вам мттстарству mije BO- 
ђена ннкаква дисциплинаса нстрага, na ннги je дис- 
циплтгски суд дао какву одлуку no њиховпм то- 
OoJKihiiM кршитама. Милошевић и Фулгаси преме- 
шгенн су само зато mro су члаиови Југословенскс 
народне страпке, која je иризпата no данашњпм 
важс11И.\1 закошша. Г. Мииистар Ан1)елинопић тра- 
жеКи овај премештај ннје нитта друго показао 
него сву своју пакост и страх од развоја иате 
страике у }[>еговом изборном срезу. 

Брло су ретки преметтаји у мају месецу — 
иа крају школске године и до сада та пракса Ииј€ 
постојала, ua je и ни нпсте требали никако уводити, 
ha макар то н било на Интервеш^ЈЈу вашег колеге. 

Са  изпетога част ми  je упутити  вам следећа 

питања с МОлбом да МИ ua II>IIX усмеио одговорите 
у Мародиој скупшгиии: 

1 —■ Каквн су вас разлози руководили да на- 
редите иреметтај Aure Милошшића и супруге му 
Драге, учнтеља у Рорњем Мучу и Фулгоси Ренота, 
уч11тел>а у Дои.ем Мучу? 

2 — AKO су именовамн криви, je ли 11>ихова 
кривица Ислеђена, je ли дисциплинско веће дало 
своје мишљење н ако су кривн и морали бити пре- 
мештеии зашто иису премештеии no казчи, негб no 
потребн службе? 

3 —• Јесте ли волти снречиги премештаје mi 
крају тколске године, потто се учитељ оцењује 
према своме раду на завршегку школоке годиие? 

4 — Да ли имате намеру да прмсталице Луго- 
словенске народне странке гоните? 

За ову иитериелацију •тражим хитност и np- 
веистзо испред осталих mro iiy усмсно образло- 
жити на седиици Народне скупштние. 

Београд, 7 јуиа  193-1 г. 
Интерпелант, 

Мнлош П. Драговић, с. ]) 
иародии  иослаиик. 


