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Prisutni g. g. Ministri: Pretsednik Ministarskog saveta i Ministar inostranih poslova dr. Milan M. Stojadinović, 
Ministar socijalne politike i narodnog zdravlja Nikola Preka, Ministar trgovine i industrije dr. Milan Vrbanić' 
Ministar pravde dr. Ljudevit Auer, Ministar  fizičkog vaspitanja naroda Mirko Komnenovic, Ministar šuma i 

rudnika Ignjat Stefanovtf, Ministar bez portfelja Đura Janković, Ministar prosvete Dobrivoje Stošović, 
Ministar  građevina Miloš Bobić. 

POČETAK U 11 ČASOVA 

SADRŽAJ: 

Pre dnevnog reda 1 - Čitanje i usvajanje zapisnika II re- 
dovnog sastanka; 

2 — SaopStcnje o podnoSenju od strane Ministra finansija: 
predloga zakona o budžetskim dvanaestinama za mesece avgust, 
septembar, oktobar, novembar i decembar 1935 i januar, februar I 
mart 1936 godine I naknadnim i vanrednim kreditima uz budžetske 
dvanaestinc za mesece: april, maj, juni, juli 1935 godine i uz bu- 
džet državnlli rasboda I prilioda za 1934/35 godinu; 

3 —ČitanjeUkaza Kraljevskog NamesniStva kojim se ovlaš- 
ćuje Ministar finansija da može podneti Narodnoj skupštini na re- 
menje I odobrenje predlog Zakona o budžetskim dvanaestinaina za 
1935/36 godinu i naknadnim I vanrednim kreditima uz bildžctske 
dvanaestinc za 1935 I uz budžet državnih rashoda 1 prihoda га 
1934/35 godinu. 

4 — Čitanje Ukaza Kraljevskog Namesništva o određivanju za 
Vladinog poverenika u Narodnom pretstavnlštvu za pretres pred- 
loga Zakona o budžetskim dvanaestinama za 1935/36 godinu, a po 
struci Ministarstva vojske I mornarice, divizlskog denerala Petroviča 
V. Milorada, pomoćnika Ministra vojske 1 mornarice; 

5 — Saopštenje rešenja Ministarskog saveta da Ministar finan- 
sija podnosi Narodnoj skupštini na odobrenje rešenje Ministarskog 
saveta IV Br. 31281 od 3 decembra 1934 godine o predlogu Za- 
kona o opštoj carinskoj tarifi I rešenje Ministarskog saveta IV Br. 
31130 od 30 novembra 1934 godine o izmeni i dopuni izvozne i 
uvozne tarife uz predlog zakona o opštoj carinskoj tarifi; 

6 — Saopštenje da Glavna kontrola Izveštava Narodnu skup- 
štinu da je stavila vizu sa rezervom po rešenjima Ministarskog sa- 
veta, kojima je odobreno vršenje privremenih izdataka; 

7 —Saopštenje o podnošenju interpelacija narodnih poslanika 
Vclimira Aćimovića na Ministra saobraćaja o krivicama Šćekića K. 
Jovana, starešine Poštansko-telegrafske stanice u Grockoj; Velimira 
Aćimovića na Ministra prosvete o premeštaju učitelja Sreza ma- 
leškog; Krste Predovana na Ministra poljoprivrede o obrazovanju 
komisije za procenu za razrešenjc kmetskih odnosa; Todora S. To- 
dorovića i drugova na Ministra šuma i rudnika o naknadi štete 
okolnim naseljima od strane Borskog rudnika i usvajanje prvenstva: 
Milana Božića na Pretsednika Ministarskog saveta o namerama 
Kraljevske vlade u vodenju nacionalne I ekonomske politike i usva- 
janje prvenstva. 
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8 — Saopštenje ostavki naro'dnih poslanika   na položaje pret- Pretsedtlik Stevan ĆiriĆ: Ima li ko   od   gospode 
sednika opština. narodnih poslanika kakvu priraedbu na   pročitani  zapi- 

Govornid: Ministar šuma i rudnika ignjat Stefanović, Pret-    snik? (Nema). Primedaba  nema,  zapisnik  je   primljen. 
sednik Ministarskog saveta i Ministar Inostranih poslova   dr. Milan Izvolite Čuti  zakonske  predloge. 
м. stojadinović. Sekretar Mtlan Badžak (saopštava): G. Ministar 

Dnevni red: izbor  četiri stalna skupštinska odbora: Ad-    {jnansija p0dnosi Skupštini na rešenje predlog   Zakona 
ministrativnog,   Imunitetnog,   Odbora  za   molbe   i   žalbe   i   Fi-     0 ђиа^кјш dvanaestinama za   mesece:    avgust,    sep- 
nansijskog. tembar, oktobar, novembar i decembar 1935  i  januar, 

Govornici:   Vojidav   Lazić, Pretsednik  Narodne   skupštine     februar j mart ^зб godine i  naknadnim    i   vanrednim 
Stevan Orić. kreditima uz  budžetske  dvanaestine   za   mesece:  april, 
==================^======::=::==    maj, juni, juli 1935 god* i uz budžet državnih rashoda 

i prihoda za 1934/35 godinu. (Vidi prilog) 

^Ј:^Ш%Го™^пГ~^С. ш    Prf'tf S*™ Ć.r«: OvaUaKonsid  predlog 
siduii-i, uivmaiu »" »^ и-е*в«1,а biće upućen Finansiskom odboru,  ko i  ce  biti  danas 
1™\^Гш№С^^^   И  ,e. i-branP. .zvolite Џ   Ш*г   Kraljevs^   Naraes„iš.va. 
dovnog sastanka Narodne skupštine. Sekretar Milan Badžak (čita): 

U IME 
NJEGOVOG VELIČANSTVA 

PETRA II 
po milosti  Božjoj i volji narodnoj 

Kralja Jugoslavije „ 
KRALJEVSKI NAMESN1CI 

Na predlog Ministra finansija, a po saslušanju Ministarskog saveta, resili su i rešavaju: 
Ovlašćuje se Ministar finansija da na osnovu čl. 63 u vezi čl. 103 Ustava, čl. 35, 36, 37 i 38 Zakona 

o državnom računovodstvu može podneti Narodnoj skupštini na rešenje i  odobrenje: 
Predlog  zakona o budžetskim dvanaestinama za mesece:   avgust,   septembar,   oktobar,   novembar 

decembar 1935 i januar, februar i mart 1936 godine, i naknadnim i vanrednim kreditima uz budžetske dvana 
stine za mesece: april, maj, juni, juli 1935 i uz budžet državnih rashoda i prihoda 1934/35 godine. 

Ministar finansija neka izvrši ovaj Ukaz. 

2 jula 1935 godine PAVLE s. r. 
u Beogradu Dr. R. STANKOVIĆ, s. r. 

Dr. I. PEROV1Ć. s. r. 
Ministar finansija 
D. Letica s. r. Pretsednik   Ministarskog saveta i 

Ministar inostranih   poslova 
Dr. Milan Stojadinović 

(Sleduju potpisi ostalih Ministara) 

(Čitanje Ukaza saslušali su narodni poslanici   stojeći i propratili burnim poklicima:   2iveo Kralj!) 

Pretsednik Stevan Ćirić: Ovaj Ukaz Kraljevskog 
Namesništva prima se na znanje. Izvolite čuti drugi Ukaz. 

Sekretar Milan Badžak (čita): 

U IME 
NJEGOVOG VELIČANSTVA 

PETRA II 
po milosti Božjoj i volji narodnoj 

Kralja Jugoslavije 
KRALJEVSKI NAMESNIC1 

Na predlog Ministra vojske i mornarice i po saslušanju Ministarskog saveta, a na osnovu čl. 70 Ustava, 
u vezi sa § 35 Zakona o poslovnom redu u Narodnoj skupštini i § 35 Zakona o poslovnom redu u   Senatu, — 

ODREĐUJU: 

Za Vladinog poverenika u Narodnom Pretstavništvu za pretres predloga zakona   o   budžetskim  dva- 
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naestinama za mesece: avgust, septembar, oktobar, novembar i decembar 1935 i januar,   februar   i  mart   1936 
godine i naknadnim i vanrednim kreditima uz budžetske dvanaestine za mesece: april, maj, juni, juli 1935 i   za 
budžet državnih rashoda i prihoda 1934/35 godine, a po struci Ministarstva vojske i mornarice,   diviziskog  đe- 
nerala Petroviča V. Milorada, pomoćnika Ministra vojske 1 mornarice. 

Ministar vojske i mornarice neka izvrši ovaj Ukaz. 

D. Br. 12811 
3 jula 1935 godine 

Beograd 

PAVLE, s. r. 
Dr. R. STANKOVIĆ s. r. 
Dr. I. PEROVIĆ, s. r. 

Ministar vojske i mornarice 
Počasni adutant NJ. V. Kralja, 

armiski denerai, 
Pet. R. Živković, s. r. 

Pretsednik Ministarskog saveta i 
Ministar inostranih poslova. 

Dr. Mil. Stojadinović, s. r. 
(Sleduju potpisi ostalih ministara) 

(Čitanje Ukaza saslušali su narodni poslanici  stoječi i odazvali se jednodušnim poklicima: Živeo Kralji) 

Pretsednik Stevan Ćirić: I ovaj Ukaz Kraljevskog 
Namesništva prima se na znanje. 

Izvolite čuti rešenja Ministarskog saveta. 
Sekretar Milan Badžak (saopštava): Ministar  fi- 

■nansija podnosi Narodnoj skupštini   na   odobrenje   re- 
šenje Ministarskog saveta IV Br. 31281 od 3 decembra 
1934 godine o   predlogu  zakona   o   opštoj   carinskoj 
tarifi; 

Ministar finansija podnosi Narodnoj skupštini na 
odobrenje rešenje Ministarskog saveta IV Br. 31130 od 
30 novembra 1934 godine o izmeni i dopuni uvozne i 
izvozne tarife uz predlog zakona o opštoj carinskoj 
tarifi. 

Pretsednik Stevan Ćlrić: Ova rešenja Ministarskog 
savela biče upučena Finansijskom odboru. 

Izvolite čuti saopštenja Glavne kontrole. 
Sekretar Milan Badžak (saopštava): Glavna kon- 

trola izveštava Narodnu skupštinu, da je stavila vizu sa 
rezervom po rešenjima Ministarskog saveta, kojima je 
odobreno vršenje privremenih izdataka i to: 

1 — Do sume u dinara GIO.OOO za potrebe Kra- 
ljevskog Namesništva; 

2 — Do sume u dinara 17,000,000 po partijama 
budžetskih rezervnih kredita za 1934/5 godinu; 

3 — Do sume u dinara 500.000 odobrene Mini- 
starstvu inostranih poslova; 

4 — Do sume u dinara 1,000.000 odobrene Mi- 
nistarstvu fizičkog vaspitanja naroda, u cilju pozajmice 
Savezu Sokola Kraljevine Jugoslavije. 

5 — Do sume u dinara 1,500,000 odobrene Mini- 
starstvu unutrašnjih poslova; 

6 — Do sume u dinara 400.000 za održavanje 
zgrade Ministarstva šuma i rudnika; 

7 — Do sume u dinara 0,856.210 po partijama 
hudžeta državnih rashoda i prihoda za 1934/35 godinu; 

8 — Do sume u dinara 6,683.000 odobrene Grad- 
skom načelstvu u Ljubljani u cilju izgradnje i regu- 
lacije reke Ljubljanice i da taj zajam može zaključiti 
kod Poštanske šledionice; 

9 — Do sume u dinara 1,390.000 odobrene   Mi- 

nistarstvu prosvete za adaptaciju klinika i instituta Me- 
dicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu; 

10 — Do sume u dinara 45.000 odobrene Mini- 
starstvu vojske i mornarice na ime plate novop ostav- 
ljenom vojnom izaslaniku u Ankari; 

U — Do sume u dinara 3,800.000 odobrene 
Pretsedniku Ministarskog saveta; 

12 — Do sume u dinara 400.000 odobrene Mi- 
nistarstvu prosvete za isplatu nagrada^ugovornom osoblju 
Narodnog pozorišta u Beogradu; 

13 — Do sume u dinara 200,000 odobrene Mini- 
starstvu saobraćaja — Upravi pošta, telegrafa i telefona; 

14 — Do sume u dinarima 5,000,000 odobreno Mi- 
nistarstvu socijalne politike i narodnog zdravlja na ime 
bolničko opskrbnih troškova gradskim, banovinskim i 
privatnim bolnicama; 

15 — Do sume u dinara 100, 478.405 odobreno za 
vršenje isplata po partiji 431 budžeta rashoda za 1934/35 
godinu; 

16 —Do sume u dinara 206.250 odobreno Mini- 
starstvu šuma i rudnika; 

17 — Do sume u dinara 55.000 odobreno Mini- 
starstvu prosvete za isplatu Muzičkoj školi „Stanković" 
u Beogradu; 

18 — Do sume u dinara 2,250.000 odobreno Mini- 
starstvu saobraćaja za nabavku automatskih centrala 
i dr; 

19 — Do sume u dinara 2,092.191,60 odobreno na 
ime vršenja izdataka za potrebe Kraljevskog Name- 
sništva; 

20 — Do sume u dinara 53,399,443 odobreno za 
pokriće ličnih i materijalnih rashoda po pojedinim re- 
sorima produženog budžeta državnih rashoda i prihoda 
za period april-juli 1935 godine; 

21 — Do sume u dinara 5,500 000 odobreno Mini- 
starstvu unutrašnjih poslova za troškove oko izbora na- 
rodnih poslanika; 

22 — Do sume u dinara 200,000 za nabavku name- 
štaja za prostorije u kojima je smešteno Kraljevsko 
Namesništvo; 
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23 — Do sume u dinara 2,740.000 za potrebe fizio- 
loškog zavoda filosofskog fakulteta u Beogradu; 

24 — Do sume u dinara 700.000 odobreno Mini- 
starstvu unutrašnjih poslova za nabavku tri otvorena 
automobila; 

25 — Do sume u dinara 3,500.000 odobrene po 
partijama budžetskih rezervnih kredita za 1934/35 godinu. 

26 — Do sume u dinara 118 .410 za vršenje izda- 
taka po pojedinim partijama i pozicijama budžeta ras- 
hoda za 1934/35 godinu. 

27 —Do sume u dinara 1,000.000 za pokriće ras- 
hoda agencije „Avala". 

Pretseđntk Stevan Cirić; Saopšteni izveštaji Glav- 
ne kontrole biće upućeni Finansijskom odboru. 

Izvolite čuti interpelacije. 
Sekretar Milan Badžak (saopštava): G. Velimir 

Aćimović narodni poslanik, upućuje interpelaciju na g. 
Ministra saobraćaja o krivicama Šćekića K. Jovana, sta- 
rešine Poštansko-telegrafske stanice u Grockoj (Vidi 
prilog); 

G. Velimir Aćimović, narodni 
interpelaciju na g. Ministra prosvete 
telja Sreza maleškog (vidi prilog); 

G. Košta Predovan, narodni poslanik upućuje in- 
terpelaciju na g. Ministra poljoprivrede o obrazovanju 
komisije za procenu za razrešenje kmetskih odnosa 
(Vidi prilog); 

G. Todor S, Todorović i drugovi, narodni posla- 
nici upućuju interpelaciju na g. Ministra šuma i rud- 
nika o naknadi štete okolnim naseljima od strane Bor- 
skog rudnika i traže da joj se prizna prvenstvo (Vidi 
prilog). 

Pretsednik Stevan Cirić: Gospodin Ministar šuma 
i rudnika ima reč da se izjasni, da li prima prvenstvo 
interpelacije g. Todora S. Todorovića. 

Ministar šuma i rudnika Ignjat Stefanović: U 
ime Kraljevske vlade izjavljujem da primam prvenstvo 
ove interpelacije. 

Pretsednik Stevan Cirić: Da li Narodna skup- 
ština prima traženo prvenstvo? (Prima). Prvenstvo je 
primljeno. 

Izvolite čuti dalje interpelacije. 

poslanik  upućuje 
o premeštaju uči- 

Sekretar Milan Badžak: (saopštava) G. Milan 
Božič i drugovi narodni poslanici, upućuju interpelaciju 
na g. Pretsednika Ministarskog saveta o namerama Kra- 
ljevske vlade u vodjenju nacionalne i ekonomske poli- 
tike i traže da im se prizna prvenstvo. 

Pretsednik Stevan Ćirić: Gospodin Pretsednik 
Vlade ima reč da se izjasni, da li prima traženo pr- 
venstvo. 

Pretsednik Ministarskog saveta i Ministar inostra- 
nih poslova dr. Milan M.Stojadinović: Čast mi je izjaviti, 
da Kraljevska  vlada prima prvenstvo ove interpelacije. 

Pretsednik Stevan Ćirić: Da li Narodna skupšti- 
na prima traženo prvenstvo? (Prima) Objavljujem da je 
primljeno traženo prvenstvo za ovu interpelaciju. Sve 
ove interpelacije uputiće se nadležnim g. g. Ministrima. 

Izvolite čuti ostavke g.g. narodnih poslanika na 
položaje pretsednika opština. 

Sekretar Milan Badžak (saopštava:) G. Obren 
Savić, narodni poslanik, izveštava Narodnu skupštinu 
da je podneo ostavku na položaj pretsednika Opštine 
palinovačke. Sreza maleškog i da zadržava poslanički 
mandat; 

G. Zarija Joksimović, narodni poslanik, izveštava 
Skupštinu da je podneo ostavku na položaj pretsednika 
Opštine beranske i da zadržava poslanički mandat; 

G. Radisav Vučetić, narodni poslanik, izveštava 
Skupštinu da je podneo ostavku na položaj pretsednika 
Opštine staro-banjanske, Sreza tamnavskog i da zadr- 
žava poslanički mandat. 

Pretsednik Stevan Ćirić: Ove ostavke primaju se 
na znanje. 

Gospodo narodni poslanici, prelazimo na dnevni 
red. Na dnevnom redu je izbor 4 stalna skupštinska 
odbora: Administrativnog od 21 člana. Imunitetnog od 
21 člana, Odbora za molbe i žalbe od 21 člana i Fi- 
nansijskog odbora od 31 člana. Po Poslovniku glasače 
se tajnim glasanjem jer je predalo više od jedne liste, 
— predate su dve liste. Molim g. sekretara da pročita 
obadve liste. 

Sekretar Milan Badžak (saopštava): 

ADMINISTRATIVNI ODBOR 

KANDIDATSKA LISTA KLUBA NARODNIH POSLANIKA SKUPŠTINSKE VEĆINE 

Cl anovi: 

1 Stavra Trpković 
2 Milovan Lazarević 
3 Pavao Matica 
4 Ljubomir Jovanović 
5 Vojko Čvrkić 
6 dr. Franc Klar 
7 dr. Branko Nikolić 
8 dr. Vuk Vujasinović 
9 Đuro Čejović 

10 Alija Kadić 
11 Milan D. Mijić 

12 Cvetko Jeličić 
13 Miladin B. Veličković 
14 Milenko Glišić 
15 Strahinja Borisavljević 
16 Milan Lazarević 
17 dr. Dragan Kraljević 
18 Mihael Brenčič 
19 Dušan Ivančević 
20 Branko Tomić 
21 dr. Ljutica Dimitrijević 
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Zamenici: 
1 Stojadin Dimilrijević 12 Radomir Gajić 
2 Miloje Marcikić 13 Dušan Perović 
3 Josip Cvetić 14 Viktor Fizir 
4 Aleksandar Stanković 15 Vinko Gornjak 
5 Marko Ružičić 16 Bogdan Milinčić 
6 Albin Koman 17 Anton Širola-Brnas 
7 Jeca Kašanin 18 Danilo Radojičić 
8 Ivan Šakić 19 Svetolik Stanković 
9 Sreten Kiizeljević 20 dr. Miiorad Veselinović 

10 Husejin Ćumavić 21 Tihomir Vasić 
11 Dušan R. Milošević 

Predlagači: 

(Sleduju  potpisi 10 prediagača) 

KANDIDATSKA LISTA JUGOSLOVENSKOG POSLANIČKOG KLUBA 

Članovi: 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Bogoljub D. Jevtić 
dr. Dragutin Janković 
Vasilije Trbić 
Milan Banić 
Dragiša Stojadinović 
Živko Danilović 
Aleksandar Lazarević 

8 života Milanović 
9 dr. Anton Novačan 

10 Milivoje Rafajlović 
U Jovan Nenadović 

1 dr. Uroš Stajić 
2 dr. Dragoljub Jevremović 
3 Dragomir Milovanović 
4 Košta Aleksić 
5 Dorđe Jevtić 
6 Radivoje Nanović 
7 Brana Davinić 
8 Anton Videc 
9 Miljko Arežina 

10 Pero Galogaža 
11 Dorđe Marković 

Zamenici: 

12 Milan Božić 
13 Pavle Gajić 
14 Čedomir Zaharić 
15 Dragoljub Jovanović 
16 Mihailo Đurović 
17 Bećirović Voća Šerif 
18 Đuro Vukašinović 
19 Milan Petković 
20 Ramadan Ramadanović 
21 Maksim Tešić 

12 dr. Ste van Bubić 
13 dr. Šime Kulišić 
14 Milan Vukićević 
15 Vojislav Gaćinović 
16 dr. Jure Koce 
17 Sukrija Kurtović 
17 dr. Časlav Nikitović 
19 Milan Đ. Mijić 
20 Dušan R. Milošević 
21 Miloje Rajaković 

Predlagači: 

(Sleduju potpisi 10 prediagača) 

ODBOR ZA MOLBE I ŽALBE 

KANDIDATSKA LISTA KLUBA NARODNIH   POSLANIKA SKUPŠTINSKE VEĆINE 

Čla novi 

1 Milovan Lazarević 
2 Živko Šušić 
3 Josip Benko 
4 Jovan Brujić 
5 dr. Muhamed Ridjanovlć 
6 Ugrin Joksimović 
7 Jovan Arandjelović 
8 Živojin Dimitrijević 
9 Miloje Sokić 

10 dr. Milovan Grba 
11 Košta Aleksić 

12 Milenko Glišić 
13 Nurija Pozderac 
14 Branislav Todorović 
15 Rudolf Pleskovič 
16 Zarija Joksimović 
17 dr. Derde Jovanović 
18 dr. Milan Stijić 
19 Milan Lazarević 
20 Stjepan Novaković 
21 Velimir Milijanović 
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1 Dušan Popović 
2 Bogdan Ercegovac 
3 Karl Doberšek 
4 Simo Marjanac 
5 Petar Stoisavljević 
6 Dušan Antonijević 
7 Živko Nikolić 
8 Vukašin Spasović 
9 Krsta Čolaković 

10 Đura Mikašinović 
U Jakša Božić 

Zamenici: 
12 Radoslav Živković 
13 Osman Muradbašić 
14 Milan Blažić 
15 Dako Makar 
16 Mustafa Durgutović 
17 dr. Gavro Santo 
18 Vinko Belinić 
19 Borisav Živadinović 
20 Nikola Gavnlović 
21 Dragoljub Ivanović 

Predlagači: 
(Sleduju potpisi 10 predlagača) 

KANDIDATSKA LISTA JUGOSLOVENSKOG POSLANIČKOG KLUBA 

Članovi: 
1 Bogoljub D. Jevtić 
2 Milivoje D. Perić 
3 Aleksandar Lazarević 
4 Sava Mikić 
5 Aleksandar Đačić 
6 Brana Davinić 
7 Radisav Vučetić 
8 Milinko Milutinović 
9 Damjan Arnautović 

10 Todor Todorović 
11 Nikon Lazarević 

1 Miloš Rašović 
2 Milivoje Rafajlović 
3 Luka Avramović 
4 Sekula Zečević 
5 Luka Kostrenčić 
6 Kr^ta Čolaković 
7 Bećirović Voća Šerif 
8 Milovan Nikolić 
9 Dušan S. Milošević 

10 Muhamed Preljubović 
11 Stjepan Novaković 

Zamenici: 

12 dr, Srpko Vukanović 
13 dr. Branko Kalember 
14 Sreten Kuzeljević 
15 Simo Budimir 
16 dr. Bogdan Iveković 
17 Miljko Arežina 
18 Zejnel-beg Ibrahim Stracimir 
19 dr. Veljko llić 
20 Životije Jevtić 
21 Dorde Marković 

12 Vinko Belinić 
13 Franjo Horvat 
14 Dušan Antonijević 
15 dr. Jordan Aćimović 
16 dr. Anton Novačan 
17 dr. Aleksandar Butorka 
18 Dušan Ivančević 
19 Ljubomir Pantić 
20 Marko V. Ružičić 
21 dr. Živojin Popović 

Predlagači: 

(Sleduju potpisi 10 predlagača) 

IMUNITETNI  ODBOR 

KANDIDATSKA  LISTA KLUBA NARODNIH POSLANIKA SKUPŠTINSKE VEĆINE 

Čl 
1 Ismet-beg Gavran Kapetanović 
2 dr. Ivan Jančić 
3 dr. Ivan Juriša 
4, dr. Milan Sekulić 
5 Bogoljub Knežević 
6 Čedomir Sladojević 
7 Todor Živković 
8 Jovan Jovanović 
9 Ivan Šakić 

10 dr. Mirko Došen 
11 Čedomir Zaharić 

anovi: 
12 dr. Stevan Knill 
13 Fran Šeinrov 
14 Mihailo Lješević 
15 Nikola Jovanović 
16 dr. Šime Kulišić 
17 dr. Vojislav Došen 
18 Mihailo Kalainalijević 
19 dr. Milurad   Vcsdiiiović 
20 Osman Muradbašić 
21 Vojko Kurtovk 
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1 Milinko Milutinović 
2 Stanko Lenarčič 
3 Žarko Tomašević 
4 dr. Milorad Veselinović 
5 Milan Golubović 
6 Todor Mihailović 
7 dr. Jordan Aćimović 
8 Lazar Crijić 
9 Mijo Kajić 

10 dr. Luka Soški 
11 Tihomir Vasić 

Zamenici: 
12 Jevrem Tomić 
13 Anton Kersnik 
14 Borivoje Antić 
15 Zarija Joksimović 
16 dr. Branko Kalember 
17 Joca Kašanin 
18 Zejnel-beg Ibrahim Stracimir 
19 Slavko Nikolić 
20 Nurija Pozderac 
21 Jakša Božić 

Predlagači: 
(Sleduju potpisi   10  predlagača) 

KANDIDATSKA LISTA JUGOSLOVENSKOG POSLANIČKOG   KLUBA 

Članovi: 
Bogoljub D. Jevtič 
dr. Janko Baričević 
Borivoje Durić 
Tanasije Dinić 
Dorde Jevtič 
Milovan Nikolić 
Milan Božič 

8 Obren Savič 
9 dr. Vojislav Janjić 

10 Risto Glđić 
11 dr. Nikola Šijak 

1 dr. Dragutin Janković 
2 Jeremija Protić 
3 Vojislav Dordevič 
4 Aleksandar Lazarevič 
5 Anton Brnas-Širola 
O Živko Danilovič 
7 Joca Georgijevič 
8 Simo MarjanflC 
9 Brana Davinič 

10 Bogdan Ercegovac 
11 dr. Stevan Bubič 

Zamenici; 

12 Branko Dobrosavljevič 
13 Mustafa Durgutovič 
14 Damjan Arnautovič 
15 Desimir Janković 
16 Rastko Petrovič 
17 Muhamed Preljubović 
18 Nikola Sokolović 
19 Jakša Božić 
20 Simo Krstić 
21 Simo Marjanac 

12 dr. Šime Kulišić 
13 Petar Vlatkovič 
14 Dušan Perović 
15 Radivoje Nanović 
16 Uroš Nedeljković 
17 Maksim Tešić 
18 Košta Aleksić 
19 Anton Videc 
20 Miladin Veličković 
21 Simo  Budimir 

Predlagači: 
(Sleduju potpisi 10 predlagača) 

FINANS1SKI  ODBOR 

KANDIDATSKA LISTA KLUBA NARODNIM POSLANIKA SKUPŠTINSKE VEĆINE 

Članovi: 
1 dr. Marko Kožu I 
2 Dragiša Cvctković 
Л dr. Vjckoslav  Miletić 
4 dr. Ivan Lovrenčič 
5 dr. Mili' Miškulin 
(j dr. Aleksandar Mijović 
7 dr. Branko Miljuš 
8 dr. Mirko Košić 
9 dr. Branko Kaludorčić 

10 Petar  Ivanišević 
11 Mihailo Lukarević 
12 Mihailo Stojadinović 
13 Nikola Sokolović 
14 Joca Georgijević 
15 Petar Bogavac 
16 Nikola Zuber 

17 dr. Andrej Veble 
18 Dušan Subotić 
19 Ismet-beg Gavran Kapetanović 
20 Spira Hadži Ristić 
21 dr. Niko Novaković 
22 Jevrem Tomić 
23 Petar Vlatkovič 
24 Milovan  Pinterović 
25 Ivan Janžekovič 
26 Mita Dimitrijevič 
27 Uroš Nedeljković 
28 dr. Stevan Kraft 
29 Milivoje Rafajlović 
30 dr. Josip Rogić 
31 Radosav Dimić 
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Zamenici: 
1 Krsta Predovan 
2 dr. Miloš  Rašković 
3 Mihailo V. Krstić 
4 Milan Dobrović 
5 Fran Zupančič 
6 Vladimir Kazimirović 
7 Maksim Tešić 
8 Stevan Kaćanski 
9 Ljubomir Pantić 

10 Velimir Jojić 
11 dr. Časlav Nikitović 
12 Artur Mahnik 
13 Dušan  Ivančević 
14 dr. Đorde Jovanović 
15 Ljubomir Božinović 
16 Luka Mijušković 

17 dr. Jure Koce 
18 Miljkan Arežina 
19 Ragib  Čapljić 
20 Stamenko Stošić 
21 Mijo Kajić 
22 dr. Aleksandar Butorka 
23 Josip Cvetić 
24 Cvetko Jejičić 
25 dr. Fran Še m rov 
26 Aćim Popović 
27 Miloje Rajaković 
28 dr. Nikola Šijak 
29 Radoje Jovičić 
30 Franjo Horvat 
31 Petar Kosovič 

Predlagači: 

(Sleduju potpisi 10 prediagača) 

KANDIDATSKA LISTA JUGOSLOVENSKOG POSLANIČKOG KLUBA 

1 Bogoljub D. Jevtić 
2 Jeremija Protić 
3 dr. Uroš Stajić 
4 Ilija Mihailović 
5 Nikola Kabalin 
6 Vojislav Djordjević 
7 Luka Kostrenčić 
8 Miloš Rašović 
9 dr. Mirko Košić 

10 dr. Milan Glavinić 
11 dr. Riko Fuks 
12 Dušan Subotić 
13 Oto Gavrilović 
14 Djura Mikašinović 
15 Milan Vukićević 
16 Ivan Mohorič 

čla novi; 

17 dr. Miloš Rašković 
18 Branko Ratković 
19 Jevrera Tomić 
20 Avguštin Lukačič 
21 Bogdan Ercegovac 
22 dr. Živojin Popović 
23 dr. Jordan Aćimović 
24 Strahinja Borisavljević 
25 Mihailo Djurović 
26 dr. Dragoljub Jevremović 
27 Dragomir Milovanović 
28 Branislav Todorović 
29 Aćim Popović 
30 Vladimir Tišma 
31 Krsta Kolaković 

Zamenici: 

1 Dimitrije Vujić 
2 Borivoje Djurić 
3 Života Milanović 
4 Dragiša Stojadinović 
5 dr. Janko Baričević 
6 Radisav Vučetić 
7 Tanasije Dinić 
8 Danilo Radojčić 
9 Milan Banić 

10 Brana Davinić 
11 Sava Mikić 
12 Aleksandar Lazarević 
13 Vojislav Gaćinović 
14 Radosav Živković 
15 Anton Brnas Širola 
16 Mirko Urošević 

17 Risto Grdjić 
18 Radosav T. Živković 
19 Todor M. Živković 
20 Sreten Kuzeljević 
21 Dušan Perović 
22 Čedomir Pejkić 
23 Miiivoj Stepanov 
24 dr. Milan Stijić 
25 Jakša Božić 
26 Joca Georgijević 
27 Miloje Marcikić 
28 Petar Stoisavljević 
29 Dragoljub Ivanović 
30 Deiimir Janković 
31 Dimitrije Mirkovlć 

(Sleduju potpisi 10 prediagača) 
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Pretsednik Stevan Ćirić: Gospodo narodni po- 
slanici, čuli ste kandidatske liste za sve odbore. Gla- 
saćemo istovremeno za sva 4 odbora. Zato su postav- 
jlene 4 kutije na stenografski sto. Gospoda narodni 
poslanici dobiće glasačke listiće, iste veličine, iste boje 
i istoga oblika, prema odredbama § 96 Poslovnika. 
Na njima će ispisati ime nosioca dotične liste, za koju 
misle da glasaju i svaki pojedini listić metnuće u kutiju 
za dotični odbor. 

Potrebno je pre toga da kockom izaberemo kon- 
trolore i to po tri kontrolora za svaku glasačku kutiju, 
koji će kontrolisati glasanje i izvršiti prebrojavanje. 
Molim gospodina sekretara, da izvlači listiće sa imenima 
kontrolora. 

Sekretar Milan Bađžak Izvlači listiće iz kutije sa 
imenima kontrolora i to: za Administrativni odbor g.g, 
Miloša Rašovića, Živka Danilov ića, i Veljka Ilica; 

Za Finansijski odbor g.g, Milovana Lazarevića, Ta- 
nasija Dinića i Jevrema Tomića; 

Za Imunitetni odbor g.g.Borivoja Djurića, Vojka Čvr- 
kića i  Obrada Savića; 

Za Odbor za molbe i žalbe g.g. Dragomira Stoja- 
dinovića, Djordja Jevtića i Luku Kostrenčića. 

Pretsednik Stevan Ćirić: Da bi se mogli pode- 
liti listići, prekidam sednicu za 15 minuta. 

(Posle odmora) 

Pretsednik Stevan Ćirić: Gospodo narodni posla- 
nici, nastavljamo sednicu. Molim da svaki zauzme svoje 
mesto. G. sekretar će početi sa prozivkom. Prozvani g. 
narodni poslanik, doći će sa svoja četiri glasačka listića pred 
glasačke kutije, od kojih će u svaku kutiju baciti po 
jedan. 

Molim g.g, kontrolore da zauzmu svoja mesta, a 
g. sekretara da izvrši prozivku. 

Sekretar Milan Badžak: (Proziva narodne po- 
slanike da glasaju. Nastaje tajno glasanje listićima) 

(Posle glasanja) 

Pretsednik Stevan Ćirić; Gospodo narodni posla" 
nici, izvolite čuti rezultat glasanja. 

Za Administrativni odbor glasalo je svega 287 
poslanika. Lista g. Stavre Trpkovića dobila je 191 glas 
a lista g. Bogoljuba Jevtića dobila je 89 glasova. 

Prema tome lista g. Stavre Trpkovića dobila je 
14 članova a lista g. Bogoljuba Jevtića dobila je 7 
članova. 

Gospoda članovi izabrani sa liste g. Stavre Trp- 
kovića ovo su: Stavra Trpković, Milan Lazarević, Pavao 
Matica, Ljubomir Jovanović, Vojko Čvrkić, dr. Franc 
KJar, dr, Branko Nikolić, dr. Vuk Vujasinović, Djuro 
Gejović, Alija Kadić, Mijić D. Milan, Cvetko Jeličić, 
Miladin B. Veličković i Milenko Glišić. 

Sa liste g. Bogoljuba Jevtića izabrana su ova go- 
spoda : Bogoljub Jevtić, dr. Dragutin Janković, Vasilije 
Trbić, Milan Banić, Dragiša Stojadinović, Živko Dani- 
lović i Aleksandar Lazarević. 

Za Imunitetni odbor glasalo je svega 290 naro- 
dnih poslanika. 

Za listu g. Ismet-bega Gavrana Kapetanovića gla- 
salo je 191 a za listu g. Bogoljuba Jevtića 95 narodnih 
Poslanika. Praznih listića bilo je 4. 

Prema tome lista g. Kapetanovića dobija 14 člano- 
va a lista g. Jevtića 7 članova, 

Sa liste g. Kapetanovića izabrana su ova gospoda: 
Ismet-beg Gavran Kapetanović, dr. Ivan Jančić, dr. Ivan 
Juriša, dr. Milan Sekulić, Bogoljub Knežević, Čedomir 
Sladojević, Todor Živković, Jovan Jovanović, Ivan Šakić, 
dr. Mirko Došen, Čedomir Zaharić, dr. Stevan Kraft, 
Fran Šemrov i Mihailo Lješević. 

Sa liste Bogoljuba Jevtića izabrana su ova gospo- 
da : Bogoljub Jevtić, dr. Janko Barićević, Borivoje Du- 
rić, Tanasije Dinić, Dorđe Jevtić, Milovan Nikolić i Mi- 
lan Božić. 

Za Odbor za molbe i žalbe glasalo je svega 289 
narodnih poslanika. 

Za listu g. Milovana Lazarevića glasalo je 194, a za 
listu g. Bogoljuba Jevtića glasalo je 91 narodnih po- 
slanika. Praznih listića bilo je 4. 

Prema tome lista g. Milovana Lazarevića dobila 
je 14 članova, a lista  g.  Bogoljuba Jevtića 7 članova. 

Sa liste g. Milovana Lazarevića izabrana su ova 
gospoda: Milovan Lazarević, Živko Šušić, Josip Benko, 
Jovan Bruić, dr. Muhamed Riđanović, Ugrin Joksimo- 
vić, Jovan Aranđelović, Živojin Dimitrijević, Miloje So- 
kić, dr. Milovan Grba, Košta Aleksić, Milenko Glišić 
Nurija Pozderac i Branislav Todorović. 

Sa liste g. Bogoljuba Jevtića izabrana su ova go- 
spoda : Bogoljub Jevtić, Milivoje Perić, Aleksandar Laza- 
rević, Sava Mikić, Aleksandar Đačić, Brana Davinić i 
Radisav Vučetić. 

Za Finansi/ski odbor glasalo je svega 289 naro- 
dnih poslanika. 

Za listu g. dr. Marka Kožula glasalo je 199, a 
za listu g. Bogoljuba Jevtića glasalo je 90 narodnih 
poslanika. Praznih listića bilo je 4. 

Prema tome lista g. dr. Kožula dobila je 21 član, 
a lista g. Bogoljuba Jevtića 10 članova. 

Sa liste g. dr. Marka Kožula izabrana su ova go- 
spoda : dr. Marko Kožul, Dragiša Cvetković, dr. Vjeko- 
slav Miletić, dr. Ivan Lovrenčić, dr. Mile Miškulin, dr. 
Aleksandar Mijović, dr. Branko Miljuš, dr. Mirko Ko- 
šić, dr. Branko Kaluderčić, Petar Ivanišević, Mihailo 
Lukarević, Mihailo Stojadinović, Nikola Sokolović, Jo- 
ca Georgijević, Petar Bogovac, Nikola Zuber, dr. Andrej 
Veble, Dušan Subotić, Ismet-beg Gavran Kapetanović, 
Spira Hadži-Ristić i dr. Niko Novaković. 

Sa liste g. Bogoljuba Jevtića izabrana su ova go- 
spoda : Bogoljub Jevtić, Jeremija Protić, dr. Uroš Sta- 
jic, Ilija Mihailović, Nikola Kabalin, Vojislav Dorđević, 
Luka Kostrenčić, Miloš Rašović, dr. Mirko Košić i dr. 
Milan Glavinić. 

Molim gospodu članove izabranih odbora, da se 
već danas posle podne u 16 časova sastanu i da se 
konstituišu. Tri odbora, koji imaju svoje prostorije, a to 
su Administrativni odbor, Odbor za molbe i žalbe i 
Finansijski odbor, mogu se konstituisati u svojim pro- 
storijama, a Imunentni odbor neka se konstituiše u ovoj 
velikoj sali, koju mu ostavljam na raspoloženje. 

Molim, da me po izvršenom konstituisanju o tome 
odbori izveste. 

Gospodo, pošto je time dnevni red iscr- 
реп, ja Vam predlažem da za iduću sednicu 
stavimo na dnevni red: Utvrđivanje dnevnog 
reda i da tu sednicu sazovem pismenim putem. 
Da li Narodna skupština na ovo pristaje ? (Vo- 
jislav Lazič: Molim za reč, Gospodine Pretsedni- 
će.   Pre  rešenja o   dnevnom redu imao  bih   da uči- 
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nim jedan predlog.) Na osnovu čega tražite reč, gospo- 
dine poslanice? (Vo/islav Lazič: Na osnovu Poslovnika.) 

Skupština utvrđuje dnevni red bez diskusije i ja 
stavljam Skupštini pitanje o utvrđivanju dnevnog reda. 
Ne može se sada o Poslovniku govoriti. (Vo/islav La- 
zić: Zašto se onda usvaja hitnost interpelacija, ako se 
neće po njima raditi ?) Izvolite staviti kratko pitanje na 
Pretsedništvo, ali se ne može povesti sada diskusija o 
tome, šta će se staviti na dnevni red. (Vojislav Lazić: 

Četvrtak je dan za interpelacije pa neka se one stave 
na dnevni red.) O utvrđivanju dnevnog reda nema 
diskusije. 

Pitam Narodnu skupštinu prima li predloženi dne- 
vni red. (Prima!) Prema tome konstatujem da je Na- 
rodna skupština primila predloženi dnevni red. Dnevni 
red iduće sednice biće, dakle, utvrđivanje dnevnog re- 
da, a narednu sednicu ću sazvati pismenim putem. 

Sa  vašim  pristankom  ovu  sednicu   zaključujem. 

Sednica je zaključena u 13,10 časova. 



П P И Л o зи 

ПРЕДЛОГ ЗАКОНА 

БУЏЕТСКИП Д5АНАЕСТИНАМА 
ЗА МЕСЕЦЕ: АБГУСТ. СЕПТЕИБАР, ОКтбвАР. НОВЕГ1БАР И ДЕЦЕМБАР 1935 И ЗАНУАР. ФЕБРУАР И ИАРТ 

1936 ГОДИНЕ 

И 

НАКНАДНИП И ВАНРЕДНИП КРЕДИТИИА 
УЗ   БУЏЕТСКЕ   ДБАНАЕСТИНЕ   ЗА   ПЕСЕЦЕ:   АПРИЛ,   MAD.   ЗУШ   И   ЈУЛИ 1935   И УЗ   БУЏЕТ  ДРЖАБНИХ 

РАСХОДА И ПРИХОДА 1934/35 ГОДИНУ 

који гласи: 
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1 РАЗДЕО - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

§  1 

Буџет државних расхода и прихода са финансијским законом за 1934/35 годину, који je одо- 
брен 28 марта 1934 године, a који je Указом Краљевских Намесника бр. 2406/V11 од U марта 1935 
године продужен за месеце: април, мај, јуни и јули 1935 године, — продужује се и за месеце: август^ 
септембар, октобар, новембар и децембар 1935 и јануар, фебруар и март 1936 године. 

Државни расходи вршиће се за то време у висини следећих износа: 
а) осам  дванаестина   кредита   означених у §   1 под I)  Финансијског 

закона зз 1934/35 годину, у укупној суми од Динара 4.609,569.560.— 
б) осам дванаестина  кредита означених у § 1 под II)  Финансијског 

закона за 1934/35 годину, у укупној суми од '   .   .   Динара 2.171,264.305.34 

§ 2 

Одобрава се Краљевској Влади, да може утрошити за месеце: август, септембар, октобар, 
новембар и децембар 1935 и јануар, фебруар и март 1936 године, преко износа кредита одобрених у § 
1 овога закона, још и следеће суме: 

A. ДРЖАВНИ РАСЖОДИ 

I РАЗДЕО - ВРХОВНА ДРЖАВНА УПРАВА 

ГЛАВА4 la — КРАЉЕВСКО НАМЕСНИШТВО 

Редовни расходи 

A.   Лични   расходи 

По парт. За (нова) Накнаде Краљевском Намесништву, сходно чл. 49 Устава   Дин.     1,200.000.— 
По парт. 36 (нова) Награде дневничарима (служитељи и дактилографи)   .   .   Дин.       120.000.— 

Б.  Материјални   расходи 

По парт. Зв. (нова) Управми трошкови: 
Поз. 1. Канцеларијски и манипулативни трошкови 

Набавка и оправка намештаја; канцеларијски материјал; набавка и повез кп.ига, 
часописа, закона, домаћих и страних листопа, службених нонина; поштански 
телеграфски и телефонски трошкови, огрев, осветлење; путни трошкови 
службеника   при  Краљевском   Намесништву;   набавка   одела   служитељима 
    Дин. 540.000.— 

Поз. 2. Кирија Дин.   80.000.— 

По парт. Зг (нова) Одржавање аутомобила Краљевских Намесника   .... 
По парт. Зд (нова) Ванредне потребе (чл. 22 зак. o државном рачуноводству) 

ГЛАВА V — ГЛАВНА   КОНТРОЛА 

Редовни расходи 

A.   Лични   расходи 

По парт. 29 Личне принадлежности:; 
Поз. 1 Плате периодске повишице и положајни додаци чиновника 

Дип. 620.000.— 

Дин. 144.384,— 

Дин. 400.000.— 
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a) Чиновници 
Субпоз.  6 Место:   „30 шефова  месних  контрола  итд." 

ставити: „30 шефова месних контрола: 3—111/2,22—1V/2 
и5—V 
13  нових писара  VIII  Дин. 117.520.— 

Укупно  I раздео пове1јати са   .   . Дин. 2,601.904.— 

III РАЗДЕО - ДРЖАВНИ ДУГОВИ 
ГЛАВА X — ДРЖАВНИ ДУГОВИ 

Редовни расходи 
Материјални  расходи 

По парт. 56 Ануитети: 
Поз, 27a (нова) За исплату првог бона издатог сходно тач. 

20 § 12 фин. закона за буџетску 1933/34 нем. марака 
700.000.—  Дин.    9,467.774.- 

Поз. 276 (нова) Ануитет no 50/о кон- 
солидованом дугу Мин. финан- 
сија (код Поштан. штедионице) 
у износу од дин. 600,^00.000.— 
од   1935         Дин, 24,649.533.— Дин. 34,117.307 — 

Укупно 111 раздео повејјати са   .   . Дин. 34,117.307.— 

IV РАЗДЕО - МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ 

ГЛАВА XV — АПЕЛАЦИОНИ СУДОВИ У БЕОГРАДУ И 
СКОПЉУ СА ВРХ. ШЕРИЈАТ. СУДОМ И ПОДРЕЂЕНИМ 
ОКРУЖНИМ, ПРВОСТЕПЕНИМ  И  СРЕСКИМ СУДОВИМА 

Редовни расходи 
A.  Лични   расходи 

По парт. 86 Личне принадлежности: 
Поз. 1 Плате-периодске повишице и 

положајни   додаци   чиновника 
под б)чиновнички приправници 
100   чиновничких    (судијских) 
приправника  од  VIII групе од 
којих 20 у I,* a 80 у II раз. ску- 
nohe  и  позицију  повећати  са        Дин.   1,060.000.— 

Поз, 5 Додаци на скупоћу, повеИати 
са a) чиновника, лични   .   .   .        Дин.      500.000,— Дин. 1,560.000,— 

ГЛАВА   XVI — ОДЕЉЕЊЕ  ВРХОВ.   ДРЖ.  ТУЖИОШТВА 
ПРИ   КАСАЦИОНОМ СУДУ  У БЕОГРАДУ  ИТД. 

Редовни расходи 
A.  Лични  расходи 

По парт. 92 Специјалне награде и додаци: 
Поз. 1 Додаци државним тужиоцима 

итд. повеЈшти са  Дин. 25.С00.— 
Укупно IV раздео, повећати са   .   . Дин. t ,585.000.— 

V РАВДЕО - МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ 
ГЛАВА XXXIX - МИНИСТАРСТВО 

Ванредни расходи 
По парт. 210 Субвенција помоћи и дотације: 
Поз. 1 Дотација   :ta   покриие  иишкова   расхода   народних 

позоришта 
Субпоз. 3 — Пародиом гледалишту   у ЈБубл.аии, пове- 

ћати   са  Дин. 174.149.— 
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(c тим, да се има сматрати, да je ca овом сумом по- 
већан кредит no парт. 1 поз. 5 под a) буџета расхода 
Народног гледалишта у Љубљани) 

ГЛАВА XLI — УНИВЕРЗИТЕТИ 
Редовни расходи 

A.  Лични  расходи 
По парт. 223 Личне принадлежности: 
Поз. 1 Плате — периодске повишице и положајни додаци 

чиновника 
a) Чиновници 

1) Универзитет у Београду, повећати  број  предвиђених 
професора 
2 редовна професора 11/1    ....   Дин. 109.600.— 
4 ванредна професора: 2-111/2 и 2-1 V/l   Дин. 208.852.— 
2 доцента 1V/1 Дин.    58.720.— 
4 асистента:  2.VI  и 2-VII   ....   Дин.   51.360.— 

б) Чиновнички приправници 
1) Универзитет   у Београду,   повећати 
број   предвиђених   приправника-аси- 
стента  од  VIII гр. у  1 раз. скупоће 
са   10 лица Дин.  122.000.— 

Додати ново: 
Приправник - лаборант  (за Бактер. ин- 
ститут Мед. факултета) од IX групе 
у   I раз. скупоће Дин.    10.560.— 

Услед недовољног кредита  износ  по- 
зиције   повећати   са Дин. 680.000.— 

ДТГ 1.241.092 — 
Поз. 5 Додаци  на  скупоћу, повећати  са 

1) Универзитет у Београду 
a) Чиновника, лични Дин. 439.000.— 

породични     ....   Дин.    19.120.— 
IV) Универзитет у Загребу 

a) Чиновника, лични Дин.  400.000.— 
Услед недовољног кредита  износ по- 
зиције  повећати  са Дин. ' 70.000.— 

Дин.  928.120^ ч 
По парт. 224   Награде   контрактуалним 

чиновницима и дневничарима: 
Поз. 1 Универзитет у Београду 

3 нова контр. професора и повећати 
са Дин. 572.000.— 

Услед недовољног кредита износ по- 
зиције повећати са Дин.   84.884.— 

Дин. 656.884,- 
Поз. 2 Факултет у Скопљу 

Услед недовољног кредита  износ по- 
зиције   повећати   са Дин.     6.300.— 

Поз. 4 Универзитет у Загребу 
Услед недовољног кредита  износ по- 
зиције   повећати   са Дин.    60.000.— 

Поз. 5 Универзитет у Љубљани 
Услед недовољног кредита  износ по- 
зиције   повећати   са Дин.     6.666.— 

По парт. 225 Специ јални додаци и награде: 
Поз. 1 Особене   награде - додаци   ректо- 

рима итд. 
I) Универзитет у Београду    ....   Дин. 133.876.— 
Услед недовољног кредита  износ по- 
зиције   noseliaiH   ca Дин. 232.000.- 

Дин. 365.876:— 

Дин. 2,169.212.— 

Дии. 729.850.— 
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Поз. 2 Награде од часа наставника итд. 
IV) Универзитет у Загребу 
Услед недовољног кредита износ 

позиције   повећати  са   .   .   .   .   Дин. 112.000,—            Дин.                  477.876.— 

Б.   Материјални   расходи 
По парт. 229 Спабдевање књижница,института и семинара: 
Поз. Универзитет у Београду 

в) Технички факултет 
Субпозиције овог факултета мењају се и гласе: 

Кабинет   за   термодинамику   .   . Дин. 8.000.— 
Кабинет за жељезнице и  путеве . Дин. 5.300.— 
Кабинет за приватне и привредне 

граћевине  Дин. 3.200.— 
Кабинет за јавне  грађевине .    .   . Дин. 3.200.— 
Кабинет за  науку o грађи  .   .   . Дин. 3.200.— 
Кабинет  за математику  .... Дин. 3.200.— 
Завод за електротехнику   .   .   . Дин. 40.000.— 
Завод   за  механику  Дин. 3.200.— 
Кабинет за грађевин. конструкције Дин. 3.200.— 
Завод за хидротехдаку   .... Дин. 8.000.— 
Кабинет за парне машине   .   .   . Дин. 5.300.— 

.    Кабинет за хидрауличне моторе   . Дин. 3.200.— 
Кабинет за моторе са унутрашњим 

сагоревањем  Дин. 8.000.— 
Кабинет за орнаментику и декора- 
ције   у   боји  Дин. 5.300.— 

Кабинет за нацртну геометрију .   . Дин. 3.200.— 
Кабинет за армирани бетон.   .   . Дин. 5.300.— 
Кабинет за гвоздене конструкције . Дин. 8.000.— 
Кабинет за статику инжињерских 

конструкција  Дин. 3.200.— 
Кабинет за историју архитектуре и 

уметности  Дин, 5.300.— 
Кабинет за машинске елементе и 

локомотиве  Дин. 3.200.— 
Кабинет за техничко цртаље    .    . Дин. 1.600.— 
Кабинет за припремно цртање    .   . Дин. 1.600.— 
Кабинет   за   фигурно   цртање  и 

акварелисање  Дин. 1.600.= 
Кабинет за геологију  Дин. 5.300.— 
Кабинет за парне турбине   .   .   . Дин. 3.200.— 
Кабинет за геодетски  институт и 

практичне радове из  геодезије Дин. 40.000.— 
За хемичко-технички завод   .   .   . Дин. 110.000.— 
Завод за физичку хемију и елек- 

трохемију  Дин. 50.000.— 
За   машински   музеј  Дин. 3.200.— 
Завод за испитивање материјала   . Дин. 90.000.— 
Институт за народну  уметност   . Дии. 8.000.— 
Кабииет за  експлоатацију жељез- 

иица  Дин. 3.200.- 
Кабинст за тупеле  Дин. 3.200,— 
Кабинет за дрвеие и зидапе мостове Дин. 3.200.— 
Кабинет   за  вишу геодезију    .   . Дин. 3.200,— 
Кабипет за мехапичку технологију Дии. 3.200.— 
Лабораторија  за  испитивап>е  ин- 

сталација за централна  грејања 
и проветравап.а  Дин. 8.000.— 

Кабинет at енциклопедију машип- 
ства и фабричиа   nocrpojeiba   . Дин. 3.200.— 

Кабинет за моделисаље   .... Дич. 1.600.- 
Кабинет за уређеп.е градова   .   . Дип. 3.200.— 
За    потребе   Декаиата   и   ситне 

оправке зграде  Дин. 32.000.- 
и свс повећати са   .   ,   .   .   .   . Дин. 514.300.— 
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r) Медицински факултет 
Дотације   инстутима  и клиникама 

Субпоз. 27 повећати са    Дин. 200.000.— Дин. 714.300 — 

Ванредни расходн 
По парт. 231 Универзитет у Београду: 
Поз. 3 (нова) Ануитет за Правни факул- 

тет у Београду (I рата) .... Дин. 1/200.000.— 
Поз.   4 (нова) Ануитет  за машинску ла- 

бораторију (I рата) Дин.    567.000.— 
Поз. 5 (нова) Аунитет за  дечију  клини- 

ку (I  рата)    .   Дин.    340.000— Дин. 2,107.200.— 

По парт. 232a Универзитет у Љубљани: 
Ануитет за Универзитетску   библиотеку (I рата)    .... Дин. 750.000.— 

ГЛАВА   XLV — СПЕЦИЈАЛНИ   И ЗНАНСТВЕНИ ЗАВОДИ 

Редовни расходи 
A. Лични  расходи 

По парт. 246 Личне принадлежности: 
Поз 1  Плате — периодске   повишице и 

положајни додаци чиновника 
a) Чиновници 

Додати ново: 
III) Сеизмолошки завод у Београду 

2  опсерватора:   1—VIII   и  I—IX   .    .   Дин.      16,040.— ♦ 
Цртач X -    .    .    .   Дин.       5.400.— 

б) Чин. приправници 
Додати ново: 

IV) Сеизмолошки завод у Београду 
2 приправника — опсерватора од VIII 

групе у I раз. скупоће   ....   Дин.      24.400.— 
Приправник — опсерватор од IX групе 

у I раз. скупоће Дин.      10.560.— 
Дин.~~   56.400.- 

Поз. 5 Додаци иа скупоћу 
Додати ново: 

III) Сеизмолошки завод у Београду 
Чиновника,   лични Дин.       18,600.— 

породичии Дин.        3.360.— 
Дин.      21.960.— Дин. 78.360.— 

По парт.   247  Награде  контрактуапним  чиновницима и 
дневничарима: 

III) Астрономска опсерваторија у Београду 
Додати ново: 
Стручни диевпичар-раденик   ....   Дин.        9.600.— 
Дневничар-служител! Дии.       7.600.— дИИ1 17.200.— 

По парт. 248 Специјалне награде: 
II) Астрономска опсерваторија у Београду 

У тексту после речи „часова" станити тачку и додати: 
„За извапредпе потребе, надничарске, помоЈше спољне 

радне снаге, за одржавап.е земл.ишта, хитне опран- 
ке  у  случају временских пепогода  и т.д.  и изпос 
субпоз. повећати са  дИН1 5.600.— 

Б.  Материјалнирасходи # 

По парт. 250 Управни трошкови: 
Поз. 3 Астрономска опсерваторија у Београду 
Субпоз. 2 мења се и гласи: 

За одржаваље ипструмепата, манипулатиини трош- 
кови, иабавка инсталатерског електричиог мато- 
ријала,   алата   и   материјала   за   прерађевипу  у 
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механичкој радионици; за потребе часовне службе, небе- 
ске фотографије, регистрирајуће апарате и осцилографе, 
као и за њихово одржавање и евентуалне оправке, и 
износ субпозиције повећати са   .   .   Дин    bO.000.— 

Субпоз. 4 мења се и гласи: 
,3a   одржавање   зграда  и   павиљона, 
електричне аутоматске пумпе за до- 
вод воде и водоводног резервоара и 
унутрашње уређење опсерваторије у 
колико ово није у потпуности изве- 
дено a неопходно je потребно; израда 
и одржавање стаза између павиљона 
уколико   ове   нису изведене биле a 
неопходно су потребне", и износ суб- 
венције повећати са Дин.    10.000.— Дин. 40.000.— 

Ванредни расходи 
По парт. 255 Текст партије мења се и гласи: 

,3a попуњавање најпотребније опреме, набавку поједи- 
них помоћних апарата, делова инструмената и прибора 
потребних за поједине службе, за научно усаврша- 
вање инструмената и метода рада, за набавку најпо- 
требнијих мањих машина и уређаја како механичке 
радионице тако и лабораторија, за набавку једне ра- 
чунајуће машине", и повећати са  Дин. 30.000.— 

ГЛАВА XLVI - СРЕДЊА НАСТАВА 

Редовни расходи 

A.  Лични  расходи 
По парт. 256 Личне принадлежности: 
Поз. 1 Плате-периодске   повишице   и   положајни  додаци 

чиновника 
б) Чиновнички приправници 

356 нових чин. приправника (суплената) од VIII групе: 
181 у I pas. скупоће и 175   у II раз. скупоће   .   .   . Дин. 4,777.200.- 

По парт. 258 Хонорари и награде: 
Субпоз.   1   хонорарних  наставника  и  т. д.,  повећати  са Дин. 500.000.— 

Ванредни расходи 
По парт. 267 Ануитети ва вајам код Државне хипоте- 

карне банке: 
Додати ново: 
в) Ануитет за подизан.е двеју нових гимназија у Београду 

(I рата)  Дин. 1,200.090.— 
По парт. 267a (нова) За инсталације и вавршне радове 

на агради Мушке гимнавије Краља Александра! 
у  Београду  Дин. 525.705.— 

ГЛАВА XLVII - УЧИТЕЉСКЕ ШКОЛЕ 

Редовни расходи 
A    Лични   расходи 

По парт. 270 Награде контрактуалним чиновницима и 
дневничарима: 

Услсд недовољног кредита  иелу  иартију  повећати   са Дин. 32.000,— 
По парт. 271 Награде sa целу 8емл.у, услед недовољног 

кредита  повећати  са   .   Дин, 20000— 
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ГЛАВА XLVm - ГРАЂАНСКЕ ШКОЛЕ 
Редовни расходи 

A.  Лични  расходи 
По парт. 277 Личне принадлежности: 

Поз. 1  Плате-периодске   повишице   и   положајни   додаци 
чиновника 

б) Чиновнички приправници 
100 нових чин. приправника  од  VIII групе   од   којих 5 

v I раз. скупоће, 63 у II раз. скупоће и 32   у III раз. 
скупоће Дин.  2,909.732.- 

Поред овога, услед недовољног кре- тлчпкл 
дита целу позицију повећава са   •   Дин.  1,233.332.— Дин. 4,i43.Ub4.— 

ГЛАВА LIV - ОСНОВНА НАСТАВА И НАРОДНО 
ПРОСВЕЋИВАЊЕ 
Редовни расходи 

A.  Личнирасходи 
По парт. 297 Личне принадлежности: 
Поз. 1 Плате-периодске   повишице   и   положајни   додаци 

чиновника 
б) Чиновнички приправници 

2.000 нових чин. приправника (учитеља)   од IX групе 
у  III раз. скупоће  Дин. 15,520,000 — 

По парт. 298 Награде контрактуалним чиновницима и 
дневничарима: 

VII) Дунавска банска управа 
60 нових контрактуалних учитеља са принадлежностима 
од   IX  групе   у 111 раз. скупоће  Дин. .   465.600.— 

ГЛАВА LV — ВИШЕ ПЕДАГОШКЕ ШКОЛЕ 
■ 

Редовни расходи 
A.   Лични   расходи 

По парт. 306 Лнчне принадлежности 
Текст поз, 3 мења се и гласи: 

„Разлика принадлежносси   no  § 259 Закона o чииов- 
ницима 

у Београду Дии.      1,440.— 
у Загребу Дин.     3.120.—  

Укупно V раздео, повејјати са   .   .   . Дин. 34,477.406 — 

VI РАЗДЕО - МИНИСТАРСТВО ИНОСТРАНИХ 
ПОСЛОВА 

ГЛАВА LVII1 — МИМИСТАРСТВО 

Редовни расходи 
A.   Лични   расходи 

По парт. 316 Личне принадлежности: 
По:!. 1 Плате-пер. пов. ит.д,, да се iiOBeiia особл.е: саЗса- 

ветника, 3 секретара. 5 архпиара, 1 глаиии експедитор 
и 4 noMolma експедитора, a  да се   смам.и  особлЈе: 5 
протоколиста, 1 експедитор и 4 мапипуланта приправ- 
ника од X групе и повећати са . . Дин. 91,840.— 

Поз, 3 Плате-пер. поиишице   слу>1<ител>а, 
повећати   са    .    . Дин.        280.— 

Поз. 5 Додаци  на скупсЖу, повеЈшти   са   Дин.    17,647,— Диц. 139,767.— 
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По парт, 321 Исплата ануитета: 
Супоз. под в) (нова) исплата ануитета Држ. хип. банци за 

зајам од 12,000.000 дин. (за 10 год.) за подизање згра- 
да за посланства у Анкари и Софији и за зграду Мини- 
старства иностраних послова no решењу Мин, Савета 
бр. 2843/V1I од 29-111-1935 (1 рата) 

ГЛАВА L1X — ЗАСТУПНИШТВА  У ИНОСТРАНСТВУ 
Редовни расходи 

A, Лични  расходи 
По парт. 326 Личне принадпежности: 
Поз. 1 Плате-пер. повишице итд., да се повећа особље са: 

2 посланика, 8 саветника, 1 генерални консул, 5 се- 
кретара, 1 старешина канцеларије, 1 архивара, 1 про- 
токолисту, 1 шефа преписа, 7 експедитора и 6 помоћних 
експедитора, a да се смањи особље: 3 вице конзула и 
15 приправ. од X групе и повећати са: Дин. 347.648,— 

Поз. 2 Плате-пер. повишице званичника, 
да се повећа са: Дин.      2.987.— 

Поз. 3 Плате-пер. повишице  служитеља, 
да се повећа са: Дин,      1.320.— 

Поз, 5 Додаци 
a) Додаци на скупоћу, повећати са 

Чиновника, лични Дин.   154.433.— 
онерозни Дин. 1,325.201.— 
породични Дин.       4.480.— 

Званичника, онерозни Дин.     15.889.— 
Служитеља, онерозни Дин. 249.— 

породични Дин.      6.720.— 
~Дин.1,506.97'2^ 

По  парт. 327   Награде конгракт.   чиновницима   и  дне- 
вничарима 

особље повећати са 8 дневничара-служитеља. 

Укупно VI раздео повећати са   .   .   , 
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Дин. 2,080.000.— 

Дин. 1,858.427.— 

Днн. 4,078.694.— 

VII РАЗДЕО МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ 
ПОСЛОВА 

ГЛАВА LX —  МИНИСТАРСТВО 
Редовни расходи 

A. Лични  расходи 
По парт. 337 Личне принадлежности: 

Поз. 5. Додпци na CKyiioiiy, поиећати ca 

ГЛАВА LX1 — БАНСКЕ УПРАВЕ 
Редовнн расходи 

A.   Лични   расходи 
По парт. 350 Личне принадлежности: 
Поз. 1 Плате-периодске повишице итд 

повећати са      
Поз. 2 Плате-пернодске повиишце звани« 

чпика noneliaru Дин. 

Дин.  ;!00.000.— 

100.000. 
Поз. 5 Додаци   иа cKynoliy   повећати  ca   Дин.   500.000.— 

Г). Материјални   расходи 
По парт. 353 Разни материјални ивдаци: 

V) Дринска бапска упрапа 
Поз. 31 Путпи трошкови итд. повеНати са  

Дин. 60.000.- 

Дин. 900.000.- 

Дин. 200.000.— 
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ГЛАВА LXI1I — УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА 

Редовни расходи 

A.  Лични  расходи 

По парт. 365 Личне принадлежности: 
Поз. 1 Плате — периодске повишице и положајни додаци 

чиновника повећати са Дин.      40.010.— 
Поз. 2 Плате-периодске повишице звани- 

чника повећати са Дин.     85.440.— 
Поз. 3 Плате-периодске  повишице слу- 

житеља повећати са Дин.       5.114.— 
Поз. 5 Додаци на  скупоћу, повећати са   Дин.     93.120.— Дин. 223.684.— 

По  парт.  366 Специјални  додаци целу партију повећа- 
ти са  Дин. 85.600.— 

Б.  Материјални   расходи 
По парт. 369 Путни, подвозни и селидб. трошкови пове- 

1|ати ca  Дин. 200.000 
По парт. 370 Управни трошкови: 
Поз. 1 Канц. трошкови итд. повећати са   Дин.      40.000.— 
Поз. 2  Поштанско-тефонске таксе  итд. 

повећати са Дин.    105.000— Дин. 145.000.— 

ГЛАВА LXIV — ПОЛИЦИЈА 

Редовни расходи 

A.  Лични   расходи 

По парт. 372 Личне принадлежности 
Поз. 3   Плате-периодске   повишице  служител>а,   повећати 

са Дин.       5.000.— 
Поз. 5 Додаци на скупоћу повећати  са   Дин.    300.000.— Дин. 305.000.— 

Попарт. 374 Специјални додаци, повећати са  Дин. 200.000.— 

Укупно  VII раздео, повећати са.   . Дин. 2,319.284.— 

VIII РАЗДЕО — МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА 
АДМИНИСТРАЦИЈА 

ГЛАВА LXVi  — МИНИСТАРСТВО 

Редовни расходи 

A. Лични  расходи 

По парт. 383 Личне принадлежности: 
Поз. 1 Плате-пер. повишице и пол. додаци чиновника 

a) Чиновници 
3 начелника III/) (нови) Дин.    207.600. 
2 рач. инспектора VI (нови)   .   .   .   Дин.     28.800. 
3 рач. контролора VII (нови .   .   .   Дин.      33.840. 
3 кшиговође Vili (нови)     ....   Дин.      27.120. 

б) чиновнички приправници 
Приправник архитекта од VIII гру- 

пе у I раз. скупоће Дин.       9.040. 
10 нових чиновничких приправника 

од IX групе у I разреду скупсЖе Дин. 105.600. 
100 нових чиновничких приправника 

од IX групе у II разр. скупоће 
(за катастар) Дин. 856.000. 

Дин. 1,268.000" 
Поз. 5 Додаци na скупоћу  повеНати са 

Чиновника, лични Дин.      97.800.  
породичии Дин.      17.92о!— 

Дин.    115.7207= ДИ11. 1,;Ш.720.- 
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По парт. 385 Специјални трошкови: 
Поз. 2 Одељење државног рачуноводства Субпоз. прва: 

Награда за рад члановима одбора за оцену држ. на- 
бавака итд., повећати са  Дин. 40.000.— 

Б.  Материјални  расходи 
По парт. 336 Канцеларијски трошкови и т.д.: 
Поз. 3 Одељење пореза 
Додати нову четврту субпозицију 

За покриће трошкова   издржавања казне затвора   no 
чл. 46 Закона o држ. трошарини  Дин. 50.000.— 

ГЛАВА LXV1I — ДРЖАВНА  ПРАВОБРАНИОШТВА 
Редовни расходи 

A.  Лични   расходи 
По парт. 393 Личне лринадлежности: 
Поз. 1. Плате-пер. пов. и пол. додаци чиновника 

a) Чиновници 
(Ново особље) 

2 државна  правобраниоца 1II/2    .   .   Дин.   75.520.— 
4 саветника  1V/2 Дин.   85.440.— 
2 виша секретара V Дин.   36.000.— 
5 пристава VII Дин.   48.400,— 

б) Чиновнички   приправници 
2 чин. приправникк  од VIII групе у 

I раз. скупоће Дин.   24.400,— 
После „б) Чиновнички приправници* 
унети под: 
„в) Нови службеници" 

I) Врховно држ. правобраниоштво 
Врховни држ. правобранилац  11/2   .    Дин.   49.600.— 
Заменик врх, држ. правобраниоца III/2   Дин,   37.760.— 
Виши саветник  111/2 Дин.   37.760.— 
Саветник 1V/2 Дин.   21.360.— 
Виши секретар V Дин.   18.000.— 
Секретар VI Дин.    14.400.— 
2 пристава: 1-V1I   и 1-V1II    ....   Дин.   20.240.— 
Књиговођа   VIII Дин.     9.040 — 
Архивар VIII Дин.     9,040.— 

II Државно правобраниоштво — Скопље 
Државни правобранилац III/2   .    .   .   Дин.   37,760,— 
Виши секретар V Дин,    18.000,— 
2 пристава: 1-VI1   и   1-V1II    ....    Дин.    20.240.— 
Архивар VIII Дин.     9.040.— 
2 чин. приправника од VIII групе   у 

I   раз. скупо^е Дин.   24.400.— 
Дин. 596.400.— 

Поз. 3 Плате-пер. повишице служите.ч.:! 
Унети нове служитеље: 

I) Врховно држ. правобраниоштво 
Служитељ  11-3 Дин.     3.400.— 

II) Држ. правобран. Скопље 
Служитељ   1-2 Дин.     4.360.— 

Дин.     7.760.— 
Поз. 4 Разлика принадлежности no § 259 

Закона o чиновницима, унети: 
I) Врхов. државно правобраниоштво   Дин,     8 000.— 
II) Држ, правобран. — Скопље    .   .   Дин.      1.200.— 

Дин.     9.200.— 
Поз. 5 Додаци на скупоћу, повеИати 

Чиновиика, лични Дин. 182.760.— 
породични Дин.   89.168.— Дин. 885.288.— 

Дин. 271.928.— 
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По парт. 394 Награде контрактуалним  чнновницима и 
дневничарима: 
Дневничар (нов) Дин.     8.800.— 

I) Врховно државно правобраниошгво 
3 дневничара Дин.    24.000.— 

II) Државно правобраниоштво — Скопље 
3 дневничара Дин.    24.000.— Дин. 56.800.— 

По парт. 394a (нова)  Награде: 
I) Врховно државно правобраниоштво 

Награде сталном правничком Одбору   Дин.    £0.000.— 
II) Остала држ. правобраниоштва 

Награде члановима Саветодавног од- 
бора за измену и раскид уговора 
са државом (чл. 956 Закона o др- 
жавном рачуноводству)    ....   Дин.    18.000.— Дин. 98.000.— 

Б.  Материјални   расходи 

По парт. 395 Путни, подвозни и селид- 
бени трошкови, повеђати са .   . Дин. 150.000.— 

По парт. 396 Управнн трошкови: 
Поз. 1 Канцелар. трошкови, повеИати   са   Дин, 214.800,— 
Поз. 2 Кирије,   повећати са Дин.    25.600.— 
Поз. 3 Огрев и осветлење, повећати са Дин. 5.600.— 
Поз. 4 Обрасци,   штампа,   службене   но- 

вине,   набавка стручних кшига   за 
библиотеку, као и набавка библи- 
отеке, повећати са Дин. 166.064.— 

Поз. 5 Заступнички   и судбени трошкови и 
плаћање накнаде   и  трошкови no 
изгубљеним   парницама,   повећати 
са Дин.     8.440.— Дип. 420.504.— 

ГЛАВА LXVIII - ФИНАНСИЈСКЕ ДИРЕКЦШЕ 
Редовни расходи 

A.  Лични   расходи 
По парт. 397 Личне принадлежности: 
Поз, 1 Плате-пер. повишице   и   положајни   додаци чииоп- 

ника 
б) Чиновнички приправници 

187 чиновничких приправника (75 пореских) од којих 
90  од  VIII групе  у  I разреду   скупоће, 22   од IX 
групе у I разр. скупоће   и   75  (за пореску струку) 
од IX гр.   у II раз. сиупоће    .   .   Дин. 1,972.3^0,— 

Поз. 5 Додаци на скупоћу, повећати са   Дин. 1.400.000.— Дип. 3,372.320.— 

Б.  Материјалии   расходи 
По парт. 399 Путни, подвозни и селидбени трошкови: 
Поз. 1 Службена путовања, инспекцнје ит.д. 

б) Непосредно подређсни оргавв 
Додати нову субпозицију: 
Пореске управе  Дин. 6,400.000^ 

Свега администрација, повећати са   . Дин. 12,856 632. 

ПРИВРЕДНА ПРЕДУ8ЕЋА 

ГЛАВА I — УПРАВА ДРЖАВНИХ МОПОПОЛА 

Редовни расходи 
A.  Лични   расходи 

По парт. Личне принадлежпости: 
Поз. 1 Плате — периодске повншице и положајпи додаци 

чиновника,   повећати   са  ди11 311.120.— 
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По парт. 2 Награде коитр. чин. и дневнич., повећати са Дин. 6.588.— 
По парт. 3 Награде и накнаде: 
Поз. 4 Награде члановима и деловођи Контролног одбора 

итд., повећати са  Дин. 10.200— 

Б.  Материјални расходи 
По парт. 4 Путни, подвозни и селидбени трошкови: 

Ha путне, подвозне ит.д. повећати са  Дин. 50.000.— 
По парт. 6 Управни и режијски трошкови: 
Поз.   5 Оправка  и   одржавање  свих  зграда и резервоара 

итд. повећати са  Дин. .200.000.— 
По парт. 7 Пензвја  и помоћ  радницима  и социјалним 

установнма: 
Поз. 1 Пензије и помоћ монополским службеницима ит.д. 

повећати са '   .   .   .  Дин. 7,660.000.— 

ГЛАВА II — МОНОПОЛ ДУВАНА 

Материјал^и  расходи 
По парт. 12 Подвоз и осигурање: 
Поз.   1   Трошкови   за  подвоз,   пренос,   утовар итд,, пове- 

ћати   са  Дин. 300000.— 

ГЛАВА III — МОНОПОЛ СОЛИ 

Материјални  расходи 
По парт. 13 Утрошак соли и други трошкови: 
Поз 1 Утрошак соли и џакова за со итд., 

повећати   са Дин. 16,200.000 — 
Поз. 2 Подвоз утовар и  истовар соли, 

повећати   са Дин.    3,190.000— Дин. 19,390.000,— 

ГЛАВА VI — МОНОПОЛ ЦИГАР-ПАПИРА 
Материјални  расходи 

По парт. 16 Утрошак  цигар-папира и други трошкови: 
Поз. 2 Нз исплату раденика-ца према итд., повећати са   . Дин. 600.000.— 

ДРЖАВНА ИМАЊА „БЕЉЕ" И „ТОПОЛОВАЦ" 

Редовни расходи 
ЦЕНТРАЛНА ДИРЕКЦИЈА 

li.  Матернјални  расходи 

По парт. 3 Разни општи расходи: с? чпг> 
Поз. 9 Обаиезе из   рапнјих година,   noBeha™ ca   ...   . Дин. b/.duu.— 

По парт. За (пова) 8а иодизаље нове зграде Дирекције Дии. 750.000.— 

ШУМАРСТВО 

Б.   Материјалии   расходи 

По парт. 7 Материјални  издаци: 
По:». 5 иВДаци за лов 

Субпо:!. приа на крају тскста после речн: „храпили ina" 
стапити: запету и додати речи: „набанка и одржана- 
п.е службених одела за шумарске чинонпике и служ- 
беиике"   

Свсга прив. предузећа, попећатп са   . Дин. 29,345.208,— 
Укупио VIH раадео, повећати са   .   . Дин, 42,201.840.— 
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IX РАЗДЕО - МИНИСТАРСТВО ВОЈСКЕ И МОРНАРИЦЕ 

ГЛАВА LXIX - ВОЈСКА 
Редовни расходи 

A.  Лични   расходи 
По парт. 401 Личне принадпежности: 
Поз. 1   Плате — периодске  повишице 

официра и чиновника повећати са Дин. 3,127.814.— 
Поз. 4 Положајни додатак, повећати са Дин. 1,100.000.— 
Поз. 6 Додаци: 

a)  Додаци  на скупоћу,  официра, 
вој. чиновника  и  чиновника   rpa- 
ђанског реда на служби у војсци, 
повећати  са Дин.    1,946.200.- Дин. 6,174.014.- 

По парт. 404 Специјални додаци: 
Поз. 1 Специјални војни  додатак no чл. 273 закона o ус- 

тројству вој. и морн. повећати са Дин. 381.200.— 
Поз. 2 Додатак на момка, повећати са   Дин. 1 850.— 
Поз. 6 Додатак на звање војним изасла- 

ницина — за исплату додатка вој- 
ном изасланику у Анкари, и пове- 
ћати са Дин.      270.000.- дИН1 653.050.— 

Б. Материјални  расходи 
По парт. 426a (нова) Накнаде no решењу Држав. савета 

6р. 446/932-C/41   од  3 XI   1932  Дин. 10.000.— 
По парт. 431 За набавке no решењима Мин. савета итд> 

и на крају текста додати; „no акту Пов. КБ.Бр* 
2422 од 1 VII 1935  Дин^ 50,000.000— 

Укупно IX равдео повећати са   .   .   . Дин. 56,837.064.— 

X РАЗДЕО - МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНА 
ГЛАВА LXXII - МИНИСТАРСТВО 

Редовни расходи 
A.  Лични  расходи 

По парт. 486 Личне принадлежности: 
Поз. 1 Плате-пер повишице и положајни додаци чиновника 

a) Чиновници 
Субпоз. 6 мења се и гласи: 

ć5 саветника:  21-IV/l-l, 7-IV/l, 1-1V/2.1, 5-1V/2 и I-V. 
Субпоз. 11 меша се и гласи: 

15 администр.   чиновпика:   1-VI,   3-VII,   1-VIlI,   1-1Х-1 
и 9.1Х. 

Субпоз. мења се и гласи: 
30  архив.  чиновника:  2-VIIl-2(   l-VUl-l, 3 VIII, 1-1Х-1, 

4-1Х, З-Х-1 и 16-Х 
и целу  позицију   повећати са  дИН1 378.600.— 

По парт. 488 Награде sa напоран рад итд., повећати са Диц. 180.000.— 
Ванредни расходи 

По парт.  502  Грађење  моста преко реке Саве и прис- 
тупног пута Босут—Рача итд., повећати са   .   . дин. 856.769.— 

По парт- 506a Снова) За исплату првот ануитета no ввјму 
од 36,000.000 дин. закл>ученог код Државне хипо- 
текарне банке за довршење нове зграде ва Народ- 
ну скупштину на основу овлашћења у ej 38 тач. 1 
финансијског аакона ва 1934/35 год  дИН1 1,152.770.— 

Укупно X равдео повећати са   .   .   . д11Н 2,5(8.139. - 
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XI РАЗДЕО - МИНИСТАРСТВО САОБРАЋАЈА 
АДМИНИСТРАЦИЈА 

ГЛАВА LXXXV — ДИРЕКЦИЈА ПОМОРСКОГ 
САОБРАЋАЈА 

Редовни расходи 
Б.   Материјални   расходи 

По парт. 646 Разни материјални расходи: 
Поз. 2 Школовање деце   светионичара   итд., повећати   са Дин. 70.000.— 

По парт. 648 (нова) Трошкови за репатриацију помораца Дин. 100.000.— 
ГЛАВА LXXXVI — ОДЕЉЕЊЕ ЗА ГРАЂЕЊЕ 

ЖЕЉЕЗНИЦА 
Редовни расходи 

A.   Лични   расходи 
По парт. 659 Осигурање особља итд., повећати  са   ,   , Дин. 1.653.— 

Ванредни  расходи 
По парт. 653a (нова) Јадранска пруга: 
Поз. 1 Трошкови око ликвидације пре- 

осталог  материјала   на  тунелу 
„Бела Река" и ис^лате привре- 
мених   експропријација  у вези 
са   овом   ликвидацијом    .    .    .    Дин,       200.G00.- 

Поз. 2 Исплата неизмирених експропри- 
јација итрошкови увези саовим: 

а) за  тунел   Сараново   ....    Дин.        50.000.— 
б) за пругу   Краљево — Рашка-- 
Кос. Митровица Дин       160.000.— 

Дин.     "2ТП.00О.— дИн. 410.000.— 
По парт. 654 Текст партије мења се и гласи: 

Грађење пруге Пожаревац—Кучево, граница бив« 
пожаревачке области: ea ликвидацију уговорних 
обавеза са предувећем Лазингер и комп. из Бер- 
на ; за продужење ралова на грађењу пруге По- 
жаревац—Кучево no Закону o државномрачуно- 
водству; за трошкове и потребе државног надзо- 
ра (за личне и материјалне издатке и за исплату 
помоћне, техничке и фпзичке радне снаге нате- 
рену и у Одељењу); за чување и осигурање из- 
вршених грађевина и радова, за исплату екс- 
проприсаннх имаља и целу партију повећати са Дин. 2,509 288.— 

По парт. 655 Мења се и гласи: 
Грађење пруга no уговорима са страним npe- 
дузећима: 

„Европско друштво за проучавање и предузе11а", pa- 
није: „Еиропско друштио за хипотекарни и банкар- 
ски   кредит"   из   Париза   и   вГра1јевинско друштво 
»Батии.ол" из Париза 

Поз, 1 Ануитетска служба   no   закл.ученим уговорима   за 
финаисирање и rpaljeibe пруга, отплата   примљспих 
аванса за државпи надзор са каматама, исплата pa- ( 
допа и набавака и.шршених у државној режнји 

a) издаци у вези са закл^ученим уговором са   Европ- 
ским  друштвом  за  проучавап.е   и  предузеНа"   од 
3-1-1932. 

Лмортизација дуга  и  камате   на 
исто   фр.   фрГ  23,166.000.- =    Дин. 51,533.420.- 

Трошкови   и   потребе   државног 
надзора, за матернјалне и личне 
шдатке и  38 исплату noMolme, 
техничкс и физичке радне снаге 
ватереву и у Одељешу   .   .   Дин.   1,000.000.- 

Радови н набавкв у државвој ре- ^ооо.ооо.- 
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б) Издаци у вези са закљученим 
уговором са Друштвом „Бати- 
њол" од 1 септембра 1932. 

Амортизација  дуга   и   камате  на 
исте   .   фр.фр. 14,170.000.—=    Дин. 31,521.670.— 

Трошкови   и   потребе   државног 
надзора (за материјалне и личне 
издатке и за исплату помоћне, 
техничке и физичке радне снаге 
на терену и у Одељењу) 

Приштина-Пећ       Дин.    1,500.000.— 
Радови и набавке у држ. режији    Дин.    2,500.000.— 
в) Издаци  у вези са закљученим 
уговором   са   друштвом „Бати- *• 
њол" од 25-IV-1931 

За трошкове и потребе државног 
надзора (за материјалне и личне 
издатке  и за исплату помоћне, 
техничке и физичке радне снаге 
на терену и  у Одељењу)   ,   .    Дин.      600.000.— 

За радове и набавке у др. режији    Дин.   3,600.000.— 
Дин. 93,255.090,- 

Поз. 2 Отплата примљених   аванса   за 
експропријацију и исплате екс- 
проприј;.ција    у   току    1935/36 
буџет. године на овим пругама: 

а) У вези грађења no уговору са 
друштвом „Батињол" од 25-IV 
1931. 

За дефинитивну   исплату експро- 
џ присаног земљишта no изврше- 

ним пресудама Касацноног суда 
и no судским одлукама. 

За израду  и спровођење експро- 
пријационог елабората кроз ка- 
тастар и земљишно-књижни суд    Дин.    3,395.000.— 

б) У вези грађења no уговору са 
„Европским" друштвом од 1 ја- 
нуара 1932. 

За дефинитивну исплату накнадно 
експроприсаног имаша, као и no 
пресудама   Касационог суда    .    Дин.      850.000.— 

в) У вези rpaijeiba no уговору ca 
друштвом „Батињолиод 1-Х-1932 

За дефинитивну   исплату експро- 
присаних имања  и ликвидацију 
чивчијских имања — поседа    .     Дин.    1.300.000.— 

Повраћај примљених аванса од дру- 
штва „Батип.ол" икамате на исте    Дин.    1,000.000.— 

Дип.    6,5457)00.-; 
По парт. 655 (нова) Исплата неизмирених експроприја- 

ција, трошкови око прибављања и спровођења 
експррпријационог операта у земљиш. књижном 
суду и катастарској управи, набавка материјала 
и  трошкови   омеђивања  за  раније  изграђене 
пруге, које су у саобраћају и то за пруге: 

Угл>евик—Рача Дин.        75.000.— 
Битољ—Прилеп       Дин.       100.000.— 
Увац—Прибој Дин.        40.000.— 
Плашки — focmiii — Прибуди!! — 
Книн Дин.       800.000.- 

Бакар—Бакар пристаниште, Pora- 
тец—Крапина, Тител—Орлонат, 
Рача    Сава,     Црња — Кларија, 
Бос. Нови    Б. Крупа, Шабац— 
Кленак   и  Вел. Плана—Лапово    Дин.      200 000.—    дин 1215 000 
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По парт. 656a (нова) Студије и трасирања за нове пруге: 
За претходне радове на изради новог моста преко 
Дунава на прузи Београд—Пожаревац—Букурешт 
no споразуму између Влада Краљевине Југославије 
и Краљевине Румуније, као и за трасирање и израду 
планова за прилазне пруге на мост; застудије, тра- 
сирање и израду генералних и детаљних пројеката 
за све нове пруга; за потребе и трошкове надзора 
у вези са овим радовима  Дин. 3,500.000.— 

По парт. 6566 (нова) Радови у државној режијн на гра- 
ђењу тунела „Сараиово" sa трошкове и потребу 
државног надзора (за материјалне и личнеиз- 
датке и за исплату помоћне, техничке и фи- 
вичке радне снаге на терену и у Одељењу)   . Дин.    2,000.000.— 

Свега администрација, повећати са   . Дин.  9,805.941.— 

САОБРАЋАЈНА ПРИВРЕДНА ПРЕДУЗЕЋА 
I Железничка и речна служба 

a) УПРАВА ДРЖАВНИХ ЖЕЉЕЗНИЦА 
Редов^и расходи 

Б.  Материјални  расходи 
По парт. 5 Материјални трошкови управне спужбе: 
Поз. 1 Централна управа и општа одељења 
Субпоз. е) после речи: „водних задруга" додају се речи: 

„за текућу и раније године" 
По парт. 9 Разни редовни расходи: 
Поз. 1 Пензије — у субпоз.  под  a)   после  речи:   „према 

Римском споразуму" додају се речи: „за  текућу  н 
раније године, у земљи и у иностранству", 

Поз. 10 Текст се мења и гласи: „Обрачун трошкова зајед- 
ничке службе у пограничним станицама према уго- 
ворима   за  текућу   и   раније   године, као и остале 
исплате no правилницима R. 1. V. и R. 1. C и закуп- 
нине за кола no уговорима како за раније, тако   и 
за текућу годину". 

Поз. 11 у називу позиције после  речи „камате" цодају се 
речи: „за текућу и раније године* 

По парт. 10 Отписи: 
(који се дотирају фонду и т. д) текст  ове  партије се мења 

и гласи: 
„I Ануитети 

а) VII рата на зајам од динара 175,000.000 за 25 го- 
дина код Државне хипотекарне банке   no   решењу 

Министарског савета Г.Д.бр. ^9449/27 за зграде и 
то: станови 80,000.000 дин. Љублзански днор дин. 
25,000 000 и зграде Министарства caoGpaliaja дин. 
70,000 000 Дин. 19,07/.805 — 

б) VII рата на зајам од динара 
4,500 000 код Државне хипоте- 
карие банке no решеп.у Мин. 
саиета Г.Дбр. 45155/27 за згра- 
ду Београдске жељ. дирскције    Дин,      425 820.— 

в) за   јужне   жел>езнице   према 
Римском споразуму   (чл. 29)    .     Дин. 38,000.000. - 

г) Друштву лохалпе жел>езнице 
Целтнег Волфсберг и Драво- 
град—Велеи.е цо пресуди Ме- 
|Ју11ародног   арбитражног   суда 
зл. фр. 87.899  односно    .    .    .    Дин.    1,255.004.- 

д) за ликиидирап.е обавеза и по- 
тражииаи.а   ранијег дрштва ју- 
жних жел^зница Дин.   3,287.625.— 

Дин.  62,046.254,— 
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II) Обавезе  no уговорима 
а) предузете обавезе за обнову во- , 

зног парка  и  маш. постројења    Дин.    6241.500.— 
б) предузете обавезе   за  обнову 
инвестиционих објеката   .   .   .   Дин. 19,026.254.— 

Дин. 25,267.754.— 

III) Дотације фонду 
За   обнову   пословног   инвентара     Дин.    2,933.178.— 

Ванредни расходи 
По парт. 12a  (нова)  За   исплату   потраживања  фирме 

РингхоферВерке a. д. no пресуди избраног суда 
бр. 8   од 21 октобра 1933  (од укупне суме ди- ivnnnnnn 
нара 20,126.466.35   I рата)  Д"11' 17,000.000.- 

б)   УПРАВА   ДРЖАВНИХ   ЖЕЛЕЗНИЧКИХ   РАДИОНИЦА 
И. Т. Д. 

Редовни расходи 
A.   Лични   расходи 

По парт, 15 Осигурање особља: 
Поз 1 У тексту после речи ,за помоћно особље'' додају 

се речи: „као и допринос окружним уредима за 
осигураље  раџ.ника''. 

ДИРЕКЦИЈА РЕЧНЕ ПЛОВИДБЕ 
Редовни расходи 

A.   Лични   расходи 
По парт. 4 Награде и тантијеме: 

Додати нов став који гласи: 
в) Награде  члановима   управног  одбора   речне   пло- 
видбе према постојећим прописима", и целу паргију 
повећати са  Дин> 78.511,— 

По парт. 10 У наслову партије  на  крају   брисати   две 
тачке и додати: „камате и ванредне оправке:" 
поред овога, на  крају текста  партије  додати 
нов став, који гласи: „Камате на аајмове и по- 
вајмице као и з i иеблаговремене исплате ство- 
рених   обавева,  no   отворепим   рачунима, који 
резултирају било из набавака материјала било 
из других пословних односа; ванредне оправке 
и преправке пловних објеката: материјал, радна 
снага, трош.<ови надзора, у сопственој или ту- 
ђим радионицама". 

II Поштанско-телегр. телефонска служба 
ГЛАВА I - ПОШТАНСКО И ТЕЛЕГРАФСКО-ТЕЛЕФОНСКО 

ОДЕЉЕЊЕ 
Редовии расходи 

A.   Л и ч н н  p a с х o д и 
По парт. 1 Личне принадлежности: 
Поз. 1 Плате — пер. повишице итд. 

место: ,2 начелника 111/1  128880.—•   ставити:   ,3 па- 
челника: 2-111/1 и 1 1II/2   .   .   .    Днп.      185.620.— 

место:   ,17   санетника:   6-IV/I   и 
ll-VI/2  616.680,— ставити: „Ki 
саветника: 6-IV/l   и 10-IV/2"    .    Дин.      51.0.040.- 

Б.  Материјални   расходи 
По парт. 5 Управни трошкови 
Поз. 6 Штампап.е телефонског имеиика   итд., повеЈшти   са Дип. 20.000.— 

По парт. 7 Преиос поште: 
llo.i. 1 Пренос поште возовииа нтд.,   иовеиати   са   .       ...     Дип. ЗОО.ООо— 



СТЕНОГРАФСКЕ БЕЛЕШКЕ 157 

ГЛАВА II — СПОЉНА   ПОШТАНСКО-ТЕЛЕГРАФСКА 
СЛУЖБА 

Редовни расходи 
A,   Лични   расходи 

По парт. 14 Уговорни поштари, повећати са  Дин. 105.500.— 
По парт. 15 Провизије и додаци итд., повећати са.   .   . Дин. 112.000.— 
По парт. 16 Награде: 
Поз. 1 Награде за ноћни рад и ванредну службу у поштама, 

телеграфима и телефонима повећати са  Дин. 650.000.— 

Б. Материјални  расходи 
По парт. Путни и селидбени трошковн: 
Поз. 1 Путни и подвозни трошкови итд, 

пнвећати  са Дин.   100.000.— 
Поз. 2 Селидбени трошкови повећати са   Дин.   100.000.— Дин. 200.000.— 

По парт. 18 Управни трошкови: 
Поз. 2 Оправка зграда и просторија, повећати са .    .    .    . Дин. 200.000.— 

По парт. 22 Материјалпе п*)требе т. т. службу: 
Поз, 1 Набавке и оправке  т. т. постројења  итд. повећати 

са Дин.   500.000.— 
Поз. 2 Трошкови за радну снагу итд, по- 

већати са    Дин.  500 000.— Дин. 1,000.000,— 

Ванредни расходи 
По рарт. 25 Текст партије мења се и гласи: Високо-фре 

квентни уређа j ca једним и три канала на главним 
телефонским правцнма ва омогућавање и побољ- 
niaii.e међународног и унутра'ињег телефонског 
саобраћаја и повећати са  Дин. 2,325.000.— 

Свега   прив.   предувејјв   повећати  са Дин. 21,991.011.- 
Укупно XI раздео   повећати са .    .    . Дин. 31,796.952 — 

XII РАВДЕО - МИНИСТАРСТВО  ПОЉОПРИВРЕДЕ 
АДМИНИСТРАЦИЈА 

ГЛАВА LXXXV11 МИНИСТАРСТВО 

Редови расходи 
Б.   Материјални  расходи 

По парт. 665 Струмии  расходи  за  аграрну  политику и 
кооперацију: 

Суапоз. 2 — Ме1)ународном  пол.опри- 
вредном ипституту итд. nonelia™ ca   Дин.    .42.532.— 

Додају се нове субпозиције, које гласе: 
Помоћ за проучавап.е привредних при- 

лика na  селу   и 11рикуп;|>ање   пода- 
така o аоме Ди11-  500-Ро0'_ 

rioMoh нашој задружној школи  .   .   .   Дин.   333.333.— 
IloMoh задружиим ревизиоиим савезима 

за ревизију задруга    Дин.  46О.О08.- Дин. 1,325.873.- 
По парт. 671 Трансиортни трошков;!: 

Исплата трапспортних  трошкона за   преселеп.е  насел>е- 
ника итд. повећати са  Д"11- 133.334,— 

По парт. 673 Трошкови за  снабдевање пијаће  воде на 
новим  насељпма у   Јужиим  крајевима и навод- 
ii.anaii.e Метохпје: 

Субпоз. 1 —• Истражнвање подземне воде итд. 11ове1шти 
c:i  Дин. 372.666.- 
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ГЛАВА LXXXV1II — ПОЉОПРИВРЕДНЕ ОГЛЕДНЕ 
И КОНТРОЛНЕ СТАНИЦЕ 

Редовни расходи 
Б. Материјални расходи 

По парт.680 Разнв натеријални расходи итд.: 
Поз. 42 Канцелариски и манипула- 

тивнитрошкови, остали текст 
позиције мења се и гласи: 
Опште канцеларијске потребе 
и набавка свих материјалних 
потреба за канцеларије и ла- 
бораторије, огрева,  осветле- 
ња, намештаја и др., набавка 
стручних   књига и часописа, 
штампањеиповез разних фор- 
мулара и књига, осигураше и 
оправка  зграда,  поштанско- 
телеграфски   и  телефонски 
трошкови Дин.   10.000.— 
Обрада огледног имања, радна 
снага и сви трошкови око се- 
лекције и манипулације са 
разним културним биљкама, 
набавка разног семена, ђубри- 
ва и воћних садница, вабав- 
ка справа, алата и њихове о- 
правке, исхранаилечење рад- 
не стоке и набавка и оправ- 
ка запрежног прибора и кола Дин. 26.666.— 

Закуп зграде и земљишта за 
огледна поља Дин.    3.334.— 

ГЛАВА ХС — БАНСКЕ  УПРАВЕ итд. 
Редовни расходи 

Б. Материјалнирасходи 
По парт. 687 Равни материјални расходи (путни, подвов- 

ни и управни трошкови): 
Поз. 8 Дневнице, путни и подвоз- 

ни трошкови чиновника и ко- 
мисија,   награде   итд., пове- 
ћати са Дин, 30.666.— 

Поз. 11 Дневнице, путни и подвоз- 
ни трошкови чиновника итд , 
повећати са Дин.  40.000.— 

Поз.   15 Дневнице, путни и подвоз- 
ни трошкови чиновника и ко- 
мисија итд., повећати са .    . Дин. 63.334.— 

Поз.  18 Дневнице, путни и подвоз- 
ни трошкови чиноввика и ко- • 
мисија за уређење беглучких 
и сличних односа; награде хо- 
норарних службеника за уре- 
1)е11.еовиходноса;исплата на- 
града среским делегатима и 
перовођама делегата који ре- 
шавају спорове no закону o 
беглучким   земл.ама у приој 
инстанцији   и   управни   тро- 
шкови делегата, повећати са Дин. 26.666.—        Дин.          160.6()6. 

Свега ДРЖ- админ., повећати са    .    . Цин. 199.839.^; 
ПРИВРЕДНЕ  УСТАНОВЕ 

ДРЖАВИА ПОЈВОПРИВРЕДНА ЗАКЛАДА 
Б. Материјални расходи 

По парт. 4 За унапређење свих грана пољопривреде: 
Поз. 2 За материјалне потребе путног наставника 

итд , у осмом реду иза ,,Скоп- 
љу"  додати:  ,,и Сплиту", и 
иовећати са Дин.  40.000.— 



СТЕНОГРАФСКЕ БЕЛЕШКЕ 159 

Поз. 3 Помоћ разним пољопривредним 
установама итд., у првом реду 
наслова позиције иза речи „по- 
љопривредним* додати и „за- 
дружним", a иза субпоз. четврте 
додати нову субпоз. која гласи: 

»Помоћ за даље уређење еноло- 
лошких станица, преправке и 
дограђивање зграда, уређење и 
одржавање лозних сортимената 
код  ових станица      

Став седми: „за уређење огледне- 
станице у Топчидеру итд. мења 
се и гласи     

За уређењеПољопривреднеоглед- 
не и контролне станице у Топ- 
чидеру      

Поз. 6 Помоћи државним   и   бановин- 
ским заводима итд  

Субпоз. 4 мења се  и гласи: 
„Помоћи за унапређење слатковод- 
ног рибарства, пчеларства и оста- 
лих ситних грана сточарства".    . 

Субпоз. 5 мења се и гласи: 
.Помоћи за организацију специјал- 

ннх курсева за унапређење сто- 
чарства"  

Субпоз. 6 мења се и гласи: 
„Помоћ за унапређење планинског 

пашљаштва и   ливадарства".    . 
Поз. 7 Помоћ банским управама за по- 

љопривредно   васпитање   итд., 
мења се  и  гласи:  

.noMoii банским управама за пољо 
привредно и задружно васпитаље" 

Поз. 9 Расходи за задругарство мења 
се и гласи:  

rioMoii главном задружном савезу 
за ревизију савеза и статистику 

FloMoii задружним ревизионим са 
везима за ревизију задруга . 

Помо!) задругама и задружним са 
везима заподизање домоваидру 
гих потребних зграда као и no 
MoiiH за режијске трошкове тих 
установа   

I IOMOII задружнимсавезимаизадру 
гама у циљу унапре^ења произ 
водње и уновчења земљораднич 
ких производа       

Помоћ за проучаваи^е задругарства 
у вези са задружном производ 
ihOM и продајом у земљи   и na 
страии       

FloMoii за пропаганду, откуп и из 
дап.е задружних ки.ига, листова 
бротура и летака    ,    .    .    . 

FloMoii задружних школама 
и целу позицију повећати са 

Дин.      300.000.— 

Дин. 

Дин. 

333.333. 

539.S92. 

Дин.    1,786.666. 

Дин. 

Дин. 

Дин. 
Дин. 

666.667.— 

66.667.— 

66.667. 
80.000.- 

Дин.    1,473.326.— Дин. 1,813.326.— 

По парт. 6 Опште потребе за унапређење пољопривреде 
no свим гранама Министарства пољопривреде: 

Поз. 1   За   изданап.е   и   ypel)eib3   гласпика   Мипистарства 
пољоприиреде итд, и noBelia™ ca Дии.   200.000.— 

Поз. 3 Трошкови и хонорари за изра- 
1)ива11>е  пол.опривредног плана, 
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за сређивање кредитних односа 
земљорадникаиземљорадничких 
задруга као и унапређење ко- 
ibapcTBa: награде за израђивање 
законских пројеката и правилни- 
ка и за вођење државне пољо- 
привредне закладе и повећати ća 

Поз. 5 IloMoh за приређивање курсева, 
изложби итд., и повећати са   . 

Поз. 6 flovioh централној управи Дунав- 
ског кола јахача и повеИати са 

Дин. 

Дин. 

Дин. 

166.666.— 

200.000.— 

66.666.— 
Свега привредне усганзве повећати са 
Укупно XII равдео, повећати са .   .   ■   . 

Дин. 633.332.— 
Дии. 2,446658-- 
Ц. н. 4.439 197. 

XIII РЛЗДЕО - МИНИСТДРСТВА ТРГОВИНЕ 
И ИНДУСТРИЈЕ 

ГЛАВА   ХС1 — МИНИСТАРСТВО 
Редовни расходи 

A.   Лични   расходи 
По парт. 688 Лнчне принадлежности: 
Поз. 1  Плате-пер. пов. и пол. додаци чиновника 

б) Чин. приправпици 
11 иових чин, приправника од којих 5 од   Vili   групе 

у 1 раз.  скупоће,   a   6   IX   групе   у   1   раз.   скуп- 
nohe Дин.       124 360.— 

Сем овога услед недоволЈНОг кре- 
дита, позицију повеКати са .    .    Дин.      260.000.— 

По парт: 694 Уаравни трошкови: 
Поз. 1  Канцелариски трошкови 

ј) Додати ново: За набавку челичних o о.мана o оста 
лог материјала и прибора у Индустријско-занат 
ском оделзеиЈу за вођеље индустријске статистике 
н израду катастра   

Ванредни расходи 
По парт. 703 Стручне потребе Упргве ва ваштиту имустрнјске 

својине, попећати са .   .                  
Ilo парт, 709a (нова) Мабавка справа и инструмснатв ва контролу 

мера  

ГЛАВЕ ХСП       ВАНСКЕ УПРАВЕ 
Редовни расходи 

A. Лични   расходи 
Ilo парт   710 Личпе принвддежности: 
Поз. 1 Плата — пер. поиишице и п vi. додацн  чиновника 

a)   Чиновници 
II Савска банска управа 

10) Контроле v.epe 

Место: „секретар чпжип.ер VI" ставити: „u, сскретар 
инжишер V'' 

б) Чиноннички   прииранници 
25 нових чиион. приираипика од којих 5 од Vll 

групе у I раз. cKyiiolie, 3 од Vili групе у II pas, 
скупоће, M од IX групе у I раз. CKynoiie и 3 од 
IX групе у П раз. CKynolie   .    .     Дип.      265.120.— 

Сем овога услед недонол.ног крс- 
днта, иозицију дрвећати c;1 •    •    •    Дии.      300.000,— 

Дим. S.120.— 
Иоз. 5 Додаци на скупоНу итд., пове. 

ћатиса   . Дин.      120.000. 
Укупно XIII paa.ito. iionchaTii ca 

Дин, 384.360,- 

Дин. 

Дин. 

Лии. 

200.000. 

60.000.— 

200.000.- 

Дии. 
Дин. 

685Л20 - 
1,5^9,18(1 1 
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XIV РАЗДЕО - МИНИСТАРСТВО ШУМА И РУДНИКА 

ГЛАВА 1 — МИНИСТАРСТВО 
Редовни расходв 

A  Лични   расходи 
По царт. 1 Лнчне принадлежности: 
Поз. 1 Плате — пер. повишице и положај. додаци чинов- 

ника 
б) Чиновнички приправници 
II) Одељење за шумарство 

67 нових  чин.  приправника   од  VIII   групе: 32 у I раз 
скупоће   и   35 у II   раз.   скупоће  за  Дин,    747.400— 

Сем  овога,   услед  недовољног  кре- 
дита, позицију повећати са .   .   .   ■  Дин.    110.940—   Дин, 858.340,- 

Б.  Материјални   расходи 
По парт. 7.  Селидбени трошкови в дневнице    приликон  преме- 

штаја, повећати са        Д"8, 300.000.- 
По парт. 8  Путнв н подвовни трошкови и паушалв: 
Поз. 1 Путни   и   подвозни   трошкови   као и дневнице   за 

надзор и преглег шума итд., повећати са Дин- 250,000.- 
По парт. 9 Државн« парк „Топчвдер*: 
Поз. 6 (нова) За подизање и  оправку   управних и послов- 

них  зграда   за  потребе  држ.   парка  у Допчидеру"   R™- 400.000,- 
По парт. 10 Упрапнн трошковв: 

(за целу шумарску струку) 
Поз.   1   Канцеларијски  и  манипулативни  тоошкови, пове-    „ 

ћати са     .     Дин- 53,600,- 
По парт   12 Мења се и гласи: 

Попрапке в адаптирање палате Мннистарстиа шуна и pv- 
днвка в одржавање нове вграде Дирекцнје у „Бања Луцн 

Долати нову пету субпозицију која гласи: 
,3a оправку и адаптирање палате Министарства шума 
и рудника, у којој су смештени и ресори: пољо- 
привреде,  трговине и индустрије,  yHyTpamibHX no-    „ чппппп 
слова као и Центрзлни пресбиро '^ин■ JUU.UuU.- 

По парт. 21   Подввање в оправка, вадржавање  аграда, путева и     „ .^.   ^ _ _ 
става, вврада планова втд., повећатн са ,^т' U.UUU,- 

По парт. 22 Трошкови експлоатацвје шуна: 
Отсек за експлоатацију шума: 
Дирекције шума у: Алексинцу, Скопљу и Чачку: 

Поз, 1 Трошкови обележавања rope за 
продају,  проређивање, трошкови 
лицитације итд, повећати са    .    . 

Поз 2 Наднице радника  упослених код 
обележавања горе итд,, noBeharH ca 

Поз. 3 Експлоатација споредних шумскик 
производа, оме1)ашивање и премер 
паш11>ака итд., повећати са   .   .   . 

По парт. 24 Трошковв господарства државне жељевввце 
.Усора — Првбвнић': 

Додати нову субпозицију под е) која гласи: 
е) Довођење у исправно стање ropiber и доњег строја, 
набавка материјала, локомотива и др, исплата надница 
и путних  трошкова Дин-        1,000,000,— 

По парт. 26 Дврекција шуиа Загреб, Ввнковив в Сушан: 
Поз 1 Трошкови   обележапања горе  за  продају итд., по- 

већати  са Дин.    10.000.— 
Поч. 2 Наднице радника и дневничара 

при овом послу, noBehaTH ca   .   .   .   Дин.   4.880.—   Дин. Н.880.-' 
По пврт. 29 Трошкопв ловарства: 
Поз. 10 За издржавање и уређеше уметне 

фазанерије итд, повеНати са   ,   ,   ,   Дин- 50,000,^ 

.   Дин. 5.700.— 

.   Дин. 5.800.— 

.   Дин. 6.900.- Дин. 18.400, 
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Поз. 11 Чланарина интерационалном ло- 
вачком Конгресу итд., повећати са      Дин.   6.000.—   Дин- 56.000.— 

По парт. 33 Пошумљавање и уређење: 
Поз. 1 Национални парк „Авала" 

Б.  Материјални  издаци 
Додати нову пету субпоз. која гласи: 
Оправка државћог хотела на Авали, комплетирање 

направа на постојећим уређајима sa осветљење и 
добаву воде у вези са подизањем споменика „Не- 
знаном Јунаку", за исплату радничких надница, 
израду пројеката и накнаду путних трошкова   .   .   Дин, 600.000.— 

ГЛАВА II — БАНСКЕ УПРАВЕ 
Редовни расходи 

Б. Материјални  расходи 
По парт. 37 Селидбене трошкове шумарских службеннка бавскнх n   nn 

управа,  повећатв   са  Дин, 100,000.— 
По парт. 41 Трошкови око уређења бујица и нелиорација: 
Поз. 3 Уређењз,   наставак   започетих допуна (§ 26 Закона 

0 уређењу бујица) итд., повећати  Дин. 300.000.— 

Ванредни расходи 
По парт. 44a (нова) Ha све лвчне и материјалне ивдатке око уво) 

ђења у живот Закона o унутрашњој управи, Закона o на- 
виву и подели Краљеввне ва управна подручЈа, Вакова o 
банскоЈ   упрачв Дин. 600.000.— 

ГЛАВА III — РУДНИЦИ 
Редоввв расходи 

A.   Лични   расходи 
По парт. 45 Лнчве прввадлежноств: 

Поз. 1 Плате — периодске повишице и положајни додаци 
чиновника 

1 ОдељепЈе за рударство и спол>на служба 
a) чиновници 

место: ,4 инспектора итд., ставити: „4 инспектора IV/1" 
место:   „6   виших   саветника   итд.",   ставити:  „7 виших 
саветника: 2-IV/l, l-IV/2-1 и 4-lV/2u 

место:   ,8   виших   секретара   итд.", ставити: „9 виших 
секретара: 5-VI-l и 4-VI" 

место:   „3   секретара   VII"   ставити:  ;,5 секретара VII" 
место: ,.виши пристав VII", ставити: .,2 виша пристава VII" 
место: „помоћни   секретар   итд.",   станити:   „3 noMoluia 
секретара:  1-VIII-l и. 2-VII1" 

место: 12 архипских чиновника итд.", ставит: ,,29 прхив- 
ских чиновника: 2-VII, 1-VlII-l, 3-VIII, 1-1Х-1, 6-1Х и 6-Х" 

б) Чиновнички приправници 
меи.а  се и гласи: 

1 Одел.ење за рударство и спол>11а служба 
2 чиновничка   приправника   од   VIII   групе:  1 у I разр 

CKyiioiie 1 у II разред скупоће 
3 чиновн.   приправника   од   IX   групе у I раз. cKynoIie 
3 чпнови.   приправника   од X групе у I pasp. скупо1|с 

II) Дирекција   државних   рударских   продузећа и рудннцн 
a) Чипонници 

мссто:   „3   рударска  киспектора   IV/1",   стлвити: 4 |iy- 
дарска инспектора IV/l" 

место:   ,,3   рударска   виша   с;)ветника   lV/2" ст.тнти: 
„4 рударска випп сапетинка IV/2" 

место:   ,,,ч8   инжи11>ера   итд.",   ставити:   „42 инжнп.ера; 
1-VII-l.  11-VII и 30-VIII" 

мссто:    ,,30    рачунских    чиновника    нтд",    ставити: 
„84    рачунека    чиновника;    4-VI1-1,    8-V1I,    2-V1II-I. 

7-VIII. ^1X1 и 8-1Х" 
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место: „32 техничка чиновника",   ставити:, ,36 техничких 
чиновникаг 2-V, 2-VI-2, 1-VI-l, l-VI, 8-VII, 6-VIII, 5-1Х-1, 
4-1Х  и 7-Х'4 

место:   „30   административних   и   архивских  чиновника 
итд.", ставити: ,,33   административна и архивска   чииов- 

ника: 4-V11, 1-V1II, 8-1Х-1, б-ЈХ, 4-Х-1 и 10-Х" 

б) Чиновнички приправници 
меша се и гаси: 
20 чин. приправника од VIII групе,: 6 у I раз.   скупоће, 

3 у II раз. скупоће, 11 у III раз. скупоће; 
25 чин. приправника од IX групе:  5 у   I   раз.   скупоће, 

6 у II раз. скупоће, 14 у III раз. скупоће; 
34 чин. приправника од X групе: 3 у I раз, скупоће, 

11 у II раз, скупоће, 20 у III раз. скупоће. 
Поз. 2 Плате — пер. повишице званичника 

II) Дирекција држ. рударских предузећа и рудници 
15 (нових званичника: 10-1   и  5-II   .   Дин.   65.600.— 

Поз. 5 Додаци на скупоћу, повећати са 
I) Одељење за рударство и спољна 

служба 
a) Чиновника лични   ^. Дин.   93.000.— 

II) Дирекција држ. рударских предузећа 
и рудници 

а) Чиновника, лични Дин.    77.800.— 
б) Званичника, личних Дин.   61.200.— 

породични     ....    Дин.   67.200.- 
Дин. 299.200.-~- Дин. . 364.800.- 

Б.   Материјални   расходи 
По парт  50  Путнн,   подвовви   и   селвдбени   трошкови,   повећати 

са  Дин. 100.000.— 
По пврт. 52 Режијски трошкови и наднице радника: 

а) Истраживања и бушења, као и набавка и пренос 
алата и материјала и школских учила, повећати 
са        Дин.    35.000.— 

б) Наднице радника, повећати са    .    .    Дин.    40.000.— Дин. 75.000.— 
По парт. 53 Прсметнн трошкова државног рударства; 
Поз. 5  Техничке и   прометне   новоградње   итд..   повећати 

са         Дин. 670.000.— 
Вавредни расхоли 

По парт. 55 Монтажа в допуна машина и вграде ва машиве: 
Пом. 1 Монтажа, допуна маижна итд. 

a) Монтпжа и допуна машина итд., 
повећати са Дин.   500,000.— 

Поз. 2 Зграде за машине 
a) Зграде и земл>иште за машине 

итд, попећати са Дин.   500.000—        Дин. 1,000.000.— 
Укупно XIV равдео, пове»,ао са Дни. 7,211.020.— 

XV РАЗЦЕО - МИНПСТАРСТВО СОЦИЈАЛНЕ 
ПОЛИТИКЕ И НАРОДНОГ 8ДРАВЉА 
ГЛАВА XCIV — МИНИСТАРСТВО 

Гсдоивн расходи 
A.    Лични    расходи 

lio парт. 726 Лвчне привадлежвости: 
Поз. 1 Плате — периодске повишице и положајни додаци 

чииовника 
a) Чиновници 

Место: „8'саветникл   7-IV/2 и I-V", ставити  „8 саве- 
тника IV^" 

Поз, 5 Додаци на скупоИу, повећаги са 
a) чиновничкв лични   »   .   i   r   Днн.  600;O00,-r 
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По парт. 728 Спецнјалне награде: 
Поз, 4 По § 67 инвалидског закона итд. на крају текста 

додати: „и за материјалне расходе" и noBeiiaiH 
ca  Дин. 130.000.— 

Ванредни расходи 
По парт. 740a (нова) За иввођеље водоводних и каналивационих 

радова, као в радова на појачању електричних постројења 
и набавку нафте ва исте при болници ва душевне бо- 
лести  у  Топоници  

По парт. 7406 (нова) За унутрашњу инсталацију, намештај и рубље 
у вградн Дечјег опоравилишта у Бањи Ковиљачи   .... 

По парт. 740в [иовв) За отплату аајиа од Дин, 922.С0О на иие откупа 
Еиглеско-југословенске болнице у Београду    .   .   .   .   .   . 

Дин. 

Дин. 
Укупно   XV   равдео.    повећати  са Дин. 

200.000 

125.061. 
1,255.061»- 

XVII РАЗДЕО - БУЏЕТСКИ РЕЗЕРВНИ КРЕДИТИ 

ГЛАВА CV — БУЏЕТСКИ РЕЗЕРВНИ КРЕДИТИ 

Редовни расходи 

По парг 814 Кредит sa  ведовољно  предвиђене  расходе fno чл. 27 
Закона o  државном   рачуноводству  свмо  за   матсријалне 
расходе), повећати са  

По   парт.   815   Кредит   sa   ванредне   државнс   потребе   fno   чл.  29 
Закона o државном рачумонодстну). повећати   са     .    .   .   ■ 

По парт. 816   Ha   ситне   потребе    no чл.   28   Закона   o државнон 
,рачувоводству). повећати са      

Дин. 

Дин. 

Дин. 
Унупно XVII раздео, повећати са Лин. 

12,000.000.— 

2,500.000.— 

500.000.— 
15,000 000- 

I раздео 
III ii 

IV 19 

V И 
VI >> 

VII >) 
VIII )) 

IX n 
X 

XI ,» 
XII )' 

XIII ,, 
XIV )> 
XV u 

XViI l> 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

Врховна државна управа     ,  Дин. 2,601.904.- 
Државни   дугови  Дин. 34,117.307.- 
Министарство правде  Дин. 1,585.000.- 
Министпрство просвете  Дин. 34,477.406.- 
Мииистарство ипостраних послова   .... Дин. 4,078.694.- 
Министарство унутрашњих  послова .... Дин. 2,319.284.- 
Министарство финаисија  Дин. 42,201.840,- 
Миписгарство  иојске и морнарице    .... Дин. 56,837.064. 
Миннстарство rpaljeamia  Дип. 2,568.139.- 
Министарстно cao6pahaja  Дии. 31,796 952.- 
Министарстио полЈОпривреде  Дии. 4,439.197.- 
Мивистарство  трговине и индустрије    .    .    . Дин. 1,529.480.- 
Министарство шума   и рудпика  Дии. 7,211.020.- 
Мип. социјалне   полшике  и народ.   здравља Дип. 1,255.061." 
Г)у1,1етски кредити  Дин. 15,000.000.- 

Унупио расходи. попсћати са       Днн. 242.018 344. 

В. Д.РЖАВ11И ПРИХОДИ 
II РАЗДЕО - ПОСРЕДНН ПОРЕЗН 

ГЛАВА IV — TPOIIIAPUliA 

Редоини приходи 
По парт. 5 Наплата трошврине: 

IIo:i. 1 Текст позиције Meii>a се и гласи: 
Ha: mehep, каву, пиво, вино, ракију, ликере, коњак, 

рум, скстрактс, ссеицију, еТорска ул>а) електрично 
осветлеч.е, плин sa осветлсп.е, електричну струју, 
алкохол, квасац, одогау киселину» цеиеат, хидраули- 
чки креч, бензин и мешавину, плинско ул>е, y,i.a и 
масти за^подмазивање. 
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§  3 

Примају се на знање и одобравају одлуке Министарског савета, којима 
су за буџетски пери-од од 1 априла до 31 јула 1935 одобрени следећи накнадни 
и ванредни кредити: 

1 РАЗДЕО - ВРХОВНА   ДРЖАВНА   УПРАВА 

ГЛАВА la — КРАЉЕВСКО НАМЕСНИШТВО 

Редовни расходи 

A. Лични   расходи 

По парт.   За  (нова)   Накнаде  Краљевском  Намесништву, сходно 
чл. 49 Устава: Решењем Мннистарског савета бр. 3210/VI1 
од 5-IV 1935, одобрено          Дин. 600.000.— 

По парт. 36 (нова) Награде дневничарима (служитељи и дактило- 
графи): Решењеи  Министарског  савета  бр.  3210/VI1   од 
4-1V 1935 одобрено  Дин. 60.000.— 

Б.  Материјални  расходи 
По парт. Зв. (нова) Управнв трошкови: 
Поз. 1 Канцеларијски и манипулативни  трошкови 

Набавке и оправке намештаја,  канцелариј.   материјал; 
набавка  и  повез  књига,  часописа,  закона,   домаћих 
и   страних  листова,  службених   новина;   поштанско- 
телеграфски   и   телефонски   трошкови,   осветл:.ење, 
путни  трошкови  службеника  при  Краљев.  намесни- 
штву; набавке   одела   служитељима,   решељем   Мин. 
савета бр. 3210/VI1 од 5,IV-1934 ro- 
дине одобрено Дин.  270,000.— 

Поз. 2 Кирија, решењем Мин. савета бр. 
3210/V11 од 5 IV-1935 године одо- 
рено     Дин.        40.000.— дин> 310.000.— 

По парт. Зг (нова) Одржавање г утомобила Краљевских Намесника, 
решењеи   Министарског савета бр.  о210/од 5-1V-1935 год. 
одобрено  Дин. 72.192.— 

По парт. Зд (нова) Ванредне потребе (чл. 2'i Зак.  o држ. рачуне. 
водству, решењен Мин. савета ор. 3210/VII од 5-lV- 935 год. 
одобрено  Дин. 200.000.— 

ГЛАВА III - ПРЕТСЕДНИШТВО МИНИСТАРСКОГ 
САВЕТА 

Редовни расходи 

Б.  Материјални  расходи ^ 

По парт. 22 Ha ванредне трошкове и поверљиве циљеве (no Фин 
8вк. ea 1934/35), решењем Мин. савета Пов. бр. 90/УП од 
10-1V-1935 одобрено  Дин. 3,800.000,— 

Укуппо 1 раодео, повскати са  Дин 5.642.192.— 

IV РАЗДЕО - МИНИСТАРСТВО  ПРАВДЕ 

ГЛАВА XV - АПЕЛАЦИОНИ СУДОВИ У БЕОГРАДУ 
И СКОПЛјУ ИТД, 

Редовни  расходи 

A.   Лични   расходи 
По. пард. 86 Личне прннадлсжности; 
Поз. 1 Пдате — периодске повишице и положајни до- 

даци чицовника: Решеи.ем Мии. савета бр, 3100/V1I 
од 29-111-1935 одобрено sa 100 нових чиновпичких 
(судиј.) приправнича од Vili rp. од којих 20 у I. a 80 
у II раз. скупоће         Дин. 533,000,— 

Укупно   IV рандео, nouehuTH ca   ,   ,   .   .   ,   —       Дии ^530.000,— 
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V РАЗДЕО - МИНИСТАРСТВО  ПРОСВЕТЕ 

ГЛАВА XXXIX — МИНИСТАРСТВО 
Редовни расходи 

A.   Лични   расходи 
По парт. 198 За награде и ванредне радове: 
Поз. 1 Члановима главног просветног савета итд. 

Услед недовољног кредита ову позицију повећати са        Дин. 7.270.— 

ГЛАВА XL — АКАДЕМИЈЕ НАУКА 
Ванреднв расходи 

По парт 222 Ануитет ва аајам sa поднаање нове палате Југосло- 
вевске акаденије у Загребу (U рата). Нешењем Министар- 
ског савета бр. 3100/V11 од 29-Ш-1933 допуна полјгод. 
енуитета  Дин 99.66 Г.— 

ГЛАВА XLI — УНИВЕРСИТЕТИ 
Редовни расходн 

A. Лични   расходи 
По парт. 223 Личве принадлежностн 
Поз. 1 Плате — периодске повишице и положајни додаци 

чиновника 

a)   Чиновцици 
1 Университет у Београду 

2 нова ванредна професора 1V/I   .    Дин.        66,666.— 

б) Чиновнички   приправници 
1  Университет у Београду 

Решењем Министарског савета бр. 
3100/V11 од 29-111-1935,   одобрено 
10 нових  асистената-приправника 
од Vili групе у 1   разр.   скупоИе    Дин.        61.000.— 

Услед недовољног  кредита ову по- 
зицију повећати са     Дин.      340.000.— 

Дин.      467.666.— 

Поз. 5 Додаци на скупоћу 
I) Университет у Београду 

Решењем  Министарског  савета   бр. 
3I00/V1I од 29-1111935,   одобрено 
a) Чнновника, лични Дин.      200.000.— 

IV)  Уннверситет у Загребу 
Решењем Министарског   савета  бр. 

3100/V11 од 29-111-1935,   одобрено 
a) Чиновника, лични Дин.      200.000.- 

Услед, 11едо»ол>ног кредита ону по- 
зицију повећати са Дин.       35.000.— 

Дин.      435.000.— Дин. 902.666— 

По парт. 224 Награде контрактуалним чвновницина и дневничарима 
Поз 1 Университет у Београду 

Решењем Министарског  савета  бр. 
3100/V11 од 29.111-1935, одобрено 3 
нова контрактуална професора   .    Дип.      286 000.— 

Услед недовољног кредита оиу  по- 
зицију повеИати са __ДИН-        42.442.— 

Дин.      328.442.— 

Поз. 2 Факултет у Скопљу 
Услед недовољног кредита  повећа- 

ти са Дин. 3,150.— 
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Поз. 4 Универзитет у Загребу 
Решењем Министарског савета 
бр.   3100/V11   од  29-111-1935, 
одобрено услед недовољног 
кредита Дин.   30.000.— 

Поз. 5 Универзитет у Љубљани 
Решењем Министарског савета 
бр.   3100/V1I   од   29-111-1935, 
одобрено услед недовољног 
кредита Дин.     3.333.—        Дин. 364.925.— 

По парт. 225 Специјапнн додаци и награде: 
Поз. 1 Особене награде-додаци ректорима итд. 

I) Универзитет у  Београду    . Дин. 29.469.— 
Услед недовољног кредита ову 
позицију повећати са  .    .    . Дин. 136.033.— 

Дин. J 65.502.— 
Поз. 2 Награде од часа наставника итд., 

IV) Универзитет у Загребу 
Решењем Министарског савета 
бр.   3100/V11   од  29-1)1-1935, 
одобрено услед недовољног 
кредита  Дин. 56.000.-        Дин. 221.502 — 

Ванредни расходн 
По парт. 231 Университет у Београду; 
Поз. 1  Ануитет  за Технички  факултет (IV рата) 

допуна полугодишњег ануитета 
Решењем Министарског савета 
бр.   3100/V1I   од    29-111-1935 
одобрено Дин. 396.584.— 

Поз. 2 Ануитет за астрономску оп- 
серваторију (II рата) допуна 
полугодишљег ануитета 

Решењем Министарског савета 
бр. 3100/VII од 29-111-1935 о- 
добрено Дин. 166.667.—        Днн. 563.251.— 

По парт. 232 Университет у Загребу: 
Поз. 1 Куповина огледног добра „Максимир" итд. 

Решен.ем Мин. савета бр. 4091/VII од 15јуна 
1935 одобрено         Дии. 452.578.— 

ГЛАВА XLVI - СРЕДЊА НАСТАВА 
Редовни расходи 

A. Личнирасходи 
По парт. 256 Личне принадлежности: 
Поз. 1 Плате, периодске  повишице и положајни 

додаци чиновника 
6) Чиноинички приправпици 
Реше11,ем  Мин. савета бр.  3100/V1I од 29-111- 

1935  одобрено  за  356  нових   чиновничких 
приправника   (суплената)  од Vili  групе  од 
којих 181 у 1 a 175 у 11 разр. скупоће   .   .        Дин. 2,388.600,— 

По парт  258 Хонорари и награде: 
Решеи.ем Министарског санета бр. 3100^11 од 

29-111-1935 одобрено субмоз. 1 Хонорарних 
иаставника од часа итд »   •    •    • Дин. 250.000.— 

Ванредни расходи 
По парт. 266» (иовл) 8а доири1ен.е  гиинавијске вграде у 

Алексинцу 
Решењем  Мин. савета бр. 5653/V1 од 20-V1- 

1935 одобрено         Дин. 500.000.— 
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ГЛАВА XLVII — УЧИТЕЉСКЕ ШКОЛЕ 
Редовви расходи 

A. Лични  расходи 
По парт. 270 Награде контрактуалним чивовницина в 

двевввчарвма: 
Решењем Министарског савета бр. 3100/V1I од 

29 марта 1935 одобрено услед недовољног 
кредита         Дин. 16.000.— 

По парт. 271 Награде sa целу вемљу: 
Решењем Мивистарског савета бр. 3100/V1I од 

29 марта 1935 одобрено — Награде хоно- 
рарвих наставника од часа итд. услед недо- 
вољног кредита ,        Дцн. 10.000.— 

Вавредви расходи 
По парт. 275 Авувтет sa вајаи код Државне хивотекарве 

банке у оеограду итд,. довуна полугодишњег 
ануите1а 

Решењем Министарског савета бр. 3100/V1I од 
29 марта 1935 одобрено         Дин. 97.584.— 

ГЛАВА XLV1II — ГРАЂАНСКЕ ШКОЛЕ 
Редовви расходи 

A. Личви расходи 
По парт. 277 Личне принадлежноств: 
Поз. 1 Плате — периодске повишице в положајни 

додаци чиновника 
б) Чивовнички приправници 

Решењем Мин.   савета бр. 3100/VII од 29-III- 
1935   одобрево   за 100  нових чиновн.   при- 
правника од VIII групе од којих 5 у I, 63у 
II и 32 уШразр. скупоће. Дин. 1,454.866.— 

Решењем   Мин.   савета  бр. 
3100/VII од 29-111-1935   одо- 
брено уследнедовољног кре- 
дита  Дин.    616.666.—        Дин. 2,071.532.— 

ГЛАВА LIV — ОСНОВНА НАСТАВА И НАРОДНО 
~   ПРОСВЕЋИБАЊЕ 

Редовни расходи 
A. Лични расходи 

По парт. 297 Личне принадлежностн: 
Поз. 1 Плате-период.   повиш.   и   полож.   додаци 

чиновника 
б) Чиновнички   приправници 

Решељем  Мин.  савета бр. 3109/V1I од 29-III- 
1935 одобрено за 2000 нових чив. приправ- 
ника (учитеља) од IX групе у III разр. скупоће        дин> 'ЈбО.ООО.— 

По   парт.   298   Награде   контрактуалнин чиновницима и 
двевничарима: 

VII) Дунавска банска управа 
PemeibeM  Мин.  савета бр. 3100/V!I од 29-111- 

1935 одобрено за 60 нових контрактуалних 
учитеља         дин. '232.800.— 

ГЛАВА LVII — УМЕТИИЧКИ ЗАВОДИ 
Вавредки расходи 

По парт. 315 Субвенцвје и помоћи муоимкин школама. 
Поз. 10 Музичкој школи  друштва „Станкови1г'у 

Београду 
Решењем  Мин. савета бр. 3588/VII од 16-IV- 

1935 одобрено   .   .   т-         Дин. 55.000.— 
Укупно V равдео. повећати са     .   . Дин. 15,993.375. 
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VI РА8ДЕО - МИНИСТАРСТВО ИНОСТРАНИХ 
ПОСЛОВА 

ГЛАВА LVlll — МИНИСТАРСТВО 
Редовни расходи 

A. Лични   расходи 
По парт. 321 Исплата авунтета: 

a) Исплата ануитета Држ. хип. бан. за купљену зграду 
Министарства иностраних послова — допуна полуго- 
дишњег знуитета. Решењем Мин. савета бр.  3100/VII 
од 29-111-1935 одобрено '         Дин. 117.976.— 

Укупно VI равдео, повећати са  Дин. 117.9/6.— 

Vll РАЗДЕО - МИНИСТАРСТВО  УНУГРАШЊИХ 
ПОСЛОВА 

ГЛАВА LX — МИНИСТАРСТВО 
Вавредци  расходи 

По парт. 349a (нова) За набавку аутомобила ва Министра унутраш- 
њих послова 

PeujeibCM Мин. савета бр.   5631/V11  од  19.VI-1935  одо- 
брено  Дин. 300.000.— 

ГЛАВА LXI11 — УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА 
Редовни расходи 

Б.   Материјални    расходи 
По парт. 3 0 Управни трошкови: 

Поз 4 Набавка аутомобила, моторбицикла, мотор.  чамаца, 
бицикла итд. и на крају додати:  „као и  за  награду, 
шоферимаи 

Решеље  Мин.   савета  бр.  3100/VII  од  29-111-1935  одо- 
брено   .         Дин. 133.100.— 

Укупно Vll равдео, повећати са  Див. 433.100 - 

VIII РАЗДЕО -  МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА 
АДМИНИСТРАЦИЈА 

ГЛАВА LXV1 —  МИНИСТАРСТВО 

Редовни расходи 

A. Лични  расходи 
По парт. 383 Личне прввадлежвости: 

Поз. 1 Плате-периодске  повишице   и   положајни   додаци 
чиновника 

a)   Чиновници 

За 1 новог начелника 111/1 .   .   ,    Дин.        34.600.— 

б) Чиповнички   приправници 

За 10нових чиповничких приправни- rn orvM n„u »? nnn 
ка од IX групе у 1 разреду cKvnohe    Дин.        52.800.-        Дин. 87.000.- 

По парт. 386 КавцсларвЈски трошкови, штампа и остале потребе; 

Поз. 5 Одел.счј.е катастра и  државних  добара  (са  новим 
премером)       Дин. 1,000.000 — 
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ГЛАВА LXV1I - ДРЖАВНА   ПРАВОБРАНИОШТВА 

Редовни расходн 
A. Лични   расходи 

По парт. 393 Личне принадлежности: 
Поз. 1   Плате-периодске  повишице   и   положајни  додаци 

чиновника 
После: ,6) Чиновнички приправници'' унети под: 

„в) Нови службеници" 

I) Врховно државно правобраниоштво 
Врховни државни   правобранилац 

11/2  Дин. 24.800.— 
Заменик Врховног државног пра- 
вобраниоца 111/2  Дин. 18.880.— 

Виши саветник I1I/2  Дии. 18.880.— 
Саветник IV/2  Дин. 10.680.— 
Виши секретар V/2  Дин. 9.000.— 
Секретар VI  Дин. 7.200.— 
2 пристава: 1-V11 и  l-VUI    .    .    . Дин. 10.120,— 
Књиговођа VIII  Дин. 4.500.— 
Архивар VIII  Дин. 4.520.— 

II) Државно правобраниоштво Скопље 
Државни правобранилац 111/2 .    . Дин. 18.880.- 
Виши секретар V  Дин. 9.000.— 
2 пристава: 1-VII и Vili    .... Дин. 10.120.— 
ApxHBapVlII  Дин. 4.520.— 
2 чиновничка приправника од VIII 
групе у I разреду скупоће    .   . Дин.        12.200.— 

Дин. 163.320,— 
Поз. 3 Платепериодске повишице слу- 

житеља 
Врховно државно  правобраниоштво 
Служитељ И-З  Дин. 1700.— 
Државно правобраниоштво   Скопље 
Служитељ 1-2  Дин.        2.180,— 

Дин, 3,880,— 
Поз. 4   Разлика   принадлежности   no 

§ 259 Чиновничког закона 
Врховног   државног    правобрани 
оштва  Дин. 4,000,— 
Држав. правобраниоштво СкоплЈе Дин. 600.— 

Дин. 4.600.— 
Поз. 5 Додаци на скупоћу 

Чиновника, лични  Дин.        41.380.— 
породични  Дин.        19.584.— 

Дин.        60.964.- ди11 232.764.- 
По март  394 Награде контрактувлнвн  чинов- 

ницина и дневнвчарина: 
Врховно државно   правобраниоштно 
3 дневничара Дин.   12.000.— 
Државно правобраниоштно  Скопл>е    Дин.        12.000.— д,,,, 24 000 — 

Ло парт. 394a (нова) Награда Правном одбору 
Врховног државног  правобраниоштву Дин. 21.600.  

По парт. 395  Путни,   подвовни   н   селндбени 
трошкови 
Врховно државно  правобраниоштво Дин. 3.332.— 
Државно правобраниоштно  Скопље Дин. 11.000.—        Дин. 14.332.— 

цо парт. 396 Управни трошкови: 
Поз. 1 Канцеларијски трошковм .   .   . Дин. 82.400 — 
Поз. 2 Кирије  дин. 12.800.- 
Поз. 3 Огрев и осветљење  Дин. 2.800.— 
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Поз.   4   Обрасци,   штампа,  службене 
новине,   набавка   стручних   кши- 
га за библиотеку   као и  набавка 

библиотеке дин.        83.032.- 
Поз   5 Заступнички и судбени трошко- 

ви ИТЛ- Дин. 4.220.- Дин. 185.252 

ГЛАВА LXVIH — ФИНАНСИЈСКЕ ДИРЕКЦИЈЕ 

Редовнв расходн 

A. Лични   расходи 
По парг. 397 Личне првнадлежвости: 
Поз. 1   Плате — периодске   повишице 

и положајни   додаци   чиновника 
б) чиновнички привравници 

За 112 нових   чиновничких  припра- 
вника од којих 90 од, Vili  групе 
у I разреду скупоће и 22 IX групе 
у I разреду скупоће Дин.       665.160,— 

Предњи   кредвти   одобренв    решењен 
Мвн. савета бр. 3100/VII од 29-111-1935. 

Решењем Мин. савета  бр.   5009/VII 
од 26-VI-1935 одобрено ....    Дин.       120.000.— 

Поз 5 Додаци на скупоћу 
Услед   недовоЛ)Ног   кредита,  пове. 

ћати са Дин. 
По  решењу  Министар.   савета   бр. 

5909/VII од   26-VI-1935  одобрено 

Поз. 6 Додатак на укрцавање службе- 
ника поморске фин. контроле итд. 

Решељем Мин. савета   бр.   5909/V11 
од 26-VI-1935 одобрено      ■   .   . 

Укупно Vili равдео, повећатв са 

!Х РА8ДЕ0 - МИНИСТАРСТВО ВОЈСКЕ 
И МОРНАРИЦЕ 

ГЛАВА  LXIX -- ВОЈСКА 

Ванреднв расходв 

По  парт. 432 По В11ЖИВ>ерско-техввчкоЈ струци: 
Поз. 2 Подизање нових и довршеи.е започетшс војно 

државних грађевина итд. 
PeuieihCM Мин. савета I Ion. бр. 152/VI1 од20 јуна 

1936 одобремо  Дин. 1,800.000.— 

ГЛАВА LXX - МОРНАРИЦА 

Редовнв расходв 

A.    Лични    расходи 
По парт. 438 Специјални додаци: 
Поз. 5 Додаци на укрцавап.е на бродоиима у дома- 

IIHM и страним водама итд. 
Решење Мин. савета бр. 3100/VII од 29-111-1935 

одобрено  Дин. 230.000.- 
Укупво IX равдео, пове>1ати са .....■■•   .    Двв. 2.бЗ(Ш)0-— 

Дин. 785.160.— 

Дин. 

i    Дин. 

700.000,— 

340 000.— 
Дин. 1,040.000,— 

Дин. 50.000.-    Дин. 50.000. 
       Двв. 3,440508. 
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X РАЗДЕО - МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНА 

ГЛАВА LXXI1 — МИНИСТАРСТВО 

Редовнв  расходи 

В. Материјални   расходи 
По парт. 496 Трошкови теренских технич. секција аа путове и мостове: 
Поз. 1 Претходни   радови и   израда   пројеката   за   путове 

и  мостове  Решењем   Мин.   савета   бр.   3100;VII   од 
29-111-1935 одобрено  ДН: 400.000.— 

Укупно X равдео, повећати са   .   Дин. 400000 — 

XI РАЗДЕО - МИНИСГАРСТВО САОБРАЋАЈА 

АДМИНИСГРАЦИЈА 

ГЛАВА LXXXV — ДИРЕКЦИЈА ПОМОРСКОГ 

САОБРАЋАЈА 

Редовни расходи 

Б.   Материјални    расходи 

По парт. 640   Путнв,   подвозни в   селвдбеви 
трошкови и путни паушали: 

Поз. 1   Путни   подвозни   трошкови   и 
путни паушали  • Дин- 56.667.— 

По парт. 642 Материјал в наднице »a- одржа 
вање помор. саобраћаја и саобра- 
ћајних установа: 

Поз. 1 Материјал   за   вожњу   и  одрж 
пароброда, бродица, машина итд.        Дин. 420.000.— 

Поз. 2  Оправке,   набавке,   одржавање 
и принова бродова, бродица итд. Дин. 445.313.— Дин. 665,313.— 

i 
По   парт.   643   Одржавање   и   обнова  лука 

приставишта, мостова и вграда: 

Поз. 1 У секцији Сушак  Дин. 278.467.-*- 
Поз. 2 У Секцији Шибеник      .... Дин. 241.800.— 
Поз. 3 У Секцији Сплит  Дин. 244.G67.— 
Поз. 4 У Секцији Дубровник      .    .    . Дип 210.134.— 
Поз. 5 Одржавање   објеката   и   теле- 

фонске линије на Неретви Дин. 95.000.—        Дин. 1,065.068.— 

Све ово одобрено решењем Мин. 
савета бр. 3100/VI1 од 20 марта 
1935 

ГЛАВА LXXXVI — ОДЕЉЕЊЕ ЗА ГРАЂЕЊЕ 

ЖЕЛЕЗНИЦА 

Ванредни расходи 
По парт. 855 Грађење пруга no уговорина са предуоећима итд. 

Поз.  Обавезе no закл.учемим уговорима за финансираи.е и 
rpaljeibe пруга итд. 

в) За пругу Београд—Панчеио  итд. 
Решењем Мин. савета бр. 31U0/V11 од 29-111-1635 

одобрено н.    .            Дин. 
Спега вдмнннстрцција, понсћатн са   Днн. 4287 (Ж4^: 
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ПРИВРЕДНЕ УСТАНОВЕ 

I Желевничка и речна служба 

a) УПРАВА ДРЖАВНИХ ЖЕЛЕЗНИЦА 

Редовни расходи 
Б. Материјални расходи 

По парт. 8 Материјални трошкови гра- 
ђевинске службе: 

Поз. 4 Одржавање доњег строја 
Субпоз. 1 — наднице и попут- 

нине раденика ..... Дин. 1,300.000,— 
Поз. 5 Одржавање горшег строја 

a) Наднице и попутнине ра- 
деника Дин. 6,000.000.— 

Поз. 6 Одржавање зграда 
a) Радна   снага   са  попутни- 

ном раденика ...)..  Дин. 500.000.— 
Поз. 7 Одржавање телеграфско- 

телефонских  и  сигурнос- 
них постројења    .... 

a) Наднице и попутнине   ра- 
деника Дин.    600.000.—        Дин. 8,400.000.— 

По парт. 10    тписи; 
I) Ануитети 

a) VI рата на зајам од 
175,000.000.— Д1 нара за 25 
година код Државне хипо- 
текарне банке итд. .   .   . Дин. 3,578.344.— 

II) Обавезе  no уговорима за 
исплату  бонова  за прим- 
љени материјал   .   .   .   . Дин. 4,677.260.—        Дин. 8,255.604.— 

Све ово одобрено   решењем   Мин. савета Бр. 
3100/VII од 29-111-1935. 

II Поштанско-телеграф.-телефон. служва 

ГЛАВА I — ПОШТАНСКО И ТЕЛЕГРАФ. 
ТЕЛЕФО! 1CKO ОДЕЛЕЊЕ 

Ванредни рвсхода 
По парт.   II« (нова)   За  набавку  рутоматских  централа 

апарата  и  осигурача  ва   Блед,   Бох, Бистрицу, 
Јесенице,   Радовл ицу и Лссце,   као и ва peuon- 
струкцију и проширење односних иремса: 

Решеи.ем Мин. савета бр. 3932/VII од l-V-1935 
одобрено  Дин. 2,250.000,- 

ГЛАВА II - СПОЈВИА ПОШТАИСКО-ТЕЛЕ- 
ГРАФСКА СЛУЖВА 

Иаирсдии расходи 
По парт. 24 Отплатп купл.еис пграде у Мачку (V рата — 

послсд,њв| — допуна цолугодишњег ануитета 
Peimii.cM   MUH.   савета бр. 3100/VII од 29-111- 

1935 одобрепо  Дин- 8.034,- 
По ппрт. 23 Високо фрсквентни уређаЈ итд. a ea нававку 

и инсталациЈу високо   фрсквснтних   yp«;l,aja оа 
проширење  мсђуградских и мс1,унвродник  вева 

Решен.ем  Мин.  савета бр. 3100/VI  од 29I1I- 
1935 одобрено         Дин.       2,650.000.— 

Смга прпир. предувс^а. понећатнса.   .          /Јин. 21.563.638- 

Укупно XI рппдео, попсћати са .   ■   .   . Дин.  25,880.686,— 
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XII РАЗДЕО МИНИСГАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ 
- АДМИНИСТРАЦИЈА - 

ГЛАВА LXXXVII — МИНИСТАРСТВО 

Редовни расходи 

Б. Материјални  расходи 

По парт. 664a (нова) За трошкове око одржавања вграде у којо] су 
сшештени Мивистарства: унутрашњих послова, шума и 
рудника, трговине и индустрије, пољопривреде и Цевтралви 
пресбнро (лични и натервјални расходн) 

По решењу Мин.  савета бр. 3100/VII од 29-111-1935 одо- 
брено         Дин. 453.900.— 

Укупно XII равдео, повећатв са  Двв. 453.900.— 

XIII РАЗДЕО - МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ И 
ИНДУСТРИЈЕ 

ГЛАВА ХС1   - МИНИСТАРСТВО 
Редовви расходв 

A. Лични расходи 
По парт. 6S8 Личве прннадлежности: 
Поз. 1   Плате-периодске   повишице   и   положајни   додаци 

чиновника 
б) Чиновнички приправници 
Решењем   Министарског   савета бр. 

3100/ViI   од   29-111-1935   одобрено 
11 нових чиновничких приправни- 
ка од којих 5 од VIII групе у I a 
6 од IX групе у I раз. скупоће  . Дин. 62.180.-- 

Сем овога,  услед недовољног  кре- 
дита, позицију повећати са .    .   . Дин. 130.000.—        Дии. 192.180.— 

По парт. 690 Специјалне награде: 

III Сред1ве стручне школе 
Поз. 7 Награде   изасланицима за одржавање  завршних  ис- 

пита код средњих и стручних школа у Краљевини 
Решењем Министарског савета бр. З100/У11од 29 111-1935 

одобрено   Дин. 26.667,— 

ГЛАВА ХСП — БАИСКЕ УПРАВЕ 
Редовви расходи 

A. Лични расходи 

По парт. 710 Лвчве прввадлежности: 
Поз. 1   Плате-периодске   повишице   и   положајни   додаци 

чиновника 
б) Чиновнички приправници 
Решеп.ем   Минчстарског   сапета бр. 

3100/VII од 29-111-1935 одобрено за 
25   чиновничких   приправника  од 
којих 5 од VIII у I, 3 од VIII и II, 
14 од IX у 1 и 3 од IX у 11 разр. 
скупоће Дин. 132.560.— 

Сем овога, услед  недоволЈИог   кре- 
дита, позицију повећати са .    .   . Дин. 150.000. 

Дин. 282.560.— 
Поз. 5 Додаци na скупоћу итд.   услед 

недовол>ног кредита прввћати»   . Дин.        ()0.соо.~       ^ц, 342.660.— 
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Б.   Материјални   расходи 
По парт. 716 Теорвјска и практична обука свих државнвх понор- 

сквх трговачквх акаденија в стројарске школе у Бакру ва 
школској лађв „Внла Велебша , као и одржавање и освгу- 
рање  лађе и  обнова  прибора в других  потреба ва вртој 

Решењем министарског  савета  бр.  3100/V1I  од 29-III- 
1935   одобрено  Дин.  375.733.— 

Укупво XIII раадео, повећатв са  ^ин- ^ 140- 

XIV РЛЗДЕО - МИНИСТАРСТВО ШУМА И РУДНИКА 

ГЛАВА I - МИНИСТАРСТВО 

Редовни расходн 

A.  Лични  расходи 

По парт. 1 Лвчне прввадлежности; 
Поз. 1 Плате — периодске повишице и положајни додаци 

чиновника 
б) Чиновнички приправници 
II) Оделзење за шумарство 

Решењем Мин. савета бр. 31000/VII 
од   20-111-1935   одобрено    за   17 
нових    чиновнички    приправника 
од VIII групе од којих 12 у I a 5 

у II разреду скупоће Дин. 98.700.— 
Решељем Мин. савета бр. 3179/VII 
од 4-V-1935 одобрено за 50 нових 
чиновничких припоавника од VIII 
групе   од  којих   20 у I a Зо у П 
разреду скупоће    ......    .   Дин.       206.250,—        дин 304.950..— 

По парт. 9а (нов>) 3« све трошкове  око видања  штале,  ковачке 
и столарске радионице, као и двају   маи.их   ставова   у др- 
жаввомпарку „Топчвдер" 

PemeibeM Мин.  савета   бр.   3100/VII од 29-111-1935 одо- 
брено Дин. 400.000- 

Укупно XIV равдео, повећатв са  Двв. 704.950 — 

XV   РАЗДЕО - МИНИСТАРСТВО СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ И НА- 
РОДНОГ ЗДРАВЉА 

ГЛАВА XCIV - МИНИСТАРСТВО 

Редовви расходи 

Л.   Лични   расход 

По парт. 7^8 Свецвјалве награде: 
Поз. 5 (нова) За рад na установљењу општих и специја- 

лних контролника уживалаца инвалиднине, инвалидске 
потпоре и иовчаие IIOMOIIH 

Решењем   Мин.   савета   бр.   3100/VII   ол  29-111-1985 

одобрено   Дин. 30.000.— 

Вавредни расходв 
По парт. 740a (ново) За набавку свих књига, фориулара. картона 

и др. потрсба ва установл.ење овшгвх в свецвјалних ков- 
тролнвка уживалаца   вивалвднине,  вввалвдске потпоре и 
новчане помоћи 

Решеп,ем   Мин.   савета   бр.    3100/VII   од   29-1111935 

одобрено Дин, 200.000.— 
Укупно XV равдео, аовећати са   .       ■   •   •      •   ■ ^ин 230.000 ■ 
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XV'I РАЗДЕО - БУЏЕТСКИ РЕЗЕРВНИ КРЕДИТИ 

ГЛАВА CV — ВУЏЕТСКИ  КРЕДИТИ 

Редовни  расходи 
По парт. 814 Кредит sa недовољно предвиђене расходе (no чл. 

27 Закона o државпом рачуноводству сано ва натеријалие 
расходе)       

По парт. 815 Кредит sa ванредне државне потребе (no чл. 29 За- 
кова o државнон рачуноводству)  

По парт. 816 Ha ситне потребе (no чл. 28 Закона o државном ра- 
чуноводству)  

Решењем  Мин.  савета  бр. 3100[VII  од 29-1111935 одо- 
брена су""ова повећања  

Укупно XVII равдео, повећати са  

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

1   раздео Врховна државна управа  
IV „       Министарство правде  
V „       Министарство  просвете  
VI „       Министарство иностраних   послова     
VII „       Министарство унутрашњих послова  
VIII „       Министарство финансија  
IX „       Министарство  војске и морнарице  
X „        Министарство граЈјевина  
XI „ Министарство саобраћаја  
XII „ Министарство  пољопривреде  
XIII „ Министарство трговине и индустрије   .... 
XIV „ Министарство   шума и рудника  
XV „ Министарство  социјалне полит. и нар. здравлга 
XVn „ Буџетски   резервни   кредита         

Укупно повећан.е ва период април—јули   .   . 

Дин. 8,000.000. 

Дин. 1,500,000. 

Дин. 500.000. 

Дин. 10,000.000. 

Лин. 5.042.192. 
Дин. 530.ОС0. 
Дин. 15,993,375. 
Дин. 117.976. 
Дин. 433.100. 
Дин. 3,440.508. 
Дин. 2.030.000. 
Дин. 400.000. 
Дин. 25.850.686. 
Дин, 453.900. 
Дин. 937.140. 
Дин. 704.950. 
Дин. 230.000. 
Дин. 10.000.000, 
Днн. 66.163.872- 

§4 

Примају се на знање и одобравају одлуке Министарског савета којима   су за буџе- 
тску;1934 35 одобрени следећи накнадни и ванредни кредити: 

I РАЗДЕО - ВРХОВНА ДРЖАВНА УПРАВА 

ГЛАВА la — КРАЉЕВСКО НАМЕСНИШТВО 
Редовни расходи 

A.   Лични   расходи 
По парт.'3а (нова) Накнаде Краљевском Наиесннштву сходшГчл 

49 Устава, no рсшеп.у Мннистарског савета бр. 321Q/VII 
од S-IV-1935, одобреноваврене од 11-Х-1934 до 31-IIM935 год. 

Б.   Материјални   расходи 
По парт. ов. (нова) Управви трошкови: 
Поз. 1 Канцелариски и манипулатисни трошкови. 

Набавка и оправка   памештаја   и  друге   капцеларијске 
потребе као и уре1)еи>е канцеларија,  поштанско теле- 
графске трошконе,   за огрев и ocee^beibe, за кирију, 
за набавку  одела  служитељима,  за путне   трошкове 
Крал>евског   Намесништва   н   особља  придодатог  му 
na службу. 

Решељем Министарског савета бр. 
цембра   1934  године,  одобрено 

По pemeii^ Мипистарског савета 
П    Шбр   1746JVII   од  25-11-1935  одо- 

брено   ,.,,,,,,,, 

10546|VII од 29 де- 
Дин.   520.000. 

Дин.    200,000 
Лин,   720,000. 

Дин, 849.999.60 
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Поз. 2 Кирије 
По решењу Министарског савета 

бр. 10546/VII од 29-Х11-1934 одо- 
брено Дин.        30.000,—        Дин. 750.000.— 

Парт. Зг (нова) Одржавања аутомобила Краљевских Намесннка Ре- 
шењем Министарског савета број I0546/V11 од 29 децеибра 
1934 год. одобрено  Дин. bO.000.— 

ГЛАВА III — ПРЕТСЕДНИШТВО МИНИСТАРСКОГ 
САВЕТА 

Редовни расходи 
Б.  Материјални   расходи 

По парт. 23 Иадеван.е публикацнја н подвтака у веиљв и инострап- 
ству у циљу обавештавања (no фннавсвскош вакону ва 
1931/35) — Решењем Мввистарског савета Пов.   6p.67/VII од 
2MIM935 одобрево "  Дии. 1,000.000.— 

Унупво I раадео, повећатв са  Двв. 2,659.999.60 

V РАЗДЕО - МИНИСТ/5 РСТВО ПРОСВЕТЕ 

ГЛАВА XXXIX — МИНИСТАРСТВО 
Наиреднн расходи 

По парт. 210 Субвевцвја, поноћв и дотацвје: 
Поз. 1 Дотација за покриће вишка расхода Народних   по- 

зоришта 
Решељем Министар. савета бр. 998/VII од 14-11-1935 одо- 

брено Народном   позоришту  у Београду  за  вршење 
издатака no   парт.   2    буџета    расхода   истог   позо- 
ришта Дин.      400.000.— 

Решењем Министарског   савета  бр. 
750/VII од 26-1-1935 одобрено Народ- 

ном гледалишту у   ЉублЈани   за 
вршење издатака no парт. 1 поз. 5 
буџет  расхода истог   гледалишта    Дин.      174.149,—        Дин. 574.149,— 

ГЛАВА XU - УНИВЕРЗИТЕТИ 

Редовнв расходв 

A. Лични  расходи 

По парт. 223 Личвс првнадлежности: 
Поз 1 Плата—периодске  повишице  и   положајни  додаци 

чиновника 

a)  Чиновници 
I) Университст у Београду 

Субпоз, 2 место: ,48 ванредних професора« стапити 
.50 ванредних професора" a у разирставап.у место: 
28-1VI1" ставити: „SO-IVjl", одобрено решеи.см Мини- 
старског самета бр. 750/VII од 26-1-1935 и суму пове- 
ћвти са Дин-      200.000.- 

Поз. 5 Додаци на скупоћу 
1) Унинерситет у Београду 
a) Чиновника, лимни 
Решсн.ем   Мииистарског санета   6р. nnsnm 

750/VII од 26-1-1935 одобрено     .    Дчн.      4U5.UUU.— 
IV) Унииерситет у Загребу 
a) Чиповника, личпи 
Решеп.ем Мииистарског  савета  ор. ллсппп 

750/VII од 26-1-1935   одобреио   .    Дин,      44&.UUU,— 
Дин.      850000.—        Дин. 1,050.000,- 
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По парт. 224 Награде контрак. чиновницима и днетичарииа: 

Поз. 1 Уинверситета у Београду 
Mecro: 16 контрак. професора,   ста- 

вити „19" 
Решењем Мии. савета бр, 750/VII од 

26 1-1935 одобрено Дин.      860.000 — 
Поз. 4 Университет у Загребу 
Услед недовољног кредита тога У- 

ниверситета, решењем Мин. савета 
бр. 750/VII од 26-1-1935 одобрено Дии. 90.000.— 

Поз. 5 Университет у Љубљани 
Услед недовољног кредита тога У- 

ниверситета, решењемМин. савета 
бр. 750/VII од 26-1-1935 одобрено    Дин. 10.000.— Дин. 

По парт. 225 Спецнјалнн додаци и награде: 
Поз. 2 Награде од часа наставника итд. 

IV) Университета у Загребу 
Услед недовољног кредита тога Университета, решељем 
Мин.саветабр. 750/VII од 26-1-1935 одобрено   ....        Дин. 

По парт. 229 Снабдевање књижница, института и семирара: 
Ооз. 1 Университета у Београду 

б) Филозофски факултет 
Субпоз. 9 За физиолошки   завод, решењем Мин. савета 

бр. 1696/VII од 25-11-1935 за потребе завода одобрено        Дин. 

Ванредни   расходи 
По парт 231a (нова) За адаптацију клиника и ннстнтута мсдецни- 

ског факултета Увиверситета у Београду, кво и ва снабде- 
вање вајвотребнвјим намештајем вових кливика, решењен 
Мвв. савета бр. 7 09/Vn од 18-M935 одобрено  Дин. 

ГЛАВА XLVI — СРЕДНБА  НАСТАВА 
Редовви расходи 

A.  Лични  расходи 
По парт. 258 Хонорарв и награде: 

Субпоз. 1 — Хонорних наставника игд., решењем   MbH 
савета бр. 750/VII од 26-1-1935 одобрено  Дин. 

171ABA XLVI1 — УЧИТЕЛоСКЕ ШКОЛЕ 
Редоввв расходи 

A.  Лични   расходи 
По парт. 270 Награде контрок  чиновницима и дневнвчарнна: 

Услед недовољног  кредита за  целу  партију,   решењем 
Мин. савета бр. 750/VII од 26-1-1935 одобрено    .    .   . Дцц. 

По парт. 271 Награде ва целу вемљу 
Услед недовољног кредита, решењем  Мин.   сапета   бр. 

750/VII од 26-11935 одобрено         Дин. 

960.000.- 

170.000.- 

70.000,— 

i.sgoooo.— 

750.000.— 

50,000.- 

30.000.- 

ГЛАВА XLVI1I — ГРАЂАНСКЕ ШКОЛЕ 

Редовви расходв 

A.  Лични  расходи 
По парт. 277 Лвчне принадлежвости: 

Поз, 1 Плате-периодског   повишице   и   положајии   додаци 
чиновиика 

Услед недовољног кредита целу позицију попећати, ре- 
шење Мии, санета бр, 750/VII од 26-1-Ш5   .   .   ,   . 

Укупно V раидсо, поиећати са . 
Лин. 1,850,000^ 
Дин. ti 894.149^; 
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VI РАЗДЕО — МИНИСТАРСТВО ИНОСГРАНИХ 

ПОСЛОВА 

ГЛАВА LV1II — МИНИСТАРСТВО 

Редовни расходи 

Б.   Материјални   расходи 

По парт. 325a (нова) За исплату накнаде школско) ва- 
дужбини Ненаца Краљевине Југославше у Цељу 
ва устуаљени . Цељски дом", решењен Мин. саве- 
та Пов. бр. 7/Vn од 10-1935 одобрено  Дин. 500.009.— 

Укупно^УТ равдео, повећати   са   . Дин. ЗОО-ОСКГ- 

VII РАЗДЕО - МИНИСТАРСТВО УНУГРАШЊИХ 
ПОСЛОВА 

ГЛАВА LX — МИНИСТАРСТВО 

Ванредни расходи 
По парт. 349a (новв) вв трошкове око  ивбора сенатора, 

решењен   Мин.   савета   бр.   452/VII   од 184 1935 
одобрено  Дин. 1,500.000.— 

По парт. 3496 (нова) За трошкове   око ивбора  народних 
посланика, решењен Мив. савета бр.   1244/V11 од 
8-II-1935 одобрено        Дин. 5,500.000.— 

ГЛАВА LX1I - ЖАНДАРМЕРИЈА 

Редовни расходи 

A.    Л и ч н п    расходи 
По парт. 355 Личне принадлежности: 
Поз. 2 Плате-периодске повишице и додатак на 

службу итд. 
Субпоз. 7 за 4 193 сталних, привремених и 

припремних жандарма редова и редова ка- 
дров.. као допуна недовољног кредита, 
решењем Мин. савета бр. 750/V1I од 26-1 1935 
одобрено  Дин. 735.000.— 

ГЛАВА LX11I - УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА 

Редовни расходи 
A.   Лични   расходи 

lio парт. 366 Специјвлни додацн: 

Субпоз. под в) — Додатак на службу no § 14 
Закона o полиц. изврш. службеницима итд., 
решењем Мин. савета бр. 750/V1I од 
26-1-1935 одобрено  Дин. 89.637.- 

Б.   Материјални   расходи 
lio парт. 370 Управни трошковв: 
Поз. 4 Набавка аутомобила, моторцикла, моторних 

чммаца, бицикла итд. и на крају додати „као 
и за  награде   шоферима",   решељем   Мин. 
савета Пов. бр. ЗбАЛ) од 12-11-1935 одобрено Дин. 700.000.— 

Укупно VII равдсо, повсћати са   . Дин. 8.524637- 

VIII РАЗДЕО - МИПИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА 

ГЛАВА LXVI  - МИНИСТАРСТВО 
Редовни расходи 

A.   Л и ч н и    p a с х o д и 
lio пврт. 388 Личнс принвдлежности: 
ПОВ. 1 Плате-периодске   повишице   и положаЈни 

додаци чиновника 
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a) Чиновници 
Субпоз. 3 Место: „6 начелника и т. д." ставити: „7 начел- 

ника: 1-II/2, 5-I1I/1", и 1I1I/2 решењем Мин. савета бр. 
750/У11од 26-1-1935 одобрено 

По парт. 385 Спецвјални трошкови: 
Поз. 2 Одељење држ.  рачуноводства 
Субпоз. 1 Награда sa рад члановима Одбора за оцену држ. 

набавака итд., решељем Мин. савета   бр. 1696 VII  од 
25-11-1935 одобрено                  Дин. 20.000,— 

ГЛАВА LXVII — ДРЖАВНА ПРАВОБРАНИОШТВА 
Редовни  расходн 

A.    Лични    расходи 
По парт. 393 Лвчне првнадлежвоств: 
Поз. 1   Плате-периодске    повишице   и   положајни   додаци 

чиновника 
a) Чиновници 

После поднаслова: „a) Чиновници" уметнути: „принад- 
лежности новог особља за два месеца фебруар—март 
1935 
I) Врховно државно правобраниоштво 
Врхов. држ. правобранилац II/2   .    .    Дин. 12.400.— 
Заменик врховног  државног  право- 
браниоца I1I/2 ........    Дин. 9.440.— 

Виши саветник I1I/2 Дин. 9.440.— 
Саветнвк 1V/2 Дид. 5.340.— 
Виши секретар V Дин. 4.500.— 
Секретар VI Дин. 3.600.— 
2 пристава: 1-V11 и 1-VII1     ....    Дни. 0.060,— 
KtbHroBolja VIII Дин. 2,260 — 
Архивар VIII Дин. 2.260.— 

П) Државно правобраниоштво—Скопље 
Државни правобранилац III/2   .    .    .     Дин 9.440.— 
Виши секретар V Дин 4.500.— 
2 пристава: 1-VI1 и 1-VII1    ....    Дин.' 5.060.— 
Архивар VUl Дин, 2.260.— 
2 чин. приправ. од VIII rp. у I раз- 

реду скупоће , Дин. 6100.— 
Дин. 81.660^ 

Поз. 3 Плате период, повиш. служитеља 
После „6   служитеља итд," дода- 

ти: „Приналежности особл>а за ме- 
сеце: фебруар-март 1935' 
Врховно државно   правобраниоштви 
Служител! 11-3 Дин. 850,— 
Државно правобранилиштво-Скопље 
Служитељ 1-2 Дин. 1.090.— 

Дин. 1.940.— 
Поз. 4 Разлика принадлежности no 

§ 259 Чиновничког закона 
Субпоз, 1 

Врховно државно прапобраниоштво      Дим. 2.000.— 
Државно правобр.-Скопље Дип, 3 00.  

Дин.      2.300.— 
Поз. 5 Додаци на скупоћу 

чиновника, лични     .... Дин.    20.600.— 
породични   .... ^н^_   ■'•'г!'2. 

Дин.    30.482.— д1п. 11G382 — 
По парт. 304 Награде контр. чин. и дневничарвма: 

После: „23 дневничара и т. д.," додати:  ..прнпадрежно- 
сти особл.а за месец: фебруар-март  1935" 

Врховио државио правоб|)а11иоштво 
3 дневничара д,,,,.   (..иои.— 
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Држ.  правобран, — Скопље 
3 дневничара     Дин. 6.000.—        Дин. 12.000.— 

По пврт. 394a (нова) Награде: 

Награде Правном одбору,   Врховно   државно   правобра- 
ниоштво  Дин. 3.300.— 

Б. Материјални  расходи 
По парт. 395 Путнв, подвовни и селидбени трошкови: 

Врховно државно  правобраниоштво    Дин. 1.666.— 
Државно правобран. — Скопље . Дин. 5.500.— Дин. 7.166.— 

По парт. 396 Управнн трошкови; 

Поз. 1 Канцелариски трошкови   .    .    . Дин.        41.200 — 
Поз. 2 Кирије  Дин. 4.000.— 
Поз. 3 Огрев и осветљење  Дин. 1.400.— 
Поз, 4 Обрасци, штампа, службене но- 

вине, набавка стручних   књига за 
библиотеку као и на^авка библи- 
отеке       Дин.        41.516,— 

Поз. 5 Заступнички и судбени трошко- 
ви итд  Дин. 2.110.—        Дин. 90.226.— 

Сви ови расходи одобрени су  решељем   Министарског 
савета Бр. 750/V11 од 26-1-Г935. 

ГЛАВА LXVII1 —  ФИНАНСИЈСКЕ ДИРЕКЦИЈЕ 
Редовни расходи 

A.  Личии  расходи 
По парт. 397 Лнчне принадлежности: 

Поз. 6 Додатак на укрцаиање службеника Поморске фи- 
нансијске контроле no § 12 Уредбе o финансијској 
контролн, одобрено, решењем Министарског савета 
бр. 2297/V1I од 20-1-1935 године    .    .    ,  Дин. 75.000— 

Укупно УШраадсо, noncliam ca  Дии. 324.074 — 

IX РАЗДЕО - МИНИСТАРСТВО ВОЈСКЕ И МОРНАРИЦЕ 

ГДАВА LX1X — ВОЈСКА 

Редовни расходи 

A,  Лични   расходи 
По парт. 404 Специјални додацн: 
Поз. 6 Додатак на  звање  војним   изасланнцима,   реше11.ем 

Мин. савста Пов. бр.  10/V11 од 2-I1-1935,   одобрено   . Дии. 45.000.— 
Укупио IX рандсо, попсНати са  Дин. 45.000 — 

XI РАЗДЕО - МИИИСТАРСГВО   САОВРАЋАЈА 

- ПРНВРЕДНЕ УСТАНОВЕ - 

I Железничкаи речна служба 

ДИРЕКЦИЈА РЕЧНЕ ПЛОВИДБЕ 
Редовни расходи 

A.   Л и ч н и   p a с х o д и 
По парт. 4 Иаграде и тантиЈене: 

Решен.ем Мин. савета бр. 750/V11 од 26-1-1935 одобреио        Дин. 40.000.— 
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II Поштанско-телегр. телефонска служба 
ГЛАВА I   —   ПОШТАНСКО   И   ТЕЛЕГРАФСКО-ТЕЛЕФОН- 

СКО   ОДЕЉЕЊЕ 
Редовнн расходи 

A. Лични    расходи 
По парт, 3 Поноћ поштанско-телеграфским чиновницима ради стру- 

чног усавршавања на страни и ивдржавање питомаца: 

Решењем мин. савета бр, 750/VII од 26 1-1935  одобрено        Дин. 10.000— 

ГЛАВА II —  СПОЉНА   ПОШТАНСКО-ТЕЛЕГРАФСКА 
СЛУЖБА 

Редовни  расходн 

A.  Лични  расходи 
По парт. 16 Награде: 
Поз. 1 Награде за ноћни рад и ванредну службу у пошта- 

ма, телеграфима и телефонима. 
Решењем Мин. савета бр.  750/VII   од  26   јануара   1935 

године одобрено Дин.      650.000.— 
Решењем Мин. савета бр. 2734/VII од 

21-111-1935 године  одобрено    .    .     Дин. .    200.000.— Дин. 850.000.— 

Ванредни расходи 
По парт, 25 Високо-фреквентнн уређај св три канала на главним 

телефонскам правцима ва омогућавање и побољшање ме- 
ђународног и транвитног телефонског саобраћаја 

Pemeibe мин. савета бр. 1696/V1I од 25-11-1935   .   .   ,   . 
Укупно XI равдео, повећати са 

Дин. 2,650.000.— 

Днн. 3550000- 

XIV РАЗДЕО - МИНИСТАРСТВО^ШУМА И РУДНИКА 

ГЛАВА I — МИНИСТАРСТВО 
Редовни расходн 

Б. Материјални   расходи 
По парт. 96 (нова) Материјални расходи ва одржавон.е аграда у 

којој су смештена Министарства: шума и рудника, пољо- 
привреде, унутрашњих послова, трговине и индустрнје и 
Централни пресбиро до крвја буџетске 1934/35 годинс: 

Решеп.е Министарског  савета Up. 10591/VII — 1934   од 
18-1-1935 одобрено  Дин. 

Укупно XIV раодсо, поие^ати cn Дин. 

400.000.- 

~ 400000^: 

XV РАВДЕО - МИНИСТАРСТВО СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИГИКЕ И 
НАРОДИОГ  ЗДРАВЉА 

ГЛАВА XC1V — МИНИСТАРСТВО 

Редоини расходи 

A.  Л и ч н и  p a с х o д и 

По парт. 728 Спсцијалне наградс: 

Поз. 2 Редовиим и ианредпим члаповима и стручиим ре- 
(јјереитима ГлАВВОГ санитетског санета, одобрепо pi'- 
шеп>е Мннистарског савета Бр, 750/Vli од 26 јануара 
1935 Дин.        30.000.— 



СТЕНОГРАФСКЕ БЕЛЕШКЕ 183 

XVII РЛЗДЕО -   БУЏЕТСКИ РЕЗЕРВНИ КРЕДИТИ 

ГЛАВА CV — БУЏЕТСКИ РЕЗЕРВНИ КРЕДИТИ 

Редовни расходи 
По парт. 814 Кредит ва недовољно предвиђене расходе (no чл. 27 

вак. o држ. рачуновод. само sa материјалне расходе 
Решељем   Мин.   савета   бр.   10547|УП-934   од 3-1-1935 
одобрено Дин.    15.000.000.— 

Решењем Мин.   савета бр. 2338|VI1 од 20-111-1935 
одобрено    .    .■ .    .    .    .    ...    .   Дин.     3.000.000.— Дин.                    18,000.000,— 

По парт. 815 Кредит за ванредне државне потребе(по чл. 29 вак- 
o држ. рачуноводству): • 

Решењем   Мин.   савета   број 1G547|VJI-1934 од 3-1-1935 
одобрено  Дин.                     2,000.000.— 

По парт. 816 Ha ситне потребе (no чл. 2  вак. одрж. рачуновдс1ву): 
Решењем Мин.   савета  број 2338|V1I од 20-111-1935 одо- 
брено   . •■   .   .   .        Дин. 500.000.— 

Укуино ХУИ раадео, повећати   са  Дин. 20,500.000.— 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

I Раздео — Врховна државна управа  Дин.'                   2,659.666.60 
V „     — Министарство просвете  Дин.                    6,894.149,— 
VI „ — Министарство иностраних послова .... Дин. 500.000.— 

VI1 „ — Министарство унутрашњих послова . . . Дин, 8,524.637.— 
Vili        ,      — Министарство финансија  Дин.                        324.074.— 

IX       „      — Министарстпо   војске и морнарице     .    .    . Дин.                          45,000.— 
XI        ,      — Министарство cao6paiiaja  Дин.                     3,550.000.— 

XIV        „      — Министарство шума и рудника  Дин.                         400.000.— 
XV       „      — Министарство   соц.   пол. и нар. здравља    . Дин.                     5,111.760.— 

XVJ       в„      — Министарство   физичког   васпитап.а народа Дии.                     1,000.000.— 
XVII              — Буџетски рез. кредити  Дин,                   20,500.000.— 

Укупно повећањепо§ 1   .   .   . Дин.                         49-509286^ 

§5 
Од дана ступања на снагу овога закоиа; 
1) престају   важити   кредити,  који су били одобрени буџетом државних расхода и 

прихода за 1934;35 годину no следеНим буџетским партијама односно позицијама: 

III РЛЗДЕО - ДРЖАВНИ ДУГОВИ 

ГЛАВА X — ДРЖАВНИ ДУГОВИ 

Редовни расходи 

Материјални   расходи 
По парт. 56 Ануитети: 
Поз. 27 Кредит no §§ 21  и 22 Злкопа o ypei|eii.y аграрних 

односа у ранијим покрајинама Јужие Србије итд. 
Субпоз. 2 „По § 22"     .    . Дин. 

Укупно III рандсо Дин. 
2,000.000.- 

2,000.00б~ 

IV РАЗДЕО - МИНИСТАРСТВО  ПРАВДЕ 

ГЛАВА XXXIV — РИМО-КАТОЛИЧКА И ГРКОКАТОЛИЧКД 
ВЕРСКА УПРАВА 

Птрсднп расходи 
lio парт.   1H5   Поио1|   Внскупијн   ^акопачкоЈ   .m   обнову пожаром 

ounehcnc катсдралс у 'Гјвкову   . Дип. 
Укупио IV равдсо Днн 

100.000,— 
HOMO. 
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Поз. 3 Члановима бањског одбора при 
Министарству, решењем Мин. са- 
вета бр. TSOiVlI од 261-1935 одо- 
брено ,   .   .   Дин. 10.000.—        Дин. 40.000.- 

Б. Материјални расходи 
По napi. 735 За бочно обскрбне трошкове које je држава дужна 

плаћати према §§ 7 и 8 Закома o болницаиа на целој Te- 
pu roju Краљевпне, градским, бановннскнми приватним бол- 
ницама с правои јавности, решењеи Мин. савета бр. 1827 VII 
од 21-111-1935  одобрено  Дин. 5,000.000.— 

Ванредни расходи 
По парт. 740 Дотацнја ea покрвће вишка расхода у појединин ус- 

тановама непосредно подређеним Министарству: 

Поз. 2 Болничке и хигијенске установе 
Субпоз, 1 — Општа државна болница у Београду од- 

носно парт. 3 поз. 1 буџета расхода Опште држ. 
болнице у Београду, решењем Мин. савета бр. 2297|Vll 
од 20-III- 1935 одобрено         Дин. 20.000.— 

ГЛАВА XCV1II -- ПРИМОРСКА БАНСКА УПРАВА 
Ванредни оасходн 

По парт. 768 Дотација ea покриће вишка расхода птд. 

Субпоз. 1 — Државна болница у Сплиту итд. односно 
парт. 2 буџета расхода државне болиине у Сплиту, 
решељем Мин. савета бр. 2297]VII од 20-111-1935 одо- 
брено         Дин. 8.910.— 

ГЛАВА C — ЗЕТСКА БАНСКА УПРАВА 
Редовни  расходи 

A.   Лични   расходи 

По парт. 778 Награде контрак. чиновннцима и диевничарима, одо- 
брено решењем Мин. савета бр. 2297, VII од 20-111-1936   .   .   . Дин. 14,500.— 

ГЛАВА CII — МОРАВСКА БАНСКА УЛРАВА 

Редовни  расходи 

A.   Лични  расходи 
lio парт. 792 Награде контрак. чиновницима н днсвничарпма, одо- 

брено решењем Мин. савета бр. 750/VI1 од 26 1-1'ЛГ)   .... Дпп. 28.350.— 
Укупно XV   ра.чдсо  повсћати  са   .    .   .    .   . Дин. ""б.Ш 7ti0.— 

i 

XVI РАЗДЕО- МИНИСТАРСТВОФИЗИЧКОГВАСПИТАЊАНАРОДА. 

ГЛАВА CIV - МИНИСТАРСТВО 

Ванредни расходи 

lio парт. 813 l'ainc помоћи. 

Поз. 1 lloMoli  Савезу   сокола  Краљенине Југослаиије, ре- 
шсп>ем   Мин.   савета   бр.   8684|VII-1934   од  18-1-1935 
одобрено           Дин. 1_,000.000. 

Укупно XVI равдсо,   повећати СИ   .   .   .    .   . JIHII 1,000000- 
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V РАЗДЕО - МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ 

ГЛАВА XLVII - УЧИТЕЉСКЕ ШКОЛЕ 

Ванредви расходв 

По парт. 276 Ануитет sa аајам ва ввраду внсталација цен- 
тралног грејања втд  ДИН. 105.389.- 

Укупно V раадео . Дин. 105 389,- 

VIII РАЗДЕО - МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА 

ПРИВРЕДНЕ УСТАНОВЕ 

ДРЖАВНА  ИМАЊА   ПБЕЉЕНИ   ДОПОЛОВАЦ" 

Редовни расходв 

Б.   Материјални   расходи 

ШУМАРСТВО 
По парт. 7. Материјалнв ввдаци: 

Поз. 6 Ревизија привредних планова  Дин. 160.000.  
Укупно VIII равдео:     . Днв. 160.00 >.— 

XI РАЗДЕО - МИНИСТАРСТВО  САОБРАЋАЈА 
- АДМИНИСТРАЦИЈА - 

ГЛАВА LXXXIII — МИНИСТАРСТВО 

Ванреднв расходи 

По парт. 625. Обавеае вв равнјнх година       Дин. 5.060.— 

ГЛАВА LXXXV — ДИРЕКЦИЈА ПОМОРСКОГ 
САОБРАЋАЈА 

Редоввв расходв 

5, Материјални   расходи 

По парт. 644 Гридм.а и поправцн првстана       Дин, 170.000.— 

ГЛАВА LXXXVI   —   ОДЕЉЕЊЕ   ЗА   ГРАЂ.   ЖЕЛЕЗНИЦА 

Ванреднв расходи 

По пврт. 653 rpalicn.c мостова ва Дунаву н т, д  Дин. 2,600.000— 

- ПРИВРЕДНЕ   УСТЛНОВЕ - 

ГЛАВА  I   —   ПОШТАНСКО   И   ТЕЛЕГРАФСКО-ТЕЛЕФОН- 
СКО ОДЕЛјЕЊЕ 

Вапредни расходи 

По парт  I] Прсурсђење старе београдске итд.   .   .        • Дин. 100.000.— 
Укупно XI равдео   ■.   . Дин. 2,878.060.— 

XIV РА8ДЕ0 - МИИИСТАРСТВО  ШУМА H РУДНИКА 

ГЛАВА 111 - РУДНИЦИ 

Ваиреднв расходн 

lio парт. 58 Монтажа и допува машина в вградс оа машвне: 

Иоз. 2 Зграде ли машине 
Субпоз.   под   в)   Дранспортпи   трошкови   репарационог 

материјала     Дин. 223.378.— 
Укупно XIV раодсо.    . Дин' 223.378- 
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

III раздео — Државни дугови    .   ,   • ■      2,000,000.— 
IV „       — Министарство правде      .  100.000.— 
V     „      — Министарство просвете.   .   .   •  105.389.— 

VIII      „       — Министарство финансија        160.000.— 
XI      ,       — Министарство саобраћаја  2,875.060.— 

XIV      „       — Министарство шума и рудника • .    .    .    . 223.378.— 
Смаљен.е под 1)                       Двн. 5,463.827.— 

2) смањују се за следеће износе кредити, који су одобрени § ом 1 овог закона за 
8/12 август—децембар 1935 јануар—март 1936 no следећим буџетским партијама односно по- 
зицијама. 

III РАЗДЕО — ДРЖАВНИ ДУГОВИ 

ГЛАВА X — ДРЖАВНИ ДУГОВИ 

Редовни расходи 
Б. Материјални   расходи 

По парт. 56 Апунтети: 

Поз. 13 Државни спољни зајам у злату 
од 1922 итд. 

Субпоз. 2 „Остварени део друге тран- 
ше  7%   обвезница   сер.   „Б"   од 
30,000.000 дол.' 25.529.078.67 

Поз 27 Кредит no §§ 21 и 22 закона o 
уређењу аграрних односа у рани- 
јим покрајинама Јужне Србије итд. 

Субпоз. прва ,По § 21" 32,333.333.33 Дин^ 57,862,412,— 
Укупно III равдео    .   . Дин.      ~57,862^412.-: 

VI РАЗДЕО - МИНИСТАРСТВО ИНОСТРЛНИХ 
ПОСЛОВА 

ГЛАВА LVIII — МИНИСТАРСТВО 

Редовнн расходн 

A.   Лични   расходи 

По парт. 316 Личне првнадлежности: 
Поз. 2 Плате-периодске повишице званичника    Дин. 3.573.— 

Поз. 4 Разлика принадлежности итд.    .    .    . Дин. 16.320.— 
По парт. 317 Нрграде контрактуалним чиновницнма н дневничарима 
По парт. 318 Плате и награде      

Б. Материјални   расходи 
По пурт. 321. Исплата ануитета: 

a)   Исплата   ануитета   Држ.   хипотекарној банци за куп- 
љену зграду Министарства иностраних послова   .   .   . 

Дин. 

Дин. 
Дин. 

19.893.- 

41 040.- 
12.000,— 

Дии. 73,333.— 

ГЛАВА LIX — ЗАСТУПНИШТВА   У  ИНОСТРАНСТВУ 

Редовни расходи 

A.   Лични   расходи 

По парт. 326 Личне првнадлсжнссти: 

Поз. 4 Разлика принадлежности итд  Дин. 9,973.— 
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По парт. 327 Награде контрактуалним чвновницима и дневвичарина Дин. 16.099.— 

По парт. 328 Разлика на курсу итд  Дин. 673.496.— 

Б, Материјални  расходи 

По парт 330 Путнн, подвовни, селидбени  в курврскв трошковв: 

Поз. 1 Путни и подвозни трошкови  

По парт. 331 Трошковп ва иввршење међународних уговора: 
Поз. 4 Трошкови Друштва народа итд  

По парт. 332 Управни трошкови 
Поз. 2 Канцелариски, поштанско-телеграфски трошкови итд. 

Субпоз. 3 „Закуп станова итд  

По парт. 333 Равлвка на курсу итд  

Ванредви расходи 
Ио парт. 334 Трошкови ва равграничење: 

Поз.   1   Трошкови   за редовно  одржавање граничне линије 
и т. д Дин,   6.667.— 

Поз. 2 За издржаваше ме1)ународне'комиси- 
je итд Дин. 60.667.—        Дин. 66.667.— 

По Парт. 335 За публиковање вбнрке међунар. уговора    .... Дин. 16.667. 

Дин. 66.667.— 

Дин. 24.000.— 

Дин. 31.973.- 

Дин. 204.143.- 
Дин.. 664.352.— 

По парт. 336   Прнбираље,   сређивањс,  реконструкција,  научна   об 
рада итд  

Укупно VI равдео   ■   . Дин. 1,930.303.— 

Vili РА8ДЕО - МИНИСТДРСТВО ФИНАНСИЈА 
- АДМИНИСТРАЦИЈА - 

ГЛАВА LXV1 — МИНИСТАРСТВО 
Редовни расходи 

A.   Лични   расходи 
По Парт. 383 Личве првнадлежности: 
Поз. 1   Плате-периодске  повишице и поло- 

жајни додаци чиновника 
место:   „2 помоћника   министра   Il^"   ставити  „помоћник        Дин. 49.600.— 

министра I1J2" и смаизити са  
По пврт. 384 Награде контрактуалним чиновницима, хонорарвим слу- 

жбеницима и дневнвчарима: 
Субпоз. 4. ,235 дневничара и хонорарних службеника за из- 

раду катастарских операта и администрације11      .    .    . Дин. 856.000.— 
Свега адмпиистрација Дин. 905.600.— 

- ПРИВРЕДНЕ УСТАНОВЕ - 

ГЛАВА I - УПРАВА ДРЖАВНИХ МОНОПОЛА 
Редовни расходи 

A.  Лични  расходи 

По парт. 1 Личне принадлежности: иполл 
Поз. 2 Плате-периодске иовишице званич, Дин. 4У.ЛД).— 
Поз. 3 Плате-периодске повишице служит. Дин. 48.060.— 
Поз. 4 Разлика принадлежности итд.   .    . Дин. 147.501.— CRO cnfi 
Поз. 5 Додаци на скупоћу  Дин. 337.845.- Дин. 582.606.- 

lio пврт. 3 Паграде и пакнаде: 
Поз. 2 Паграде осталим члановима  Управиог одоора и т. д. 

Дин.    110.200. 
Поз. 3 Награде за дежурства итд. Дин.      18.667.—        Дин. 128.867,- 



188 111 РЕДОВНИ CACTAHAK — 9 ЈУЛА 1935 

Б.   Материјални   расходи 
По парт. 5 8а путне трошкове нвасланика ва прегледе  и т. д. .   . Дин. 50.000- 

По парт. 9 Ануитет e'/^/o мснополског вајма  од 22,000,000 долара   . Дин. 18,643 660.— 

ГЛАВА II — МОНОПОЛ ДУВАНА 

Материјални   расходи 
По парт. 11 Ha трошкове око фабрикације дуванских прерађевнна: 
Поз. 1 Утрошак дувана у листу игд. . Дин. 25,600.000.— 
Поз.  4.  Утрошак радне снаге код фа- 

брика дувана Дин.      2,000.000,— Дин. 27,600.000.— 

ГЛАВА IV — МОНОПОЛ  ТАКСЕНИХ МАРАКА 
И ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ 

Редовни расходи 
Материјални  расходи 

По парт. 14 Ha трошкове ва штампање таксених марака итд.. . . 
Поз. 1 Ha утрошак хартије, фарбе, гуме итд., набавча   кли- 

ше-а   итд.         Дин. 1,500.000.— 

ГЛАВА VI — МОНОПОЛ ЦИГАР-ПАПИРА 

Материјални   расходи 
По парт. 16 Утрошак цнгар-папира и други трошкови: 
Поз. 1 Ha утрошак цигар папира и материјала итд  Дин. 2,030.000.— 

ДРЖАВНА ИМАЊА „БЕЉЕ" И ДОПОЛОВАЦ" 

Редовни расходи 

РИБАРСКА ЦЕНТРАЛА 

Б.  Материјални  расходи 
По парт. 9 Материјални иадаци: 

Поз. 1 Трошкови рибарства 
Субпоз. 4 .Закуп риболова"     .   .   .   Дин.   67.300.— 
Субпоз. 5 „Рибарски део"    ....   Дин. 380.000.— 

Дин. 447.3U0.— 
Поз. 2 Трошкови бродарства: 

Субпоз. 1  „Пчате бродарског особља* Дин.    95.000.— 
Субпоз. 2 „Набавка погоц. матсријала Дин,    85.000.— 

Дии. 180.000.—        Дин. 627.300.- 

ПРИВРЕДНА ЖЕЛЕЗНИЦА 

Б.   Материјални   расходи 
lio парт. 13 Материјални нвдаци: 
Поз. 1. Плате службеника у готову Дин. 30.000.— 

Cuera прниредие устонопс Дин. 51,192 433- 
Укупно vin раадео . Дин. 62.098.033.Г 

IX РАЗДЕО - МИНПСТАРСТВО BOJCRE H МОРНАРИЦЕ 

ГЛАВА  LXIX — ВОЈСКА 

Редовни расходи 

A.   Лични  расходи 
По парт. 402  Награде  контрактуалним  чинокиицима, контоакгуал- иим муничарима итд. ^шчјмл 

Поз. 1 Награде   контрактуалним   чнновпицима 
итд Дин. 102.022,— 
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Поз. 2 Награде хонорар. чиновн.—служ- 
беницима и дневничарима-званич- 
ницима Дин. 126.796.— Дии. 228.818.— 

Укупно 'X раздео  Дпн.         228818 — 

XI РАЗД6.0 - МИНИСГАРСТВО CAOBPAT^JA 
— АДМИНИСТРАЦИЈА — 

ГЛАВА LXXXVI — ОДЕЉЕЊЕ ЗА ГРАЂЕЊЕ 
ЖЕЛЕЗНИЦА 

Редовнн расходи 

Б. Материјални расходи 
По парт  651 Путни, подвознн и селидбени трошкови: 
Поз. 2 Селидбени трошкови               Дин' 2.000. 

Ванредни расходи 
По парт. 655 Грађење пруга итд.: 
Поз. 1 Обавезе no закљученим   угово- 

рима Дин. 8,729.035 
Поз. 2 Аванси и отплате итд.     .   .   .   Дин.       12.755.000        Дин. 21,484.035.— 

Свега администрација   .  Дин. 21,486.035.— 

- ПРИВРЕДНЕ УСТАНОВЕ — 

I Желевничка и речна служба 

ДИРЕКЦИЈА РЕЧНЕ ПЛОВИДБЕ 

Ванредни расходи 
По парт. 10 Откуп бонова аа оправке пловног парка  Дин. 78.511.— 

II Пошганска и телеграфско-телефонска 
служба 

ГЛАВА 1 - ПОШТАНСКО И ТЕЛЕГРАФСКО-ТЕЛЕФОНСКО 

ОДЕЉЕЊЕ 

Редовни  расходи 

A. Л и ч и и   p a с х o д и 

По парт. 3 lloMoh пошт.-телеграфским чиновницвма итд  Дин. 28.500.— 

ГЛАИЛ 11  - СИО.П.МА   ПОШТ.-ТЕЛЕГРАФ. СЛУЖБА 

Редовнн расходи 

A. Л и ч п и   p a с х o д и 

lio гирт. 13 Личнс принадлежностн: поппплл 
Поз. 5   Додаци на ci<yiioliy  Д""- 2,300.000.— 

Вапредни расходн 

Пс парт. 24 Огпавта кулљепс аграде у Чачк/   игд  Дин. 49.000.— 

По парт 26 3n поди1Ш11.е вграде oe пошту и т. д         ... Дин. 110.000,— 
Свега ириврсцие устаипве  Дин. 2,566.011.— 
Укупно XI раодсо •   ■ ДЦ 24.052.046.- 
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XII РАЗДЕО — МИНИСГАРСГВО ПОЉОПРИВРЕДЕ 
- АДМИНИиТРАЦИЈА - 

ГЛАВА LXXXVII - МИНИСТАРСТВО 

Редовни расходн 

Б. Материјални расходи 

По парт. 667 Расходи ва потребе ветервнарства на подручју Управе 
града Београда: 

Поз. 3  Давање  оштете и   накнаде за убијену   сумњиву   и 
заражену  стоку и за предмете  уништене   због сточ- 
них зараза и т. д Дин. 13.334,— 

Поз. 4 Набавка и оправка апарата, при- 
бора и ииструмената Дин, 334.— Дин. 13.668 

Ванредни расходи 
По парт. 677 Исплата  привреиене ренте  бившии  господарима ва 
земл.ншта под аграрнии односои нтд  Дии. 666.668.— 

Свега администрација  Див. 680.336 — 

- ПРИВРЕДНЕ УСГАНОВЕ — 

ДРЖАВНА ПОЉОПРИВРЕДНА ЗАКЛАДА 

Материјални   расходи 
По парт. i За продужеи.е ваградње пољопривредног шумарског фа- 

култета у Загребу  Дни. 666.667.— 

По парт. 2 Ветеринарском факултету у Загребу ва ивградњу вете- 
ринарског факултета и трошкови ва нвраду плана и пред- 
рачуна ва новоградњу  Дмп. 333.333.— 

По парт. 4 За унапређење свих грана пољопривреде: 
Поз. 3 ПомоН разним   пољопривредним установама за уна- 

npeljeibe биљне производље. 
Субпоз. 5 „Помоћ за извођеље огледа, селекцију култур- 

ног   биља,   педолошка   истраживања   и   испитинање 
уметних гнојива: 

а) Пољопринрсдном пЈумарском фа- 
култету у Веограду Дин. 13,332.— 

б) Пољопривредном шумарском фа- 
култету у Загребу       Дин, 13 332.— 

Дин. 26.664,— 
Поз, 6 Помоћн држпвним и баиовинским 

заводима, помоћи и бескаматне по- 
зајмице сточарским, живинарским 
задругама, удружењима и уста- 
новама, 

Субпос 7 „Помо1'1И за испитиваи.е спе- 
цијалних сточарских iiHTaii>a, на- 
рочито домаћих пасмина: 

а) По.ч.опривредном шумарском фа- 
култету у Земуну Дин, 13.332.— 

б) 11ољоприпродном шумарском фа- 
култету у Загребу       Дин, 13,332 — 

Дин. 26,664,—        Дна. 53,328.^ 
По парт. 5 Стручнн расходи одељсња ва ветеринарстко: 
Поз, 1 За набавку днагностичких  сретстава вакцина, серу- 

ма и дозинфекциоиих сретстава за сузбијаи.е сточпих 
зараза итд Дии.       32G.G6G,— 

Поз, 4 За одржаваи.е течајева за изо- 
бразбу лаичких прегледавама меса 
за јавни потрошак итд,      .   ,   .   Дин.       133.332,- 

Поз, 6 За   сузбија11>е   сточних  зараза, 
лекови, цепива ii други трошкоии 
око сузбијања стомиих заразаитд.   Дин.       066.666.— 
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Поз. 9 За довршење  градње   куће за 
централни ветеринарски бактери- 
олошки   завод  у  Београду и за 
уређење завода ....   ■    ■    ■   Дин.       266.666.—        Дин. 1,393.330.— 

Свегаприреднеустанове   .   .   . Дин. 2,446.658.— 
Укупно  XII  раадео   .   .   ■   •   . Дин. 3,126.994 — 

XIV РАЗДЕО - МИНИСТАРСГВО   ШУМА И РУДНИКА 

ГЛАВА III — РУДНИЦИ 

Редовни расходи 
A.   Лични   расходи 

По парт  13 лнчнепрннадлежиостп; 
Поз. 1 Плате — периодске повишице и положајни додаци 

чиновника         Дин. 49.790.— 

Б  Материјални  расходи 
По парт. 54 Прометни трошковв државног рударствв: 
Поз, 6 Радничке  наднице и погодности no тарифном уго- 

вору  и  т.  д  
Субпоз: б) „Угљевик у Креки"    .     Дин.       500.000.— 
Субпоз. r) „Угљевик у Зеници"   .     Дин.     1,000 000.—        Дин. 1,500.000.— 

Ванредни расходи 
По парт. 55 Монтажа в допуна машнна и вграде ва нашвне: 

Поз. 2 Зграде за машине 
Субпоз.   б. ,,Исти   трошкови   за   даљих 6 разредишта 
и   Ti   д  Дин. 200.000.— 

По парт. 56 Исплата Vi чистг добити no уговору  Варошкои дио- 
вичкои  друштву  Дин. 1,500.000. 

Укупно XIV   равдео Див. 3.249 780 — 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

III Раздео — Државни дугови  
Vi „ — Мипистарство   иностраних   послова 

VIII „ — Министарство   финансија    .... 
IX „ — Министарство   војске и   морнарице 
XI , — Министарство cao6pahaja    .... 

!1Х „ — Министарство   полЈОпривреде     .    . 
XIV и — Министарство шума и рудника 

Дии. 57,862.412. 
Дии. 1,930.303. 
Дин. 52,098.033. 
Дин. 228.818. 
Дин. 24,052.046. 
Дин. 3,126.994. 
Дин. 3,249.780. 

Смаљен.е под 2)   .   . Двв. 142,548.386.- 
Укупно CMbii.cii,e    . Дин. 148,012 213,— 

§  6 

Овлашиује се Министар   фииаисија,   да све   чздатке no   овом закону може вршити 
из вишкова буметских прихода и уштеда no партијама расхода. 

§7 

Све олпедбе   финансијског   закона   за буџетску 1934/35 годину важиће и за време, 
за које се овим законом одобравају кредитн у кол ко нису укинуте или измењене одредбама 
овог или W'- Јако„:..     M е финансиј закон бу eTCK    193^1/35 годину: 
^ 12 тач 6 ст r) 29 тач. 4, 40 тач. 4. 8, 10. 15 и 17, 41 тач. 3, 7 и 10, 44 став. 1, и 3 и 
77 v тач 4 и то решеГе Министарског савета Г.Дбр. 6513/33 од 11 јула 1933 o одобрељу 
уговора изме1)у Геиералне дирекције државних железница и Друштва „Путник a. д. o продаји 
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возних карата и афишажи на железници и решење Министарског савета Г. Д. бр. 58087 од 16 октобра 
1933 којим je оснажено предње решење. 

§8 
Финансијски закон за 1935/35   годину  мења се  и  допуњује у следећим параграфима и то у: 
I) § 24 мења се и гласи: 
Овлашћује се Министар просвете: 
1) да у сагласности са Министарским саветом може код Државне хипотекарне банке заклзучити 

следеће зајмове. 
а) за подизање двеју гимназијских зграда у Београду у висини од 12,000 000.— динара; 
б) за коначну изградњу и унутрашње уређење физикалног завода Филозофског факултета у 

Загребу у суми од  2,665.000,— дин. 
в) за подизање зграде Правног факултета у Београду у суми од 12,000.000.— динара; 
г) за подизање машинске лабораторије Техиичког факултета у Београду, у суми од 

3,000.000;— динара; 
д) за подизање дечије клннике Медецинског фвкултета у Београду, у суми од 3,000 000— дин. 
ђ) за подизање Университетске библиотеке у Љубљани, у висини од 7,500 000.— дин. 
2) да на предлог свога изасланика, може признати дипломе o учитељском дипломском испиту 

у приватној немачкој учитељској школи у Новом Врбасу, и дати им исту важност, коју имају дипломе 
државних учитељских школа; 

U) § 26 у тач. 1 додаје се нов пети став који гласи: 
Исто тако ослобођавају се ове таксе приватна (повлашћена и путујуИа) позоришта која су 

повлашћена од Министарства просвете: 
У тач. 2 у другом реду после речи: „државна" додају се речи: „и бановинска". 
III) § 28 у тач. 4 на крају бришу се речи: „у споразуму са Министром просвете no претходној 

сагласности претседника Министарског савета". 
IV) § 38 у тач. 4 додаје се нов сгав, који гласи: „Упуство за примену ове одредбе прописаће 

Министар грађевине  Правилником". 
Тач. 5 мења се и гласи: да ради санирања финансијског стања и смањивања режијских трош- 

кова водних задруга може наредити да се две или више водних задруга уједине у техничком и адми- 
нистративном погледу". 

V) § 39 у тач. 2 на крају 4 става место тачке ставити запету и додати: „као и преглед na- 
рних котлова и спремање и издавање годишњег извештаја o прегледу парних котлова". 

VI) § 40 тач. 2. мења се и гласи: „да из прихода којима располаже може исплаћивати издатке 
за радове и експропријацију земљишта на удвајању колосека Велика Плана—Лапово до износа од 
5,000.000.— динара." 

Тач, 5) мења се и гласи: „да може из жељезничких прихода у 1935/36 години употребити до 
8,000.000.— динара за продужење радова на оспособљењу нових желЈезничких   радионица у Краљеву". 

Тач 6) мења се h гласи: „да може из прихода, којима располаже утрошити до 1,000.000.— 
динара за радове на осигурању личке пруге против завејања снегом", 

Тач. 18) Meiba се и гласи: да у колико партије буџета расхода Дирекције поморског саобраћаја, 
које су одређене за материјалне потребе, не буду довољне, може из прихода којим расиолаже трошити 
за ове сврхе највише до укупне суме од 3,000.000.— динара. 

VII) § 41 тач. 2) мења се и гласи; ,.да no сагласности Министарског савета може прописати 
уредбу са законском снагом o плану буду^е железничке мреже у Краљевини Југославији. 

Тач. 5) мења се и гласи: ,,да у сагласности са Министарским саветом пропише уредб\' са 
законском снагом o државном бродарском особљу и према истој разврста све особље речие пловидбе 
Краљевине Југославије. 

VIII) § 53 у трећем реду место: „највише 60,000.000.— динара" ставити: „највише 80,000.000.— дин". 
IX) § 54 у тачци I) у другом реду место; 1934/35" ставити: „1935/36", и у четвртом реду 

после: ,,1934/35" уметнути: „1935/36". 
Тач. 2) у другом реду место: „1934/35" ставити: „1935/36" и место: „Динара 10,000,000.—" 

ставити: „динара  15,000.000.—". 
Тач 3) мења се и гласи: „да сукцесивно из теку11их шумских прихода за 1935/36 годииу 

исплати динара 61.467— на име откупнине за земл>иште Крижевачке имовне општине у шумама 
Брестовац и Петковача". 

Тач. 4) у четвртом реду место: .,1934/35" ставити: „1935/36". 
Тач, 5) мења се и гласи: „да остатак готовине шумског фонда, установл>еног no чл. 27 Закона 

o шумама од 30 марта 1891 са изменама и допунама од 2 августа 1898, 26 јануара 1900, 16 маја 1902 
и 23 марта 1904 за ранију Краљевину Србију са свима каматама до коначпог утрошка и ликнидираи>а 
тога фонда употреби за све издатке око ограничаваи.а држаиних шума у Србији. Јужиој Србији и Црној 
Гори предвиђене у парт. 30 буџета за 1934/35 годину као и за оправку и донођен.е у исправно стаа-е 
свију зграда под управон Министарства шума и рудника. 



СТЕНОГРАФСКЕ БЕЛЕШКЕ 193 

Тач. 6) у другом реду место: „и Јужне Србије" ставити: ,,Јужне Србије и Црне Горе" и у 
трећем реду место; „1934/35" ставити: „1935/36" на крају место тачке ставити запету и додати текст 
који гласи: „као и за извршење уредбе o ликвидацији бесправних насеља и заузећа у државној шуми 
Пасјачи—Видојевици—Мацану". 

Тач. 7) у првом реду место: „1934/35" ставити; „1935/36", у четвртом реду место: „динара 
2,888.575.40" ставити: „динара 2,100.000." 

Тач. 8) у другом реду место: ,1,000.000.—" ставити: ,,500.000.—" и у истом реду после речи: 
»путева" уметнути речи: „и хотела". 

Тач. 9) у четвртом реду место речи: „за изградњу шумских пугева" ставити речи: „за уређајне 
Радове, изград1Бу шумских путева". У другом ставу исте тачке у другом реду после речи: „опћине 
ставити речи: „на уређајне радове и" 

Тач. 12) у првом реду место речи: „посушена" ставити речи:  „оштећена и посушена". 
X) У § 63 после другог става, умеНе се нов став који гласи: 
„Овлашћује се Министарски савет да може вршити на исти начин измене и допуне и свих 

ДРугих постојећих закона, али ово само онда, када Народна скупштина није на окупу". 
XI) § 68 под VI мења се и гласи: „Херцеговачки-бокешким усташима из устанка 1872-75 и 

1881-82, који докажу да су лично учествовали у овим устанцима, исплаћиваће се no решењу Министар- 
ства финансија, на предлог Бана Зетске бановине и то почев од 1 августа 1935 стална помоћ од 200.— 
Динара годишње. 

Лични додатак на скупоћу припада им no чл. 2 табели III уредбе o додацима на скупоћу 
Државних пензионера бр. 11.330/1-1932." 

XII) § 71 у тач. 1) у петом реду иза речи: „Ово не важи за професорске испите" додати 
Речи: ,и испите наставника вештине у средљим и стручним школама." 

Правилно и саобразно чл. 60 закона државном рачуноводству ангажовани издатци у току 
једне буџетске године, који нису могли бити извршени из ма каквих разлога у предвиђеним роковима 
односне рачунске године, вршиће се no одобрењу Министра финансија до краја текуће рачунске године 
из обртног капатала Главне државне благајне. 

Државне обавезе из ранијих година, које не испуњавају услове из предњег става, могу се 
испла1јивати из обртнвг капитала Главне државне благајие. 

Одлуку o овим исплатама доносиће Министар финансија. 

11 НОВЕ ОДРЕДБЕ ЗА ПОЈЕДИНА МИНИСТАРСТВА 

A. Министарство финансија 

1 Овлашћења ва Министра финансија и одредбе за рачунску службу. 

§  10 
ОвлашНује се Министар финансија: 
1) да може из остатка чисте добити Државне хипотекарне банке која припада Главној др- 

^авној благајни на основу чл. 101 Закона o уређељу Државне хипотекарне банке, куповати зграде и 
0пР«-чљати ове власништва банке, a за смештај финансијских надлештава. 

2) да може посебном уредбом регулисати питање исплате исељеничких улога код бив. 
Прве српске земљорадничке банке у Београду улагачима-исељеницима којима нису била призната по- 
траживаља од стране Државпе номисије и извршити им исплату из кредита no чл. 11 Закона o исплати 
Исел,еничких улога   код   Прве  српске   земл.орадничке   банке у   Београду и код других неких банака. 

3) да no сагласности Минисгарског савета, може закл.учивати све врсте споразума, како у no- 
гледу вршења интересне и амортизационе службе no државним и државом гарантованим зајмовима 
На страни, тако и у погледу услова за пла11ање закл)учених уговора са иностраним фирмама и свих 
0сталих државпих обавеза у иностранству. 

4) да извршене издатке no ниже побројаним привременим позајмицама одобреиим на терег 
приноса 7% инвестиционог зајма од 1921 и 7% и 8% државног спољног зајма од 1922 (I и II транша), 
У колико не би било nonpaliaja још неутрошених остатака, расходује као дефинитивно утрошене за 
Редовну намену на терет односних партија и позицнја зајмова, из чијег су приноса учињене дотичне 
позајмице и то: 

a) no привременој позајмици од динара 49,000 000.— из приноса 7о/0 инвестиционог зајма 
^ирекцији за rpalien.e нових жслезннца и одбору за довршеи.е пруге Топчидер—Мала Крсна, од које 
le MCKopHmheno свега динара 36,885.000.— и која je no захтеву Министра cao6paiiaja бр. 43251 од 13 
1а"Уара 1932 године у смислу сагласпе одлуке Финансијског одбора Народне скупштине бр. 113 од 18 
Ј?нУара 1923 одобрена решеи.ем Мипистра финансија Д бр. 1753 од 25 јануара 1923 за изградњу пруга: 
Ужице—Вардиште, Гвсиић-Книн, Горп.и Милановац—Угриновци, Топчидер—Мала Крсиа, Мурска Су- 
бота~ЈђуТОМер—брмош, Мала Kpcna—Пожаревац и за трасирање пруга; 



194 111   РЕДОВНИ  СДСТАНАК — 9 ЈУЛА 1935  

б) no привременој позајмици од динара 40,500.000.— из приноса Т*10 инвестиционог зајма Гене- 
ралној дирекцнји државних железница, од које je искоришћено свега динара 37,950.000.— и која je no 
ззхтеву Министра саобраћаја бр. 10994 од 27 марта 1923, у смислу сагласне одлуке Министарског 
савета Д.бр. 10856 од 31 маја 1923 и Финансисијког одбора Народне скупштине бр. 120 од 19 јуна 1923, 
одобрене решењем Министра финансија Д.бр. 11482 од 5 јуна 1923, за оправке локомотива и вагона и за 
транспортне трошкове извршених поруџбина на рачун репарзција; 

в) no привременој позајмици од динара 30,000.000,— из приноса 7о/0 инвестиционог зајма Дире- 
кцији цржавних железница — Београд, од које je искоришћгнз свега динара 3,650.000.— и која je no 
захгеву Министра саобраћаја Р.бр. 3334 од 12 маја 1922, у смислу чл, 21 Закона o буџетским два- 
наестинама за мај и јуни 1922 и сагласне одлуке Финансијског одбора Народне скупштине бр. 219 од 17 
маја 1922, одобрено решењем Министра финансија Д.бр. 11006 од 17 маја 1922 ради покрића монтажних 
трошкова за поручене иостовске конструкције; 

г) no привременој позајмици од динара 90,000.000.— из приноса 7% инвестиционог зајма Гене- 
ралној дирекцији државних железница и Дирекцији за грађење нових железница, од које je искоришћено 
свега динара 16,300.000— и која je no захтевима Министра саобраћаја Г.Д бр. 3885 и 3889 од 12 јуна 
1923 и Г. Д.бр. 3947 од 13 јуна 1923, у смислу чл. 16 Закона o буџетским дванаесгинама за јули—сеп- 
тембар 1923 и сагласних одлука Финансијског одбора Народне скупштине бр. 119, 129 и 130 од 13 јуна 
1923, одобрена решењима Министра финансија Д.бр. 14740, 14741 и 14737 од 18 јула 1923 за грађење 
железничких пруга: Топчидер-Мала Крсва—Пожаревац, Ужице—Вардиште, Госпић--Книн, Ормош—Мур- 
ска Субота, Тител—Орловат и за грађење моста на Тиси; 

д) no привременој позајмици од динара 2,545.000.— из приноса 7% инвестиционог зајма Гене- 
ралној дирекцији државник железница, која je у целости искоришћена и која je no захтеву Министра са- 
обраћаја Ф.О.бр. 7468 од 8 јуна 1926, у смислу сагласне одлууе Финансијског одбора Народне скупштине 
бр. 850 од 2 јула 1926, одобрена решењем Министра финансија Д.бр. 13551 од 8 јула 1926 за поправке 
и допуне у пристаништима. 

ђ) no привременој позајмици од динара 2,000.000. — из приноса државног спољњег ззјма од 
1922 — прва транша^Народном позоришту у Скопл^у, од које je искоришћено свега 507.025.24.— динара 
и која je одобрена решешем Министра фиванчија Д.бр. 15613 од 31 јула 1923 за подизање позоришне 
зграде, у смислу сагласности одлуке Министарског савета бр. 2550 од 6 фебруара 19i:3 и Фивансијског 
одбора Народае скупштине бр. 142 од 7 фебруара  1923; 

е) no привременој позајмици од динара 40,000.000.— из приноса државног спољњег зајма оД 
1922 — прва транша Дирекцији за грађеше нових железница и одбору за довршење пруге Топмидер— 
Мала Крсна која je у целости искоришћена и која je, у смислу сагласне одлуке Министарског савета бр. 
30619 од 3 октобра 1922, одобрена решењем Министра фивансија Д.бр. 22521 од 4 октобра и Д.бр- 
24380 од 23 октобра 1922 за довршење пруга предвиђени партијом II програм радова из- приноса 7% 
иввестиционог зајма. 

ж) no привременој позајмици од динара 43,000.000.— из приноса државног спољљег зајма оД 
1922 — прва транша Министарству грађевина, од које je искоришћено свега динара 32.655.363,85 и која 
je у смислу сагласве одлуке Министарског савета Д.бр. 9883 од 16 маја 1923 и Финансијског одбора 
Народне скупштиве бр. 134 од 19 јула 1923, одобрена решењем Министра фанансија Д. бр. 10371 
од 21 маја 1923 за изградњу путева: Београд—Милатовачка река,—Крагујевац—Краљево, Краљево—Рашка, 
Ваљево—Осечина—Лозвица, Ужице—Чајетнна, Ужице—Вардиште, Голубовац—низ Дував, Врање—Kop- 
бевац—Босиљград, Пећ-Чакор—Андријевица, за радове на путевима на територији Крушевачке дирекције 
за реконструкцију и израде вових гвоздевих мостова у Србији, за пренос и монтирање мостовских кон- 
струкција поручених ва рачув репарација и довршење зграде Народне скупштине. 

з) no привремевој позајмици од динара 21,000.000.— из приноса државвог спољњег зајма оД 
1922 — прва травша Минисгарству саобраћаја (77u инвестициовом зајму од 1921), која je одобрена peiue- 
њем Министра фиваасија Д.бр. 11481 од 6 јуна 1923, у смислу сагласне одлуке Министарзког савета Д.бр- 
10855 од 30 маја 1923, и Финансијског одбора Народне скупштине бр. 175 од 27 Јуна 1923, и то динара 
12,115 000.— за вамене no привремеиој позајмици од дивара 49,000.000.—, динара 2,550.000.— за вамеве 
no привремевој позајмици од 40,500.000.—, дивара 6,335.000.— за намеве no привременој позајмици оД 
30,000 000.- у колико су кредити из приноса 7% иввестициовог зајма за ове позпјмице ослобођеви за 
редовву вамену; 

и) no привременој позајмици од долара 7,000.000.— из прииоса држапиог спол>11>ег зајма оД 
1922 —другатраиша, која je одобрена чл. 1 тач. 1 Уредбе o распореду утрошка чистог приноса суме оД 
номиналних долара 15,000.000,— одређене за потребе Бладе Д.бр. 9250 од 19 маја 1927, за радове |фе' 
двиђене чл. 3 и 4 Уредбе o rpal)eii>y нових железница К.бр. 2764 од 14 маја   1927. 
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5) 1 јула 1933 race се одобрени кредити no прописима 7% инвестиционог зајма од 1921 и 
Државног спољњег зајма у злату од 1922 — прва транша и од овога дана никаква се ангажовзша не 
могу вршити на терет ових кредита. Неутрошене суме враћају се Народној банци у корист Одељења 
Државних дугова и државног кредита. 

Ангажовани издаци који нису могли бити извршени из макаквих разлога до 1 августа 1935, 
могу се вршити још само до краја марта 1936. 

Уштеде из приноса 7% инвестиционог зајма од 1921 и 8 % државног спољњег зајма у злату 
од 1922 — прва транша предају се као приход обртног капитала Главне државне благајне. 

2 Одредбе o државним добрима 

§ П 
Ha радовима детаљног- катастарског премера и одржаваљу катастра, може се изузетно од § 

80 Закона o чиновницима, задржати стручно техничко особље Министарсва финансија — Одељења ка- 
тастра и државних добара све дотле, док то буде захтевала потреба и врста службе коју они врше, с 
правом на принадлежности према разреду скупоће у коме je седиште среске катастарске секције или 
катастарске управе којој су односни службеници упу^ени. 

За cee време тога рада и путовања у радној 1935/36 години из једне у другу катастарску 
секцију, не припада им накнада за сеобу цокућанства и породичних чланова, пошто им je правилником 
бр. 9810-V-1932 признат додатак на теренски рад. 

3 Одредбе o државним монополима 

§ 12 

Ставља се ван снаге решење Министра фииаисија бр. 1620 од 31 марта 1927, које je донето 
У сагласности са Министром правде no чл. 4 Уредбе o разврставању и распоређивању чиновника и 
осталих државних службеника грађанског реаа од 31 октобра 1923, у колико се односи на накнодно 
разврстовање звања ..сталних радника" у звање званичника и служитеља монополске службе1 

§ 13- 

Одобрава се Самосталној управи државпих моиопола да издвоји из своје обртне главнице 
И:! loc од 20,000.000.— дииара за образова11>е  „Пензионог фонда монополских радника". 

§ 14 
Изузетно од нарс1)еи.а § 1G тачке 2 финансијског закона за 1933/34 годину овлашћује се 

Министар финансија дч пз прсдлогу Самосталне упраие дрл<авних моиопола може дозволити и приват- 
"им лицима обделаваље мипералних уља као и прсраду битуминозних шкриљаца, каменог и мрког 
Уља, лигнита и природног асфалта  у  цил.у  доби1за11>а мииералног ул^а. 

§ 16 
Плаћања (новчаних казни и такси no закону o таксама) no решењима и пресудама изреченим на 

0С"ову § 101 М. 3., a које су постале правоснажне пре ступања на снагу уредбе o монополским таксама 
од 27 септембра 1934 године, извршива^е власги из § 127 М, 3. само: 

а) у висини једпе тре1.нне износа означеног у правоснажним решењима и пресудама, у колико 
се ове односе на кривицие кријумчарења дувана домаћег порекла (§ 101 тач. 2 М. 3.); 

б) v висини једне петине износа означеног у правоснажним решењима и пресудама, у ко- 
лико се ове односе на   кривице  неоправданог  мањка  дувана из § 28 М.З. и мање предаје из § 36 става 
3 3. M.; 

в) v висини једне десетине изиоса означеног у правоснажним решењима и пресудама no 
^Ривицама m $ 23 стапа 1 М. 3; као и no осталим кривицама неовлашћене садње дувана (§ 1U1 
ТаЧ. IM   3V 

" Наплаћени  износи no   поменугим   решеи^има и пресудама извршеним пре ступања на снагу на- 
Ре1)ења из претходног  става nel.e се   нраћати a казна ззтвора, у који je новчана казна претворена сходно 
§ 129 м. з.   смап.иће се на меру одгоиарајућег износа према ставу 1 у колико ни]е извршена. 

Министар финансија решаваће сва евентуално спорна питања око примене овог .sS-a. 

4 Одредбе o порезима, таксама, трошарини и царинама 
§ 16 

У тачци 4 чдава 11 Закона o непосредним порезима додају се на крају ови нови ставови: 



196 III РЕДОВНИ CACTAHAK — 9 ЈУЛА 1935  

„Лицима поменутима у првом стзву ове тачке, којима je ранијим решењем надл^жне власти eeh 
одобрено петогодишње ослобођење од земљзрине, продужује се исто још за даљих пет година наставно 
на прво петогодиште ослобођењз, ако су још и док буду у поседу додељеног им земљишта. 

По измаку и овог другог петсгодишта пореског ослобођења поменута лица задуживаће се зем- 
љарином за прву годину само са четвртином, a за другу годину само са половином редовног једногодиш- 
њег задужења. Пуно редовно целогодишње задужење извршиће се код њих тек у трећој години no из- 
маку и овог другог петогодишњег ослобођгња. 

Порез који je овим лицима no измаку првог петогодишта пореског ослобођења можда већ раз- 
резан, отписаће се, a евентуално плаћене суме неће им се враћати, него ће се сматрати као преплате и 
урачунати на име отплате пореског дуга за године кад постану обавезни на плаћање земљарине. 

Одредбе става петог и шестог ове тачке важе и за колонисте (насељенике), који се ослобађају 
плаћања земљарине no прописима Закона o насељавању Јужних крајева од 11 јуна 1931 са изменама и 
допунама од 5 децембра 1931 и 24 јуна 1933. 

Лицима поменутим у првом ставу ове тачке, која, из било којег разлога досад још нису 
стекла ово ослобођење, може се исто и накнадно одобрити no молби и у границама одредаба чл. li За- 
кона o непосредним порезима. 

Ha привремено ослобођене од плаћаља земљарине no овој тачци имају право горе поменуга 
лица само за она земљишта, која су им додељена за насељење no прописима Закона o аграрној реформи. 

§ 17 

У члановима 47, 64 и 79 Закона o непосредним порезима речи: „Министарски савет, на предлог 
Министра финансија", — бришу се и на мссго тога ставља: „Министар финансија". 

§ 18 

У члану 35 Закона o непосредним порезима став четврти и остали до краја бришу се, 

§ 19 

У почетку става 1 члана 59 Закона o непосредиим порезима сгавља се у тачку „I.". 
Ha крају истога члана додаје се нова тачка која гласи: 
„II. Неовисно од редовне течевине која се разрезује no одредбама тачке 1 овога члана, уста- 

новљава се посебни порески додатак на укупни бруто промет обављен у пословној години пре пореске, 
ако и кад исти прелази динара 1,000.000.—, изузимајући само извоз у иностранство, и то: 

од првих пуних   .......    1,000.000.— динара 0.30/о 
од наредних  започетих или пуних   2,000.000.—     „       0.40/о 

3,000.000.—      „        O^Vo 
6,000.000.-      ,       0.6"/о 
8,000.000.-      „       0.7о/0 

.      10,000.000.-      ,        0.80/о 
,      20,000 000.—      ,        0.97о 

од сваке наредне суме преко  .    . 50,000.000.—      „        1   0/о 
Пре примене пореске стопе изузеће се из пореске основице део промета са иностраиством. 
Овом посебном пореском додатку подлеже она предузећа (индустријска, занатска, трговачка, рУ' 

дарска), која робу npowthy и на ситно било непосредно било посредно преко својих филијала, продавница 
или преко трећих физичких или правних лица. 

Под истим горњим условима подлеже овом посебном додатку и она предузећа, која про* 
мећу многоврсну робу која no својој природи спзда у разнг производе и трговачке сгруке (велики 
магацини). 

Сви порески обвезници, који подлсже овом посебном порес^ом додатку, дужни су na писмеи 
захтев пореске власги односно пореског и рекламационог одбора дати увиђај у своје пословне књиге и 
рачуне, у противном казниће се новчано од 1.000— до 10.000,— динара, a разрез изврши11е им се ва 
основу предлеже11их података. 

Овај посебни порески додатак разрезаће се у седишту управе предувећа (централе) и Haii> се 
не могу ударити никакви самоумравни прирези. 

У свему осталом иаже и за ове nopectce обпезнике одредбе Закопа   o   пепосредиим   поре^има." 
Одредбе овог §8 важе већ за пореску годину 1935. 

§ 20 

Ha крају члана 60 Закона o непосредним порезима додаје се овај нов став: 
„Изузетно подлеже порезу na ренте и   потказивачке   награде   (чл.   142   Закона)   лицл,   којим^ 

откривање пореских кривица не спада у п.ихову службену дужносг." 
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§ 21 

Реченицз прва у ставу првом члана 61 Закона o непосредним порезама мења се и гласи: 
„Изузимајући камате од хипотекарно осигураних потраживаља, као и случајеве одбијање пореза 

no члану 71, порезу на ренге не псдлеже приходи које прима оовезник течевине,  a   за   које   докаже   да 
стварно потичу из његовог пословања и да су као такви   пријављени ' пореској   власти   и   обухваћени   у 
пРиходу подложном течевини." 

§ 22 

Ha крају става другог члана 68 Закона o непосредним порезима ставља се запета и додаје се: 
»У колико уговорне сгране у поступку равреза пореза или у жалбеном поступку не докажу што   друго." 

§ 23 

Став први и други тачке II члана 69 Закона o непосредним порезима бришу се и на место 
тога ставља: 

„Порез на ренте који се наплаћује посредно преко дужника no члану 71 Закона износи 6% т.ј. 
шест динара од сваких сто динара пореске основице." 

§ 24 

Последње две реченице у другом ставу члана 81 Закона o непосредним порезима бришу се и 
Додаје се овај нов став: 

„Пореска власт кад нађе за потребно може ући у исиитивање оцене вредности материјала, 
сировина, узгредних продуката, отпадака, полупроизвода, готових производа и готове робе. Ако при том 
утврди веома знатне разлике према цени набавиој односно производној, које нису оправдане разумљивим 
Разлозима уобичајене опрезности при оцени залиха, пореска he власт за сву неоправдану разлику подићи 
"ореску основииу. Примени одредбе овог става нема места после  уручења   решеша   o   разрезу   пореза." 

Одредбе овога §-а примењиваће се већ при разрезу за пореску годину 1935. 

§ 25 

У тачци 4 члана 82 Закона o непосредним порезима додаје   се   нов   (други)   став   који   гласи: 
»Kao сопстаени уложшз кгпитал сматра се и овај капитал, који je предузећу стављен на стално 

Расиоложење у ма којој правној форми, кад тај капигал  посматран   no   господарским   начелима   показује 
"ocrojaihe господарског идентитета између права сопственосги на предузећу и капиталу, који му je стављ.ен 
Иа Расположењу. Овај идентитет сопствености мора no пореској власти бити ваљано образложен и доказан." 

Одредбе овог §-а примењиваће се већ при разрезу за пореску годину 1935. 

§26 

Тачке 6 и 7 члана 83 Закона o непосредним порезима мењају се a гласе: 
„6) отписи на име трошења или губнтка вредности инвентара или погонског материјала, отписи 

Име губитака који су у послу већ нгстали на субстанцији, у курсу или у чем другом; 
л 7) они делови пословног прихода који се због разлога у предњој тачци 6 стављају у нарочите 
фондове (за отписе амортизоваше, губитке и т.д.), али само онда, кад су такви фондови намењени, да се 
'3 '^их покрију губици изрично  означене врстг, који су већ настали, или се  могу   очекивати   као   пред- 
Дљиви резултат пословних односа и делатности. 

и AKO су отписи већ проведени no предњој тачци 6, ne могу се   делови   пословног   прихода   за 
У сврху још и резервисати no оној тпчци 7. 

Сва резервисања no овој тачци 7 имају се употребити само за сврхе којима су намењена. 
зб Ни један резерпнн фонд no овој тачци 7 не може да буде већи од   оне   имовинске   вредности 

0г које je он и основан." 
Последм.и став исгога члапа 83 Закона o непосредним порезима брише се и дода]у се ова  два 

Нова става: 
kn „Иорески he опвезници o извршеним отписима и резервисањима no тичци 6 и   7  овога   члана, 
^ао и o начину употребе овакових резерва у току пословне годино, подносити прегледе и објашњења  на 

теч пореске власти и no iheiioM упуству. 
Im AKO пореска  власт   сматра   да   висина   извршених   отписа  no   тачци   6   односно   резервисања 

o тачци   7   овога   члана   није   примерена   или   иије   довољно   оиравдана,   утврдиће   je она саслушањем 
с%Чних лица. 
ац. Одељен.е пореза Министарсгва финансија може сваке годипе утврдити средњи проценат годишње 
Ч0Ртизације, који 1»е се сматрати нормалиим губитком услед трошеи-а имовинских предмета." 

Одредбе овог §-а примеп.ииаће се Beli при разрезу за пореску годину 1935. 

ва 
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§ 27 

У почетку става првог члана 86 Закона o непосредним порезима ставља  се  тачка „I.". 
Ha крају прве реченице става другог члана 86 Закона o непосредним порезима ставља се 

тачка-запета и додаје: ,но ни у ком случају овај минимални порез несме бити мањи од 2%0 од уложног 
капитала". 

Ha крају прве реченице става члана 86 Закона o непосредним порезима ставља се запета 
и додају ове нове речи: ,као и онај капитал чије се камате уносе у пореску ословицу no ставу другом 
тачке 4 члана 82 Закона". 

Ha крају члана 86 Закона o непосредним порезима додаје се нова тачка: 
„П. Неовисно од редовног друштвеног пореза који се разрезује no одредбама тачке 1 овога 

члана, установљава се посебни порески додатак на укупни бруто промет обављен у пословној години пре 
пореске, ако и кад исти прелзза 1,000.000.— динара, изузимајући само извоз у иностранство, и то: 

од првих пуних 
од наредних започетих или пуних 

1,000.000.— динара i 0,3% 
2,000,000.— » 0,4% 
3,000.000.— » 0,5% 
6,000.000 - n 0,6% 
8,000.000.— ■ 0,7% 

10,000.000.- » 0,8% 
20,000.000.— ■ 0,9% 
50,000.000.— ft 1  % од  сваке  наредне суше  преко 

Пре примене пореске стопе изузеће се из пореске основице део промета са иностранством, 
Овом посебном пореском додатку подлежу она акционарска предузећа (индустријска, занатска, 

трговачка, рударска), која робу промећу и на ситно било непосредно било посредно преко својих фили- 
јала, продавница или преко трећих физичких или правних лица. 

Под истим горњим условима подлежу овом посебном пореском додатку и она акционарска пре- 
дузећа, која промећу многоврсну робу која no својој природи спада у разне производне и трговачке 
струке (велики магацини). 

Сви порески обвезници, који подлежу овом посебном пореском додатку, дужни, су на писмени 
захтев пореске власти дати увиђај у своје пословне књиге и рамуне, у противном казни11е се новчано оД 
1,000.— до 10.000.— динара, a разрез извршиће им се на основу предлежећих података. 

Овај посебни порески додатк разрезаИе се у седишту управе предузећа (централе), и на њ се 
не могу ударити никакви самоуправни прирези, „ 

У свему осталом важе и за ове пореске освезнике одредбе закона   o   непосредним   порезима. 
Одредбе овога § a важе већ за пореску годину 1935. 

§ 28 

У ставу првом члана 88 Закона o непосреним порезима бришу се речи: „оштине седишта управе и • 
У ставу трећем члана 88 Закона o иепосредним порезкма речи; „претходног става" бришу се и 

на место тога ставља: „претходних ставова". 
Одредбе овог §-а примењив811е се већ при разрезу за пореску годину 1935. 

§ 29 

Ha крају члана 96 Закона o непосредним порезима додаје се овај нов сгав: 
„Опорезовање no овом члану подлеже и потказквачке награде   (чл.   142   Закоиа)   лица   којима 

OTKpHBaibe пореских кривица пада у њихову службену дужност." 

§ 30 

Последњи став чл. 113 Закона o непосреднм порезима брише се и место тога додају ови 
нови ставови: 

„Половину чланова пореског одбора тј. два редовна члана и два заменика поставља другостепев« 
пореска власт no слободном избору, a na предлог првостепене пореске власти. 

За другу половину чланова бирају надлежне коморе (занатске, трговачка, иидусгријскз, ano- 
текарска, адвокатска итд) из реда пореских обвезника течевине, са подручја дотичног пореског одборЗ" 
свака no два редовна члана и два заменика. Између ових бирапих чланова позваће претседник пореског 
одбора вазда само потребан број (тј. двојицу), но при том he пазити да у првом реду буду позвааа об» 
претставника коморе оне струке, којој припада порески обвезник o чијим се предмету расправља. Тек ок0 

се ови чланови (и шихови замепици) позиву не одазову или ако која комора na подручју дотичног »оРе' 
ског одбора у опшге нема. или нема довољно, претсгавника своје струке, претседпик he no свом и:)борУ 
позвати ма кога између осталих бираних чланова. 
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AKO која комора ни на поновни повив првостепене пореске власти у одређеном року не изабере 
своје чланове за порески одбор, поставиће их сама првостепена пореска власт no слободном избору првен- 
ствено из реда обвезника т^чевине уопште, a ca подручја дотичног пореског одбора. 

Члан пореског одбора не може истовремено биги и члан или заменик рекламационог одбора 
чадлежног за дотично подручје." 

Садањи порески одбори постављени за трогодишње 1935/1937 вршиће своју дужност док се не 
замене са новима, који се имају саставити према горњим одредбама. 

§ 31 

Ha крају чл. 125 Закона o непосредним порезима додају се нови ставови који гласе: 
„AKO се односне прилике нанедне године нису знатније промениле Министар финансија може 

"равоснажни разрез течевине, као и кућарине, продужити и на наредну пореску годину. Овакво проду- 
^ење може се извршити највише за две године, које следују години, за коју je извршен  редован   разрез. 

У таквом случају могу порески обвезници, код којих се приход у прошлој годиви битно 
смањио, у општем року за подношење пореских пријава (став 1 чл, 105 Закона), поднети пореску пријаву 
са веродостојвим доказима o смањењу прихода и подједно молити, да им порески одбор односно прво- 
степена пореска власт узме понова у оцену приход за наредну пореску годину. 

Исто тако може и првостепена пореска власт у том року оне пореске обрезнике, зај које на 
основу званично прикупљевих података утврди, да им се приход у прошлој годиви битно повепао, поз- 
вати да поднесу уредну пореску пријаву, с тим да he им се на ново узети у оцену приход и разрезати 
порез за текућу пореску годину". 

§ 32 

Став други члан 127 Закона o непосредним порезима мања се и гласи: 
,У прва два члучаја надлежна je првостепена пореска власт, a у трећем случају, за порез на 

Добитак предузећа обвезаних на јавно полагање рачуна, другостепена пореска власт, која разрез доставља 
Ради задужења првостепеној пореској власти. За све ове случајеве разрез пореза врши се у облику 
особеног решења, које je пореска власт дужна саопштиги писмено пореском обвезнику." 

Став пети члана 127 Закона o непосредним порезима мења се и гласи: „Решења o разрезу 
Друштвеног пореза подлеже накнадном прегледу од стране Одељења пореза министарства финансија. Нак- 
НаДне исправке у задужењу на основу оваког прегледа могу се извршити у колико од дана доставе 
пРвог решења o разрезу до дана доставе решења o накнадним исправкама цензуре није прошло више од 
Две године дана. Разрез друштвеиог пореза не може се вакнадно исправљати no оном питању које je 
Државни савет конкретно правомоћно пресудио. Против накнадно исправљеног разреза друштвеног пореза 
може се порески обвезник жалити Државном савету у року од 30 дана од дана доставе решења." 

Одредбе овог §а примењиваће се већ при разрезу за пореску годину 1935. 

§ 33 

Став пети и шести члана 134 Закона o непосредним порезима бришу се и на место тога став- 
ЉаЈУ ови нови сгавови: 

„Половину чланова рекламационог одбора т. ј. четирн редовна члана и четири заменика по- 
^авља Оделење пореза министарства финансија no слободном избору, a на предлог другостепене 
ПоРеске нласти. 

За другу половину чланова бирају надлежне коморе (занатска, трговачка, индустријска. апоте- 
КаРска, адвокатска и т. д.) из реда пореских обвезиика течевине са подручја дотичног рекламационог 
^бора, свака no два редовна члана и два заменика. Између ових бираних чланова позваће претседник 
^кламациоиог одбора вазда само потребан број (т ј. четворицу), но при том he пазити да у првом реду 
0УДУ свакако позвана оба претставника коморе оне струке којој припада порески обвезник o чијем he 
Се пРедмету расправл3ти. Тек ако се ови чланови (и њихови заменици) позиву не одазову или ако која 
koMopa ц,| подручју дотичног рекламационог одбора уопште нема, или нема довољно, претставника своје 
^РУке, претсодник he no спом избору позвати ма кога између осталих бираних чланова. 

AKO која комора ни на поновни позив другостепене пореске власти у одређеном року не 
изабере своје чланоне за рекламациони одбор, nociaBHhe их сама другостепева пореска власт no сло- 
°0Д11ом избору прпенстнено из реда пореских обвезника течевине уопште, a ca подручја дотичног рекла- 
МаЦионог одбора." 

Садап.и рекламацнони одбори посчмвл^еии за трогодиште 1935/37 Bpumhe своју дужност док 
е »е замене са новима, којп се имају састапити према предизим одредбама. 

§ 34 

0в У ставу 1 члана 142 Закона o непосредним порезима иза речи: „с надлежне стране" додају се 
е Речи: „(пореска власт, порески и рекламациони одбор и т. д.)': 
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Трећи став истога члана Закона брише се, a иза шестога  става  додају се ови нови  ставови: 
,,Посебно код предузећа обавезних на јавно полагање рачуна сматраће се да кривица пореске 

утаје постоји, ако се утврди да je у пословним књигама, исправама или завршним рачунима предузећа, 
свесно и намерно у циљу прикрате законског пореза, штогод учињено или пропуштено, na се услед тога 
друштвена актива, приход или добитак покажу мањим, односно пасива, трошак или губитак вишим но 
што стварно јесу. У овим случајевима сматраће се, да je радња извршена или пропуштена свесно и у 
циљу прикрате пореза, ако се она не саопшти пореској власти или у редовној пореској пријави или 
можда и касније али свакако пре но што власт за њу на било који начин   сазна. 

За разлике које се покажу између пореских власти и пореских обвезника друштвеног пореза 
no питању оцене вредности залиха или висине отписа и резервисаља (чл. 81 последњи став и чл. 83 
тачка 6 и 7 Закона) неће се примењивати одредбе овога члана." 

Одредбе овог §а примењиваће се веИ при разрезу пореза за пореску годину 1935. 

§ 35 

Иза прве реченице става седмог члана 142 Закона o непосредним порезима додаје се ова нова 
реченица: „Ова награда припада потказивачу само ако je у својој достави дао конкретне податке или 
доказе, и само од оног дела паплаћене казне који сразмерно отпада на податке и доказе доставе који 
буду утврђени као тачни и исгинити." 

Одредбе овог §-а примењиваће се и на све раније доставе no којима награде још нису 
дозначене. 

§  36 

Иза прве реченице става другог чл. 143 Закона o непосредним порезима додаје се ова 
нова реченица: 

Ове извиђаје и ислеђења могу правовал.ано заметнути и извршити и више пореске власти, које 
he no том сва иследна акта доставити   разрезиој   власти на даљи надлежни поступак." 

§ 37 

Тачка 1) и 2) у ставу члана 151 Закона o непосредним порезима мењају се и гласе: 
„1) за уручену писмену опомену: a) 1) један динар ако дуг није већи од 200 динара; б) 0.5"/» 

(пола од сто) од   целог  дуга   који   премашује   200.— динара и није Beim од 10.000.— динара; и в) l0/« 
(један од сто) од целог дуга који премашује 10.000. —-динара; 

2) за извршени попис (пленидбу) ствари: a) 5 (пет) динара ако дуг није BCIIH од 500.—динара; 
б) 17. (један од сто) од целог дуга који   премашује 500.— динара и није већи од 10.000.— динара и в) 
20/о (два од сто) од дуга који премашује 10.000.— динара. 

§  38 

Ha крају става трећег члана 153 Закона o непосредним порезима ставл>а се запета и додаје: 

„Kao и за накнадни разрез закинутог пореза утпр^еног током кривичног поступка no чл. 142 Закона." 
додаје се нов члан који гласи: 

„Члан 156 a. 

Право пореског обвезника на повраћај помутњом пла11еногили протуправно напла]1еног порез3 

односно преплате без текућег задужеп.а, застарона за пет година рачунајући од дана уплате. Право Bfl 
повраћај остварује се посебном молбом слободмо од таксе. Преплате без теку1)ег задужења, које су за 
повраћај eeli застареле, изравнаНе се no званичпој дужности путем прописа," 

§  40 

,.on^ у ставу трећем члана 29 Уредбе o осигурап.у, принудној паплати и непаплативости порезабр- 
148.000 од 1925 године речи: „са једном паром" na до краја тог става бришу се и на место п.их став- 
л^ају овенове: 

„и то: a) 1 (један) динар ако дуг није веЈш од 200.— динара; б) 0.5e/o (пола од сто) од целог 
дуга који премашује 200— дипара и није већи од 10.000.— дииара; и в) 1% (један од сто) од целог 
дуга који премашује 10.000.— дипара. 

Овакво задужеп.е сме се зарачунати само једанпут за исти порески дуг". 

§ 41 

lAonnn С^в "Рви ,1лана 77 Уредбе o осигурап.у, принудпој наплати и ненаплативости пореза ^p- 
148.000.— од 1928 мења се и гласи: r 
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,,Само за фактично извршени попис (заплену) ствари наплатиће се и то a) 5 (пет) динара ако 
Дуг није већи од 500.— динара; б) 1% (један од сто) од целог дуга који премашује 500.— динара и 
није већи од 10.000.r- динара; и в) 2% (два од сто) од дуга који премашује 10.000.— динара.', 

§ 42 

Ванредни допринос no §-у 16 Финансијског закона за 1934/35 годину, наплаћиваће се no свима 
примањима подложним службеничком порезу изузев повратних примања из оног службеног односа који 
чије заснован на месечној плати у отказном року. Изузетно неће се наплаћивати ни од кућне послуге, жан- 
Дарма, граничара, падофицира и пензионера којима су пензије регулисане no одредбама закона који су 
важили пре ступања на снагу Закона o чиновницимз и осталим државним службеницима грађанског реда 
од 31 јула 1923, и Закона o државном саобраћајном особљу од 28 октобра 1923 и Закона o устројству 
војске и морнарице од 9 августа 1923. 

§ 43 

За сеоске, општинске, манастирске, државне и приватне пашњаке и шуме веће од 25 хектара 
У једном комаду, у крајевима где je извршен катастарски попис земљишта no одредбама члана 20 и 21 
Закона o непосредним порезима, a у којима још није извршен катастарски премер, до извршења катастар- 
ског премера и новог класирања аемљишта могу се у погледу ревизије културе и класе no поднетој молби 
"Рименити одредбе члана 56 до закључно 59 Закона o катастру земљишта са важношћу од 1 јануара 1929. 

Приликом поступка no средњем ставу овог члана има се проценити и нздвојити приближна по- 
вршина неплодног земљишта, које je ослобођено од земљбрине no чл. 10 тач, 103акона o непосредним порезима. 

§ 44 

Изузетно од постојећих законских одредаба, обвезницима пореза на ренте, који уредно пријаве 
пореској власти своја пограживања и уговорене користи од њих, и докажу, да због платне неспособности 
Дужникове или због постоје11Их законских прописа, не могу још уговорену корист остварити, биће узети 
У посебну евиденцију с тим, да he им порез на ренте бити накнадно разрезан, сваки пут од оног дела 
користи, ког и када га остваре. Сваку примљену корист од оваквих потраживања, поверилац je дужан да 
"Ријави за 15 дана пошто je оствари. У противном, сносиће последице из члана 138 Закона o непосредним 
"орезима, a ако   буде пријављен с   које друге  стране,   сносиће и друге   законом   предвиђеве последице. 

Ова повластица неће важити за оне повериоце, који, пре но што поднесу пријаву, буду достав- 
■^ени са које стране, макар своја потраживања још и неостварили. 

AKO je повериоцу, no раније већ уредно поднетим пријавама, разрезан порез на ренте, пореска 
"С власг no поднетом и довољно оправданом ззхтеву повериоца, са наплатом ненаплаћеног разрезаног 
"ореза чекати до наплате оцносних камата односио друге какве корисги, a разрез и наплату за наредне 
ГоДине извршити према одредби из става првог овог члана. 

Министар финаасија може важност овог члана укинути кад то нађе за умесно. 

§ 45 

1) Став 5 члана 26 Закона o таксама мења се и гласи: „Кад пореска управа посумња у вредност 
"Роцене извршиће нову процену комисијским путем. 

Комисију сачињавају'три процениоца, од којих je један шеф пореске управе, други лице које 
заинтересонана страна одреди, a трећи кога ова двојица изаберу. Ако се они у избору трећег процениоца 
Ве сложе, достави11е имена предложених лица финансијској дирекцији, која he извршити избор. Противу 
Инбора финансијске дирекције нема места жалби. Ако се процениоци у вредности процене не сложе, вреди 
пРоцена HeliHne. Ако се сва тројица не сложе, изнаћиће се просечна вредност. Kao просечна вредност сматра 
Се сума добипена од збира означепе вредности од стране сваког процениоца подељена са три. 

Против оне процене са формалне пране има места жалби финансијској дирекцији, против 
иЈег решеи.а нема места жалби. „ ,„ п.л„ 

2) У тар. бр 92 таксене тарифе одељак II под 3) место: „1 ставити: „0.10 ; a у одељку III 
110^ 15) месго: „1.50" ставити: „0.15". 

3) У чл 2 Уредбе o бановинским трошаринама од 29 марта 1935 године бр. 2765/VII место: 
"0'90" ставити: „0*80", a место речи: „какао од 1 кгр." ставити „какао сиров у зрну" од 1 кгр. 2.— дин.; 

какао пржен   од  )  кгр  2.10 дин.; 
какао у праху, какаова маса и какаово масло од I кгр.   ,   . 2.50 дин.; 
чоколаду и бонбоне са чоколадом од 1 кгр  1.— дин.; 
остале животне намирнице, које садрже у себи 

какао од 1 кгр.   .   .   ,  0,50 дин.; 

ил У чл. 3|исте уредбе  изоставити у другој.греченици Гречи: „Ha [лиринач домаћег порекла m 
"•"Viahvip re   đ" 9hyje се, a", 
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§ 46 

За кривице из 7. Напомене уз Тар. бр. 101 таксене тарифе учињене од стране аутобуских 
предузећа за превоз путника и робе до 1 априла 1935 гоцине неће се изрицати пресуде, изречене пресуде 
неће се извршивати, a већ наплаћене казне неће се враћатн. 

§ 47 

1) § 32 закона o ликвидацији аграрних односа на подручју раније покрајине Далмације 
мења се и гласи: 

Образложена пресуда доставља се интересираним странкама и државном правобравиоцу у Сплиту 
у колико и држава суделује при плаћању оштета уз клаузулу, да je проткву пресуде дозвољена жалба 
Апелационом суду у Сплиту и то: приватним странкама у року од 14 дана a државном правобраниоцу у 
року од 30 дана од пријема пресуде. По  таквим жалбама одлуке Апелационог суда коначне су. 

2) У чл. 3 Закона o поништавању државних хартија од вредности додаје се нови став, који гласи: 
У току једне буџетске године откупљене  државне  хартије од вредносги у  циљу амортизације; 

примљене државне хартије од вредности и употребљене за редовну или увећзну амортизацију и повучеке 
државне хартије од вредности у циљу замене за ново издате обвезнице, коначно се поништгвају у току 
наредне буџетске године. Са дупликатима државних хартија од вредности коначно се поништавају и 
љихови уникати који су повучени. 

В. Министарство просвете 
§ 48 

Оалашћује се Министар просвете да no сагласности Министарског савета: 
1) донесе нову уредбу o уређењу Министарста просвете, са законском снагом; 
2) пропише уредбу оуређењу Океанографског института Краљевине Југославије са законском снегом 

§ 49 

Овлашћује се Министар просвете: 
1) да може извршити продају имања задужбине Стевана MarasvHOBniia, hoje се палази у БеогралУ 

на Сењану између улица Миодрага Давидовића, Владете Квачеви11а и Нове Улице. 
Имам.е he се продати no извршеној парцелацијо no одредбама Грађевввског закона, a путем 

јавних лицитација. 
Добивеним новцем од продатог овог имања има се поди11И иовл (града на имању исте задуЖ' 

бине у улици Краља Милаиа бр. 7 у Београду. 
2) да можо извршити продају umaiha задужбине почнв. Ђ. Илајковића, које со налази између 

Кочине, Баба Вишњиве, Курсулине и Његошеве улице. 
Има11)е he се продати no извршеној парцелацији a на јапним лицитацијама. 
Са добивеним понцем од продатог имвња имају со отплатити дуговн rope поменуте задужбии^ 

остатак ако га   будс   било,   уложити у Држанну   хипотекарну   баику   и интерес  трошити на цил^еве 
задужбине. 

§ 50 

Онлашиује се Министар проспете, да изуаетно од промнса чл. 71 Закона o лржаииом рачуно* 
»одстну у цил>у покрића личних и материјалних расхода „Музеја Кнеза Павла" који je постао спајањем 
Историско-уметпичког музеја са Музејом савремене уметности у Београду, може којјистити нредите 
ових музеја, предииђене у партији 210 поз. 1, 3, 4 и 5; парт. 2!'2 поз. под a) и парт. 243 no:!.  1  и ■r'- 

§ 51 

1) Закоп o нострификовању (примању) јхиплома са страних университета и нисоких школа оД 
d јула 1930 годнне пема ретроактивно дејство. Лица која су npe II јула 1!130 године стекла дииломе 
иностраних факултета или високих школа, аису дужна вострифвковати страве дипломе ради задржаван>А 
стечспих и сгпцаи.а вових права na оспоиу тих дпплома. 

2) Изузетво од чл. 2 3акова o вострификовању (примап.у) диплома са страних униперситета и 
иисоких школа од (i јула 1930 годице, a док се у Краљеввш) Југославијн не оснује писока школа :,:1 

(1)изичко иаспптам.с, нострификовање диплома иностраних пнсокмх ткола ta физичко васпитање |ф11)И 

iMnHiicTap проспете no саслушању Глаипог просвстпог савета. 

^ 52 

1) За испитипаља, која nptne завОДН Тсхпичкнх факултста no траже11,у трећих лнца, omi :taiioAH 

могу вршити наплате. 
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Начин и висину наплате, као и сврху којој he наплаћени износи служити, прописаће Министар 
просвете у споразуму са Министром финансија посебном уредбом. 

2) У чл, 22 Уредбе o уређењу Министарства просвете стављају се ван снаге одредбе које 
прописују филозофско-педагошку спрему за положај начелника и инспектора Одељења за основну нас- 
таву, изузев звања инспектора наставног отсека тога Одељења. Ова одредба важи од дана ступања на 
снагу финансијског закона   за  1933/34 буџетску годину. 

3) У § 7 Закона o чиновницима од 31 марта 1931 године допуњује се став 3 следећим 
текстом: 

,3a домаће школе, које нису обухваНене Уредбом o рангу стручних школа према средњој 
школи и факулгетима од 1 маја 1933 године, утврђиваће се привремено до доношења нове накнадне 
^редбе раиг решењем Министра просвете no сасл^шању Главног просветног савета, ако je у питању 
средња или нижа стручна школа, a no саслушању Факултетског савета виша стручна школа. Ово важи 
и за сва решења која су издата од 15-11-1935 до ступања на снагу овог закона." 

Г. Министарство иностраних послова 
§ 53 

Уредби o пренашању права потписивања одлука са Министра на помоћника Министра, генералне 
Директоре и начелнике одељења Д.Р.бр. 65692 од 12 маја 1921 године додати нови чл. 6, који гласи: 
»Право пренашања потписивања одлука Министра иностраних послова на подручне oprane no овој уредбн 
сматра се, да je до означених износа у златним динарима за кредите Министарсва иностраних послова 
и заступништва у иностранству који су предвиђени и реализују се у страној монети." 

Ђ. Министарство војске и морнарице 
§ 54 

1) Чл. 40 Закона o настап.ивању војске и морнарице мења се и гласи: 
Реченица na крају која гласи: „у противном незадовољна страна има право тужбе редовном 

СУДУИ, брише се, a место ње уноси се следе11И текст који гласи: „ако се не постигне споразум, Мини- 
старство војске и морнарице, сходпо чл. 19 овог закона задржава и даље право настањивања у поме- 
нУтим зградама док потреба траје с тим, да не плаћа никакве накнаде за oso иастањивање сходно чл. 3 
истога закона, a спадаће му у дужност одржавање зграда у исправном стању, као и плаИања свих 
Аржавних пореза и јавних дажбина у опште, за све време док служе у смислу ових одредаба за 
оесплатно настањивање војске и морнарице". 

2) Став 2 § 7 Закопа o правима и повластицама подофицира, каплара и редова одликованих 
^атним војничким орденом Kapaljopljiue звезде са мачевима за осведочену храброст у ратовима 1914 - 
1920 године мења се у толико, што се рок за подношеи.е молби у смислу сгава 1 истог §-а продужава 
Д0 31 марта 1936 године. 

3) Пензиоиисаним официрима чина мајора, којима je одређена пензија чина потпукопника 
пРема принадлежностнма no Закону o устројству војске и морнарице од 9 августа 1923 године припада 
ИОчев од 1 априла 1985 године и повећање пензија од 400.— динара месечно везано за чин потпуков- 
Ника  према одредбама става другог § 68 под Vili Финансијског закона за 1934/35 годину. 

4) У чл. 312 Закона o устројству војске и морнарице после тач. 5 додаје се тач. 6 нова која 
гласи; 

5) „Врсме којс je официр и иојни чиноииик мровео стварно на раду у служби државе у 
јјВојству контрактуалног чиновника, ако je прелаз из контрактуалне у активну службу био непосредан 
и 6сз икаквог ирекида." 

§ 55 

Oiuiamlme сеМнннсгар војске и морнарице, да образује „Фонд војног музеја". Фондом рукује 
и вадзор иад n.iiM врши Мипистар војске и морпарице преко својих одговорних органа. Новац фонда 
тРоши11е се искл.учиво за цнл.еве Војиог музеја. 

За обрачовање Фонда војног музеја служе: Дотације одобрене буметом, поклови и завештања 
ПоЈединих лица, друштава и установа, у колико не буду утрошени за циљеве музеја и приходи од 
у;1а311иц;1 изложби и продаја, као и други вапредни приходи. 

Ближе одредбе o овоме фонду прописаће Министар војске и морнарице уредбом. 

Е. Министарство грађевина 
§ 56 

Овлашћуј^ се Министар Гра1)евина 
1) да може прописати начин за паушалну наплату путног доприноса из § 22 Закона o државним 

И ^ 33 Закона o недржавним путевима за прекомерну употребу путева од аутобуских предузећа. 
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2) да у сагласности са Министарским саветом, пропише нову Уредбу o подели одељења Мини 
старства грађевина на отсеке и одељке. 

§ 57 

1) Водне задруге зарачунаће својим члановима на неплаћене заостатке водних доприноса камату 
у висини у којој држава зарачунава камату за неплаћену порезу. 

Скупштине   водних задруга који су задужене код Државне хипотекарне банке или Привилего- 
, ване аграрне банке могу на неизмирене   заостатке водних доприноса одредити камату за 1% већу од оне 
коју им поменуте банке рачунају за зајмове. 

2) Разрезани допринос задруга књижиће се у главне пореске књиге на основу распоредника 
израђених од стране водних задруга према одобреним задружним прорачунима и достављених надлежним 
пореским управама. 

Наплата водног допривоса вршиће се заједно са државном порезом и осталим дажбинама, a на- 
плаћене суме књижиће се у сразмери појединих задужења. 

3) Ставља се ван снаге чл. 26 Закона од 1882 године o управљању Тамиш—Бегејском водном 
задругом преко Министарског комесара, и у колико до краја 1935 задружна скупштина не донесе нова 
основна правила сходно законској конвенцији закљученој са Краљевином Румунијом, овлашћује се Мини- 
стар грађевина, да пропише ова правила. 

4) Ha месго инжињера и техничара, узетих из ресора Министарства грађевина за потребе у 
секцијама за извршење великих јавних радопа, сходно уредби Министарског савета број 17460/11 од 2 
фебруара о. r. o финансирању великих јавних радова у сврху оживљења народне привреде, сузбијања не- 
запослености и унапређења туризма, Манистарство грађевина може привремено поставити инжињере и тех- 
ничаре уз дневницу и плаћати их из кредита одобреног за ове исте радове. 

5) Тач. 3 § 5 Закона o државним путовима од 8 маја 1929 године мења се и гласи: 
,3. (Београд) — Земуи — Стара Пззова — Петроварадин — Нови Сад — Србобргш — Црно Брдо 

— Топола — Суботица — Хоргош — мађарска  граница (за Сегедин)". 

§ 58 

Уредба o уређењу Министарства социјалне политике и народног здравља О.Бр. 2794 од 27 ју- 
на 1929 године мења се у чл. 2 и то: код наслова: „Друго одељење за социјално старање", Отсек за ин- 
спекцију рада и парних котлова Сседми)" изостављају се речи: „и парних котлова". Тако се исто те речи 
изостављају и код наслова надлежиосги тога Огсека у сгаву 4, a o опису надлежности у томе ставубри- 
шу се речи: „Преглед парних котлова" и речи;  „и парних котлова". 

Све особље које je до сада било ангажовано на овоме послу преводи се из ресора Министар- 
ства социјалне политике и народног здравља у ресор Министарства грађевина с тим, да се принадлежно- 
сти овога особља до краја марта 1936 године исплаћују на терет кредита одобреног no буџету Мини- 
старства социјалне политике и народног здравља. 

§ 59 

Сва лица која продају млеко као сопствени земљораднички производ, a која су у години 1932 
и доцније због превоза млека осу1)ени на nflahaibe доприноса за ваиредно искоришћавање путова no § 22 
Закона o државним и § 33 Злкона o недржавпим пуговима, — ослобо1)звају се плаћап.а одре1Јеног им до- 
приноса, a донета извршна решења ставлЈају се овим ван снаге. 

До сада паплаћене суме no истом основу неће се враћати лицима од којих су наплаћене. 

Ж. Министарство саобраћаја 
§ 60 

Овлашћује се Минисгар саобраћаја: 
1) да може из прихода, којима располаже утрошити до 3,300.000. динара за извршеп^е радооа 

на атхезионој прузи Пазарић— Тарчин и за преуређење станице Брадина. 
2) да може из железничких прихода употребити 17,700.000. дипара за неопходно нужне радове 

у сврху оспособљавања пруга за интензивнији саобраћај. 
3) да може из железничких лрихода исплатити 2,030.000.— зл. франака аустријској влади на 

име отплате дуга за клиринг пензије no Римском споразуму као и расходовати »eh задржаних 3 510 421.51 
зл. франака на име наших удела између народног железничког и поштанског саобраћаја за отплату истог 
дуга. 

4) да у циљу обнове инвестиционих објеката и возног парка државних железница a no спора- 
зуму са Минисгром финансија може закључши дугорочни зајам у износу до динара ИОООООООО— коД 
које новчане установе, с тим да се ануитети за отплату тог зајма предвиђају у паредним буџетима расхо- 
да управе државних железница. ч J     r J < r 
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5) да може у изузетним случајевима и само за незапоседнута железничка стајалишта давати 
право издавања железничких возних карата приватинм лицимаи да им за тај рад може одобравати про- 
визију до највише 5%. 

6) да може из жељезничких прихода исплатити суму од 568.012.— зл. франака сходно пресуди 
међународног арбитражног суда у Паризу од 5 октобра 1934 год. ради подмирења већ доспелих обавеза 
"рема комитету облигационера Друштва јужних жељезница a за експлотацију пруге Барч Пакрац. 

7) да изузетно од чл. 118 Грађевинског закона може продужити забрану новог зидања 
на онај део земљишта резервисаног у грађевинском реону града Београда решењем Министра саобраћаја 
Г.Ж. бр. 2017 од 18-11-1933 године, који je потребан за грађење железничких постројења према даљњем 
чројекту београдског железничког чвора и који je на терену видно обележен. 

За делимичну исплату тога земљишта као и за делимичну исплату оштете за измештање грађе- 
вина подигнутих на том експроприсаном земљишту Министар саобраћаја може из прихода утрошити у то- 
ку буџетске 1935/36 године суму од 15,000.000.— динара. 

8) да у споразуму са Министром финансија може одобрити Дирекцији речне пловидбе закљу- 
чење дугорочног зајма код Државне хипотекарне банке, у цил>у стварања обртног капитала, исплате доса- 
Дањих обавеза и оправке и обнове пловног парка. Износ овог зајма не може прећи суму од 50,000.000.— 
Динара. Ануитети за отплату овог ззјма уносиће се у буџет расхода Дирекције речне пловидбе, исплаћи- 
вати из општих сретстава МинистЈрства финансија. Детаљну употребу овог зајма одобрава Минисгар сао- 
браћаја у споразуму са Минисгром финансија. 

9) да у току ове буџетске године може на рачун остварених прихода no поштанско-телеграфско- 
телефонској служби вршити исплате за оправку поштанских вагона, у колико односна партија буџета рас- 
хода за поштанско-телеграфско-телефснску службу не би била довољна с тим да не може прећи суму од 
3,000.000.—  динара. 

10) да износ награде одређене изменом чл. 35 сгав 3 тач. 3 Закона o поштанско-штедном, чеков- 
чом и вирманском промету у § 49 тач. 3 Финансијског закона за 1933/34 год. за удружење поштанско- 
телеграфскотелефонских службеника подели на равне делове на удружење поштанско-телеграфско-теле- 
фонских чиновника и Удружење поштанско-телегргфско телефонских званичника и служитеља у исте сврхе. 

11) да у колико буџетом одобрени кредит за управу поморства и речног саобраћаја намењен 
За штампање плативих образаца и књига не буде докољан, може подмиривати издатке око штампања 
0вих на рачун остварених прихода од њихове продаје. 

12) да за потребе подмор:ких бегонских радова, које врши Дирекција поморског саобраћаја 
У Сплиту, може набавити из Грчке 1.500 тона санторинове земље без наплате увозних царинских дажбина. 

13) да у циљу покрића расхода око одржавања, односно уређења Тамишког канала, канала зв. 
Дунавац Поњавица и оних зимовникз, који се ван зиме искоришћују за обављање трговачких операција, 
а У споразуму са Министром финансија, одреди таксе за коришћење овог канала и зимовника и пропише 
УРедбу o наплати тих такса.   Наплаћене   таксе показиваће се у буџету прихода Министарства саобраћаја. 

14) да може одобрити сторнирање износа, који су ушли у привремене признанице контроле 
"Рихода Генералне дирекције државних железница приликом утврђивања станичних салдо 1928 године на 
■^риторији београдске и суботичке дирекције, HI терет рачуна станичних необрачунатих прихода с тим, 
Да се o њима води и даље засебна евиденција и у случају наплате наплаћене суме унесу у државну касу. 

15) да у споразуму са Министром трговине и индустрије изменн и допуни § 10 Закона o же- 
лезницама јавног саобраћаја од 23-V1-1930 године §§ 1, 60, 102 и 122 Закона o радњама, у колико се по- 
Меиути параграфи односе на везе и грађење малих железница, како оних које су за јавни cao6paliaj, тако 

оних које нису намењене за јавни саобраћај. 
Да на основи предње измене пропише правилник o гра1)ењу и експлоатаци]и свих врста инду- 

^Ријских колосека и пруга, у колико ови долазе у надлежност Министарства саобраћаја и нису намењени 
Јавном саобраћају. 

16) да у споразуму са Министром финансија и Главном контролом измени и допуни Правилник 
0 Финансијској и рачупској служби државних железница саобразно одредбама новог закона o железничкој 
Имовини у експлоатацији Министарства саобраћаја. 

--Јаил 
ћајном особлЈу. 

. 17) да може извршити потребне   измене и допуне у правилнику o радницима државиих саобра- 
пзјних    усганова од 11 маја 1933   године,   који je прописан на основу § 188 Закона o државном саобра- 

)бљу. 
18) да за рачунополагаче у смислу чл. 26 Закона o државном рачуноводству може посгављати 

" Регулисане зваиичнике и служитеље, у колико организациЈа железничке и бродарске саобраћајне службе 
''0 важећим прописима предвиђа употребу тих органа на месту са којим je скопчана и дужност примања, 
^Р^ања или издаваи^а новца или материјала државног. 

19) да може ресторације, бифе-е. киоске, трафике, Ме11.ачиице. бриЈачнице и све остале продав- 
1У no железничким станицама које служе потребама пугника, издавати под закуп мимо одредаба зако- 
Ј? 0 Државном   рачуноводству a no прзвилнику.   који he прописати   Министар cao6paha]a споразумно са 

Инистром финансија и Главном контролом. 
2П1 п!, nn nnnrtnp.iu Министаоског савета може уговор са друштвом „Путник" за продају воз- 

*»* *тЛ}Х6р5^^ Г.Д.бр. 53819-33 са истим друштвом оафира^и, про- 
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дужиги за 10 година од дана  његовог исгека и да може променити поједине одредбе уговора и његовог 
додатка изузев одредаба у чл. 18 уговора и чл. 8 његовог додатка. 

21) да с обзиром на нове меНународне конвенције o превозу путника, пргљага и робе на желез- 
ницама донесе нову уредбу са законском снагом o превозу путника, пртљага и робе која he заменити са- 
дашњу железничку-саобраћајну уредбу, донесену на основу чл. 38 Закона o буџетским дванаестинама за 
месеце април, мај, јуни јули, 1925 године. 

§ 61 

Овлашћује се Министарски савет да на предлог Министра саобраћаја и Министра финансија 
пропише Уредбу са законском снагом o грађењу и уређењу Београдског пристаништа и унапређењу реч- 
ног бродарства. 

Овлашћује се Министар саобраћаја да на грађење и уређење првог дела београдског савског 
пристаништа од Травничке улице до Града са целокупним пристанишним уређајем и потребним комуника- 
ционим објектима, као и на грађење Чукаричког вимовника може утрошити суму од 85,000,000.— динара, 
a на грађење бродарске радионице и поаећање државног учешћа у акцијском капиталу приватног речног 
бродарства суму од 25,000.000,— динара — укупно 110,000,000.— динара. 

Озај се издатак има подмирити из зајма који ће се закључити код Државне хипотекарне бан- 
ке у износу од 85,000.090.— динара и догације од 15,000.000. динара из државног фонда за јавне радове 
основаног код Државне хипогекарне банке чл. 10 Уредбе o извођењу јавних радова од 22 новембра 1934 
год. из дотације од 15,000.000.— динара из Опшгег калдрминског фонда који се води код Државне хи- 
потекарне банке. 

Закључени зајам код Државне хипотекарне банке у износу од 80,000.000.— динара има се ис- 
платити на следећи начин: 

45,000.000.— динара из пристанишног фонда за грађење београдског савског присЈаништа, који 
се у ту сврху има основати из прихода од такса предвиђених у Одељку Vili Т.бр, 303 Закона o таксама, 
пристанншних експлоатационих прихода од других пристанишних такса, које he прописати Минисгар сао- 
браћаја, као и из дотација за време од 15 година које he се уносити у буџет Министарсгва саобраћаја у 
годишњем износу од 1,000.000,— и буџег Дирекције речне г1лоаиа,бе у годишњем износу од 500.000. 
дчнара, 

35,000.000.- динара од прихода Општег калдрминског фонда. 
Ближе одредбе o извршењу прописаће се Уредбом Министра саобраћаја и Министра финансија, 

Ј. Министарство шума и рудника 

§ 62 

ОвлашНује се Министар шума и рудника: 
1) да може изменити границу државне шуме северног Кучаја према Мајдан-печкој универ- 

ситетској домени Београдског университета тако, да нова исправљена граница ове државие шумс према 
поменутој домени иде реком Великом Пеком, иде онако, како je то предложила одређена комисија у 
своме граничном протоколу и скици заведеним у Одел.е11>у за шумарство Министарства шума и рудника 
под 6р. 25383 од У новембра 1УЗЗ год. и да може извршити исираику границе државне шуме средњег 
Кучаја према граници Мајданпечке универзитетске домене Београдског уииверзитета према стаљу из 
1У31  год". 

2) да изузетно од прописа § 112 Закона o шумама у нарочито оправданим случајевима у циљу 
арондације поседа и појевтиљавања управе no одобрењу Мипистарског саиета и уз сагласност Глаине 
контроле изврши размену државног шумског земљишта за земљиште имовне општине у еквива- 
леншој вредпости. 

3) да дипломиране шумарске инжињере поставља за чиновничке приправиике-иолонтере без 
принадлежности. 

Време проведено у таквом својству рачуна11е им се као врсме припранне службе :(а полагаиЈе 
државног стручног испита и испита за самостално управл.аље шумом. 

Овим држава не преузима никакву обавезу, да их прими у држанну службу, a на нормалним 
путем упражњена места имају се првенствено постављати ови ириправници-полонтери. 

4) да банским упранама сгаии ва расположење држаино шумарско особље за рад у бано- 
винским установама, док овај буде трајао с тим да се том особл.у за то време исплаћују принад- 
лежности из бановинске касе a њихове принадлежности no државном буиету, да иду на олакшаше 
дотичних партија буџета расхода Министарства шума и рудника. 

5) да може дозволити бесплатни пренос власништва са држанног ерара и убаштињење свима 
оним интересентима, који су дотична земљишта добили под закуп no yioaopy у сврху унутарње коло- 
низације на основу nponnca важећих у доба закључења уговора, уколико су испунили обавезе no уговорУ- 

Ово право може Министар шума и рудника пренети на дирекције шума. 
Упутства за извршење ове уредбе прописаће Министар шума и рудника. 
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6) да изузетно од § 55 Закона o шумама може допустити грађанима Општине улциљске и села 
Круча, Крута, Горње и Доше Братице да бесплатно напасају своју стоку у државној   шуми   Мавријану. 

К. Министарство соц. пол, и нар. здравља 
§ 63 

Овлашћује се Министар социјалне политике и народног здравља: 
1) да може из санитетског фонда утрошити суму до 500.000.— динара за довршење новог 

Хируршко-гинеколошког павиљона Државне болнице у Скопљу. 
2) да може у споразуму са Министром финансија прописати Правилник, којим he се регулисати 

наплаћивање болничких пристојби за лечење у државним болницама и амбулантама, a у бановинским и 
градским no предлогу надлежног бана с обзиром на §§ 6, 7 и 8 Закона o болницама, као и да овај 
Правилник може no потреби допуњавати и мењати. Док се овај Правилник не пропише важе одредбе 
Правилника o болничким таксама С.бр. 20 000^—од 27 септембра 1924 године. 

3) да у споразуму са Министрои финансија може прописати нарочиту таксу у корист бањске 
касе Управе врњачке бање, за заузето земљиште за продају намирница на пијаци Врњачке  бање. 

4) да може из народног инвалидског фонда (чист приход) дати средчши)ем одбору удружеша 
ратних инвалида на име субвенције; 

а) за уређење инвалидског лечилишта у Соко бањн 50 000.—динара; 
б) за уређеи.е инвалидског лечилишта на Златибору 50.000.— динара; 
в) за уређење инвалидског дома Витбшког краља Александра 1 Ујединитеља у Београду 

300.000.— динара. 
5) да може из народног инвалидског фонда (чист приход) дати на име субвенције: Болници за 

нервне и душевне болести у Врапчи 150 000.— динара за покриће материјалних расхода око адаптације 
и Уре1)ен>а депаидансе у Великој Горици ради отвараи.а дома за слабомислену и душевно заосталу децу, 
У који се имају првенствено сместити деца ратних инналида и лица заштићена инвалидским законом. 

6) лица, која су без своје кривице до 31 марта 1935 примила на име инвалидских принад- 
лежности ма у ком облику више него што им je припадало, ослобо^авају се да врате држави 
•фимлЈбни вишак. 

Ili РАЗДЕО - ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ 

§ 64 

Ha дан 1 септембра 1935 установљава се Мипистарство пошта, телеграфа и телефона. Његову 
0Рганизацију прописаће Министарски сапет уредбом, са законодавном влашћу, a на предлог Министра 
пРавде. Овом iie се Уредбом регулисати исплата свих личних и материјалних расхода из кредита одоб- 
Рбних no данаш11>ем буџету. 

§ 65 

Изузетно од прописа закоиа o држављаистну, Словсни no раси и језику, досел.ени и настањени 
У једној од општина Кра.Ћеиине Југосланије мо1ји iie cieim југословенско држављанство ако најдал.е до 
31 марта 193G поднесу надлежној ошшт-управној власти I степена молбу за изузетан пријем у југо- 
слопенско држављанство и ако Министар унутрашњих послова, no слободној оцени, ову молбу уважи и 
0 томе изда одлуку. 

Молба важи и за жену. Молба ona односно удове важи и за малолетну децу. 
Пријемом држављанствв молилац стиче завичајност у омштини настаи^п.а. 
По оном §-у npHMen.Hnaiic се прописи o државним и с.шоупранним таксама само у погледу 

ЛиЦа која плаћају преко 1.000.— дицара пепосредне државне порезе. Остала лица ослобађају се свих 
^РЖавни.х ii самоуиравних такса како за иабавку потребиих исправа за молбу, тако и за остале радње 
110 овоме параграфу. 

§ 66 

Закоп o организацији Финансијске управе од 7 децембра  1929 Meiba се и допуи.ује и то у: 
§ 3 после речи: »Буџетско оделен.е (VII)" уметнути речи: „Банковно и валутно оделење (Vili)" 

»Ofle.i.L'ii.e за финансијску коптролу (IX)". 
§ 6 тач. 2 под II брише се, a после тач. 3 под VII уметнути: „VIII Банковно и валутно оделе- 

'be; 1) новчани заводи под Министарством финапсија; и 2) новац, валуте, девте и берзе У истом ^-у no- 
^е тач. 2 под Vili уметнути; , IX Одељен.е ta финансијску контролу,,: 1) послови око службеног односа 
lBit* миновника и званичника финансијске контроле. 2) технички рефграт за пловне објекте финансиЈске 
ЈОитроле, 3) надчор пад целокупним радом фииавсијске контроле и cTfiibe o служби, реду и дисциплини 
Рчнансијске коитроле и 4) статисгички послови финансијске контроле, 
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Овлашћује се Минисгар финансија да у духу ових измена и допуна може изменити правилник 
О пословном реду у Министарству финансија, 

§ 67 

Овлашћује се Министар финансија, да изузетно од прописа §§ 31 и 41 Закона o чиновницима 
Уредбом пропише надлежност и поступак за оцењивање службеника државних правобраниоштва и вр- 
ховног државаог правобраниоштва, изузев чиновника наведених у § 31 ст. 2 Закона o чиновницима. 

§ 68 

Од дана ступања на снагу овог закона, проширује се важност одредбе § 56 Финансијског за- 
кона за 1923/33 годину на лица, која се узимају у службу бановине као дневничари или хонорарни 
службеници. 

За личне и породичне потпоре ових лица устанозљава се „Потпорни фонд помоћиог особЛ)а у 
служби бановине" — код сваке бановин^ посебно. 

Овлашћују се банови, да правилником пропишу за надлежну бановину сасгав и управљање овим 
фовдом, као и услове no којима се стиче и губи право на потпору. 

Прима се знању и одобрава § 17 сгав 2 Уредбе o извршењу буџета Савске бановине за 
1932/33 годину и § 11 исте урелбе за 1933/34 годкну као и правилник o Потпорном фонду помоћног 
особља у служби Савске бановине бр. 54339/\/II-1933 од SO септембра 1933. 

§ 69 

У § 245 Закона o државном рачуноводству од 15 јула 1934 у првом реду месго; „за 1936/37 
годину" ставити; „за 1937/38 годину", a у § 247 истог закона у првом ставу на крају место речи: „1936 
године" ставити речи: „1937 године". 

§ 70 

Од дана ступања на снагу овог Закона na за време важења овог Закона не могу се постављати 
за канцеларијску службу на звање званичника и служитеља дневничари, хонорарни службеници и цадни- 
чари, који се узимају na рад у служби државе и бановине и њихових предузећа. 

§ 71 

1) Прекорачења кредита на материјалним расходима, учињена у већ одобреним буџетима град- 
ских општина до краја 1934 године може накнадно одобравати Бан на образложен предлог Градског већв 
дотичне општине. 

2) Бумете градских општина као и општина за раније године закључно са 1933 годинзм, који 
нису одобрени од стране надлежних власги, може накнадно одобрити Министар финансија no повољном 
мишљењу Бана. 

3) Рачуни општина које су биле под италијанском окуиацијом, за време док нису евакуисане, 
сматрају се разрешеним. 

4) Зајмове градских опшгина као и општина закључене до краја 1931 године, a неодобрене од 
стране власти, које су за то биле надлежие у времену закл^учеп.а зајма, миже накнадно одобриги Мини- 
стар финансија у споразуму са Министром унутрашњих послона и повољном мишљењу Бана. 

5) Промену намене зајмова градских општина као и општина закључених и одобрених оц над- 
зорне пласти до краја 1934 године, може накнадно одобрпти Минисгар финансија у споразуму са Мини- 
стром унутрашњих послова и поволјном мишљењу Бана. 

6) Сва раније извршена отуђења општинских некретнина одобрена од сграие нлдлежних омштин- 
ских тела, која због укидања ранијих жупанија нису могла бити на време одобрена, може Министар фи- 
нансија накнадно одобрити у споразуму са Минисгром унутрашњих послова и повољном мишљеп.у Бана, 
ако су таква OTyl)eii>a поново одобрена од стране надлежних опшгинских тела. 

7) Овлашћује се Главна Konipoia, да испитује случајеве општипа, које из било којих разлога 
нису биле у могућности саставити годишп.е заиршне рачуне закључно са 1933 годином, с тим. да у слу- 
чају оправдаша, може ове разрешавати од дужности склапања годишњих рачуна. 

§ 72 

Уговори o активним и пензијским принадлежпостима, које су градови и општине, односно п-"" 
хова привредна предузећа и установе закључиле са својим намештеиицимр, разрешавају се даном сту- 
пања на снагу овога закона, с тим да се на основу п.их не може тражити накнада ни no коме оснопу. У 
новим уговорима, у колико буду закључени, градови и општине, односно њихова привредна предузеИа и 
установе не могу цамештеницима обезбедити веће актива? и пензијске принадложности од оних које у^И' 
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ВаЈУ остали службеници одговарајућег положаја, чијн je однос у градској и опшгинској служби јавно- 
"Равне природе. To важи и за оне намештенике који су на основу уговора стављени у пензију пре сту- 
пања на снагу овога закона, a чије су пензијске пр>1надлежности веће од пензијских принадлежности оп- 
Итинских службеника одговарајућег положаја. 

Статутом he се одредити којем звању и полижају у градској и општинској : служби одговара 
звање намештеника у градском или општинском привоедном поедузеку и установи. До довошења статута 
одлуку o томе донеће Бан, a за градове Београд и Панчево Министар унуграшњих послова. 

Ови прописи важе за сва привредна предузећа и установе градова и општина, без обзира да ли 
гРад или општина управља њима непосредно, или њихову управу води које трговачко друштво, привред- 
ва задруга, штедионица или слична установа. 

§73 

Примају се знању и одобравају: 
Решење Министаоског савета бр. 5955 од 3 јула 1928; решење Министарског савета Пов. Бр. 

238VII од 22 новембра 1924; решење Министарског савета В.К.бр. 1202 од 16 јануара 1935; решење Ми- 
нистарског савета Пов. M К.бр. 344 од 14 фебруара 1935; оешење Министарског савета бр. 164II од 30 
Марта 1935; решењем Министарског савета Пов. бр. 97јУ11 од 26 априла 1935: решењем Министарског 
савета М.С.бр. 699 од 29 новембра 1934 којим je усвојен споразум од 4 јула 1934 no служби ануитета за 
ЈУжне железнице; решењем Министарског савета М.С.Бп. 387 од 22 маја 1935 o консолидовању дуга Главне 
Државне благајне; решења Министарског савета бр. 3210 VII од 5 априла 1935, бр. 10546!VI1 од 29 децембра 1934 
и бр 1746;VI1 од 25 фебруара 1935 o наредбодавним, рачунополлгачким и другим рачунским радњама no накна- 
Дама Краљевском HaMecHHUJTBv; рршење Претседника Министарског савета Пов.бр. 148 од 2 јула 1935; реше- 
ње Мивистра финансија бр. 2201/VI од 18 јануара 1935, o продужењу излавања обвезница лутријске 21//'/о ренте 
за ратну штету; закључени споразум Министра финансија бр. 50296 од 29 новембра 1934 o одлагању пла- 
нања француском државном тгезору; решење Министра финансија бр. 901/VII од 17 фебруара 1934 o за- 
Кључењу зајма градског поглаварства у ЈБубљчни кол поштанске штедионице зз регулацију реке Љуб- 
љанице; решеп.е Министра финансија бр. 157140/11 од 9 новембра 1934 с тим да важи до 1 фебруара 1935 
•/' o регулисању прима од продАје железничких карата са друштвом „Путник a д." из Београда; решење 
Министра просвете Пов.О.Н.бр. 769 од 1 септембра 1930 o оснивању приватве учитељске школе; реше- 
*е Министра шума и рупника бр. 1310 од 7 јуна 1934 o позајмици из фонда за пошумљавање за уре- 
neibe државних шума у Босни и Херцеговини у износу од 3,000.000 — динара; решење Министра шума и 
РУДника бр. 5744 од 4 марта 1935 o позајмици из фонда за пошумљавање за радове на унутрашњој колони- 
заЦији; решење Министра шума и рудиика бр. 27200 од 5 децембра 1932 o наплати приноса у фонд за 
пошумљавање. 

§ 74 

Сви расходи no бупету државних расхода, како оних општих државних расхода тако и држав- 
Них привредних предузећа и установа, чине једну недељиву, јединствену целину и тако се у буџету по- 
КазУЈу. Расходи државпих привредних предузећа и установа показују се заједно са општии државним 
Расходима и разделима буџета оних   министарстава, у чију надлежност спадају. 

Сви државни приходи, како они општих државних прихода, тако и они лржавних привредних 
пРедузе11а и установа, чине такође недељиву, јединствену целину и тако се у буиету показуЈу. Приходи 
^Ржавмих привредних предузећа и установа   показују   се   у   одговарајућим   разделима   буџета   државних 
ПРИХОД8. 

Овако састављени расходи и приходи сачињавају   заједно:   Буџет државних расхода и прихода- 
Суме расхода и прихода државног буџета предвиђају се и одобравају у бруто износима. 
Општа рекапитулација  државног буџета обухвата: 
1) укупну суму расхода буиетом предви1)бну, 
2) укупну суму прихода буџетом нредвиђену, 
3) разлику између прихода и расхода. 
У предрачуну расхода и прихода државног буиета партије се озвачују, посебно за расходе a no- 

Себно за приходе. непрекидним   редним бројевима од почетка до кра]а буџета. 
Министар финансија he према овом §-у издавати сваке године упуства за израду предлога бу- 

l^ ДРжавних расхода са „Једлогом финансијског закона. У исто време одредиће KOIH се прилози и до- 
кали имају прикључити и утврдити рокове за њихово подношење. 

Ступашем на снагу овогзакона престаје важити Уредба   o  техничком   саставу буџета државних 
Ра^ода и „рЈ;х0да ДР.бр. 61652 од 13 иаја 1927 год., као и  сви други   прописи који су у супротности 
а овим параграфом. 
м Одредбе овог ^-а важе и за израду бановинских. градских и општинских буџета за Koje  такође 
Министар финансија и:>даје сваке годиме упуства за израду њихови« предлога буцета. 

Зв тумачсмв овог §-а надлежан Je Министар финансија, 
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§ 75 

Примају ce знању и одобравају: 
Уредбе Министарског савета донете на основу § 63 финансијског закона зз 1934[35 годину и 

Финансијског закона продуженог Указом од U марта1935 године за месеце, април, мај, јуни и јули 1935 
године и то: 

1) Уредба o измени Урелбе од 5 маја 1935 године o измени закона o ликпицацији аграрне ре- 
фооме на великим поседима од 19 јуна 1931 године са изменама и дппунама од 5 децембра 1931 године 
и 24 јуна 1933 године. — Бр. 88320 од 31 децембра 1934 године („Службене новине' од 31 децембра 
1934, бр. 302-LXXX). 

2) Уредба o преводу у надлежност Министра финансија Државне хипотекарне банке, Поштанске 
штедионице и Привилеговане аграрне банке. — бр. 19401 од 15 јпнуара 1935 („Службене новине" од 17 
јануара 1935, бр. 13). 

3) Уредба o ликвидацији револвинг кредита Народне банке. — Бр. 6701 jll од 15|1 1935 (Служ- 
бене новине" од 21 јануара 1935, број 15). 

4) Уредба o продужењу рока за измену наплатака на постојећим товарним колима. — Бр. 1321 
од 18 јануара 1935 („Службене   новине" од 22 јануара 1935, бр.  16). 

5) Уредба o измени Уредбе o максимирању камата. II бр. 3219 K од 28 јануара 1935 године 
(„Службене новине" од 29 јануара 1935, бр. 22). 

6) Уредба o изменама и допунама Уредбе o заштити земљорздника од 3 августа 1934 године. 
К.М.Бр. 34 од 2 фебруара 1935 године. („Службене новине" од 5 фебруара 1935 бр. 28 — V). 

7) Уредба o финансирању великих јавних радова v сврху оживљеља наролне привреде, сузби- 
1ање незапослености и унапре1јења туризма. Бр. 17460II од фебруара 1935 године („Службене новине" од 
7 фебруара 1935, бр. 30 — VI.). 

8) Уредба o олакшању земљарине за пореску 1935 годину. Бр. 4200 V од 2 фебруара 1935 го- 
дине („Службене   новине'. од 7  фебруара 1935, број 30 — VI.) 

9) Уредба o регулисању пореских рачлика no чл. 20 и 138 (последњи став) закона o непосред- 
ним порезама од 8 фебруаоа 1928 године. Бр. 4201 iV од 2 фебруара 1935 године („Службене новине од7 
фебруара 1935. бр. 30 — VI.). 

10) Уредба o измени Уредбе од 31 децембра 1934 године o измени закона o ликвидацији аграрне 
реформе na пеликим поседима са изменама и допунама од 24 јуна 1933 године. Бр.' I8336[VIa од 25 
марта 1935 годиве. („Службене новине" од 30 марта 1935 године — број  76). 

11) Уредба o бановинским трошаринама. Бр. 2765iVII од 29 марта 1935 године. („Службене но- 
вине" од 1 априла 1935, бр. 77). 

12) Уредба o регулисању услова производше, предаје и откупне цене шећерне репе. Бр. 11271 V 
од 29 марта 1935 године („Службене новине" од 1 априла 1935. бр.  77). 

13) Уредба o такси на подвозна средства и држзвној трошапини на плинско ул^е. Бр. 23332-III 
од 29 марта   1935   голине   („Службенз новине" од 1 априла 1935, бр. 77). 

14) Уредба o нормирап.у интеррса на капитал Чннонничког пензионог фонда кол државне хипо- 
текарне банке. Бр. 15220|I од 7 априла 1935 (.Службене новине" oi 10 априла 1935,  бр. 85). 

16) Уредба o измени закона o сузбијању полиих болести од 28 марга 1934 године. С.бр: 12123 
— априла 1в35 године. („Службене новине" од 27 априла 1935, бр. 99). 

10) Уредба o установл.е11>у Цептралног фоида за санацију глапних братииских благајиа за оси- 
гураи.с радиика и намештеиика у предузеИима, која потпадају под рударске законе у Крал.еинт: Југо- 
сланији. Р. бр. 6963 од 7 маја  1935 године, („Службепе новине" од 15 маја 1935, бр. 112—XXVI). 

17) Уредба o такси иа продужеше рока у исправама o аајму. Бр. 38309|II1 од 23 маја 1935 ro- 
диие („Службене иопиио" од 27 маја 1935, бр.  121). 

18) Уредба o извршељу уговопа o нспоруци југословеиских дувана у листу дирекцији пољског 
монопола бр. 210031 од 11 маја 1935   („Службен-е   новиие" од   28 маја 1935, бр. 122—XXX). 

19) Уредба o измепама и допунама у Уредби o фииапсирап.у келиких јапипх радома у сврхУ 
оживљавања иародне прнвреде, су,ч6ијп11>а незапослености и ynaiipel)tMi,a туризма донетој под бр. 1746014 
од 2 фебруара 1935 ■ бр. 7460011 од 22 маја 1935 („Службене иовине" од 30 маја 1935. бр. 
124-ХХХ1. Ј 

20) Уредба o уређењу питања својине поиватииЈС 'лнца у ограниченим лржавпим шума.ма У 
Србији, Јужној Србији и Црној Гори II јуна 1935 („Службеле нонине" од II јуча 1935 („Службене 
иоиине" од 11 јуна 1935, бр. 133-ХХХ111.). и У 

21) Уредба o и.чмени чл. 3 „Уредбе No изменама н допунама Уредбе o заштитн аемљораднш 
ка од 3 августа 1934 године" донете 2 фебрупра 1935 године — бр. 1 Ion. 139 од 15 |уна 1935 („Слу 
жбсме повипе" од 18 јуна  1935,  бр.   138-XXXIV.). и 

22) Уредба o држаи.у коза у срезовима: бијел^инском, брчком, височком, »ишеградском, ила- 
сепичком, жепамком, зворничком, (сппчком, клпдап.ском, рогатнчком, сарпјепском, сребрпичком, тузлан- 
ском, траииичком, фојничком, чајпичком, Дрииске банонипе: билећком, гатачком, л.убип.ском, пепесип.ском, 
прибоЈском, трвбињском, фочамгком, ЗбТСке баиовине; бугојанском. лупам.ском, кон.ичком, ливањском, 
.ч.уиушком, мостарском, прозорском, столачком, пречком, книнском, биоградском, бе^конаЧком,  шибснн- 
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чком, сплитском, сињрком, брачком, хварском, макарском. корчуланском, метковском, и имотском, При- 
морске бановине; бихаћском, бос, граховском, бања-лучком, грачаничком, бос. градишком, градачачком, 
Дервентском, дубичком, добојском, јајачком, кључком, котор варошком, крупском, мркоњићском, маглај- 
ском, бос, новском, аетровачком, приједорском, прњаворском, саиском, тесличком и цазинском, Врбаске 
бановине. — M. С. бр. 401 од 29 маја   1935 („Службене   новине" од 28   јуџа 1935, бр. 147 — XXXV.). 

§ 76 

Примају се знању и одобравају: 
Уредбе Министарског савета донете на оснозу § 64 фннансиског закона за 1934|35 годину и 

Финансиског закона продуженог Указом од U марта 1935 године за месеце алрил, мај, јуни и јули 1935 
године и то: 

1) Уредба o установи рачунског инспектора при .Министарству правде. Бр. 18500 од 16 фе- 
бРуара 1935 године („Службене новине ' од 25  фебруара 1935, бр. 45—IX). 

2) Уредба o условима за унапређивање подофицира у старије чинове и у чинове официра и 
класе војних чиновника, o унапређивзњу официра и и војних чиновника у старије чинове — класе и o 
саставу комисија за командантска nyTOBaiba и решавање задатака. То.Бр. 37b0 од 25 фебруара 1935, „Слу- 
^бене новинеи од 1 марта 1935, бр. 49 — XXII). 

3) Уредба o премештају седишта среског шеријатског суда из Андријевице у Гусиње. Бр. 
^1220 од L0 марта 1935 године („Службене новине од 21 марта 1935, бр. 68). 

4) Уредба o простијем и бржем поступку код кривичних судова. Бр. 31270-У-154 од 20 марта 
1935 године („Службене новине" од 25 марта  1935 бр. 71  — XVII). 

5) Уредба o додацима на скупоћу пензионера потпорног фонда радника no Артилериско-тех- 
•'ичкој граии. Бр. 5471 jI од 28 фебруара 1935 године („Службене новине" од 27 марта 1935, бр. 
73 - XVIII). 

6) Уредба o привременом упоре1)ељу зваља градских службеника са звањима и положајима 
Држаипих службеника. IV Бр. 1415 од 29 мзрга 1935 године („Службене новине" од 5 априла 1935, бр. 
81 — XXI). 
м 7) Уредба o спајању  историјско-уметничког музеја и музеја савремене уметности у Београду. 
^■С.бр. 280 од 29 марта 1935 године („Службене новине" од 9 априла 1935, бр, 84.) 
. 8) Уредба o смањењу додагака чиновника државне исељеничке службе на терет исељеничког 
Фонда. М.С.бр. 323 од 7 маја 1935 године   (Службеие HOBHHe'- од 21   маја   1935,   бр.   117   —   XXVIII) 

§ 77 

Време од 1 априла 1935 до 1 априла 1935 године образује буџетску 1935|36 годину, за коју 
се има саставити засебан завршни рачун. 

§ 78 
Овај закон ступа у живот кад се обнародује у „Службеним новииама", a обавезну снагу до- 

биЈа 1 авгусга 1935 годиие   у   колико   у   појединим параграфима није друкчије HapeijeHO, 
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INTERPELACIJE 

INTERPELACIJA 

Velimira  Ž. Acimovica,  narodnog   poslanika, na Ministra  saobraćaja,  po   krivicama   Šćekića   Jovana 
starešine Hoštansko-telegrafske stanice u Grockoj 

GOSPODINE MINISTRE, 
Obavešten sam da je starešina P. T. stanice u 

Grockoj, g. Sćekic Jovan, doveden u Grocku, interven- 
cijom sa strane, a u vremenu izborne agitacije, i sta- 
vljajući se u službu i partijsko koterijaštvo svoga pro- 
tektora, zapostavio je interese svoje zvanične službe u 
tolikoj meri, da je postupkom svojim, svojoj službi i 
nadleštvu umanjio ugled i ono čemu je ona name- 
njena, — tako je, kako sam  obavešten, učinio  sledeče : 

1) U oči izbora iz dana u dan napuštao je mesto 
službovanja i išao po stlima sreza Gročanskog radi agi- 
tacije za račun svoga protektora, ne obzirući se, da li 
utrošeno vreme na agitaciju ide na uštrb njegovog zva- 
ničnog rada za koji je od države   plaćen. 

2) Zahuktan partijskom strašću i izbornom kampa- 
njom otišao je tako daleko da je pošta bila apsolutno 
nepristupačna građanstvu, jer je bila prepuna kortešima 
njegovog protektora, te se smatrala paitiskim štabom, 
a ne državnom ustanovom, te je u jednoj prilici, 3. 
maja o. g., pretsednik Opštine gročanske, Ivanović Ni 
kola, bio prinuđen uputiti telegrafsku žalbu Ministru 
saobraćaja g. Vujiću, žaleći se, da je pošta nepristu- 
pačna građanstvu u svrsi kojoj je namenjena. 

3) Obavešten sam i o tome ; da starešina odaje 
svoje službene tajne, a iz radoznalosti vrši povredu a- 
maneta i pisama. Tako je da bi saznao namere vlasti, 
otvarao zvanična akta ovih, što se može utvrditi putem 
provere preko načelstva Sreza gročanskog. Često puta 
odavao je građanstvu i službene tajne uhvaćene preko 
telefonskog razgovora. Kako, i- na koji je način ovo 
činio, takode može se utvrditi proverom preko gore 
pomenutog načelstva. 

4) Šećikić ni malo nije bolji ni u pogledu služben 
savesnosti opticaja sa građanstvom u privatnom životu. 
Tako je sa većim delom kako državnih tako i samo- 
upravnih činovnika došao u konflikt i zavadu, a ni ma- 
lo bolje ne stoji ni sa građanstvom. 

b) Tu skoro Milici Marinković, iz Zaklopače, o- 
dbio je prijem čeka i poništio ga, dok je ona otišla da 
mu pribavi nedostatak pola dinara, te je radi ovog po- 
sla  morala doći i drugi dan. 

6) Zivorada Bogdanovića, iz Brestovika, izbacio 
je glavačke napolje iz pošle, kao urednog domaćina —- 
seljaka, psujući mu majku seljačku, zbog čega ga je 
ovaj moguće tužio sudu, jer ništa nije mu bio kriv, 
niti dao mu povoda ma u čemu. 

Na osnovu izloženog, smatram, da se g. Šćekić 
onemogućio, da i dalje može vršiti javnu službu u ime 
države u svome sadanjem mestu, a tim pre, što je, ka- 
ko čujem, ranije imao u službi deficit, što nije ostalo 
skriveno od građanstva. 

Čast mi je ovim zamoliti Vas, Gospodine Mini- 
stre, da me u jednoj od narednih sednica Narodne 
skupštine izvolite  obavestiti o sledečem : 

Mislite li, G, Ministre, da činovniku ovakvih mo- 
ralnih i duhovnih kvalifikacija ima mesta u državnoj slu- 
žbi, kao i šta nameravate prema imenovanom predu- 
zeti u interesu državne službe i ugleda dižavnog či- 
novnika ? 

I ovom prilikom, Gospodine Ministre, primite u- 
verenje moga osobitog poštovanja. 

6 Jula 1935 g. 
u  Beogradu. 

Narodni poslanik: 
Velimir  Ž. Aćimović, s. r« 

INTERPELACIJA 

Velimira Ž. Aćimovića, narodnog  poslanika  na   Ministra   presvete   po   pitanju   premeštaja  učitelja 
Sreza maleškog 

GOSPODINE MINISTRE, 

Poznato je kao tačno, da su obliku i formi ovoga 
Parlamenta, kao uvek tuko i ovoga puta, u mnogome 
doprinele i vlasti, intervenišući tu i tamo, u korist ili 
na štetu ovog ili onog poslaničkog kandidata na vla- 
dinoj listi. 

Van sumnje je i to, da su: zahvaljujući blago- 
naklonosti zvaničnih vlasti gore u vrhu, ili dole u 
narodu kao i jednom do sada u svetu nepoznatom 
izbornom sistemu, u poslaničkim klupama našli se i 
oni, koji strukturom svoga duha i morala, ni po kom 
moralnom principu ne bi se smeli  naći   u   ovoj   kući. 

Kod ovakvog stanja stvari, narod nije moga0 

doći do punog i potpunog izražaja, ili i u koliko je 

do ovoga došao, često je predstavljen ljudima poli- 
ciskog a ne narodnog poverenja. 

Narod veli: „ko seje bocu, žanje trnje,* pa treba 
se bojati. Gospodine Ministre, da u naš i onako ane- 
mičan politički život, pojačan dirigovanjera i mentali- 
tetom ovih dekretovanih policiskih veličina, ne unesu 
pometnju u narodne mase i njegovu veru u zakonitog 
ove zemlje, te bi bilo za preporuku: više obazrivosti ' 
rezerve u realizovanju njihovih predloga i želja. 

Gospodine Ministre, raspoloženjem  dokumentim8 
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o tome, da su izbori -u Srezu maleskora dobro po- 
znatoj srpskoj oazi još iz vremena ropstva tuđinu, 
protekli u najvećem neredu i uz asistenciju kako žan- 
darmerije, tako i onamošnje granične trupe, koja je 
naravno pobedila goloruki narod, odvajajući ga od 
svoga davnašnjeg borca, zastupnika i nacionalnog ve- 
terana iz vremena Sultan Hamidove vladavine, g. Gli- 
gorija Drakalovića. 

Porodice: Drakalovića, Markovića, Karčavića, Zer- 
devića, Džaferovića i još neke' jedine su, koje su u 
onim teškim vremenima, stajući između Тигака i Kru- 
movih vandala, bile između nakovnja i čekića i srbo- 
vale po cenu svojih života. Zahvaljujući njihovoj po- 
stojanosti, prolivenoj krvi, i datim životima za našu 
nacionalnu stvar, mi smo bili u mogućnosti, da pri 
razgraničavanju sa Bugarima u 1913 godini povučemo 
granicu onuda, kuda je povučena  i   ostala   do   danas. 

Gospodin Drakalović, kao čovek i političar onoga 
kraja, po nekom čudnom fatumu koji prati sve naše za 
otadžbinu zaslužne ljude, pri izborima teroriše se već 
odavno i ц meri nedozvoljenoj ni prema neprijateljima 
ove zemlje, i tako, da je pre deset godina i sam g. Ljuba 
Davidović, bio prinuđen za njega intervenisati jednim 
otvorenim pismom, u kome je za g. Drakalovića on- 
dašnjem Pretsedniku vlade Pašiću između ostalog rekao 
i ovo: „Ne zaboravite, G. Pašiću, da je g. Gligorije 
Drakalović u onom kraju učinio više nego i vi i ja.' 
Pretpostavljati rad g. Drakalovića, radu dvojice naših 
najeminentnijih političara i državnika, svakako da nije 
bez osnove i razloga. Ali, novo vreme unelo nam je 
Ц Južnu Srbiju i takvih ljudi, čija posuvraćena poimanja 
još uvek ne mogu da shvate da tamo od ranije po- 
stoji nešto naše zajedničko i sveto. Oni misle i delaju 
12 lakata i ramena. Silom pesnice, korumpiranjem, ob- 
manama i zastrašivanjem birača, kao i proturenim la- 
žima o ličnosti g. Drakalovića, on je najzad na peto- 
'najskim izborima srušen i Parlamenat je ostao bez 
stvarnog pretstavnika Maleša, blagodareći onima, koji 
Su bili pozvani da štite akreditovanje naše državne 
misli u onom kraju, a ne da se mešaju i izbornu kam- 
panju, i zaista tim radom, pretpostavljajući g. Draka- 
loviču čoveča o čijim moralnim kvalitetima imate do- 
VPUno podataka u „pravnom odseku poverenog Vam 
Ministarstva" dobili smo retko eklatantan primer ne 
Samo: „Lepog zajma i ružnog vraćanja", nego i o tome, 

kako se bezočno atakiralo na narodnu svest u onom 
kraju i svesno ili nesvesno svetilo otadžbini. Jer ne 
treba zaboraviti, Gospodine Ministre, da je Maleš naša 
nacionalna barikada, stvorena na kostima i u krvi Dra- 
kalovića, Markovića, Zerdevićav Džaferovaca, Karčevića 
i drugih, a ne nekojih nikogovića i skorojevića koji su 
od juče tamo. 

Eksperimenti sa osvetama iz sitnih partiskih po- 
buda u onom kraju stvar su bezočnosti, te nije za pre- 
poruku i zbog onamošnjih učitelja, koji su odaslani da 
produže nacionalni rad g. Drakalovića. Čak šta više, 
takav rad trebao bi biti i kažnjiv za sve one, koji tu 
nacionalnu barikadu ne smatraju svetinjom, nego se u 
ime države trude da g. Drakalovića ubede: da je on 
radeći za Srpstvo grešio. 

Nu na ovom dovde nije se sve svršilo. Obavešten 
sam da Veror vršen nad g. Drakalovićem, prenet je 
sada na njegove prijatelje — učitelje, koji se progone 
premeštaju i maltretiraju, na način nedostojan čoveka, 
pa Vas molim da me u narednoj sednici Narodne skup- 
štine izvolite obavestiti o sledečem: 

1 —^ Da li Vam je poznato, Gospodine Ministre, 
da su bez ikakve stvarne i državne potrebe, u nevreme 
i na kraju školske godine, premešteni i to: iz Berova, 
Nović Tmušić, vršilac dužnosti školskog nadzornika za 
Srez maleški, za učitelja u Razlovce, istog sreza, ali u 
njegovo najzabačenije selo; Milosav Gojković za uči- 
telja u Dvorište; 

2 — Da li Vam je ponato, Gospodine Ministre, 
da novi vršilac dužnosti školskog nadzornika, u ime 
svoga protektora zloupotrebljava već nadzorniku vlast 
i za najmanju sitnicu saslušava tamošnje učitelje, a na- 
ročito g. Drakalovićevog sina Dušana, učitelja u Ro- 
bovu, i time iskaljuje nad njima gnev onoga, koji ga 
je za školskog nadzornika doveo; i 

3 — Mislite li, Gospodine Ministre, zaštititi gore 
imenovane učitelje i popraviti ovu nepravdu svoga 
prethodnika, koji je u izbornoj agitaciji drugojače mi- 
slio i govorio o našim učiteljima, veleči: „Učitelji su 
stubovi zemlje i sudbina Jugoslavije je u njihovim ru- 
kama, „što je sasvim tačno, 

1 ovom prilikom, Gospodine Ministre, primite uve- 
renje moga osobitog poštovanja. 

6 jula 1935 godine 
u Beogradu 

Narodni poslanik 
Velimlr Ž. Aćimović, s. r. 

INTERPELACIJA 

Krste Predovana, narodnog poslanika, na g. Ministra poljoprivrede o obrazovanju Komisije za procenu 
za razrešenje kmetskih odnosa 

GOSPODINE MINISTRE, 

. 1 — Da li Vam je poznato, Gospodine Ministre, 
pa.na hiljade prijava za razriješenje kmetskih odnosa 
'eži još neuzetih u rad pri Sreskom sudu u Biogradu 
П/ГО, Primorske banovine, a to zato, što nema kredita 
га izlaz komisije na teren? 

..    2 — Da li Vam je poznato, da još ni do  danas 
П|1е pri istom Sudu obrazovana   procjenbena komisija, 

koja je sastavni dio komisije pri riješavanju kmetskih 
odnosa? 

3 — Šta je učinio Gospodin Ministar, da se 
potrebni krediti unesu u FinansiSKi zakon za 1935-36 
i da li će odmah narediti da se pri Sreskom sudu u 
Biogradu n/m obrazuje procjenbena komisija?. 

Molim pismeni odgovor. 

8 juna 1935 godine 
Beograd 

Narodni poslanik 
Krsto Predovan, s. r. 
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Todora S.   Todorovića 

INTERPELACIJA 

i  drugova,   narodnih    poslanika   na   Ministra  šuma 
štete okolnim naseljima od strane Borskog rudnika. 

i  rudnika   o  naknadi 

GOSPODINE MINISTRE, 

Eksploatacija Borskog rudnika bakra u selu Boru. 
Sreza 7aječarskog, nanosi ogromne štete u ekonomskom 
i higijenskom pogledu stanovnicima naseljenim u oko- 
lini ovoga rudnika, tako da će kroz izvestan niz go- 
dina sva sela u okolini na 20 km. oko rudnika biti 
potpuno uništena. 

Uništavanje kulturnih biljaka, voća, šume, stoke, 
živine pa i pčela, dolazi od gasova koji iz rudnika 
izlaze. Ovi gasovi hvataju se za biljke i voćke obolu 
i uginu. Stoka i živina takode udiše ove gasove, od 
istih oboleva, ne može da napreduje i cesto puta 
ugine. 

Ovi gasovi utiču i na zdravstveno stanje. Dok 
nije otpočelo eksploatisanje ovog rudnika, narod je u 
ovom kraju bio zdrav, jedar i krepak, a sada je iz- 
nuren, ispijen i bolcšljiv. 

Ovo je u pravom smislu zaraza, koja pustoši i 
uništava. 

Ovu štetu trpe u u opasnosti su sela: Bor, Krivelj, 
Oštrelj, Slatina, Bušje, Topla, Donja bela Reka, Bre- 
stovac, Metovnica, Nikoličevo i Rgotina. A širenje 
gasova neprestano napreduje, pa će uskoro zahvatiti i 
druga sela do ovih. 

Na licu mesta stručna komisija je utvrdila, da 
seljaci napred označenih sela zaista trpe napred nave- 
denu štetu od gasova iz rudnika i na osnovu izveštaja 
ove komisije kapitalističko društvo koje eksploatiše ovaj 
rudnik treba da daje godišnju naknadu seljacima po- 
menutih sela za uništavanje   njihovih   useva.  Međutim 

ovo društvo tu naknadu ne daje, ili u koliko je daje, 
to je tako malo da se može reći da to nije nikakva 
naknada, a sem toga ta se naknada daje tek posle tri 
godine. Suviše mala naknada i isplaćivana posle tri 
godine znači izigravanje prava ondašnjih seljaka, što 
stvara česte sukobe pa i prelivanje krvi. 

I po našim postojećim zakonima i po zdravom 
razumu, niko ne može upražnjavati nikakvu radnju na 
štetu drugoga. Prema tome i kapitalističko društvo 
koje eksploatiše ovaj rudnik, ne može ovu eksploataciju 
vršiti na štetu okolnog naselja. 

U interesu pravde i ustavne jednakosti, društvo 
koje eksploatiše ovaj rudnik mora ndknaditi potpunu 
štetu svima onim licima, koja štetu od njihovog ek- 
sploatisanja trpe, ili vlasti moraju ovu eksploataciju 
zabraniti. 

Stoga interpelišemo Gospodina Ministra i tražimo 
da nam u narednoj skupštinskoj sednici odgovori: 

1 — Da li je Gospodinu Ministru poznata napred 
izložena okolnos ; 

2 — Hoće li Gospodin Ministar naredili da se 
svima licima kojima eksploatacija ovog rudnika nanosi 
štetu, ova šteta u potpunosti i što pre  naknadi, i 

3 — Ako štetu društvo koje eksploataciju vrši 
neće da naknadi, hoće li dalju eksploataciju obustaviti 
i dalji rad ovome društvu zabraniti. 

Tražimo hitnost ove interpelacije. 

4 jula 1935 godine 
Beograd 

Narodni poslanici: 
Todor S. Todorović, s. r. 

(Sleduju potpisi jedanaest narodnih poslanika) 

INTERPELACIJA 

Milana   Božića i  drugova,  narodnih   poslaniki,   na   Pretsednika,  Ministarskog  saveta 
Kraljevske vlade u vođenju  nacionalne i ekonomske   politike 

o nanerama 

GOSPODINU PRETSEDN1KU NARODNE SKUPŠTINE 

Beograd 
Na osnovu § 72. Zakona o poslovnom redu u 

Narodnoj skupštini, čast je potpisanim podneti sledeću 
interpelaciju, s molbom, da G. Pretsednik Kraljevske 
Vlade izvoli dati svoj odgovor na jednoj od idućih 
sednica Narodne skupštine. 

Zabrinuti teškim stanjem koje je nastalo usled po- 
slednjih političKih događaja, potpisani narodni poslanici 
sa centralnih mesta naše otadžbine, smatraju za svoju 
svetu dužnost, da radi umirenja duhova i konsolidacije 
prilika zatraže od Kraljevske Vlade izvesna obavešlenja: 

Nesumnjivo je, da su političke strasti poslednjih 
dana i meseci došle do vrhunca. Nevolje širokih naro- 
dnih slojeva prouzrokovane strašnom ekonomskom kri- 
zom, naročito nevolje naših seljaka, čija je beda neo- 
pisiva, daju hrane tim nezdravim strastima u tolikoj 
meri, da se svi oprobani  rodoljubi moraju ozbiljno za- 

brinuti i svoje snage staviti u službu sređivanja tih te- 
ških prilika, 

Osećajući neposredno sve nesreće koje dolaze iz 
bratske borbe, plemenske i verske netrpeljivosti, potpi- 
sani poslanici najusrdnije pozdravljaju i žele da po- 
mognu svaku akciju koja ide za smirivanjem strasti i 
daće svakoj politici, koja za tim bude išla, punu svoju 
podršku. Jedna je samo ograda u tom pogledu : čuvanje 
državnog i narodnog jedinstva i državne celo- 
kupnosti, jer svako olstupanje od te linije smatraju ne 
samo izdajom amaneta BlaženopočivSeg Kralja, nego i 
opasnim eksperimentom, koji će ugroziti sve one ve- 
like tekovine, za koje su prolivena mora krvi. 

Ne samo nacionalni, nego i ekonomski razlozi dik- 
tuju danas stvaranje, a ne slabljenje, jakih državnih 
tvorežina u kojima će biti mogućno sprovesti dirigo- 
vanje svake privredne i političke delatnosti, te se odstu- 
panje od tih principa mora smatrati  očitim  nazadkom. 

Da bi se u našoj otadžbini  što pre provela puna 
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konsolidacija nezdravih političkih prilika, treba aktivi- 
rati sve pozitivne, konstruktivne narodne snage, prela- 
zeći najširokogrudnije preko svih grehova prošlosti. 
Svima onima koji čestito misle, treba omogućiti ulaz u 
Politički život i dati im najšire slobode, ali pri tome 
budno paziti, da subverzivni elementi ne postanu nosi- 
pci situazije, i da okoreli mračnjaci, zabludama onih ko- 
ji stvari ne poznaju, ne postanu  lučonoše. 

Centralni krajevi naše otadžbine vapiju za brat- 
skim mirom, ali nikada neće moći da dozvole eksperi- 
mentisanja sa živim narodnim organizmom niti trgova- 
nja koja im oduzimaju njihovu nacionalnu čast, a tih 
Je trgovanja u dosadašnjem političkom životu, nažalost, 
bilo dosta. Ovaj naš nacionalni centar nikad neće do- 
zvoliti da dočeka povampirenje austro — madžarskih 
autonomija, Sabora i statuta u starim okvirima, jer bi 
to bio naš nacionalni i socijalni poraz. 

_ Pretstavnici naroda iz tih krajeva ipak misle, da 
se ni u kom slučaju ne može i ne sme sva državna 
Politika apsorbovati u rešavanje plemenskih i verskih 
zađevica, koje u mnogim slučajevima mogu da budu i 
nameštene, jer ova zemlja ima neobično mnogo važnih 
Problema, koji bi, ako budu zanemareni, mogli dovesti 
do fatalnih posledica. 

Pitanje korupcije, tretirano na dosadašnji način, 
"Propastiće sve etičke osnove na kojima počiva stečena 
sloboda i današnja snaga naše otadžbine. Visoke mo- 
ralne kvalitete, koje je naša rasa unela u svoju oslo- 
oodenu zajednicu, trtba čuvati i sačuvati, makar i po 
cenu najdrakonskijili mera, prema onima, koji radi svo- 
i'h samoživiii prohteva podgrizaju moralne osnove po- 
rodice, društva i države. 

Ekonomska beda seljaka je ogromna i iz dana u 
^ап biva veća. Sa najvažnijim pitanjima, koja zasecaju 
u seljakove interese, toliko se eksperimentiše, da to 
postaje opasno Njegove nevolje bivaju iskorišćene kao 
Političke parole, koje vrede za izvesnu vladu ili izve- 
stan vremenski period. Apsolutno se ne vidi neki izra- 

.en' plan, a još manje kontinuitet u rešavanju tih 
P'tanja. 

Pitanje definitivnog regulisanja zemljoradničkih du- 
?0va, podizanja cena zemljoradničkih proizvoda, sniža- 
^ја cena proizvoda koje zemljoradnik kupuje, naro- 
^1'0 nionopolskim (suvi duvan), dalje, pitanje javnih 
aaova i zaposlenja našeg besposlenog i pauptrzovanos; 

^'a, rešenja invalidskog, dobrovoljačkok i naseljeni- 
jeg pitanja, koja se vuku već godinama, moraju već 
kanoni doći na rešavanje, jer je dvanaesti čas. 

Vraćanje u život starih političkih  partija  neće si- 

gurno poslužiti konsolidaciji prilika i smirivanju strasti, 
nego njihovom novom raspirivanju, s toga potpisani sa 
strepnjom prate najnovije događaje, koji nagoveštavaju 
vraćanje na ono što je i dovelo do nekoliko katastro- 
falnih događaja u našoj istoriji. 

Smatrajući za dužnost, da upru prstom u ono što 
je u današnjim i sudbonosnim momentima najvažnije, po- 
tpisani žele samo da posluže Kralju, otadžbini i naro- 
du, a nipošto da se ovim angažuju za bilo koji poli- 
tički kurs, te zadržavaju sebi punu slobodu akcije, u 
svakom pogledu, a ovom interpelacijom žele samo da 
spreče zastranjivanja, dolazila ona odozgo ili odozgo, 
koja mogu da postanu sudbonosna. 

Na osnovu gore izloženog, molimo Gospodina 
Pretsednika Kraljevske vlade, da nam odgovori na 
sledeča pitanja: 

1 Šta namerava Kraljevska vlada učiniti u po- 
gledu gonjenja korupcije i namerava li se uskoro po- 
dneti Narodnoj skupštini predlog zakona o suzbijanju 
korupcije: ^ 

2 Šta misli Kraljevska vlada preduzeti za hitno 
i definitivno rešenje problema zemljoradničkih dugova 
i zaštite malog čoveka — privrednika ; 

3 Kakve mere misli Kraljevska vlada preduzeti u 
pogledu podizanja cena zemljoradničkih proizvoda i 
smanjenja сепа   monopolskih   artikala koje seljak troši; 

4 Šta misli Kraljevska vlada preduzeti, da se je- 
dnom definitivno skinu sa dnevnog reda najbolnija pi- 
tanja: invalidsko i   dobrovoljačko  kao   i naseljeničko ; 

5 Na koji način Kraljevska vlada misli suzbiti 
raabuktale strasti, koje već pokazuju svoje razorno dej- 
stvo naročito u centralnim krajevima naše države, i 
kako misli da zaštiti državne i samoupravne činovnike, ko- 
ji su po intencijama bivših vlada savesno vršili svoju 
dužnost. 

Molimo,  da  se  ovoj   interpelaciji   da   prvenstvo. 
Molimo Vas, Gospodine Prelsedniče, da i ovom 

prilikom izvolite primiti izraze našeg odličnog poštovanja. 
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