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ПОЧЕТАК У  18,20 ЧАСОВА 

САДРЖА.): 
Пре дневног  реда:    1 Чптам.е  и  усвајап.е 

записника V редовиог сасганка; 
2    ■ Сао тси.с   Уредаба   Мгашстарског   са- 

вета; 
Саопштење заковског предлага Вуче- 

тића Радисава и другооа, народаих посланика, o 
накнади штете сопственицима стоке, кола, возова 
ii другог прибора и материјала, ршвирираних за 
потребе војске у току минулих ратова и усвајање 
првенства; 

4 — Избор Одбора за прозгчавање законског 
предлога Радисава Вучетића и другова, народних 
посланика, o нвкнади штете сопствеаицима стаке, 
кола, возила и другог прибора и материјала, рекви- 
рираних за потребе војске у току минулих ратова. 

5 Саопштење захтева Минисгра правде o 
издавању суду народаих послсника; 

(i Одговор потпретседника Народне скуп- 
штиме Фрање Мармића на кратчео ои^ање Секуле 
Зечевића, народиог посланика. 

Говориици: Војислав Лазић (примедба на ааписник), 
onepenaip   ц-р Драгаи Дамић, Радисаи ВучеиЛ, Милисир 
правд<   Милаи   Сим 1ић,   Софиа   Звчелић,   Димитрије 
ЛАиркштК (ради линаог објашљвља), Секула Зече^ић 
(ради личног објашњења), потпрвисадиик Нарздне скуп- 
штине Фрањо Maipudi (nei  n\i.i) 

Дневни ред: Претрвс у начелу, иоједино- 
стима   и   коначно  усвајање  у  цслини  извештаја 

Одбора за проучавање предлога закона o осии- 
ван>у iii)Hi)x  окружних и среских судова. 

Гоиориици: Известилац Богољуб Кнсжевић (четири 
nvi.i), Министар правде Мнлан CHMOHOBHh (седам пута), 
Мита Димитријевић, Ђорђе Јевтић (два пута), д-р Мило- 
n.iii Пинтеровић, Живота МиланкиотЉ, Љубомир Јдранођић, 
Пааао Матица, Војишав Лјтић, Јоваи Здравкошћ, д-р 
Милаи Стијић, Јоца Кашанин, Časa Мик«ћ, Јоца Геор- 
гијевић, потпретседЈЉ« Народне скутт-ние Фран>а Map- 
киК (седаш пуга). 

Потпретседник Фрањо Маркић: Господо на- 
роднп посланици, отварам VI редовни састанак 
Народне сжупштине. Молим секретара г. д-ра Да- 
Miilia да изволи прочитати записник прошле сед- 
пице. 

Секретар д-р Драган Дамић прочита запи- 
сиик V редовног састанка. 

Потпретседник Фрањо Маркић: Има ли ко од 
гооподе народних посланика какву примедбу na 
aamumiK?  (Војпслан Лазић:  Молим  за  реч!) 

Реч има иародни посланик г. Војислав Лазић. 

Војислав Лазић: Господо народии посланици, 
Народна скупштина нс сме да буде инструменат 
Краљевске владе. lio овоме како наша Влада 
ради, ona СШТра ла je ова Народна скупштина 
њезин инструменат и може да ради са њом како 
хоће. Међутим, Народна скупштина претставља 
други   уставни   фактор   у   овој   земљи   и,   према 
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томе, она треба да сс са њом равна и према њој 
иоступа онако како то треба да буде, a не, 
господо, да се седница закаже у 5 часова a да се 
иочиње у 6,20! To закашњење, господо, показује 
увреду Народној скупштини. To je увреда На- 
јтодној скупштини од стране Краљевске владе, и 
ja притествујем иротив таквог рада! И, господо, 
узалуд je звоно читав сат звонило и позивало 
меродавне да до1)у на седницу, у првом реду 
Владу a затим и Претставништво скупштинско. 
Ме1)утим посланици опде чекају, a господа не 
налазе за иотреоно да одговоре својој дужности. 
Ja, госиодо, протествујем против тога na ма ко- 
лико ви са деснице примали то онако олако! Јер, 
господо, мора се иоступати онако како je ред 
поступати са Народном скупштииом, и ми на- 
родни послаиици морамо бранити овај Дом и 
марамо бранити право Народае скупштине! 

Друга je моја примедоа на сам записннк, ГО- 
сподо, што je г. секретар схВамо где je заипсао 
питање моје и питање г. Динића народиог посла- 
иика сврстао тотово под једну мсту норму, и pe- 
kao иа крају да се ja и г. Динић нисмо задово- 
л,ii.in одговором Господина Претседаика. Mel)y- 
тим, господр, мојс иитаи.е иема иикакис везе са 
mnaii.L'M г. Динића. Његово питање je имало 
други правац, a моје imian.c сасвим други. И г. 
секретар био je дужан у записнику да иаиедс, да 
када je Претседник одгиворио на моје питање, за- 
што ja нисам био задовољан његовим одговором, 
a mije смео да сврста na да каже: говорали су н 
иитачи Војислав Jla3nli и Taca /Umiih и нису се за- 
донолјИЛИ одг()1и)ром 11ретседника, каотод да смо 
заједнички питан.е упутили и да ее зајједиички ни- 
смо сложили na томе питању. 

Док међутим, господо, та два питања су у 
сасвим супротном правцу. И госиодип Секретар 
ne може овако да води записник, само да мање 
ггише и да мање прочита. Зато, ja протесгв,ује.м 
прогив таквог Boi)eii>a записпика, и у исто време 
протествујем протии тога, што се седиице ne по- 
чињу, кад су заказапе, тачно у одређено време. 
(Пљескање на левици). 

Потпретседипк Фрањо МаркиК: lipe no што 
дам, господо пародпп послапици, реч секретару г. 
др. Дамићу да одговорп na стварпу примедбу r. 
Лазићв у погледу састављања записпика, сматрам 
да сам дужап, са овога места, да кажем следеће: 
Мепп je необично жао, што je г, Лазић псколико 
пута употребпо тешке речи: протестирам протии 
рада Претседпиштва Пародне скупшгине. Ja могу 
да кажем само ово, да iieouiniiio жалпм што г. Ла- 
зић na тај пачип нпсипуира сугерирап.с Владе na 
рад Народае скупштине. Господо, ja мпслим да су 
две треКнпе овога Дома сведоци да je задоцпила 
данашња седница услед седнице Верификационог 
одбора. 11a сеДНИЦИ ВерифИКацИОНОГ одбора било 
je преко 30 члатжа n заменика народних посла- 
ипка, a уз то још 30 њих који су се иптереспрали 
sa дебату и рад у томе одбору. Ja сматрам, roc- 
подо, да je и то био исто тако пажап рад, као И 
рад у овоме Дому.  (Пљескање  na .десници). 

Зато упозорујем и молим послапика г. Ла- 
aiilia, да у будуИе ne стаил.а оиако неуМВСНу ири- 
медбу. Рад није могао почетп у празпој сали, Јер 
прпи би се пашао v- Лазић, који бп тражио про- 
ЗИВКу, да се утирди да ли нма КВОруиа tu рад у 
I [ародној скупшгипи- 

Реч има секретар г. .др. Дамић да одговори 
иа сгварну примедбу г- Лазића. 

Секретар др. Драган Дамић: Господо .народ- 
ни посланнци, примедбу r. Лазића ne могу при- 
мити из разлога, јер je записник састављен онако 
како предвиђа Пословник. Записпик je састављен 
како пропиоује члап 32 Закопа o пословпом реду 
у Народној скупштини, a ако хоће детаље да пре- 
гледа г. послапик, може да види у Степограф- 
скпм белсшкама шегов говор, и говор г. Дпнмћа. 
У записник се бележи пајкраће ono што je изне- 
сено и говорено у самој Народпој скупштиии, a 
детаљи могу да се виде iy Степографским беле- 
шкама- 

Иотпрегседиик Фрањо Маркић: Господии се- 
кретар др. Дамић пије -примио прнмедбу г. Ла- 
3Htia. Ko je за iro да се усвоји примедба г. Лазића, 
тај he изволеги седегн, a ко je против, изволеће 
устати. (Belinna устаје). Објављујеш Да 11ародна 
cKA-iiniTiina пије усиоЈпла примедбу r. Лазића, 
ставлЈену na записник, и да je записпик примљеи 
како  je   прочитањ 

Изволите чути Уредбе Мипистарског савета- 

Секретар   др.   Драган   Дамић   (саопштава): 
Господип Прегседпик Министарског савета и Ми- 
inicrap шшстраиих послона доставља .Народној 
скупшгини na сагласпост: 

Уредбу Мипистарског савета од 4 јупа 1937 
ГОДИ«е o измепама и допупама у Закону o извр- 
шењу и обе^беђењу ид 0 јула 1930 године (извр- 
шпп поступак); Уредбу Мпипстарског савета од 
26 окгобра 1937 годипе u трговачким радњама ие- 
ликог обима; У1)едбу Мииистарског савета од 25 
повембра 1937 годипе o рударско-геолошком ко- 
митегу; Уредбу Министарског савета од 25 no- 
вембра'1937 годпие o пациопалном ппституту за 
горива и руде; Уредбу Министарског савета ОД 23 
децембра 1937 годиНе o сапацији Шумско-инду- 
стријског предузећа Добрл>ин-Дрвар a, д у инте- 
ресу привредпе делатпости; 

Господии Мипистар фипапсија достаил.а 11.i- 
родној скупштипи na сагласност Урсфу Миии- 
старског савета од 25 повембра 1937 годапс 0 
извршењу Уговора o испоруци југославепских ду- 
вана у листу ДирекциЈи полуског мопопола дувана. 

Потпретседиик Фрањо Маркић: Прочитане 
Уредбе   Минисгарског савета   биће   улућене   Фи- 
папснјском одбору. 

Изволите чути један законоки предлог за који 
се тражи ХИТНОСТ. 

Секретар др. Драган Дамић (саопшгана): 
Господин Вучетић Радисаа и другови, народнн по- 
сланици, подносе Иародиој скулштинн na решење 
предлог вакона o пакиади штете солственицима 
стоке, KD.ia, возова и .другог .лрибора и матери- 
јала рекиприрамих sa потребе иојске у току мииу- 
лих ратова и траже да се onaj законскИ предлог 
огласи за хптап. (ВИДИ прилог). 

Иотпрстссдиик Фрањо Mapunli: Реч има на- 
родни послалик r. Рвдисав Вучетић, да образложи 
хптпост овог закоиског  предлога. 

Радисан Вучетић: Гооподо народии посланици, 
o жртвама у крви и матерпјалу које Je nam народ 
поднео у Miinv.iiiM ратовима riehj   говарити јер  '> 
томс je бпли речи мииго, n у овој и у свима pa- 
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нијим Народним скупштинама. Ja ћу само подвући 
чињеницу, коју ишо не може порећи, a то je да 
cv највеће жртве лате од стране наше најмного- 
бројније класе, од стране нашег земљарадника. 
Кад долазим да вам са овога места образложим 
хитност овога законског предлога, морам да ка- 
жем да жалим што кроз тако дуго време није се 
нашла ни једна Краљевска влада да ово питање 
реши. Јер, господо, ово je заиста актуелно питање 
и требало га je давно скинути са дневног реда. 
Предвиђено je да се сваке голине нешто у овом 
погледу учини, али у стаари није учињено ништа. 
Наш земл>орадник je ималац стоке,' ималац коња, 
ималац волова, и он je давао лржави све што je 
имао, и све што je од њега тражено, a често му 
ie узимано и против његове вол^е. Било je много- 
бројних случајева, када je наша војска узимала 
и оно од нашег селзака, што се њему није давало. 
Приликом помераља наших фронтова, a напочито 
приликом повлачења "наше војске, сељак je нај- 
више морао да даје, остајући тако често пута и 
без игде ичега, iep му je и последљи во и коњ 
узимаи за потребе војске. Таквих примера било je 
бсзбројно. За време великих борби на Руднику, 
да би спасли ситну дечицу, женску чељад и оно 
mro нм je било најпотребније за живот у збегу, 
сол>аци су презали у мала сеоска кола и последње 
вочиће. иапуттајући своја огн.ишта. Како cv пу- 
теви били рпскал.лни, a впјска у покрету, артил.с- 
рија je западала v блато, и да би извукла топпвс 
исппезала je и одузимала и ппследље волове и 
кои.е из KOJlfl, такп да су она ситна дсца остајала 
no друмовима бсз пчије помоћи и заттитс, У 
својс време издат je био и један распис од странс 
MumiciapcTua војскс и морпарице војним окрузи- 
ма, да ирикупс снс такве случајсве и издаду ре- 
версс онима којима je одузимана стока за потребе 
војске. Ти ровсрси су заиста и издавани од стоаие 
војних округа, али када cv се ссл.аци обпа^али 
Минисгарству војске за накнаду штете били су 
оедовнр одбијани, пошто није било кредита и упу- 
Кивааи су на Министарство финансија. Међутим 
im Мииистарство финандаја иијс до данас ништа 
no томс учинило, и тако je сва ова ппгта остала 
ненакнађвна од држме. Ja овде у руци имам већи 
број такиих iH'iu'pca, које су надлежне власти из- 
дале сељацима, али ни Један од н»их и поред гога 
miji' лобпо до сада никалву накнаду. Ове peeepce 
сељаци су подаосили и судовима за ратну штету, 
псжушавајући бар тим путем да се обештете, али 
cv iix судови за ратну штету одбијали, упућујући 
пх ма Министарство војскс као ].еДИно надлежно 
да mi то нсплати. 

Гооподо, то je заиста требало платити и фи- 
НВНСИЈСКИ е(|)екат сиега" оиога, колико сам ja оба- 
вештвн, no прикупљеним подацима у Министар- 
ству војске, изтк-ч 30—35 милтта дшара и im- 
una immc. Ja кажсм, ja жалим mro сам мпрао кон- 
статоваги да Се заиста до даиас mije нашла mi 
једна нлада да ono питање ликвидкра. Ето, го- 
оподо иародии иослапицн. TO je руководило мене 
и моје другове, да подне<:емо onaj законоки пред- 
лог, и ja у пме овоје и бвојих друтова, који су 
потписали ооај законски предлог, молим Народну 
сасупштину и молим Краљевоку владу да прими 
хпгиост  оиога  .чаконског   преДЛОГа.   (I I,i.ecKaii>c  и 
одобраваље). 

Потпретседник Фрањо Маркић: Реч има г. Ми- 
нистар правде да се изјасни у име Краљевске вла- 
де да ли прима тражену хитност. 

Мннистар правде Милан Симоновић: У име 
Краљевске владе изјављујем да примам хитност 
за тражени законски предлог. 

Потпретседник Фрањо Маркић: Пошто je г. 
Министар правде у име Краљевске владе изјавио 
да прима хитност, ja стављам овај предлог на гла- 
сање. (Војислав Лазић добацујеј. Господине Ла- 
зићу, Ви сте онај који стално протествује на по- 
вреду Пословника, na немојте Ви бити онај који 
вређа Пословник. Прима ли Наролна скупштина 
хитност за овај законски предлог? (Прима). Кон- 
статујем да je Народна скупштина примила једио- 
гласно хитност за овај законски предлог. 

Господо народни посланици, пошто je Народ- 
на скупгатина усвојила хитност за овај законски 
предлог, то смо дужни у смислу § 63 Закона o по- 
словном реду у Народној скупштини изабрати још 
данас одбор за његово проучаваље. Пошто су се 
господа из свих клубова сложила за једну листу, 
то молим господина секретара да прочита листу 
одбора. 

Секретар др. Драган Дамић (чита'): Зајелничка 
кандидатска листа гласи овако: Чланови: Љ\гбо- 
мир Божиновић, Никола Гавриловић, Владиммр 
Казимировић. Карло Гајшек, Димитрије Мипко- 
Buli. Стојан Раденкови!'!, Новица Поповић. Хаии- 

. Љуба Патрногић, Петар Косовић. Јопа Катании, 
Марко Ружичић. ЂорНс Јевтић, Милован Лазаре- 
вић, Драгол^уб Ивановић, Милинко Милутиновић, 
Животије Јевтић, Лован Здравковић, др. Никола 
Шијак, Павле Гајић, Милош Рашовић и Богдаи 
Ерцеговац. 

Замепици: Бопивојс Ђурић, Богољуб Ккежс- 
вић, Сава MiiKiih, Мил.каи Арежииа. Anrvp Махник, 
.Товаи Analize'ioHnli, ТПериф Roua Бсћировић, Бо- 
рисав Живалипопић. Белимнр Курсулић, Ралослав 
Живковић; Крсто Предован. Александар Дачић, 
Миливојс Мсакпвић, ПЈукрија Куптовић, Рудолф 
Плеокбвич, Манфред Паштровић, Радивоје Итпсо- 
лић, Стаико Лепаочич. Михаило Ђуровић, др. Лра- 
гол.уб .leiipeMouiili и Богдан Петровић. 

Потпретседпчк Фрањо Маркић: Прима ли На- 
родпа cKvmnrmia ова-ко прочнтану листу? (Прнма). 
Ојављујем да je Народна скупштина ирими.ш пред- 
ложену листу. Ja молим господу народне посла- 
нике, који су ушли у onaj оДбор за љубазност да 
се мпм пре, ако je могуће још сутоа, конституишу 
и почну рад. To прописујс и сам ЗакоН o послов- 
иом реду у Народној окупштини, a исто тако и 
сама важност прсдмста то захтева. 

Изволите чути тражеље г. Министра правдс 
o издаваљу суду г.г. народних посланика. 

Сенретар др. Драган Дамић (саопштава): Го- 
опод|ш Мппистар правде тражи одобрење за про- 
дужење кривнчиог поступка противу г.г. народних 
послаиика: Стапковића Александра због дела из 
§ 297 К. з.; др. Жуњевића Карла због дела из §§ 
127. 128 и 130/11 К. з.; Моака Карла због дела из 
§ 242 и 132 К. з.; ПалаиНа Јосипа због лела из § 
301 од II K. з.; др. ЖуњевнКа Карла због лела из 
ЧЛ. 4 и 5 Закоиа o заттити јавие безбедиости и 
[торетка у држапи. 

ir 
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Потпретседнпк Фрањо Маркић: Ови ће захте- 
ви r. Министра правде бити упућени Имунитетном 
одбору. 

Господо народни посланици, г. Секула Зече- 
вић, народни посланик, упутио je Претседнику На- 
родне скупштине следеће кратко питање: 

,,Пре више од године дана поднео сам Народ- 
ној скупштини један законски предлог o обавезној 
радној служби, за који сам тражио хитност услед 
велике ваншости истог. 

И ако Краљевска влада није примила хитност, 
образован je један Одбор за проучавање тога за- 
конског предлога. Taj Одбор, сем конституирајуће 
седнице, није се састао ни једанпут. 

Питам Господина Претседника зашто се овај 
Одбор није ни једанпут састао и када мисли ра- 
дити на проучавању и доношењу овога за нашу 
земљу тако важног и потребног Закона? 

Изволите примити итд." 
У отсуству Претседника г. Ћирића, који je 

овог момента заузет врло важним претседничким 
дужностима, част ми je г. посланику Секули Зече- 
вићу одговорити следеће. Држим да би било нај- 
подесније да се г. посланик Секула Зечевић који je, 
ако се не варам, потпретседник овог Одбора, спо- 
разуме са претседником овог Одбора г. Димитри- 
јем Мирковићем, тако да већ данас тај Одбор от- 
почне рад. Исто тако, ако не би успела интервен- 
ција г. Секуле Зсчсвића кол г. Мирковића, нека се 
обрати на Претседништво, и Претселништво he 
учинити своју дужност у смислу прописа Послов- 
ника. 

Реч има народни посланик г. Секула Зечевић. 
Секула Зечевић: Господо иародни посланици, 

са лспицс osora Дома и са овог истог места, a па- 
рочито од посланика Југословенске националне 
странке тражеио je у толико махова да овај Дпм 
рали. Ми примамо диевнице. За једиу голппцу коју 
liCMd данас Одржати иарод ћс платити 100.000 ли- 
пара. ГошОдо народни посланици, сто хиљада ли- 
иара кошта један Дан, радили или не радили, нашу 
државу, нашу народц^у зајслпицу. Ja Rac питам, 
господо народни послаиици, зар јо морално и зар 
je право да ми иучемо тс днсвницс, a да пс Дајемо 
оио зашта смо позпаии и затто смо од ларода 
овдмо упућени? (Одобраваше на левкци. — 
Александар Дачнћ: Одреци ое у корист зимске по- 
MOIIII!) Близу стотипу иослаиика овог Дама, измс- 
Ну којих и 40 из Југословенске радикалне заједни- 
no, подисло je пре 14 мсгоци једап замонгски пред- 
лог од изванредно велике важнасти, законски пре- 
ллог o увођењу обавезне радне службе код nar. 
Одбор који ie KfMirTinviic.'iH није ce састао ни je- 
данпут v годиии. Ha ono, што je изјавио Пот- 
прегседник г. Маркић, ja ис могу да пристанем. 
■Ta сам ce и сам у неколико махавв претседнику Ол- 
бора обратио и тоажио да ce Олбоо састане и да 
ради, и господо, Претссдиик 0^бnpa ми [е рекао, 
да on не може да савове тај Пттбпп. lep Вл^да веће 
fta ради no томе закоиском преллогу. (ДимитриЈе 
Мирковић: Tn није тачно!) 

Господо народни послаиици, ja OflM имао при- 
ликс да објашим важност увођења радне службе 
код нас. Колика je vo важјносг, довољно je иапоме- 
нути да je Претседник Лугословсиокч- радикалне sa- 
једиице,    сада када je ono у Помачкој,    нарочито 
једам дан пооветио да обиђе  радове  радне  слу- 

жбе, да обиђе Управу Арбајтсдинста и њене лаге- 
ре. Ова Влада, господо, није разумела ту ствар и 
не разумева. Ова Влада не разумева те законске 
предлоге зато што ова Влада није народна. (Одо- 
бравање на левици. — Протести код већине). 

Јер, господо, да je ова Влада народна влада, 
она не би п,односила један законски предлог у ме- 
ђувремену као што je био онај законски предлог o 
Конкордату, због кога je пало 57 мртвих глава, a 
који ce после једноставно повукао. (Жагор и гра- 
ја). Господо народни посланици, ja апелујем на вас 
и то за одређених ми пет минута no Пословнику 
колико имам право свега да говорим, ja апелујем 
на вас, да тражите од Крал>евске владе, да изнесе 
пред одбор тај законски предлог, и да ce на томо 
ради, јер интерес je нашега сиромашног света, и 
потребе његове захтевају да ce ради, и ja ca овога 
места протествујем противу нерада ове Владе и 
ове Скупштине. (Пљескање на левици). 

Потпретседиик Фрањо Маркић: Има реч иа- 
родни посланик г. Димитрије Мирковић ради лич- 
ног објашњења. 

Димитрије Мирковић: Господо народни посла- 
ници, морам одмах да одбијем од себе, да сам ja 
рекао г. Зечевићу, да Краљевска влада овај закоп- 
ски предлог не жели да ради. Ja вас молим, го- 
сподо, да верујете да сам у више махова разго- 
варао са г. Зечевићем, и он ми je једпом приликом 
рекао, да он ради нов законски предлог, који ће 
бити много боЛ)И него овај што га je поднео већ, 
и оида сам ja рекао: na зашто опда да сазивам 
седпицу због поднетога закопског предлога од 
стране г. Зечевића, кад je on израдио нови закоп- 
ски предлог. To je све mro сам имао да кажем. 
(Пљескање на десници). 

Потпретседпик Фрањо Маркић: Има рсч г. Сс- 
кула Зечевић ради личиаг објашн>ен>а. 

Секула Зечевић: Ja нисам поменуо господипа 
колегу Мирковића са овога места, a он je меие 
поменуо. Ово mro je навво г. Мирковић није 
истипа. Ja додуше пмам и^рађене повеле као до- 
датке поднетом законском прсдлогу. јер сам га 
проучавао и радио на њвму, али сам мислпо да те 
додатке донесем у одбор. (Приговбри na десници). 
Господо народни посланици, ja изјављујем да има 
joni других момеиата које т^еба унети у аако«, 
али треба одбор да ce састапе и да pa^i. (Пље- 
скање na левици). 

Потпретседник Фраи>о MapKiih: Гооподо на- 
родни посланицИ) прелазимо на дневни ред. Ha 
дневном je реду; Претрес извештаја Одбора за 
проучавање  предлога  закона  o  оснивању  нових 
среских и окружпих судоиа. 

Реч има известилац народки посланик г. Бого- 
љуб Киежевић. 

Богол.уб Кнежевић: Господо народни посла- 
ници, нзволите чути извештај Одбора, који гласи: 

„НАРОДНОЈ скупјптини 

Одбор sa проучавање законског предлога o 
оснивању нових окружних и среских судова на 
овојим седницама проучио je и усвојио onaj sa- 
конски предлог онако како га je краЛ)евска влада 
поднела Народној скупштшт pa следећим изме- 
нама ii допунама; 



СТЕНОГРАФСКЕ   БЕЛЕШКЕ 109 

У § 1 у првој реченици изостављају се речи: 
„Дачом 1 јуиа 1938 годиие", na измењена та рече- 
ница гласи: ,,Оснивају се". 

§ 3 
Овај параграф измењен и допуњен гласи: 
„Овлашћује се Министар  правде да Уредбом 

пропнше   територнјалиу   надлежност   оних   иових 
Судова из § 1   као и оних чија се територијална 
надлежиост мен>а увођењем  ових  нових судова." 

§ 4 
Допуњеп гласи: 
„Материјални и личпи издатци потребни за 

извршење овог закона предвидсће се у буџету 
расходб Мипистарства правде за буџетске годипс 
1938/39 и 1939/40." 

Одбор je примио на знање изјаву г. Министра 
правде да on резервише себи право, да у пленуму 
Народне скупштине поднесе амандма« којим би сс 
дефинитцвио утврдио датум n увођењу у живот 
ових судова, с тим да ови сви судови морају бити 
уведени у нсивот најдал,е до 1 jvna 1939 године. 

Доставл.ајући овај свој извештај са учињеним 
изменама и допунама, Одбору je част умолити На- 
родпу скупшткну да га изволи v целости усвојити, 

За известиоца одр^ен je г. Богољуб Кнеже- 
BIIII, народни посланик. 

Секретар, 
Богољуб Кнежевић, с. р. 

Попретседник Одбора, 
Љубомир Божиновић, с. р. 

Ч л a ii o и и : 
Михаило К. Љешевић, с.  р.;   Радивоје   Милоше- 
Hiili,  с.  р.;   Сана  Микић,   с.  р.;   Бранко   Тодоро- 
inili, с, p ; Јоца Кашанин, с. р.; Живојин Димитри- 

јевић, с. р. 
Текст закона гласи  овакр; 

ЗАКОН 
o ОСНИВАЊУ I lom IX (ЖРУЖИИХИ СРЕСКИХ СУДОВА 

§   1 
Даном 1 јупа 1938 године оснивају се; 
1) Окружнн судови: на подручју Апелационог 

суда v Београду: у Лозници, Краљеву, Књажевцу, 
Алекшнцу, Великом Градишту и Ћуприји; na под- 
ручју Апелационог суда у Скопљу: v Гњилашша, 
II;I подручју Великог суда у Подгорици; v Кола- 
iiiimv; ii;i подручју Апелацжшог суда у Загребу; 
у Карловцу u на гто.гфучју Апелационог суда у 
Љубљани: у Мурској Соботи, 

2) Срвски судови: на подручју Апелационрг 
суда у оеограду: у Салашу за срез крајински, у 
Руднику sa срез1 качерски, у Крал>евом Селу за 
среа тпмочки; na подручју Апелационог суда у 
Скопљу: у Истоку за срез исгочки, у Србици за 
за срез дре си, у Берову за срез иалешки, у 
Tvimiv за срез штавнички, у Подујеву за срез 
лабски, у св. Николи за арез овчеполЈСки, у Јужиом 
Броду за срез порвчкм; на подручју Великог суда 
у Подгорици; у Гораноком за испоставу Бераи" 
око среза шавничког; на подручју Ап^лаци- 
оног суда v Сарајеву: у Тошњу, Дрвару, По- 
сушју, Оџаку, Вел, Кладуши, Кулен Вакуфу, Ko- 

зарцу, Калиновику и Варешу; на подручју Апела- 
ционог суда у Сплиту: у Нину. 

§   2 

СедииЈте среског суда у Дарди на подручју 
Апелационог суда у Новом Саду преноси се у Бели 
Манастир  истог подручја. 

§  3 
Овлашћује   се   Министар   правде  да  Уредбом 

пропише   територијалну    надлежиост   судова   из 
?-а  1. 

§  4 
Материјалии и личии издатци потребни за из- 

вршсњс овог закона предвидеће се у Буџету расхо- 
да Министарства правде за ШВШ годину. 

§  5 
Ближа   наређења   за   извришн.е   овога   закона 

прописаће  Министар   правде Уредбом. 

§   6 
Овај Закпи ступа на снагу Даном обнародо- 

вања у „Службеиим новииама". 
Потпретседипк Фрањо Маркић: Реч има Ми- 

нистар правде г. Милан Симоновић. (Бурно одо- 
бравање у центруму и на десници). 

Миипстар правде Милан Симоновић: Господо 
народни посланици, поводом овог законског про- 
јекта сматрам за потребио да Иародној скуп- 
штиии дадем извесна бар краћа објашњеља. Свима 
je вама добро познато Да смо у нову, уједишену 
и велику отаџбину ушли са различитим правним 
подручјима и са разнолшким законодавствима. 
које нам ie, разуме сс, nama прошлосг оставила у 
наслеће. Pa;i иа унификацији тако1)е вам je ПОЗ- 
нат. Њему се приступило скоро одмах после 
ослобођења и уједињења и, хвала Богу, тај je 
посао приведсн крају. И сама унификација суд- 
ског за^онодавства морала je неминовно да по- 
вуче II унификацију једнбобразности саме орга- 
низације редовних судова. Ta организација иова, 
иијс TaKoIie могла одмах свуда да буде при1мл>ена, 
јер je та организација била у тесној вези са сту- 
пањсм на снагу поступиика, како кривичвог и 
rpaliaiickor, гако И иаппариичлог итд. Како je то 
питап.с сада CKI'IIVTI) ca дневног реда, јср су они 
проширени на целокупну нашу државну терито- 
pnjv, то je, разуме се, дата мгогућност да се и до- 
пуне v смислу Закоиа o редсвним судовима, да 
се дстуни та организација самих тих редовних 
судова. И.ч ти\ разлога и потекао je овај закон- 
ски  ирсдлог. 

Ja морам, učinilo ради да подвучем чиње- 
ницу, да je прнлшком тс промеис у организацији 
судова десило сс биЛо, специјално баш на тери- 
mpiijn бивше Краљевине Србије, да су мнпга ме- 
ста, која cv имала [ирсостелене судове, a који су 
п.ма.ш надлежност садашњих окружних судова, 
остала била без тих и таквих судова. Сасвим je 
разумљиво да су места, која су већ имала такве 
судове, желела да нх и даље ииају. И из тих 
жеља, као и иб жеља нброда, да има што ближе 
судове, да га одлазак у суд што јевтиније стаје, 
потекао je и onaj законски предлог. 

Али, м ако ja нисам подаео овај законски 
предлог, Јер га je поднео мој претходник, ja сам 
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га спровео кроз Одбор Народне скупштине, који 
je био одређен за тај посао, и данас имаи част 
да  га браним  овде  пред Народном  скупштином. 

У томе међувремену у овоме ресору, господо 
народни посланици, имао сам прилике констато- 
вати да се појавило необично много захтева, не 
само у крајевима Србије, која je имала овакве 
првостепене судове, него, uirn je интересантно, и 
v крајевима преко Саве и Дунава, који су већ 
били имали скоро истоветнс данашње судове, у 
погледу cv 1стиа, и који су имали велике окружне 
судове. 

Ла, примера оади, могу да вам наведем да се 
v Славонији појавила тежња за оваквим суло- 
вима. Брол, Дарла, Вировитица, Подпавска Сла- 
тина и низ других места, истичу своју жељу ла 
имају окружне судове, односно да се постојећи 
окружни судови расподеле тако, да свако од ових 
места добнје окружни суд. 

Појавила се тежња и код виших судова. Тако 
je, на пример, Осјек истакао, како je пренатр- 
паност icn;i загребачке Апелације, и како je по- 
требно да се у OCJCKV ocnvie нов Аполациони суд 
и 'издвоји то подручје из досадашњег загребачког 
Апелационог   суда. 

Сви ти захтеви, од којих многи могу. го- 
сподо, бити савршено оправдани и збиља одго- 
варати иародним потрсбама и иптересима, иису 
могли да булу узети приликом кврвде овог за- 
конског пројекта у пасмагран>е, тако да би могли 
оити усвојени, из јелног сасипм разумљивог раз- 
.loia: mro je сваки nam оиакав рал ограиичен фи- 
иансиским могућносгима. Je морам ла одам при- 
знање г. Министру финшсија да мн je Шлц при- 
ликом мог долвска v jiecop Министапстна правде 
учинио raj IIOIIVCT, односно ту КО«цесију, mm je 
буџет Мити-тапстиа iipainc повећан за ■3.") мили- 
она. Са тих 35 милиоиа ja сам ирелимдеп и оси- 
гурво финансиске MorvinnocTii за viioheii.c у жи- 
вот само окружних судова предвн^них овим 

■ai^iinoM, али нисам имао Morvlmocm ла обез- 
бедим у onoj ovi.iercKoj години и увоћење среских 
судова, воје се предвића овим закоиосим нројек- 
том, a o каквим новим захтевима. pa.u'Me се, да 
im je v OBOJ npii;mun загал било ИОГу1вдо mi раз- 
говарати. ,Га ne велим да cv ти захтсип. као што 
гам učil КНЗао, voniiiTC iicMiiipai! lami и ла им није 
потребно иаићи у cvcper. али иолим госиоду 
која cv заступала тс захтопс ла увиде да у овој 
i')\ I.U'TCKOJ години то mije изводл.иво и да ГО 
о(-таје ча иарелш' буџетске годиие. Je вврујем да 
iiclie ii|ioIiii дуго ирсмена ка ча h€MO сиима наоод- 
miM ксељама иоћн и у тчмл npasuv да одговоримо 
м да их задовољиио. Отога ia молим господу 
народне послатке да ona i законски пројекат 
iiciiio.ii- усвојити.  П^л>&скан>е'). 

Иогпрстседпик Фрањо MapKMli: Реч има № 
родни   nociamiK   г.   Mura   Димитријевић. 

Мита Димитријеви!!: Господо народии no- 
слаиици, у питању среских судова мадо који од 
посланика да mije чшио оправдане интервенције, 
како би његов срез, или жему блиба« ореа добио 
срески суд, не само ради грга да срески суд буде 
један двкор тто ради тога да се задовољи једна 
вародна потреба. Захтеви су бил« многобројни, 
како рече сам i. Mmmciap правде. Ти cv захтспи 
ocrami   \    миосомс   iiciiciivii.cim,   a.in   OBO   ШТО   je 
свршшо,  то je такве ћрироде да пре^гавља на- 

родну потребу. И ja лично у прошлој буиетској 
дебати нарочито сам пстицао потребу да се 
оснује срески суд у Берову и у Светом Николи и 
према томе сматрам да овај законски предлог 
одговара народној потреби и ja hy гласати за 
овај законски предлог. (Пљеокање na десници и 
у центруму). Гласаћу за овај предлог, господо, 
са још једном жел^ом да и остала места v којима 
се   осећа   слична   потреба   добију   срескс   судове. 

Господо, територије појединих среских су- 
дова на подручју апелац^оних судова Скопља и 
на другим местима, Загреба, Љубљане, Новог 
Сала тако cv велике да су срески судови од мно- 
гих мсста врло удаљеви. Ja iiv рећи, na пример, 
затто je потребан беровски суд. Народ je морао 
из целог Малеша да силази преко планиш у Стру- 
мицу; исти je случај и са Светим Николом. Мо- 
рамо признати да нако постоји мотреба да се 
створе окружни сулови, који on били наллежпи 
за више срезова, ипак, интерес парода захтева 
оснивање нових окружних и среских судова. 

Али овде треба рећи оно mro je најважније. 
A то je ла срерки судоеи буду снабдевеии свим 
оним што им je потребно, не само особЛЈвм вего 
и материјалом, бсз кога судови ne могу бити. 
Овпм закоиом уваже1на je-потреба народа, да се 
лоиептрализуп' иелпки судовв«. Тако, иа пример, 
господо, стари Окрудсни суд у Пожаревцу, знамо 
да je захватао огромну територију пре рата, ади 
дошшје je био децетрализован, и стеорена су, 
затим, трИ суда; у Пожаревцу, v Г-радишту и v 
nerponuv na Млави. Од та три суда два оу остала 
без окруцшог суда, a оедм заковом добија Гради- 
ште. mro je врло добро. Исти je случај, рецимо, 
са Књажевцом. Кп.аженаи je добио суд 1833 i-o- 
дине. Taj суд могао je славитн стогодишњицу, 
али тога суда miie било, и повоаћај гота суда то 
je задовољење и једне тоадиције тог суда и задо- 
вољење народне noipe6e. Можда he nam друг 
г. Лазаревић мало да се срди на мене, ако кажем 
да cpccKii СУД V 1(ра,1>еиом Ce/iv mije dam тако 
потребан, јер |а знам да даљина Краљевог Села 
од Књажевца није већа од 12 километара. (Чује 
се: Мало mune!). Гоатодо, ne игра никакву улогу 
де .in je ono ce.io удаЉМГО joni Koju киломстар 
вшше, али стоји ono nno ремох. Исто JSKO no- 
cTo.iao je омружни суд у Лозници, na je после 
спојен се шабачким судом, na се сад опет враћа 
v Лозшицу. Ja хоћу овим да кажем, ла ми, ако 
будемо nm.m тпм путем и будемо оснивали су- 
дове преме народншм потребама и леппм тради- 
пијама,   које cv везапе за поједине судове, diiic 
добро. ГОСПОДО, 1!,1Гом11,1:1иај\- се muviomi у СуДО- 
ВИМа ВрЛО мпого. Алмттстратпичп ЖИВОТ ПО- 
стаје све сложенији и готово свв џослови, може 
Се pehu, cmvpno преко 70°', ИДУ преко судова. 
llncv TO \иек само napmmne ствари, НвГО TO CV 
алмппистр.! mmin   /кпиогпп   ОДНОСИ,   којп   добивају 
легалвн израз пролазећи кроз судове. Господо, 
и то je раЈзлог Sftor чега би тревало onaj закон 
.T'onern и iipomiipirm ма jom uelm број СУДОВВ. 
A.ni пма jom јгдап разлот кога МОЖДа i'- Mmm- 
стар, као стручаи човек правник, иан>е узима v 
оозпр, a то je, ла треба створити судове n v ма- 
лим местима због становништва, icoje je лишено 
ве ie ca интелигенцијом, тако да би се оошвањем 
среских   судова  у  тим   малим   иестима   подигао 
K\.ii\pnii umio ТОГа краја сампм ДОЛЗОКОМ n Вв- 
Зама   са   ОСОбЉОМ   судСКИМ,   nointO   се   може   сма- 
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трати да je судско читовнишгво готово најинте- 
лектуалније у реду чиновничком. 

Али, господо, сад морам да учиним један 
апел којн важи за све среске судове. A то je. 
Није важно само да поставимо судове, него je 
важније да и\ снабдемо дрврљедм и стручним 
особЛ)ем. .)а мислим да ме ни једа« од мојих 
другова ии са левице ни са деснице неће деман- 
тивати да има срезова и код њих, a ja ћу pehu 
на два до три среза око Скииља, да тамо судови 
немају особЛ)а колико je апсолутно потреоно. 
У поједииим срезовима има само пи један судија 
који ради, док je за суд потреоно најмаше тро- 
јица. Један je потребан за грађанске ствари, 
други je потрсбан за крнвичне, a трећи за изви- 
1;ај. Поред ових послова ми имамо судова у ко- 
јима се раде и шеријатски послови, и ja за изве- 
сне судове у моме крају могу слободно да кажем, 
a иарочито где има муслиманског света, да ти 
судоии због оскудице у особљу, апсолутно нису 
у мјогућносги да одпжоре своме задатку. 

Још нешто, госиодо! Ми морамо водити ра- 
чуна и o томе да старешине буду људи искусни, 
да буду ЛЈуди од извеоие праксе, да не буду но- 
вајлије од јуче, да ne буду само регрути тамо. 
Јер имамо ирилике да видимо аор.ед старешине 
еудова, који и сами не броје миого година праксе, 
као његове иомо^нике сасвим младе људе, судиј- 
ске прииравиике, који нису довол.ио' стручни у 
iinc.ioBHMa и којн, е тога, и не дају оне резултате 
које  треба да  даду. 

JOHI један аиел, госиодо, и то ирло важан. 
Ja сам присустиовао иеким иравиичким конфе- 
рвацијама, и видео сам, да je један од глаиних 
ЊИХОВИХ захтеиа тај, да оци, баш у жељи да сиој 
дух што BHine ciii)eMe, да подигну своје схватање 
и да доиуие сиоје oojia^onaiLe, да о»и баш због 
гога граже (^звесие додатке, да би могли да купе 
она учила, којима свакн еудија треба да буде 
снабдевви. Ако би, госиодо, KO umao Јецу Кона: 
КОЛИКО котгају збирке закина и п^ихови K(J.\ICII- 
тари, без којих .ииједаи судија ne може да будс, 
ja вас увераиам да се, и прн пајбол.ој наклоности 
КОНОВОЈ ие Mi)i-y ДОбИТИ без шест до седам хи- 
љада динара. A ja тврдим, гошодо, да има и 
оудова који номају пи најосновније законе. Ако 
им дође какио иитаи.е или какав проблем мало 
сложенији, omi иемају иотребие закоие и комен- 
таре да тај проблем рсше. C тога, господо, кад 
снабденате изнесиа меета са среским судовима, 
mi II\ онабдитв и ca стручним оаабљем и сиабдите 
их ta сиима материјалиим иогрсбама, иочев од 
вшсона ii комвнтара па до овега o«Qpa без чсга 
omi нс ,\mi\ [tao ШО треба да врше своју дуж- 
ihu-r, A ссм tate, РООПОДО, лиајте jom и то, да 
су мнори iiaiim скдоаи, бар оии у Јужној Србији, 
ОмештвНИ у такиим зградама, да ове upe личе на 
неке друмске мегсане, цвго ли на ореске суднице. 
I Irka  се ГОСПСОДИМ  Миипстар  правде  КОрИСТИ  ОНОМ 
одредбом у буџету у којој се каже: „Овлашћује 
се Мтпн-тар правде да одредн у буџсту пред- 
виђене суме..." Првма онсдае што анамо и што 
смо ВНДели \ ..Ni.ieiv, ja упапред могу ј)е11и да не 
1и'|)\јгм да je ГОСПОДИЛ Министар правдс про- 
рачунао рве суме с обзпром na пеодложне по- 
требе оиих судова који се сада тварају. Ja ми- 
слим да IU' греба да ее штеди кад су у питању 
с\ ижп, кад треба да се подигне њихово досго- 
јанство др оне ииспие, na кијој они треба да буду. 

Што се тиче територијалног разграничавања 
ереских судова, и то je један проблем, и то чисто 
т(Јпо1,рафски, један проблем o којем греба да 
се води рачуна не само o удаљености него и o 
брзини решавања. Не треба се у том ослонити 
на мишљење једног среског начелника,- код којих 
дејствују и сваки други разлози. Ограничење 
теригорије среских судова треба да буде предмет 
једне озбиљне студије. 

Ha крају још нешто. Све ово оснивање но- 
вих судова не значи много, ако не дође онај за- 
кон o еудијама којим треба да се крунише рад у 
стварању доброг, незавианог и способног суд- 
сгва. Шго пре треба да дође закон o судијама. 
Taj je закон насушна потреба. To je закон који je 
предвиђен и самим Уставом a и Устав je закон. 
Питање сталности и независности судија бази- 
раио je на Уставу. Али Устав наређује, да се дође 
и до једног одређеног закона o судијама. И са 
оваквим одредбама уставним установљује се стал- 
ност. Али има и других проблема за стварање 
доброг судсгва. Ми треба да приђемо оном ко- 
начном решавању судијског положаја и поди- 
гнемо достојанство судства до највише висине, a 
то се може учинити једино законом o судијама, 
којим ће се обезбедити судијама сталност и неза- 
висност при изрицању правде. 

Потпретседник Фрањо  Маркић:   Реч има на- 
родни посланнк г. Ђорђе Јевтић. 

Ђорђе Јевтић: Господо народни посланици, 
још npe него што су места као Књажевац и друга 
присаједињена Кнежевини СрбијИ; шосгојао je 
првостеиени суд у Горљем Милановцу, a данас ra 
нема, a нема ra ни у предлогу новог закона o 
оснивању  среских  и   окружни«  судова. 

Да je дошло до тог суда сигурно je била за- 
слуга старих Рудничана јер ако je ико играо 
важну улогу у борби за ослобођење и уједињење 
TO je рудпички крај. Он je извршио подизање 
устанака, дао Обреновиће, Хаџи Ђеру, Мутапа, 
Дренчиће, Арсенија Лому и све оне који се опе- 
вају у нашим иесмама, a данас се o томе крају 
ретко говори, данас je толико запуштен, да, за- 
мислите, где je Београд a где Јавор, и на огсто- 
јању од 250 километара има свега један првосте- 
иени суд, a то je суд у Чачку. 

И сада долази до оснивања нових судова. Ja 
пемам иишта против тога да се ти судови осни- 
вају, али треба да се води рачуна o томе како се 
оснивају. Док се оснива Окружни- суд у. Ћуприји 
која je далеко 10 киломстара од Јагодине, где 
постоји европски пут, има железницу, дотле се не 
осиива у рудиичком крају, који je потпуно за- 
немарен. 

Ja морам да замерим што се ови окружти 
судови дају no иолитици, јер и ми смо имали 
политичаре, имали смо Драшковића, који није ни 
иапдура иостаиио када je био Министар, a исто 
тако и геиерала ТерзнКа, који као Миншстар 
нојии за нреме рата није ни најближе рођаке спа- 
гаиао рова. Даиас политичари вуку сваки у свој 
крај, na ако хоИете и наш Претседник Владе, 
Kora je родила унука Хаџи Мелентија, и on je из 
оиога краја, али ми се нисмо ослањали на поли- 
тичаре, nero да нам се да прсма стварној потреби. 

Господпи Мппистар правде каже да нема кре- 
дпта, али када се je могло паћи кредита за пове- 



112 VI   РЕДОВНИ  САСТАНАК  —  8  ФЕБРУАРА   1938 

ћање буџета од 1,280 милиона, могло се je наћи 
и за оснивање овог суда. 

Ja ово говорим у име свих оних људи који 
морају да иду 80 и 100 километара до суда, у име 
краја у коме исма ни жељезнице, ни пута и изја- 
вљујем да ћу у начелу гласати против овог за- 
кона, јер je неправедан и запоставља крај из 
кога сам ja. 

Потпретседник Фрањо  Маркић:   Реч  има на- 
родни посланик д-р Милован Иинтеровић. 

Д-р Милован Пинтеровић: Господо народни 
посланици, постоји једна правосудна потреба, 
која претставл^а већ 50 година предмет живе ди- 
скусијс у крају из кога долазим. To je питање 
Апелационог суда у Осјеку, o којем je и госпо- 
дин Министар правде у свом експозеу малочас 
говорио. Са питањем образовања Аиелационог 
суда у Осјеку бавила се још земаљска влада Кра- 
љевине Хрватске и Славоније, a од 1918 године 
на овамо познато ми je, да се je ресор Министар- 
ства правде опетовано тим питањем' бавио. 

Увек и свагда утјецали су на решење тога 
питања национални и партиско појкиггички раз- 
лози, a никако није могла у томе да победи 
стварна потреба правосуђа и привредна потреба 
тога краја, за које je тај Апелациони суд имао 
да служн. Сваки онај који брзо погледа на гео- 
графасу карту и на месне саобраћајне прилике 
тога краја, који отприлике обиљежава бившу 
Краљевину Славонију, сваки he доћи до уверења, 
да je управо апсолутно немогуће, да у Загребу 
један једини Апслациони суд може послужити 
као друга иистаица за читаво iipauno иодручје 
Хрватске и Славоније, једно иодручје, које још и 
данас живи под засебним приликама, јер право- 
суђе још није потпуно изједначено у целој земљи. 
lla томе подручју иостоје данас са новооснованим 
карлавачким судом 10 окружних судова, и према 
тих 10 окружиих судова на томе подручју налази 
се још «1 срсски с\д, дакле, просечио 8 сресмих 
судова на један окружни суд. УдалЈеност тога 
иодручја, од neпжа na аапад, изиоси више од 500 
километара у уздужној линији. Значи, да парни- 
чари из Земуна, на пример, морају ићи на ири- 
зивну или касациону расправу око 450 киломстара 
до Загреба. To je, госмодо, једеа потпуна иемп- 
ivliiiocr, нарочито кад се узмс још у обзир, да 
на расправе долазе ле само париичар.и učio и ве- 
штаци и свсдоци. Осим тога има и таквих imnv- 
пака, где троткове сведока сиоси и држава, па 
je TO и за саму државу много већи терег. 

Све ono увиђала je и ранија земаљска влада 
Хрпачскс и Слаиоиијс, увиђало je ове разлоге и 
Миникггарство правде све ад 1018 године, под 
којим било титуларом да се je иалазило. Ме1)утим 
ииак иије се namao ни једаи Minmciap ираидс 
досада који би овом основном, праведном и ираво- 
судном политичком п праведном захтеву удо- 
вољио. Морам pelin, господо, да смо баш од ове 
Владе очекивали да he ту вслику потребу задо- 
no.'i.iiTH прилшком иодпотеп.а ОВОГЗ Закопа 0 
окружиим и сргским судовима, те да he решити 
оио горуће праиосудио питање Краљевиие Југо- 
славије. Ако за то питање ии^е било разумевања 
код раипјих режима, јер НИ један ОД досадапш.их 
режима краљевине Југослаиије од 1918 године na 
до данас, за пуиих 20 годинв, дакле, није оматрао 
за потребмо да задовољи ofly најважнију погребу 

правосу1)а наше Краљевине, ми смо се надали, да 
he бар ro ова Краљевска влада учинити. Г. Мини- 
стар правде образложио je свој негативни став 
према овоме захтеву тиме, што je то буџетско 
питање. Нека ми дозволи г. Министар правде, да 
га опетовано упозорим, да има један закључак 
градског већа осјечког из 1932 године, закључак 
који гласи да градска опшгина осјечка пристаје 
да сноси и осветљење и огрев, и да he дати и бе- 
сплатне просторије за Апелациони суд у Осјеку. 
Према томе остаје још врло мало за буџетске по- 
требе Апелационога суда у Осјеку, ако се уважи 
и то, да се лични расходн Аиелационог суда у 
Загребу тиме знатно растерећују, a могло би се 
још код појединих партија HahH неке уштеде, 
na да се тој потреби удовољи. 

Ha крају морам истаћи да би било и пра- 
вично томе историском граду Осјеку, коме je до 
сада стално све одузимато, било би правичио 
дати бар овим иввеону накнаду за све оно што je 
Осјек досада изгубио. Осјек je био не само при- 
вредни центар него и политичко-управни центар, 
он je био средиште Жупаније, na услед оснивања 
бановина, Осјек je то изгубио. Велики број чино- 
вништва отишао je из Осјека, na узгред споми- 
њем, да je услед тога трпело и славизирање, 
дакле кроатизирање тога града, града који je 
стално под разпим управама био изложен ту^иш- 
ском утицају. Када би се овој потреби удово- 
љило могло би се приступити и даљем послав- 
љењу или иојугослављењу града Осјека. Дакле 
не само да би се решило привредно питање 
Осјека, него и питање национално - политичко, a 
што je главно, решило би се и једно главно пи- 
тање правос^дне политичке потребе. 

Потпретседиик Фрањо Маркић:   Реч има на- 
родни посланик r. Живота Миланови11. 

Живота Милановић: Господо народни посла- 
иици, долазим да са овога места помогнем пред- 
лог нашег посланичког друга д-р Милована Пин- 
TepoBHha. O овом питању Апелационог суда у 
Осеку ja сам говорио и као члан Финансиског од- 
бора и пледирао сам да се то питање креирања 
осјечке Апелације једном прнведе крају. /la- 
nac имамо овде закон o установљењу нових сре- 
ских судова и ствараљу окружних судова, и ви- 
димо да се чини опет једна грешка као што се 
код нас то обично ради у свима питањима. Тешко 
je разуверити, господо, људе једнога краја, који 
трпе очито од једне неправде, када виде како се 
други крајеви помажу, како се други крајеви 
фаворизирају у м«огим другим питањима. Ja не 
могу, господо, да објасиим оном пароду у Славо- 
нији зашто није добио Апелациоии суд у Осеку, 
кад ми кажу како je могао добити онај крај 
Окружни суд, који je 8 километара удал.еп од 
другог Окружпог суда. I Inje иотрсбно да чипимо 
оиакве грешке. Ono су очите неправде, ово не 
можете оном иароду да докажсте, него lie опет 
да кажу: To нам даје Београд! To нам дајс Ср- 
"uja!   Зато смо o и.ој сањали  И поиали! 

ј^осподо, ja liy ca овога места да учшшм 
алел na Краљевску владу и да учиним апел na г. 
Мшшстра правде да ово питаље приведе крају и 
да га коиачно он pemii. Мипистри који су били 
upe њега уви1)али су потребу овога питап.а, гово- 
рнли o опраидаиости ЊбГОВОЈ И пшорпли су да 
то питање збиља треба да ce реши и да га xohc 
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onu да реше,   Они су један no један одлазили али 
то  нитање je остајало  нерешено.   .la бих жеЛео 
да и данаши.и Министар правде ие оде са овога 
места a да оп(> imrau.e ne реши.   Господо, ви ви- 
дите да се иногим краЈевима повлађује. Подижу 
се у миогим крајевима боллице, подижу се жеље- 
знице,   експлоатишу    руднвци,    праве   се   разпа 
предузећа да će томе народу помогне,   И ja, го- 
сподо, v прииципу исмам ништа против тога, нска 
се ради, нека се помаже где je потребно и где се 
год може, али један крај који није ништа добио 
у овој земЉи  од почетка  one државе, то je си- 
гурио   Славонија.   Ona   иикада   није   досађивала, 
mije довоДила депутације.   Очекивала je да he joj 
се дати што je нуж«о и потребно, очекивала je да 
joj   се   да   ono   mro   неће   повлачити   милионске 
своте;   cTiia]iaibe Апелационог суда у Осеку. Taj 
крај   стално   je   см,lo   петиције,   сталио   je   слао 
молбе. On je ишао чак гако далеко и казао вла- 
дама у Београд}; ми heup дати стан, платићемо 
ociK'T.'i.en.e n ОГрев, али само дајге тај суд Осеку. 
II,  госпрдо, све  владе  су овде остајзле, и нису 
хтеде за то да чују. Ja сам са другом Пинтеро- 
виКем ono  код г.  !1ретседппка  Владе, И  господип 
Претседник Владе прихватио je овај nam предлог, 
(Милан Петковић: Јђубазно се насмејао!) Huje се 
љубазно иасмејао. 11 били смо и код г. М1ШИ<ГРра 
финансија, и он je прихватио овај nam предлог, 
a.in су ooojima казали, да то питаже треба да pa- 
čupane ca  r.  Министром  пранде.   Господчи  Мини- 
СТар  праиде то iiman.e може да pemn. To пптап.е 
ие захтева велики фннансијски ефекат. И ja чи- 
miM апед, i! \io.iiiM иас, госиодо, n с леве и с десве 
cipaiK', да једа« једини  предлог гога краја, који 
ову   земљу   Hehe   ништа   коштати,   који   he   њој 
Mnoio  допринети,   м   raj  npe.i.uir,  господо,  na- 
марнете. (Војислав Лазић: Опозиција  га  прима!). 
Mu сни i'oiiopiiMo- да правда држи земљу и гра- 
дове.   Јест, господ-о, прввда je само сжда правда, 
ако je оиа ефик^сна, аиоо je брза и ако mije скупа. 
A.m онде, i де je правда скупа, ту мали човек ne 
може да нађе правде, о« не може да иде пред суд. 
1 le може од Земуна и Батајнице да нде ча« у За- 
греб да се суди мод апелације, и дигнуће руке од 
правде,  гутаће  неправду,  јер  нема  сретстава  да 
i\  правду траж.и код пда. 

i осподо, дужност je свих нас, који доносимо 
законе, да водимо рачуна o тим потребама на- 
родним. Исто гако не могу разумети, како сс 
може opaimiM, да Барања иде чак у Сомбор, да 
тражи прабду. Оиа мора да прелази чамцем преко 
Дунава, и да иде \ Сомбор да тражи правду, a има 
ОсвК  пред иосем, mi  педесег кчтометара. Ta цела 
покрајина мора ићи и ro преко Осека и преко 
Даља у Сомбор да тражи правду, a прелази једаа 
окружни суд. 

To cv господо, ствари, које се могу решити 
еамо ако се има добре воље и увиђавности. 

ja i,v ca omu a места да се одужим својој са- 
вести ,,, сам Као послаиик гих Kpajeea и тога 
краја озго, vmmio своју дужност, И ако се не би 

', М1)ј ,,.,.„„. прихватИО. И т.ред сиич оиих 
молгч, то, a краја и града i   P. господо, не 
оич могао да гласам за onaj предлог. 

Верујући ча he Крал,евска Влада примити 
ово, ja бих онда у томе случају гласао за овај 
ЗакОНСКИ  пред.ич.   (1 l/i.ecKaii.e). 

Потпретседник Фрањо  Маркић:   Реч има на- 
родни  иосланик r.  Љубомир  Јовановић. 

Љубомир Ловановић: Господо народни посла- 
иици, као mro и сами знате, ja припадам опози- 
ционој групи, алн како моје место А.тексинац, 
које ja претстављам овде, овим законом добија 
сатисфакцију, јер му се враћа атрибут, који je 
одузет прошлим режии^има, to ћу гласати за овај 
законски предлог. (Пл.ескање). Гласаћу, господо, 
ТИм пре, mro je господин Министар правде схва- 
тио положај Алекси.нца у толико, што je Алек- 
синац имао један од најстаријих судова, где je 
господин Министар правде раније сарађивао. 
Алексипац je, као што и сами знате, лривредна 
варош у иеитруму, н кроз Алексинац пролазе два, 
управо три среза. Менм je особито драго, што се 
OKOM приликом, као mro сам рекао, нзишло у су- 
cjier Алексиичанпма, јер су дооили сатисфакцију, 
a.m се надам да ће г. Министар прабде исто тако 
водти рачуна и o тој територијалној надлеж- 
иости. Имао оих само jom нешто да додам. Драго 
on мн on.io, ако on г. Министар шума, као n Кра- 
л>евска влаДа, вратили Алексинцу још један атри- 
бут, a то je Шу.мску дирекцнју, која му je непра- 
иедпо одузета. 

Заврпиујући свој говор, сматрам, да he се n 
raj атрибут вратитн натраг Алексипцу, и na raj 
iiamm jom једном приликом докумеитовати сати- 
сфакција граду Алексинцу. Гласаћу за овај закон- 
ски предло!.  d [љескање). 

Потпретседник Фрањо Л1аркић:   Реч има на- 
родни посланик r. Павао Матпца. 

Павао Матица:   Господо народни посланици, 
када узмемо onaj законрки предлог пред себе, 
впдпмо да се неки крајеви или нека места фаво- 
ризирају радп појединих личности, док се неки за- 
постављају. Како се види, у овокц^аконском пред- 
логу ne ради се према потребама парода, него 
према потребама партије или поједшшх партиј- 
ских људи. Господо, ro je јасно свакоме ко узме 
onaj законски предлог у руке. Колпко места има, 
господо, где пема среских судова, где би бизш 
гтрвко потребни ррески судови, јер их нема. Сре- 
ски судови, којп on били пародпп, безуветно су 
пОтребни јер су најближе народу, ти среаси су- 
дови се ne оснивају, a оонивају се за вољу поје- 
диних партиЈских личности судови Koju нису 
тако потребни, као што су ги срвски судови. 

ГоспоДо,   ако   само   мало   погледамо   места, 
која   ej    naopojena   у   овом закоиском нредлогу, 
видећемо одмах jamo да ту итра главну улога нека 
партпјска политика, Из излагата предговорника г. 
д-р IliiiTieponnlia n 1. Животе Милановића ви сте 
видели да за Лпелацшит суд у Осеку mije Г>ило 
разумеваља. Зашго? Ja мпсшм да je томе узрок не 
у IOMO mro ne бп видео г. Министар правде потре- 

ГОга Дпслацпопог суда, пего mro micv, МОГуће, 
■m, noc.iammn пз тога краја повољни Влади. Дакле, 
mije   (Utaj   ЗакОН   рађен   no   потреби   парода,   НвГО 
онако према лпчиом схватању и разумеоању. 

i осподо, да Вам кажем само неколико речи 
- окрм   вараждмнски, за Окружни суд у Вара- 

ждину.   Окружном   суду   у   Вараждану   припада 
10 срезова, a тих lo срезова износи 500:000 људи. 
(Једаи глас са деснице;   Све Je то везано жел.г- 
ЗНИЦОМ!).   llnmra /кел.езпицом, орате.   To je баш 
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оно. Жељеаницом су везана само три среза тамо, 
a ови други срезови морају разлнчитим иутевима 
да иду 1U0 километара, 80 километара и 90 кило- 
метара далеко. И ja сам тражио овде у Одбору 
да се оснује окружни суд у Крапини, да се 
олакша Окружном суду у Вараждину. Иаравска 
ствар, будући да нисам члан владине већине, 
макар je то ствар најоправданија, макар ту гра- 
витира 5 срезова са неких 200.000 људи, ипак се 
то није уважило. A уважило се ово, да се један 
окружни суд на 15 километара далеко оснива од 
другог окружног суда. Тако je то, на пример, 
случај код Ћуприје и Јагодине. Али, треба овде 
неко да се задовољи партијски, na треба ту осно- 
вати нови Окружни суд. Има ту жељезничка веза, 
има интернационални пут асфалтирани, има све 
могуће, као што je наш друг пре поменуо, ту се 
оснива, a где су фактички потребни, у планин- 
ским крвјешша, као mro je планински крај кога 
ja заступам, ту сс ne оснивају ти окружни судови. 
Ja сам тражио, гакође у Одбору, срески суд за 
Иванић-град, који je за време злогласне владс 
Куена Хедернарија био докинуг ради опозици- 
рног етава влади, na ии то се mije уважило. 

Гошодо, има, na пример, окружни суд у 
Књажеицу, који je удаљеи пеких 20 до 30 кило- 
метара од Зајечара. Како? Кажу да je то за вољу 
једног народног иослапика, који je овде доле 
iioiimcan ПОД оиим законСКИМ прсдлитм, зато 
да ее напакости г. Ацп Стапојевићу, да г. Аца 
Станојевић није могао кроа толике године да 
испоелује тај окружни суд, да се покаже да je 
садашњи народии послапик већи од г. Аце Ста- 
нојевића, KOJU није могаи кроз толики низ година 
да дође до окружног суда. (Љубомир Бохиновић 
упада у реч). Колико ere Ии, i. Божинбвићу, до- 
били гласова? (Љубомпр БожпиошИп ,1a сам до- 
био 5.2-10, a Ko.iiiKo ere дчбнли Ви?) A колико je 
допиеапо?   (Љубомир Божиновић:   llmura!). 

Опда узмимо Суд у Лозпици. До сада je 
Окружни суд био у Шапцу. Цела ona околина: 
Подриње и Мачва од вајкада »нклинирају према 
Шапцу. Шабађ je био средиште културно и еко- 
номско за Мачву. To je цептар целог подручја 
Подриња n Мачве у предратаој Србији. Шабац je 
и у рату одиграо велику улогу. Добио Je najminie 
одликовање и од Фрапцуза и од Чеха. Сада се 
цепа тај Окружпп суд у Шапцу да би било удо- 
вољено нечијој жељи, да се оснује окружни суд 
у Лозници. (Један iviae у цептруму: П pamije je 
био суд у Лозници!). Алп када су \ cimeiaii/beim 
србски судови, опда свтахо није пстгребно голимо 
окружних   судова. 

ПопЈто je onaj законски предлог no г. Мини- 
етру правде иредложеп овако како ne одпшара 
потребаМа народним, како не адговара нити no- 
требама правде, и пошто je г. Минисгар правде 
овде запоставио целакуЈгае крајеве, оне преко, 
занемарпо Апелациопи оуд у Осеку, занемарио 
потребу да се оенују потребни q)60KH судови, 
које сам тражио, и потребан окружни суд у Кра- 
пинв, ради гога ja hy гласати протиа овог за- 
копског   предлога. 

Погпретссдник Фрањо Mapiinh: 1'еч има на- 
родпи   поеланик   r.   ВојНСЛав   ЛаЗИћ. 

■Војислав Лазић: Могли бисмо, господине 
Претседниче,  да  причвнамо  г.  Ммнистра  правде 
док дођс,  iioinro нпје  еад  прпеутап. 

Иотпретседиик Фрањо Маркић: Гоеподип 
Миппетар правде Вас веровашо слуша. 

Војислав Лазић (наставља): Ja ћу га мало при- 
чекати. (Гласови na десници: Говори, Bojo!) Хоћу 
да причекам мало док дође r. Мипистар. Ja no- 
штујем г. Министра na хоћу да говорим у њего- 
вом присусгву. (У ово.м момепту Мипистар правде 
r. Милан CiiMOHoiiiih улази у скупшганеку дво- 
рану). 

Господо пародпи поеланици, ми имамо пред 
собом један законски предлог no коме се оспива 
пових 10 окрулших еудова и 21 срески суд n пре- 
мешта се 1 срески суд из једпог места у друго. 
Господо, да on смо дали свој глас o овом закоп- 
еком пројекту ми би емо морали прво да уђемо у 
мотиве Краљевске владе који еу je руководили 
за  осннвање  нових  окружних  и  срееких  судова. 

Ми смо пмалп до еада заксп no коме су утвр- 
ђеии цосадашњи окружни и срески судови. Поред 
•14)1- закона добивамо сад овај закоп KOJU поаећава 
број окружних и ереских судова и поставл.а их у 
изввсна места где ти еудови до сада пиеу оили. 
Кад on Moninn Крал.евеке владе били заисга из 
ocehaja према народу и ирема народним иотре- 
бама онда би човек могао да каже: na, .400110 je. 
Ллп, господо, да уђемо мало дубље, да поглсдамо 
мотиве n Mii ћемо наћи да су овде чпсго поли- 
тичко-партијски мотиви. (Павао Матица: laKI) Је!)- 
Још нешто више, господо, плаћањв о«им погла- 
ницима који су гласали за Конкордат. (Одобра- 
иап.е na левиди. 7..()/)/;е .lemnh: 1 le евима, BOJO, 
јер и г. Матпца je глаеао за Копкордат!). Да je TO 
тачно ja hy да вам наведем једап пример. Ha при- 
мер, г. Петар Богавац кад je требало гласати овде 
за КоикЈордат или против Коикордатб добио je 
Телеграфоки налог од овојих бирача да гласа 
против Копко])дата. Алп on je одпишрпо: Морам 
гласати за Конкордат да би добпли окружни еуд. 
Бирачи еу му на TO одпшорплп: Гласај тп против 
Конкордата na макар ми тај суд и не добили! 
Дакле, народ мпого правилније цепи него nrro 
цени m llerap Богавац, него mro то цени, Кра- 
л.еиека илада. Али Крал.еиска влада je, пајзад, 
оетала при евоме обећању n сада ПОДНОСИ onaj 
предлог, да на тај начин да некакву сатасфакцију 
оппма који су гласали за Конкордат, и ради тога 
mro су од народа претрпели страшне муке и ба- 
rnne. ГОСПОДО, да je се ту водило рач\ na 0 на- 
родппм потребама a не o чисто гоолитичко - пар- 
тпјеким MOTiimiM.i ОНДа, СВакакО, ne би ее oonmao 
l'opii.n Милановац, o којем je говорио nam посла- 
птпчп друт Ђорђе Jeumli, који je у вашкзј већини 
до еада ono, n  caOBHM  вправдаНО  рекао:  ile могу 
да гласам за овај законски предлог, јер je осно 
nan na ЧИСТО полптпчко-партпјекпм пооудама. To 
je on рекао, гооподо, јер осећа и ja го осећам и 
то исто рсећамо мп сви који објективно посма- 
ipa.Mo onaj законски предлог. Па, господо, Окруж- 
ни суд у 11леп.'|,у ono je основан још 1880 године. 
i)i  гада je on био na eiiiv др доиошења заксша 
КОЈИ дапаг иажп, када je укппуг n ТВМО ГЗ сад 
пема,   a   пароду   je   пеопходпо   ПОТребВН,   na   eno 
ипдпге n то да се Плевље обмшло, a зашто? Зато 
mro пОСЛанИК Tora места mije млап ЈРЗ, mije гла- 
еао sa КонкордаТЈ него je гласао прртив Кон- 
кордага. 

Гооподо, срески суд аа качерски срез метнулИ 
сте na Рудник. To je, господо, крајња среска пери- 
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ферија, таква, да у крају где hc бити срески суд 
нема umne ни једне кућс, уместо да сте суд по- 
ставилн у БеЛанпвшп, онамо где je средпна среза 
n гдс he заисга моћи корисно да послужи оном 
иароду. 

Господо, сал нмамо опде § 3 код овог Закона, 
no коме се осгавља иинистру да он одреди тери- 
торијалну иадлежност извесних среских судова у 
овпм saKOHv предвиђених и да тамо исто одреди 
и тфиторијалну иадлежипст пмих срезова, где се 
буде дбсадашња организација среза мењала због 
VBoheihn отих нових среских судова. ГоспоДО, ми 
то ne можемо да дозволимо. Ma пва\ начии пста- 
вља се г. Мидастру да ОН сш кпоји спезпвс пп 
своме нахоНењу како хоће. И, госполо, биће слг- 
чајева . • ■ ГЈедан глас са леснипе: Где изискгје 
потпебдП Где изиокује полнтичка и партиска по- 
треба појединих посланика, али тп неће бити пп- 
тоеба чпподл, nero лолитичка потрсба партије 
ЛРЗ. Па тако исто, господо. ia иикако нс бих 
могап да се сложим ии са одрелбама v тачки 2 
? 1 пппг Зпкона, где ее каже овакп: ,.На подпучју 
Лпелациоипг суда v Сапајечг oriniBniv се епески 
оудови: v TeiOTbv, Дрваоу. FlocvrniVi Ouaicv, Re.'in- 
кој Клачпми, Кулен-Вакуфу, КЈозарцу. Калкно- 
uiiKv n Ваоешу", a ne означавају се спезопп. Лок, 
ГОСПОДО, na nn/iovniv лпуггх ппелппиопих судпва. 
као onor v Београду. кап оиЛг v Скппл.у увек ie 
очпачеп срез, овле imie 03«ачеч соез, пвде cv само 
пзиачсиа иеста. рде he сул бити еа седиштем, али 
територија спеда ни\е означлна, та тепитотпа 
остала ie не^'твпћена. Зашто? И ту има политич- 
ког рачх!',!. To ln' се пставити г. Спахи ta он 
погтаич г.мш i oim i\- која he, "n ппимм). ппипатати 
Teiiiii.\-, Дрвару, Iloeviniv. Ппаку, Пеликој Кла- 
.'ivinn, ИТД. Ja миг/пп!. rormrid ia it- чакпшпавац 
дужан кач nnami закон fa буде правн закпно- 
даваи n ta onntm тачно закоттом n no-invnia по.}е- 
лпппх ciieeKnx г\-iona. п.пхош- те0ИТ0ПИ{у, да се 
пча тачпп :4ia, a ne. ГОСТТОДО. ла ОСТавимп ■пптима 
i.i mm ту ФеоитгуоитУ VTBphvtv како xohe и како 
желе, leo онпа шта смо мп овле \талили. И зато, 
госпсидо. из сиог закгта се [асно вили да овле npo- 
Ае«ава чисгп политичко - ратпч^ски интерес влала> 
[vhe паптше пвог пежима. И. господо, не може 
нико. ако \Kiie ггкпгчп i-\ поглела, ако хоће 
пзбил.чо ча цетти ia поихвати v начелу пва! за- 
копски ппеллог. ni зато. госполп. ia изјавл>у{ем 
■ia hv гласати ппотиа ов'ог зђктунског гЈрвдлога и 
у начелу и v поједииосгима. 

Потпретседник Фпаи^о Мапки^т   Ррч има na- 
мпчцм iKu'ianiiK г. Jotia reoprnjiMfiili. ГПије ОВДеП. 
Реч има каоолни посланик г. Лпвап Злпавковић. 

Лонач Здравновић: Грсподо посланииИ) кад 
будем говорио <> Dumi законшом предлогу, нећу 
се руководити никаквим потоебама гаог среза, 
јер мој epe:! уввк je гравитиоао ка Пожаревцу, 
гравитире и сада и гравитираће и v будућиости, 
али \iii Je пало у i1'!"- ла V овом ^.акпт-ком пре t- 
лоУу imemiii одредба да се судска територија 
пожаревачког окоужнот cv^a иели, и да се оснива 
окружии суд х1 Великом Гра иишту. 

Одмах еам, према томе. мотао видети да oeej 
ааконски предлог није израћен према стварним 
потребама народним, nem да он има и неке друге 
побуде за OBBKBV иеобу еудске територије доса- 
дашњих востојећих окружиих судова. Ja бих 
иолид господина Министра правде,   који je сад 

моменталпо заузет иеком лрутом ствари, да се 
изјасни: збиг чега мисли и због чега je увео у 
овај законски предлог оснивање окружног суда у 
Пожаревачком Петровцу у место у Великом Гра- 
дишту, кад je територија коју би овај .окружни 
суд v Великом Гралишту заузео много ближа суду 
у Пожаревцу; као и са друге стране и то што ће 
још у овој години бпти готова она фамозна жеље- 
зница, која треба да иде од Пожаревца до Кучева, 
и да баш народ из тих срезова: Рамског, Голу- 
бачког и Звишког, може жел^езницом да доНе у 
Пожаревац, a и терен je блажији у поменутим 
срезовима јер Ie више равница него планина, до- 
тле, пак, срсз Хомољски je најудаљегаији од По- 
жаревиа; срез je планински и има много више 
крнричних дела, тако. ла «ије редак случај, ла код 
једног npnneca no 100 људп морају да доћу као 
сведоци у Пожаоевачки окружни суд. C обзиром 
нато да г. Миннстар правде није нашао за по- 
требно или није могао наћи могућностп да се 
оснује окружни суд \- Пожарсвачком Петровцу, у 
ком би се случају задовол>ила много већа потреба 
nero оспивањем окружног суда у Великом Гради- 
шту, показује јасно да Влала не иде за тим да 
задовол.и стварне народне потребе, сем ако то 
пије nii'io потребно да се заловолЈИ захтев који 
je г. Roja Ђор^евић и као Министар и као прет- 
етаиппк своје гпупе ставио летос, да ако се тамо 
еуд ocnvje да he on n iterosn л.уди гласати за 
Коикордат. И баш стога што се овим неће 

итп стварне потребе онога народа, који 
живи у планинском терену и који сад мора 
да me до Пожаревпа са удаљености од пре- 
ко 100 километара, — Влада се оукОводила лругим 
разлозима, a ne стварним потребама! — ja ћу го- 
еподо, — макар да прпзпајсм да пегде може n бити 
потребе За оспивап.ем било омружних било срескич 
судова. које се задовоЉава.1у овим пројектом, али 
:>r)i)r овога случаја који сам изнео и mro видим да 
Плача nuje nin.ia да заД0ВОЛ>и стварпе народпе no- 
требе, ja hy гласати против овога законског 
предлога. 

Потпретседник Фрањо MaDKnh: Рсч има na- 
родни послапик г. д-р Милап C-rnjnli. 

Д-р Милан Стијић: Господо народни посла- 
пицп, питање »Oje je овде покрепуо посланички 
Друг д-р Пинтеровић, посланик града Осијека, 
врло je важпо, и ми не смемо да преНемо преко 
њега олако. Ja, у пме своје, и у име својих дру- 
гова из сжупштинске већине из оних крајева, узи- 
мам реч, да се придружим овом предлогу д-р Пин- 
теровића, јар to није питање само града Осијека, 
непо целога краја, који гравитира граду Осијеку, 
a које je за raj крај и еам град Осијек једпо 
впталпо питање. 

Господо, Mu морамо да будемо објективни, 
и мреоа да загледамо истиии у очи, и да при- 
знамо, да за то што ррад С^сцјек до данас нема апе- 
лацпопог еуда, nnen, допекле, крпвицу можда и 
еам град Осијек, одаошо они, који су желели, да 
се политички живот И све ппетптуције града Оси- 
јека  прнближе  и екппцептртпу у  граду Загребу. 

Данас када je живогно искуство' и време по- 
казало, да je то Ha огромну штету града Осијека, 
град Осијек се прибира, окреКе се према својој 
околини, солидарише се са евојом околином, и 
дапас тражп да С€ пвоме захтсву удовол.и. 

15* 
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Господо, разлози које je навео предлагач г. 
д-р Пинтеровић у првом су релу нациналнп- 
приврелног карактера. Мора се ићи 450 до 500 
километара лалеко у Загреб, одавде исиред Беп- 
града   »  Земуна,   из   Срема,   ла   се   прође   поред 

1Лико великих гралова, и, нарочито. поред 
Оснјека. To je зв еиротнњу, која морд ла тражи 
правду код АпелзциЈе, која мора да уттотреби 
правни лек, нелики материјални издатак и велики 
губитак v времвну. 

Господо посланиии, граду Осијеку no својој 
историји ■ u no, своме положају гранигира и 
сама Bapaiba, и због тога ее ja надам, ла ћемо 
евакако данас-с^ра видети и ту Барању у пра- 
вном и судском погледу присаједињену гтодручју 
грала Осијека. Нелогично je и неправедно да 
Дарђзни, који су 10 километара далеко од Оси- 
јека, пролазе О.сијек и илу у Сомбор, 50 и више 
километара у Окружни суд, док, међутим, имају 
Окружни суд у еамоме Осијеку. 

Господи.н Министар правде образлож^о je 
некреиран>е тога Апелационог суда v Осијеку 
буџетским и фина«сијоким разлозИма, иеђутим 
ти разлози не иостоје, пошто je ррад Осијек изја- 
вио ла даје и зграду, и осветљење, и orpeai na би 
гребало само растеретити Апелациоми суд у За- 
гребу v персоналном погледу, и онда, са nemio 
лобре  BI огла  би  се   остварити  жеља  целе 
Славоније и Орема, Ja вам кажем, госттодо, учини 

■'in ова Вдада ово, ии смо добили много и поли- 
тички n иациопа.пк) v опп.м крајовима. Град 
Осијек jom n данас преживљује дане славизи- 
рап.а; за време рата стаиовништво ie било већи- 
IIOM туђинско, немачко и маџа^ско. Што je цаци- 
окално било после рата, то су били, осим старо- 
еедилаца Хрвата и Срба. углавиом, чиновници и 
haini федњих идкола. После рата Осијек v том 
погледу почео je да се циже, јер je ono седиште 
^упаније, те je imao облаону окупштину и фииан- 
сијску дирекцију. Поред стотине чиновника биле 
су ту и њихове породице. Кад cv надлеџгтва уки- 

онда je тај свет отишао те je настао један 
осетан губитак у иривредном н националном no- 
г'леду.   i мп .не   смвмо  бити  тесногруди. 
Ми који стојимо na гтановтт\- народног јелпп- 
сгва и Југословенске [тлеологије, не смемо да пра 
вимо разлику, да ли he то славизирање бити у 
корист Срба n/m Хрвата, то je за nar сасвим све- 
једно; за нас je важно то, да се страни елем 
славизира, јер je го na корист name националне 
гтварп   у   OIIIIM   крајевпма. 

Ради тота, господо, ja апедујем na скупшти«- 
ску већииу, као n na левицу, да уочи оправданост 
овога предлога n да га помопне колико je nri 
могуће, да би господин Мшшстар правде, v дого- 
вору са г. Мштстром финансија, нашао шогућ- 
ности за Taj nap сготппа хп.м.ала динара Што je 
потроопо за крепрап.е Дпелацпопог суда у Оси- 
јбку, јер he се raj новац исплатити, јер he он 
добро дрћи иашој iminroj ствари. Ако го, господо, 
vpauiMo, ми Кемо учинити једно дело које he 
nmn једап 6д многрх доказа да ова Влада под- 
Једнако I;Mm рачувл o свима крајевима name 
отаџбине. 

Ja neliv да инкримииирам-, n нећу да се освр- 
Кем na пркговоре из србијанских крајева, ja hy 
бити iiajci)eimnjii, џко ДОЖИВИМО ча [игожемо да 
задоаољимо  све   потр1ебе,  n  ако  иожемо  свима 

крајевима, tcojM гребају среске и окружне судовс, 
да дамо, где зато буде потребе. Ово, господо, 
mro ja предлажем, то тражи цео Један крај, то 
тражи цела једна покрајина, то гражи Славонија, 
која je играла велнку улогу у хрватској политици. 
И не заборавите, господо, да je ова Славонија, 
преко својих великих л>уди, као што je био Штро- 
смајер, увек водила рачуна 0 слози и јединству 
Хрвата и Срба, и да та Славонија никада неће 
заборавити оно што joj ова Влада и ова Скуп- 
штина учине. 

Ja, господо, завршујем свој говор са увере- 
њем, да су и г. Министар правде и г. Министар 
финансија, као и Народна. скупттина, стекли, до- 
вол.по уверења o ошравДаности нашега тражења, 
да се удовољи овоме предлогу, те да hc нас no- 
моћи, да дођемо до Апелационог суда v Осијеку. 
(ПлЈескање). 

Потпретседник Фрањо Маркић: Реч има na- 
родша посланик г. Јоца Кашаиии. 

Јоца Кашанин: Господо народни посланвди, 
nman.e потребе оснивања нових судова у нашој 
држави mije пптап.е ноиијег датума; ono'ee про- 
теже у јужрим крајевима од Ослобођења јужних 
крајева, a у осталим крајеип.ма од Ослобођења и 
Уједињењз, Иако je то питање, господо, старијег 
датума, иттак im једиа Влада од Уједиљеша na до 
данас mije показала толико воље за опште на- 
родне nmepece n у ОВОМ miiaii.v, као ова ДЗ- 
nanm.a, која поред осталих привредних, економ- 
ских, (јтпапспјскпх, иадустријских n других мера, 
ево доноси један зашн, од кога he народ имати 
велике и веома осетлЈИве користи. Народ he бла- 
говремено делоиап-е осппнап.а ових судова осе- 
тити енакп дап, јер l.e се сећати мћнулих времена, 
када je mfpao пешке ца иде у суд n'патраг прско 
100 кплометара n провео na путу no впто дапа, 
само можда због једнот обкчног саслушања, често 
еамо збот тога да се каже; ja mi томе предмету 
ништа ne зпам! To nnran.e се потезало у више ма- 
хова n под партпјскпм режимима, ади адко су ти 
режими увек били састављени од разних странака, 
како су ni режими били коалидиоии режими, то 
се странке нису могле опоразумети, те, уместо да 
доиесу одлуку o оснивању иових судова гамо где 
je то било потребно, оии qy желели ia оснивајЈ 
none судове no партијској боји, 

Иако противници данашњег режима не при- 
знају onoj Влади никамве успехе mi v ком погледу, 
него те успехе припксују стално случају, a случа- 
јеве који за собом оставД>ају негативан траг при- 
писују u/m желе да прикаче Влади, ja ипак ми- 
C/IIIM да ппједап од озбиљлих противника дана- 
nm.e Владе Hehe рећи, да се ono ошМвање аових 

•ва чини из пекпх партцјских разлога, '\o\i 
држим, да je сваки начисто с шм, да he један 
новоосновани суд иоржггити како пртча/птама 
данашње Владе, тако исто и гчзисталицама дана- 
mn.e  ОПОЗИЦИЈе, 

l)ii/io je у nac n такааих влада које нису биле 
коа/тцпоие, mta imnie, on/io je n такипх које miev 
имале nm u Скупштине, нити Сенвта, нити фппап- 
снјоких, miTii других разних одбора, na ни те 
владе нису се сетиле да донесу onaj закон o осни' 
вању нових судова, иако je таквим владама то 
on/m најлакше. Али ге владе вероватпо водиле су 
другу opniA', a то je, броја/ie су Дане „докле he", 
na  ИМ  mije on/io im до мега, neli  vy ee бриНЈ 
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себи, a данавдЉа Влада нема ту бригу! Она, иако 
се наслања на једну солидну већину у Скупштини, 
a и у Сенату, ипак не води партизанску политику, 
ВЗррчито при доношењу таквих мера, које су од 
општс користи, као што je и овај закон који се 
сала налази пред нама. Ja верујем да апсолутно 
све потребе у том погледу нису подмирене овим 
законом, али ja сматрам и држим, да када je Влада 
одлучила да уведе толико среских и окружних 
судова, да he имати у виду и оне потрсбе које 
сада нису.обухваћене, те he у скорој будућности 
поднети Народној скупштини сличан законски 
предлог, којим he обухватити и такве потребе, 
koje сада нису обухваћене, a које су изнели г. г. 
п|1едговорници. (Јован Здравковић: Одакле Ви то 
знате? Нека то Влада каже!). 

У томе уверењу сматрам да немају разлога ни 
та господа да гласају против овога законског 
предлога, јер ако се ставимо на то становиште, да 
један народии посланик гласа против законског 
предлога, којим се отвара 30 судова, само због 
тога пгго се не отвара ни онај тридесетпрви, na 
му због fora једног не треба ни оних 30, онда je, 
господо, то за осуду, јер такав народни посланик 
претпоставља народ из једног среза оном народу 
ИЗ 30 ДО 40 и вите срсзпна. 

Ja, господо, иако не добијам нрви суд, негО 
само сс премешта седиште из Дардс у Бели Мана- 
Стир, одајем захвалност и признање Крал.евској 
блади, која je oiiv преку, општу народну потрсбу, 
ОЗбиљно схватила и изиела пред Народну скуп- 
штину, и изјављујем да hy ca одушевл.етБем ma- 
cani за onaj законски предлог. (Одобравање код 
већине). 

Потпретседник Фрањо Маркић: Реч има па- 
родни посланик r. Сава MHKMJI. 

Сава Микић: Гооподо народни посланици, у 
mi '.\ миогпх закона које je ова Иародпа скуп- 
umiiia донела, no предлоту Краљимке владс, до- 
лази п onaj захон o оснивању нових окружних и 
среских судова. Мож&мо бити веома захвалши 
Краљевској влади ШТО je и са овим законом 
исправила неколико бмашки, којс су раније владе 
биле пропустиле. 

I^iimjii закоп o осниђању среских и окружних 
судова продвидео je терпторијалну падлежпост 
окружиих судова много већу, што се je доцније 
иењало финаисијским ааконом, a и овнм Финан- 
сијским законом, јер су, нарав>но, прилике, сао- 
браћај итд., диктовале да се тако поступа. 

У ЗетсЛСОЈ бапоиини, no овом iioBOM закону, 
добква Колашин Омружни суд и Среоки суд у 
Тавнику у Гораноком !фају. Са овим окружиим 
n среским судом народ je ммого добио у овим 
крајевима, Хоћу нарочито да истакнем једну 
ствар, ла je ona Краљевска влада добро разумела 
Колашинце и ono старо крваво соколово гнездо, 
да иу врати окружни суд, који je постојао 90 го- 
дина, n то хоћу нарочито да истакнем и признам 
Краљевској влади, што je водила рачуна o Кола- 
шинцима 

д,m као члан одбора за доношење овог зако- 
na, ja сам пледирао n молир да се поврати суд у 
Плевљу, који je тамо постојао дугИ низ година, 
j за време црногррске управе. Читав низ година, 
jinii за време црногорске ућраве, тај je суд посто- 
jao тамо ene Д0 пре неку годппу, када je upe- 
ИвСен у 1 Ipnjeno.ne. ,1a еам, као што рекох, учи- 
nim ene Ca enoje етрапе да Илепл.е добмје окружпи 

суд, али, нажалост, у овом пројекту га не видим. 
Несумњиво, господо, да ће то тешко одјекнути 
на народ оних планннских крајева што тај суд 
није уврштен у овај законски пројекат. 

При свем том, имајући у виду да ова Кра- 
љевска влада води рачуна o народу и o народним 
потребама, и да са једним потезом не може све да 
реши, надам се, да ћемо до окружног суда у Пле- 
вљу ускоро доћи, ако не ове године оно бар 
идуће  године. 

Господо, ja ћу још једну малу при1медбу да 
учиним, која таигира Окружни суд белопољски, 
a то je члан 3 овога законског пројекта, где се 
овлашћује господин Министар правде да одре- 
ђује територијалну надлежност суда, али није 

• речено како. Ja сам провео последњих месец дана 
у народу, и могу вам рећи, да народ страхује да 
доделЈИвање срезова Окружном суду не буде извр- 
шено без пристанка народа. Ja хоћу нарочито да 
подвучем, да приликом одређивања територи- 
јалне надлеи<н(!сти господин Мчнистар правде 
има у виду, да се територијална надлежност 
Окружног суда одређује у саглаености са прет- 
ставницима   дотичних   општина. 

Господо народни посланици, пошто сам ja 
већ и иначе последњи говорник у овој начелној 
дебати, a време измиче, ja ћу да се осврнем само 
још на две до три ствари поводом овог закона, 
a то je да VMO.IHM господина Министра правде, 
noniTo наш мандат ускоро истиче, да донесе за- 
кои o судијама. Јер ма како да и овај закон 
данашњи одговара народним потребама, ипак je 
неопходно потребно, да се што npe донесе и 
закон o судијама. Апелујем на г. Министра правде 
да тај закон, који треба да вентилира и ојача суд- 
етпо у нашој држави, што npe изнесе пред Ha- 
родпу скупштину. 

Изјављујем да ћу гласати за овај зако«ски 
пројекат.   (Одобравање код већине). 

Потпретссдиик Фрањо Маркић: Реч има на- 
родни посланик г. Јоца Георгијевић. 

Јоца Георгијевић: Господо народни посла- 
ници, од мене je далеко намера да негирам по- 
трсбу поставл.ања судова у она места у која су 
оии овим закопом предвиђен^. Али ми дозволите 
једпу примедбу у пајбол.ој намсри, a то je конста- 
тација, да поједине покрајине no своме значају 
KvnvpnoM n припјк-дпом при ;u)i!onieii>y оваквих 
закона морају безусловно бити узете у обзир. 
Потребу окружних и ереских судопа ис намећу 
Самр поједина меета и и>их()ва приступачност, 
nero n број душа поједпппх орезова« naMciiC по- 
требу, na прпмер, целина организације појединих 
срезова. И ja, господо, морам да жалпм кад крн- 
статујем, да na територији читаве Војподине није 
-.глгдила опом приликом ппкакпа друга промсна, 
него та mro je Среекп е\д у Дарди премештен у 
he m Манаотир. Значнло би да читава Војводина 
нема потребе нити за окружним nmn за "реским 
судоннма. 

Међутим, то тако пије. Јер, и по броју 
,4\ina, n no важпоегм поједппнх парнпца, које се 
обављају код појединих окружних судова, a узи- 
мајући у обзир ono дејегпо паепитпо и значење 
привредно, које игма окружни суд, постоји аотреба 
да ее n у мпогпм меетима Војподппо подш пу иоци 
оиружни и среоки'судови. Ja hy вам мавести само 
једап ii|)ii.\iep.   Од  1870 ГОДЈВДе na паопамо, nei]|)c- 
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стано и непрекидно тражи се окружни суд за град 
Вршац, који сам броји 30.000 становника, и као 
такав, он има довољно становника да запосли 
читав један окружни суд, не говорећи 9 срезу 
вршачком, који броји преко 90 и неколико хи- 
.Ћада дуи1а. И онда je сасвим природно да тежња 
једног среза мора да иде с тим, да се његова суд- 
ска администрација, финансијска администрација 
и политичка администрација гранично поклапају, 
да се олакша ономе свету његова судска админи- 
страција, на територији која je природна, која je 
ту, која сачињава јед^ целину нарочито онда, 
кад je тај Вршац пао на границу. где привредно 
страда огромно много. Дужност je, не само Кра- 
л>евске влале, него и ове Народне скупштине, да 
узму то v обзир, и да се тим пограничиим градО; 
вима, који су без своје кривње страдали, чија je 
егзисгенција поткопана због тога UITO су проме- 
нили границу и дошли v врло незгодан положај, 
учини концесија на другој страни. 

Ja, господо, нећу да стварам никакве тешкоће 
Крал.евској влади, ja нећу ни својим држањем да 
лпкументирам наспрам осталих срезова и осталих 
места, која су дотла у обзир ппиликом донп- 
тења овога закона, и да доказујем колико сам 
завидљив, или да сам незад'овоЛ>ан, или да њима 
ометам да до1)у до тога. Ja hv се задовол,иг11 
изјавом г. Мпннстра пранлс да he, уколико иа ТС 
пристаие Иаролна скупштина, ову потребу да 
:<ало|)ол>и, a град Вршац нуди за свој окру- 
жни суд. у колико би му се доделио, и потребно 
место и зграду и собе и свс друго што се од њега 
буде нахтсвало. Постоји прилнка и могуКиогт да 
се деп Петровградског окружног суда, Белоцрк- 
иапског окружног суда и Панчевачког окружиог 
суда подеди гако, да. без штетс no те постојеће, 
настанс нови за KOJKIM се иесумпЈиио ocelia велика 
погреба. 

Молим r. Минист|)а пранле и Пародну скуп- 
ттипу, да V3MV TO v обаир, да читава Појнодина 
кије добила овом приликом mi један једини 
окружни, im једаи једини срески- суд, na молим 
cue скупа одаиде, да сс ппикл.учс мојој молбц и 
да .чамолимо г. Министра правде sa нам обећа, ni 
he окружпи суд v Пртцу увести v оед потреба, 

■Ми смо задоиол.нп и с тиме, ако И)И бУДб ОСНО- 
нан. Дотло hc се лати и зграда n све mro се 
захгева, ла ти троткови не би терсгили државни 
буџет. To општине, то срезови драгоиол.цо куде 
државп. Ja мислим, да С€ овај предлог можс при- 
хиатити. Mu ne тражимо сгварање гтретсоиоћ, ми 
vmiha.Mo буџетске тецгкоће, ми пмамо стгтљења, 
али хоћемо да знамо да смо na реду и да he доћи 
na нас ред. Ja мислим да |е m офомно. лојално, 
пскрспп  и   пошгено  ргчеш).   ГП.ич-кап.г) 

ТЈотпретседиџк Opaibo MapKnli: Реч има Ми- 
нистар правде г. Мплаи Симоновић. 

Мииистар правде Милан Симоновић; Господб 
народни послаппцп, ja сам eeh иалопре у свом 
излагању натгомеауо да cć и у току рала у 
Одбору аа проучаеан>е овога законског прбјекта, 
na n од тога времена до данас појавило ниа жсл.а 
u захтева иа иногих места било sa оониван>ем оре« 
ских било за оснивањем окружмих судова na чак 
п mimiiN судова.   iiania \iipamia као n судСКВ, КвО 
што видите, реорганивација поставила je збиља 
lUMiikii број проблема ва велики број места. 
Многи жпиотпи интереси појединих градова тан- 

гирани су том реорганизацијом. Нека су тиме по- 
дигнута, a друга су места знатно оштећена. Како 
су то витални интереси тих места, a пошто су сви 
грађани нама потпуно једнаки, то Влала мора да 
води рачуна o њиховим интерсспма као и o жсл>п 
народа да судове има што пре. Ja сам пак и 
до сада настојавао у Краљевској вдади, a и од сада 
ћу настојати да се бар они најправеднији захтеви и 
најпрече потребе, у колико нису задовољене овим 
законским нацртом, — велим и подвукао сам 
раније да сам га наследио, a да га ja нисам ни 
поднео, — да се ти захтеви, no могућству у што 
скоријем року, задовоље и да се за то нађе пута 
и начина потребних (1)ипансис1<их сретстава, јер 
без њих то не може бити. 

Овом приликом хтео сам да на нсколико 
напомена одговорим, прво господину Лазнћу који 
je замерпо што се Урсдбом има да обележи тери- 
торијална надлежност ових судова и он то истиче 
као неку новину. Па пстичс могућност да се та 
новина и у партпскс сврхе злоупотребп. Ja сам v 
праву да господину посланику скренем пажњу на 
то, да то ипсу новине, да je то баш приликом уво- 
Нења нових окружних и среских судова било у 
гаракш, a до сада није пала жалба, a ja се вадам 
да неће цасти оправлапа жалба пи докле ja будем 
у овом |Н'соп\-, да hy злоупотробитп у партиске 
гирхс, и да liy се у будуће тим мотивима руко- 
водити прпликом одре1уиван>а теритопнјалне нал- 
лежности тих судова. Мене he у том погледу 
руководити иитерес народа и. судства и верујем 
да ie збил.а потребно, да je бол,е nrm je оста- 
вљено Momi то право да to уредбом учииим, |ер 
Mop'iM иматп статистичке податкс n прох^ттп 
прој послова код појсдиних судова, a TO сс на 
брзипу прплпком израде пацрта ne може да 
своши. Te према томб мислим ла тај поиговор. 
којп  je  nao  од стране  г. Лазића,  mije  опраидап. 

Што се тиче приговора послапика г. Јовапа 
ЗдравмовиЈЈа и питања његовог, да ли ja сматрам 
да ЛИ ie било nehe потребе да се оснииа окружпи 
суд у Великом Градишту или Петровцу и које je 
иесто удаљеиије, ja морам peim, на иоју велику жа- 
лост да ne знам тачно које |е меет удал>еније 
од Пожаоевца: Велико Градшпте или Иетропап, 
рач\11ам Петровац, али у то нисам сш-урап. 

Ja као ОДГОђОр мпгу рећи nrm je овпм naup- 
том дато npnencTno Великом Градишту, да ja не 
носим одгоаориост a то 'није НИ моја заслуга. Te 
према томе мислим да сви ођи приговори нксу 
оправданм у колико су пади, a да ere m из мојих 
излагања стекли уверење да je Крал>евска влада, 
остварујући бар делимично ове тежње и жеЈће 
народа, n показала Добру вољу да тим потребама 
и жел.ама ОДГОВОри, a ja еам ешлрап n vnepen 
na he она и у будуће no овш палим захтевима и 
жељама повести најозбиљни.ју бригу. Молим Ka- 
родну скупштину да овај пројекат прими. (Одо- 
бравање у центруму n na деоници), 

Потпретседник Фрањо MapKiih: Листа ири- 
јлил.еиих говорника исцрпена je. Према томе je 
претрес у нгачелу завршен. Прелазимо на поиме- 
нИчно i.'iacan.e у начелу. Господа која примају 
1 lacahe „за", a која ile примају гласаће „против". 

Молим г. секретара да изврши прозивчсу г. г. 
народних гтосланичса. 

Секретар д«р Драгш Дами11 прозива народне 
ппелапике да глаеају n umi су гласали овако; 
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Гласали су „за": Андоновић Сима, Антић Д. 
Боривоје, Антонијевић Душан, Аран1)еловић Јо- 
ван, Арежина Миљкан, Баџак Љ. Милан, Бенко 
Јоснп, Већировић Воца Шериф, Бешировић Р. 
Димитрије, Блажић Милан, Богавац П. Петар, Бо- 
жиновић Д. Љубомир, Бошковић Михаило, Брен- 
чнч Михаел, bpyJHh C. Јован, Bacnii Тихомир, 
Вебле д-р АндреЈ, Величковић Б. Миладин, Весе- 
лијновић д-р Милорад, Врбић Велимир, Вучетић 
Радисав, Гавриловић В. Ннкола, Гавриловић Ото, 
Гајић В. Радомир, Гајшек Карло, Георгијевић М. 
Јоца, Главииић д-р Милан, Грба д-р Милован, 
Давинић Брана, Дамић д-р Драган, Дачић М. Алек- 
сандар, Димитријевић Коста, Димитријевић д-р 
Љутица, Димитријевић Мита, Димић М, Радосав, 
Дургутовић И. Мустафа, Ђикић Алојзије, Ђокић 
Љубомир, Ђорђевић В. Војислав, Живадиновић 
П. Борисав, Живковић М. Тодор, Здравковић Ми- 
лснко, Зејнел-бег Ибрахим Страцимир, Зубер Ни- 
кола, Ибрахимпашић Абдулах, Јанковић Десимир, 
Јанковић A. Стеван, Јеличић Ст. Цвегко, Јова- 
HOBHII Љубамир, .IniuiHOBHh M. Никола, Јокси- 
MOBHII Зарије, Јоксимовић Угрин, Казимировић П. 
Владимир, Кадић Алија, Каламатијевић Р. Миха- 
или, Калу1)ерчи11 д-р Бранко, Кашанин Јоцо, Кер- 
сник Антон, Клар д-р Фраиц, Кнежевић Богољуб, 
Косовић Р. Петар, Коце д-р Јуре, Крстић Ст. Сто- 
јан, Кузел>еви11 Сретсн, Куленовић д-р Џафер-бег, 
Курсулић .1. lUvniMnp, Лазарееић Милан, Лукаре- 
виН Т. Мнхаило, Љешевић К. Михаило, Марјанац 
Симо, Маркић Фрањо (иретседава), Марковић д-р 
Ђ()р1)0, Махник Артур, Мијић Ђ. Милан, Мијовић 
д-р Александар, MHKHII J. Саво, Миланови!") Жи- 
noui, Милети11 д-р Вјскослав, Милетић Дане, Ми- 
лијанови!! Велимир, МилотсвиЈ! Р. Душан, Мило- 
шеви!) Gf. Душан, Милотеви!! Радивоје, Мир- 
Konnii C. Димитрије, Неделзковић II. Урош, Ники- 
romili M. д-р MiKvuiB, ПиколиЈ! J. Живко, Николи!) 
Славко, Пагрноги!] Хаџи-Љуба, Певец Рудолф, 
Пеливацовић Ma.mli, Перовић ДуиЈан, Мсровић Р. 
Миљан, Петковић 3, Ђорђе, Повреновић К. Матија, 
Поздерац Нурија, Поповић С. Аћим, ПоповиК 
Жиико, Половић Д-р Михаило, Предован Крсто, 
Раденковић Стојан, Радоичић В. Данило, Раја- 
Ковић М. Милоје, PaiiiKOmili д-р Милош, Риђа- 
iiomili д-р Мухамед, Ружичић Н. Марко, Санто д-р 
Гавро, Сејфуловић С. Бећир, Симић Стеван, Сла- 
дојсии!) II. Чедомир, Спаоовић М. Вукашин, Стан- 
Komih Светозар, Станковић Св. Светолик, Стспа- 
iioB Mii.niiioj, СтИјић д-р Мплам, Стојадиновић М. 
Дратомир, Стојадиновић Михаило, Стошовић До- 
бриђоје, Тасић С. Светозар, Тамашевић Д. Жарко, 
ToMiih Јеврем, Tdimli P. Тодор, Ћеримагић Сади^к, 
ЋосЛћ II. Станко, Ћумави!! Хусејии, Црл.и!. .1. 
Лазар, ЦујАн Ћиро, Чолаковић Крсга; Шајкаревић 
д-р Јава«, Шемров д-р Фран, Широла Брнас Антон, 
lllvimili П. Живко. 

Гласали су „против": Аврамовић Лука, Гајић 
Павле; Здравковић М. Јован, Јмтић bopl.e Лазић 
li,,!,,,,,:,,,. Петковић В. Милан, Петковић В. Растко. 

Отсутии: Алексић Коста, Аћимовић д-р Јбр- 
nm Ауер д-р Л>удевит, Аћимовић Ж. Велимир, 
i.annh Милаи, Варичевић д-р Јашо, Бедашић 
Винко, I^K.il. Бл. Јакша, Божић A. Милаи, Бори- 
сављевић Страхиња, Бубић Д-р Стеван.Будимир 
Ђ (UNU. Бут са С. д-р Александар, Вујасиновић 
д-р  Иук,  ВоДСТреЧИЛ  Хиико,  Вуји1.   В. ДимитриЈС, 
Вукановић  д-р  Српко,  Вукићевић  Милан,  I ало- 

гажа Петар, Гаћиновић Ј. Војислав, Глишић Ми- 
ленко, Голубовић Љ. Милан, Горњак Винко, Fpljuh 
В. Ристо, Даниловић Ј. Живко, Димитријевић Жи- 
војин, Димитријсвић Стојадин, Динић Ђ. Тана- 
сије, Добершек Карел, Добросављевић Д. Бранко, 
Дошен д-р Војислав, Дошен д-р Мирко^Ђурић М. 
Боривоје, ЂуровиИ Данило, Ђуровић Михаило, 
Врцеговац Н. Богдан, Живковић Т. Радасав, За- 
горац Јово, Захарић И. Чедомир, Зелжовић Н. 
Бошко, Зечевић Секула, Зупанчич Фран, Ивановић 
Ј. Драгољуб, Иванчевић Душан, Ивековић д-р 
Богдан, Илић д-р Вељко, Исаковић Ђ. Миливоје, 
Јанжековић Иван, Јанковић д-р Драгутин, Јанчич 
д-р Иван, Јањић д-р Војислав, Јевремовић д-р 
Драгољуб, Јевтић Д. Богољуб, Јевтић Животије, 
Јовановић д-р Василије, Јовановић д-р Ђорђе, 
Јовановић Јова«, Јовичић М. Радоје, Јојић Вели- 
мир, Кабалин Никола, Кајић A. Мијо, Калембер 
д-р Бранко, Капстановић Исмет - бег Гавран, Ка- 
ћаноки Стеван, Кашпер д-р Михаел, Ковач Љ. 
Анте, Кожул д-р Марко, Којић д-р Драгутин, 
Коман Албин, Комненовић Мирко, Косић М. д-р 
Мирко, Костић Васиљ, Костренчић Лука, Краље- 
вић д-р Драган, Крафт д-р Стеван, Крстић В. Ми- 
хаило, Крстић Симо, Кулишић д-р Шиме, Кума- 
нуди д-р Коста, Куњашић Јоаким, Курилић Ј. 
Милан, Куртовић Војко, Куртовић Шукрија, Лаза- 
ревић М. Александар, Лазаревић М. Милован, 
Лазаревић Никон, Ленарчич Станко, Ловренчич 
д-р Иван, Лукачич Авгуштин, Макар Дако, Мар- 
ковић д-р Миленко, Марцикић Т. Милоје, Ма- 
стровић Ф. Анте, Матица Павао, МијушковиИ 
Лука, Микаишновић Д. Ђуро, Милутиновић Р. 
Милинко, Миљуш Бранко, Михаиловић Тодор, 
Михаиловић П. Илија, Мишкулин д-р Миле, Мо- 
хорич Иван, Мравље Милан, Мулалић A. Му- 
стафа, Му1)атбашић Осман, Нановић Радивоје, 
Ненадић Б. Јован, Николић д-р Бранко, НиколиН 
Ђ. Милован, Николић М. Радивоје, Нићифоровић 
Cnaca, Новачан д-р Антон, Новаковић д-р Нико, 
Новаковић Стјеиан, Пантић Љубомир, Паунови!! 
Бранко, Паштровић Манфред, Пејин Ж. Гојко, 
Пејкић A. Чедомир, Перић Ђ. Миливоје, ИстровиИ 
Богдан, Пинтеровић д-р Милован, Плескович Ру- 
долф, Поповић М. Велимир, Поповић Душан, 
Поповић М. д-р Живојин, Поповић д-р Коста, 
ilonoBHh M. Иовица, Поповић д-р Светислав, 
Ирека Никола, Прекоршек Иван, ПрељубовиЈ! 
Мухамед, Протић Г1. Јеремија, Рафаиловић Живо- 
јин, Рафаиловић Миливоје, Рашовић М. Милош, 
Режек д-р Јосип, Рогић д-р Јосип, Савић Обрен, 
Capiih Иорахим, Секулић д-р Милан, Сокић М. 
Милоје, Сокић М. Момчило, Соколовић Никола, 
Станковић В. Алсксандар, Стефановић Б. Игњат, 
СтојисавлЈевић Петар, Стошић Стаменко, Субо- 
THh Душаи, Teiunii Максим, Тишма Владимир, 
ТодоровиК A. Бранислав, Томић Бранко, Tpii- 
KOBni. Ставра, Турк Рајко, Ћирић Стеван, Уро- 
шевић Ил. Мирко, Физир Виктор, Фукс д-р Рико, 
Хасаибеговић д-р Авдо, Хафизадић д-р Сулејман, 
Хаџи - Ристић Смира, Хорват Фрањо, Хочевар 
Станко, Цветић Јосип, Цветковић Ј, Драгиша, 
Чапл>ић Рагиб, Чвркић Р. Војко, Чејовић Ђуро, 
ШакиЈ! Иван, Шијак д-р Никола, Шошки д-р Лука. 

(После   гласања) 

Потпретссднпк Фрањо Маркић: Господо на- 
родии иосланици, изволите чути резултат гла- 
(.аи.а. Гласало je у свему  131  народни посланик, 
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од тога  125 „за", a 6 „против". Према томе овај 
законски предлог примљен je у начелу. 

Прелазимо иа дискусију у иојединостима. 
Пошто се нико нијс јавио за реч ... (Ђор1)е Jcimih: 
Молим за реч!). Има реч народни посланик г. 
'Boplje JeBTnh. 

Ђорђе Јевтић: Господо народни иосланици, 
чули сте колико сам мало час зажалио што нам 
се не даје окружни суд у Милановцу. Сада, овим 
законским пројектом дат je срески суд за мој 
Срез качерски, али je тако постављен, исто онако 
као када би Књажевац отишао na Ртањ или када 
би Бајина Башта Милоја Рајаковића Отишла на 
Тару. Мени je дат срески суд са седиштем на 
Руднику. Позади зграде, у којојби био суд, нема 
ни једне куће више, него je плашша. Ha Руднику 
нема станова, нема зграда за суд. И Београдски 
Апелациони суд, када му je иостав.иеио питањо 
где би требала бити зграда рекао je: Свуда, само 
не na Рудник. Ha Рудник се не може доћи, он 
лежи на 900 мстара надморске висине, тамо су 
зими смегови, снег. Ha Рудник се не може доћи 
na 3 месеца. A како lie проћи тек паринчари којн 
ne стигну на време, јер no новом посгупку, ко 
се na прозивци не прозове, тај Губи СПор. 

И поводом тога иоднео сам амандмап нреко 
претседрика одбора да се учипн измена у голико, 
да се место Рудиик измени na да се метне да се 
Срески суд оснива у Белаиовицп, ПОШТО je Бела- 
иовица начичкана околнпм селима, која имају од 
16 ДО -1 xii.i,a.4c стаиовника. Ссм roi a Белановица 
има 5 бановинских путева и све друге удобности. 
Ja не зпам како je прршло ča тим амандманом 
али ми изгледа да je тај амандмаи остао у кошу. 
Можла he се pehu na срески суд треба да остане 
на Руднику због тога што je тамо ореоко иесто, 
али кад je iu'li iianpaB.i.cii један преседан na се 
овим законом рекло да he срески суд бити прс- 
мештен из Дарде у Бели Манастир, инда je се 
тако могло поступити и у овомб моме случају na 
установити срески суд у Белановици a не иа Руд- 
нику. Среа na Руднику ej поставиЛи Јрш Турци, 
јср су тада томе срезу прпиадале и неке општице 
су^едне ив Среза орашког, као Блажова 111a- 
торња« Сграгари и ЛАајдан из среза таковскоГ] које 
су доцније отсечене и припале другим срезовима| 
тако да je Руднин остао потпуно на периферији. 

Ja еам ме1)\ тим зб01 ОВОга ерееког еуда про- 
гутао ne две жабе како сам рекао летос, него сам 
прогутао И) кила жеравица, и сада шта се дешава 
niiTii добпјал! окружни суд у Г. Милаповцу nnin 
срески еуд дбдазн онамо где je требао да дође и 
где му je бидо место. 

II поред тога mro сам ja миогс гфепатио због 
UBI na cpecKoi суда он се не поставља тамо где Je 
стварно потребно и где ми je жел.а, na пошто nn- 
еам могао да умолим и умилостивим Господина 
Министра правде да ирими мрј амапдмап ja се 
обраћам вама, господо народни посданици, na вас 
молим да ме у овоме моме предлогу помогнете да 
ае мој амандман примп. (1 ласови на десници и у 
центруму: Да се овај амаидман усвоји). Ja вас ио- 
лим дакло, господо народни посланици, да ме no- 
могпете да се у овој дебати у појединостима овога 
законског предлога учиби измена na да се озакони, 
да ерескп суд na подручју качерског среза буде ne 
na Рудншсу Beh у Белановици. (Одобравац>е \- цен- 
труму n na дееппци). 

Погпретседпик  Фрањо   Маркић:  Господо   na- 
родни иосланици, листа гиворника у појсдннистпма 
код овог законскрг предлога исцрпена je. Прела- 
зимо на гласање. Гласаће сс седењем и устајањем 
no параграфима. Молим Извесгиоца г. Кнежевића 
да изволи читати параграф no параграф, a г. г. na- 
родне лосланике који примају, да изволе седети, 
a који не примају, да изволе устати. 

Известимац Богољуб Кнежевић прочпта § 1 
предлога закона o оснивању нових среских и 
окружних судова no предлог}  Одбора. 

Иотпретседпик Фрањо Маркић: Господо na- 
родни посланици, код овога § 1 Господпп Мипи- 
стар правде има да предложи Један амандман. Има 
реч Министар правде г. Милан Симоновић. 

Министар иривдс Милан Симоновић: Господо 
пародпи пбсланици, код § 1 овога предлога за- 
кона o оснивању нових окружних и срескпх судова 
имам част да вам предложим следећи амапд.мап, 
који гласи: 

Тач. 1 § 1 мења се у толико, што сс веза „n" 
npn крају исте изме1)у речи „Карловцу'' и „na" 
брише, a место тачке na крају став.вају се тачка n 
запета пза којих долазе речи: „у Дервенти na 
подручју Апелацирнрг суда у Сарајеву". 

Kao што-видиге у законском иројекту je упето 
да ее оеппвају 10 окружппх судова. lipe ncro mm 
сс ДОШЛО до седппце одборске ja сам еве захтеве 
који су упућени мрме Министарству прручио, n на- 
mao да су пајтежп случајевп код окружппх еудова 
n да ее најгрре стоји са бррјем судова на подручју 
Сарајевске Апслације. 

i осподо, тамо имамо збиља бррјнр најмање, 
како судија, тако и осталог судског особл.а, a гери- 
Topnje п.пховпх окружпих судова су ргррмне. Hj)!!- 
мера радп павешћу, да je терпторпја бањалучкРГ 
окружнрг суда таква, да ona обухвала 512.000 ста- 
повппка, a терпторија тузлапског окружпог суда 
таква, да рбухвата OOG.OOO станрвника. Када ее 
још уЗМе у  обЗИр каквп  еу то брдРВИТИ  n  шумо- 
вити крајевп, онда иржете дакр да замисдите, ко- 
лико сс парод мора да злопаги и мучи, у толико 
upe, mro je педовол.по и СЗМР особље. 

Ja сам приликом прцјема OBPra ресора засту- 
ПаР 1ледпппе код Гоеподппа Министра фппапспја, 
да ми са изра1)еним нацртом буџета овога Мини- 
етаретва, којп се код њега већ палазио, ne можемо 
покрити све пртребе, и да буџет овог pećopa uppa 
добити извесно првећање. Онда сам дрбир од њега 
обећање да иогу унети повећање крје |е потребно 
за окружне судове, a за срескс судове да ее уво- 
1;ење пстих мора оставити 38 наредиу буџетску го- 
дппу. Ja сам опда предвидер место 10 окружпмх 
судрва, 11 окружних судова, те сам, према томе, 
осигурао буџетска финансијсха сретства за 11 
окружппх судрва. 1\ако je предлог садржавао 10 
окружних судрва, то сам сматрар за пртребно да 
ее onaj једанаести окружни суд, као најпртребнији, 
дрдели Брсни, крја збиља процентуално и пррсечно 
пма пајмап.е судскРГ ocoo.i.a и еудпја, n где су ie- 
риторије страхрвито велике, a суд у Д^>венти де- 
лимично би садржавар, како теритррију, која при- 
пада Тузли, тако и Један део, који припада Ва- 
ња Луци, 

36рг ррга молпм Народну скупштипу да onaj 
§ 1 прпмп са пвако ПредЛРЖбНИМ а.маплмапом. 

Потпретседним Фраи.о Маркић: ГРспрдо na- 
родип прслвници, стављам на гласање § i ca аианд- 
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маном који je предложио Господин Министар 
правде. 

Прима ли Народна скупштина прочитани § 1 
са предложеним амандманом од стране Господина 
Министра правде? (Прима! — Не прима!) Господа 
која примају, нека изволе седети, a која не при- 
мају, нека »зволс устати. (Behnna седи). Већина 
седи, констатујем да je § 1 ca предложеним аманд- 
маном од странс Господина Мииистра правде ве- 
liiiiioM гласова примљен. 

Има реч Господин Министар правде, да пред- 
ложи још један амандмаи. 

Мпнистар правде Милан CHMOHOBHII: Господо, 
слободан сам да поднесем joui један предлог 
амандмана код § 1. Иза § 1 ja предлажем да се дода 
нов параграф la, који гласи: 

„Срески суд у Лрешеву издваја се из терито- 
ријалне надлежности окружног суда V Куманову и 
придодаје се Окружном суду у Врању". 

Свих девет општииа, колико има овај срез, 
упутиле су молбу и молиле да се придруже тери- 
торији окружног суда у Врању, као много ближој 
Bapoiim, и према томе не би било разлога не изаћи 
овој жељи народа у сусрет, у толико npe што то 
нема никакав финансијски ефекат. Ja због тога 
молим да се и овај амандман прими. 

Погпрстседичк Фрањо Маркић: Господо на- 
роднн посланици, стављам на гласање предложсни 
амандман Господина Министра правде, и то § la. 
Прима ли Народна скупштина предложени аманд- 
иан као § la? (Прима! — Не прима!) Господа која 
иримајх, игка изволе седети, a која не пртшају, нека 
изволе устати. (Већина сеДи). УтврНУЈем да je пред- 
ложсни амандман као § la већином гласова 
аримљен. 

Изволите чути § 2 овога за^онског предлога. 
Извеотидац Богољуб Кнежевић Гфочита § 2 

no предлогу одбора. 
Пбтпретседник' Фрањо Маркић: Прима лМ 

Народна скушптина прочитани § 2? (Прима! — Me 
ирима!) Господа која примаЈу, нека изволе седети, 
a која не примају, нека изволе устати. (Вбћина 
седи). Већина седи, утврђујем да je прочитани § 2 
већином гласова примл>ен. 

После OBOI- параграфа, имао бн да предложи 
г. Министар правде један амандман. Има реч Мп- 
НИСтар правде Г. Милан CHMOHOBHII. 

МНЈШСТВР ПравДС Милан CHMOHOBHII: ГОСПОДО, 
слободан сам да учиним још један предлог за 
амандман. Предлажем да иза § 2 дође нов пара- 
граф 2а, који 6и гласио овако: 

„Општине; Сбченово, Хајдучица, Стари Лец, 
Милетићево, Крива Бара и Конак издвајају се из 
територијалне надлежиости Среског суда у .lama 
ToMiil.v и придодају Среском суду v Вршцу". 

Овс општине, господо, сачињавају саставни 
административни део среза у Вршцу, те je логично 
и жеља самог народа да у погледу судске над- 
лежности припадну Вршцу и због тога ово пред- 
лажем. 

Потпретседншс Фрањо Mapnuh: Гооподо im- 
родни посланици, ставл.ам на гласа^е предложени 
амандман као § 2а. Прима ли Народна скупштина 
предложенн амандман од стране Господина Мини- 
upa правде као s^ 2 a? (Прима! Не.прима!) Го- 
спода која примају, нвка изводе седети, a господа 
која ne примају, нека наволе устати. (Bel.nna седи). 

Већина седи, констатујем да je предложени аманд- 
ман   од  стране   Господина   Министра   правде   као 
§ 2а већином гласова примљен. 

Изволите чути § 3. 

Известилац Богољуб Кнежевић прочита § 3 
no предлогу Одбора. 

Погпретседник Фрањо Маркић: Прима ли 
Народна скупштина овако прочитани § 3? (Прима! 
— Не прима!) Господа која примају, нека изволе 
седети, a која не примају, нека изволе устати. (Ве- 
ћина седи). Већина седи, констатујем да je § 3 ве- 
ћином гласова примљен. Изволите чути § 4. 

Известилац Богољуб Кнежевић прочита § 4 
no предлогу Одбора. 

Потпретседнпк Фрањо Маркић: Код овога 
нараграфа реч има Господин Министар правде да 
предложи један амандман. 

Мтшстар правде Милан Симоновић: Господо 
код овог нараграфа слободан сам да предложим 
овај предлог амандмана. Овоме § 4 додао би се нов 
став други, који гласи: 

,,Даном 1 јуна 1938 године основаће се окру- 
жни судови побројани у тач. 1, a даном 1 јуна 1939 
године срески судови побројани у тач. 2 § 1 овог 
Закона. У колико се у коме месту не би могао озна- 
ченог дана основати окружнн или срески суд услед 
тога, mro се благовремено не би могле осигурати 
потребне просторије, Министар правде одредиће 
Уредбом дан оснивања дотичног суда". 

Ja бих молио Наролну скупштину да изволи 
овај амандман примити. 

Потпретседиик Фрањо Маркић: Господо на- 
родни посланици, ставлЈам на гласањс § 4 са пред- 
ложеним амандманом од стране Господина Мини- 
стра нравде. Прима ли Народна скупштина овако 
прочитани § 4 са предложеним амандманом од 
стране Господнна Министра правде? (Прима! — Ue 
прима!) Господа која примају, нека изволе седети, 
a која не примају, нека изволе устати. (Већина 
седи). Констатујем да je § 4 ca предложеним 
амаидманом од страпе Господина Министра правде 
BeiiHHOM гласова примл.ен. Изволите чути § 5. 

Известилац Богољуб Кнежевић прочита § 5 
no предлогу Одбора. 

Пптчрстседипк Фрањо Маркић: Прима ли 
Народна скупштина овако прочитани § 5? (Прима! 
— Не прима!) Господа која примају, иека пзволе 
седети, a која не примају, нека изволе устати. (Ве- 
l.mia седи). Већина седи, констатујем да je § 5 ве- 
iiimoM гласова примљен, Изволите чути § 6. 

Известилац Богољуб Кнежевић прочита § 6 
no предлогу Одбора. 

ПотпретреДНИА   Фран.о    Map\<»U:    Прима    ли 
ОДНа CKViinmina § 6 овако како je прОЧИТаН? 

(Прима! - Не нрима!) Господа која нримају, нека 
нзволе седети, a која не примају, нека изволе уста- 
тп. (Већина седи, оојамл.ујем да je § 6 већином гла- 
гова примлЈен. 

Према томе, господо наролни посланици, 
оојаи.ч.ујом да je овај законски предлог примљен 
n v поЈединостима. (Пл>сска11>е). 

Ире.иктмо, ГОСПОДО народни носланици, на ко- 
пачио гласање у целини, које lie се ооавити поиме- 
пичпо. Молим г. секретара да изволи извршити 
прозивку i'. Г. пародппх послаиика. 

10 

Ilap 
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Секретар д-р Драган Дамић прозива народне 
посланике да гласају и они су гласали овако: 

Гласали су „за": Андоновић Сима, Антић Д. 
Боривоје, Антонијевић Душан, Аранђеловић Јо- 
ван, Арежина Миљкан, Баџак Jb. Милан, Бенко 
Јосии, Бећировић Воца Шернф, Бешировић Р. 
Димитрије, Блажић Милан, Богавац П. Петар, Бо- 
жиновић Д. Љубомир, Бошковић Михаило, Брен- 
чич Михаел, Брујић С. Јован, Bacuh Тихомир, 
Вебле д-р Андреј, Величковић Б. Миладин, Весе- 
линовић д-р Милорад, Врбић Велимир, Вучетић 
Радисав, Гавриловић В. Никола, Гавриловић Ото, 
Гајић В. Радомир, Гајшек Карло, Георгијевић М. 
Јоца, Главинић д-р Милан, Грба д-р Милован, 
Давинић Брана, Дамић д-р Драган, Дачић М. Алек- 
сандар, Димитријевић Коста, Димитријевић д-р 
Љутица, Димитријевић Мита, Ди.мић М. Радосав, 
Дургутовић И. Мустафа, Ђикић Алојзије, Ђокић 
Љубомир, Ђор1)евић В. Војислав, Живадинови!! 
П. Борисав. Живковић М. Тодор, Здравковић Ми- 
леико, Зејиел-бег Ибрахим Страцимир, Зубер Ни- 
кола, Ибрахимлашић Абдула, Јанковић Десимир, 
Јанковић A. Стеван, Јелччић Ст. Цветко, Јова- 
новић Љубомир, JoBanoBHii M. Никола, Јокси- 
мовић Заркје, Јокснмовић Угрии, Казимировић П. 
Владимир, КадиК Ллија, Каламатијевић Р. Миха- 
ило, Калуђерчи!) д-р Брвнко, Kauiaimu Јоцо, Кер- 
сник Антон, Клар д-р Франц, Кнежввић Богол.уб, 
Косовић Р. Петар, Коце д-р Јуре, Крстић Ст. Сто- 
јан, Кузељевић Сретен, Куленс)вић д-р Џафер-бег, 
Курсулић Ј. Велммир, Лазаревић Мплан, Лукаре- 
Biih T. Михаило, Љешевић К. Михаило, Марјаиац 
Симо, Маркић ФрануО (мретседава"), Марковић д-р 
Ђорђе, Махник Артур, Мијић Ђ. Милаи, Мијовић 
д-р Александар, AAHKMII J. Саво, Милановић Жп- 
пота, Милетић д-р Вјекослав, Милетић /lane, Ми- 
лијановИћ Велимир, Милошевић Р. Душан, Мило- 
MIGBHII Ст. Душан, Милошеви!) Радивоје, Мнр- 
ковић С. Димитрије, Недељковић П. Урош, Ники- 
товић М. д-р Часлав, Николић .1. Живко, Николић 
Славко, Ilaipimnili Хаџи-Љуба, Певец Рудолф, 
Псливановн!! М-алнћ, Перовић Душап, ПерОВИћ Р. 
Миљан, ncTKomiii 3. Ђорђе, Повренови* К. Manija, 
Поздерац Нурија, Поповић С. Аћим, Потговић 
Живко, Поп&вић д-р Михаило, Предован Крсто, 
Раденковић Сто.ја«, Радокчић В. Данило, Раја- 
ковић М, .Мп.чојг, Рашковић д-р Милош, Риђа- 
новић д-р Мухамед, Ружичи^ В. Mapko, Саито л-р 
Гавро, Сејфуловић С. Већир, Симић Стеван, Сла 
дојевић П. Чедрмир, Спасовић М. Вукашин, Стап- 
ковић Светозар, Станковић Св. Светолик, Степа- 
нов МиливоЈ, Стијић л-р Милаи, Стојадиновић М. 
Драгомир, СтојадиЋовии Михаило, Стошовић До- 
бривоје, Tantli C. Светозар, Томашевић Д. Жарко, 
ToMiih Деврем, Toimli P. Тодор, Ћеримагић Садик, 
Ћосић П. Стамчо, Ћумавић Хусејин, Црљић Ј, 
Лазар, Цујан Ћиро, Чолаковић Крста, Шајкаревић 
д-р Јован, Шемров д-р Фран, Широла Брнас Антон, 
Шушић И. Живко. 

Гласали су „против": Лврамови)! Лука, Гајић 
llan.u', Здравковић М. Јован, Jeerah Ђорђе, Лазић 
Војислав, Петковић В. Милан, Петковић В. Растко. 

Отсутни: Ллексић Коста, Аћимовић д-р Jop- 
цан, Ауер д p Људевит, Аћимовић Ж. Велимир, 
Банић Ми.чаи, Баричеви!) д-р Јанко, Белинић 
Винкр, Божић Бл. Јакша, Божић A. Милаи, Бори- 
сављевић Страхиња, Бубић д-р Стеван, Будимир 
Ђ. Симо, Буторка С. д-р Алемсандар, Вујасиновип 
д-р Вук, Водстречил Хинко, Вујић В, Димитрије; 

Вукановић д-р Српко, Вукићевић Милан, Гало- 
гажа Петар, Гаћиновић ,1. Војислав, Глишић Ми- 
ленко, Голубовић Љ. Милан, Горњак Виико, ГрђиИ 
В. Ристо, Даниловић Ј. Живко, Димигријевић Жи- 
војин, Димитријевић Стојадин, Динић Ђ. Тана- 
сије, Добершек Карел, Добросављевић Д. Бранко, 
Дошен д-р Војислав, Доилен д-р Мирко, Ђурић М. 
Боривоје, Ђуровић Данило, Ђуровић Михаило, 
Ерцеговац Н. Богдан, Живковић Т. Радосав, За- 
горац Јово, Захарић И. Чедомир, Зељковић Н. 
Бошко, Зечевић Секула, Зуланчич Фран, Иваиовић 
Ј. Драгољуб, Иванчевић Душан, Ивековић д-р 
Богдан, Илић д-р Вељко, Исаковић Ђ. Миливоје, 
Јанжековић Иван, Јанковић д-р Драгутин, Јанчич 
д-р Иван, Јањић д-р Војислав, Јевремовић д-р 
Драгољуб, Јевтић Д. Богољуб, Јевтић Животије, 
Јовановић д-р Василије, Јовановић д-р Ђорђе, 
Јовановић Јован, Јовичић М. Радоје, Јојић Вели- 
мир, Кабалип Никола, Кајић A. Мијо, Калембер 
д-р Бранко, Капетановић Исмст-бег Гавран, Ка- 
luuicKu Стеван, Кашпер д-р Михаел, Ковач Љ. 
Анте, Кожул д-р Марко, Којић д-р Драгутии, 
Коман Албин, Комненовић Мирко, Косић М. д-р 
Мирко, Костић Васил., Костренчић Лука, Крал>е- 
Biili д-р Драгаи, Крафт д-р Стеван, Крстић В. Ми- 
хаи/к), KpcTiili Симо, Кулишић д-р Шиме, Кума- 
нуди д-р Коста, Куњашић Јраким, Курилић Ј. 
Милан, Куртовић Војко, Куртовић Шукрија, Лаза- 
peBHh M. Алемсандар, Лазаревић М. Милова1г, 
Лазаревић Никон, Ленарчич Станко, Лозренчич 
д-р Иван, Лукачич АвчУштин, Макар Дако, Мар- 
ковић д-р Миленко, Марцикић Т. •Милојс, Ма- 
стровић Ф. Анте, Матица ГТавао, Ми:јушковић 
Лука, Микашиновић Д. ТБуро, Милутиновић Р. 
Милинко, Миљуш Бранко, Михаилови^ Тодор, 
Михаиловић П. Илија, Мишкулин д-р Миле, Мо- 
хорич llnan, Мравље Милан, Мулалић A. Мустафа, 
Муратбашић Осмаи, Нанови* Радивоје, Ненадић 
Војислав, llcMia-umiil. li. Јован, Николићд-р Бранко, 
HiiKo.'mli Ђ. Милован, iiiiKd.iifli М-. Радивоје, Нићи- 
(bopoBiiii Спаса, Новачан д-р Антон, Новакобић д-р 
Иико, HonaKomili Стјепан, Пантић Љубомир, Пауно- 
mili Бранко, llamrpoBiiii Манфред, Пејин Ж. Гојко, 
lU'jKiili A. Чедомијр, Пгрић Ђ. Миливоје, Петровић 
Богдан, Пинтеровић д-р Миловаи, Плесковнч Ру- 
долф, Поттовић М. Вс/тмир, Поповић Душан, 
llonomih M. д-р Жииојпи, Поиовић д-р Kocra, 
i iiHiDiuili M. Новица, IIonoBuli д-р Светислав, 
Прека Пикола, Прекоршек Иваи, Прељубовић 
Мухамед, Протић li. Јеремија, Рафаиловић Живо- 
јин, Рафаиловић Миливоје, Рашовић М. Милош, 
Режок д-р Јосип, Рогић а-р Јосип, CaBHii Оброи, 
Capnl, Иорахим, Секулић Д-р Милаи, Сокић М. 
Милоје, Сокић М. Момчило, Соколовић Никола, 
Станковић В. Александар, Стефаноаић Б, Игњат, 
Стојисављевић Петар, Стоиш!, Стаменко; Субо- 
nili Душан, Tnimli Максим, Тишма бладимир, 
Тодоровић A. Бранислав, Томић Бранко, Трп- 
ковии Ставра, турк Рајко, Ћирић Стеван^ Уро- 
шевић 11л. Мирко, Физир Виктор, Фукс д-р Рико, 
ХагаиГхч nmii, д-р Авдо, Хафизадић д-р Сулејман, 
Хами - piirnili Опира, Хориаг Фрањо, Хочевар 
Станко, Цветић ЈосШп, 1^етковић Ј, Драгиша, 
Чапљић Рагиб, Чвркић Р. Војко, Чејовић Ђуро, 
lllakuli Пиаи, Шијак д-|' Никола, llIoniKii д-р Лука. 

(После  гласања) 
Потпретседник Фрањо  JUapKiili: Господо  ма- 

родни посланици, нзролите чути резултат рласан>а< 



СТЕНОГРАФСКЕ  БЕЛЕШКЕ 123 

Гласало je у свему 131 народни посланик, од којих 
je 125 гласало „за" a 6 „против". Према томе овај 
законски предлог усвојила je Народна скупштина 
и коначно у целини иа he се у смислу § 64 Устава 
упутити Сенату на даљи рад. Тиме je данашњи 
дневни ред исцрпен. 

Kao дневни ред предлажем за идућу седницу: 
Претрес у начелу извештаја Финансијског одбора 
no предлогу буџета државних расхода и прихода 

са предлогом Финансијског закона sa буџетску 
1938/39 годину. Прима ли Народна скупштина овај 
предложени дневни ред? (Прима). Објављујем да 
je Народна скупштина примила предложени дневни 
ред. Са вашим пристанком ову седницу закључу- 
јем, a идућу заказујем за 9 фебруар за 9 часова 
пре подне. 

(Седница je закључена у 21,20 часова). 

ПРИЛОЗИ 
ПРЕТСЕДПИКУ НАРОДНЕ СКУПШТИИЕ 

КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ 
БЕОГРАД 

Ha основу § 51 Закона o пословном реду у 
Народној скупштини, мени je част поднети На- 
родној скупштини на решење Предлог закона o 
накнади штете сопствеиицима стоке, кола, возова 
ii другог прибора и материјала, реквирираних за 
потребе војске у току минулих ратова, који je 
предлог закона потписан од још 78 народних по- 
слаиика. 

Овај законски предлог ja hy као први потпи- 
ciiiiK образложити у Народној скупштини. 

За onaj законски иредлог тражим хитност. 
31   јануара 1938 год C  поштовањем 

Београд Радисав Вучетић, с. р. 
народни посланик 
Потпретседник 

Народне скупштипс 

ПРЕДЛОГЗАКОИА 
O наккади  ттете сопственицима стоке, кола, во- 
зова и другог прибора и материјала реквирираних 

за потребе војске у току минулих ратова. 

§ 1 
Свима сопственицима стоке, кола, возила свих 

врста II осталог материјала, који су путем рекви- 
зиције узеле наше и савезничке војне власти у току 
минулих ратова 1912—1918\године за потрсбе вој- 
ске, држава he дати цакнаду у новцу, ако исту 
сопственици нису до данас примили било у нонцу, 
било у државним папирима или стоци и материјалу. 

§ 2 
Висина ове накнаде утврђена je у пријавама, 

које су сопственици реквириране коморе поднели 
ради исплате својим пуковским окружним команда- 
ма у смислу наређења Господина Министра војске 
II иорнарице Е.П.Бр. 35Ž60 од 20 маја 1919 године. 

§ 3 
Rpaeo na ову накнаду нмају сви сопственици 

реквириране коморе, који су се пријавили за испла- 
i\ у смислу поменутог наређења Господина Ми- 
нистра војске и морнарице Е.П.Бр. 35260 од 20 маја 
ii»i!) године и то докажу потврдама дотичних иој- 
пих власти. Али, поред тога, дужии су поднети до- 
казе,  la HM накнада за одуаету комору није дата 

1везницама ратне штете или у стоци, Ти докази 
могу бити: пресуда суда за ратну штету из које he 
се видети да им накнада штете за комору одузвту 
од војних власти иије досуђена, или уверење on- 

штинске власти, да дотични није примио из ратног 
плена никакве стоке ни другог материјала, као 
накнаду за реквирирану комору. 

§4 
Ову накнаду држава he дати и то: 
Износ до 5.000 у готову новцу одмах no сту- 

пању овог закона на снагу, ћ вишак преко 5.000 
динара обрачунаће сопственицима у дуговану по- 
резу, ако ову дугују, a ако не дугују порез издаће 
им реквизиционе обвезнице са 3 % камате годишње 
са роком за исплату од 10 година. 

Овај Закон ступа на снагу кад се обнародује 
у „Службеним новинама". 

Предлагачи народни посланици: 
Радисав Вучетић, с. р.; Тихомир Васић, с. р.; Ђорђе 
Јевтић, с. j).; Сретен Кузељевић, с. р.; Максим Те- 
шић, с. р.; Станко Ћосић, с. р.; др. Драгутин Јанко- 
вић, с. р.; Живота Милановић, с. р.; Јеврем То- 
мић, с. р.; Винко Белинић, с. р.; Зејнел И. Страци- 
мир, с. р.; Аћим Поповић, с. р.; Мило.|е М. Рајако- 
вић, с. р.; др. Часлав Никитовић, с. р.; Влајко Кази- 
мировић, с. р.; Марко Р. Ружичић, с. р.; Душан Су- 
ботић, с. р.; Јакша Бл. Божић, с. р.; Зарија Јокси- 
мовић, с. р.; др. Милош Рашковић, с. р.; Љубомир 
Д. Божиновић, с. р.; Бранко Тодоровић, с. р.; Ми- 
хаило Бошковић, с. р.; Ђура Микашиновић, с. р.; 
Михаило Стојадиновић, с. р.; Жарко Д. Томаше- 
вић, с. р.; Радослав М. Димић, с. р.; Гавран Капета- 
iioiiiiii, с. p.; Богдан H. Ерцеговац, с. p.; Отон Га- 
вриловић, с. р.; Васиљ Костић, с. p.j Страхиња Б. 
БорисавЛ)евић, с. р.; др. Бранко Калембер, с. р.; Ве- 
лимир Ж. Аћимовић, с. р.; Боривоје М. Ђурић, с. р.; 
Душан Антонијевић, с. р.; др. Вук Вујасиновић, 
с. р.; Боривоје Д. Антић, с. р.; Александар М. Да- 
чић, с. р.; Стаменко Стошић, с. р.; др. Милан К. Гла- 
винић, с. р.; Цветко Јеличић, с. р.; др. Стеван Ми- 
лошевић, с. р.; Душан Поповић, с. р.; Карло Гај- 
шек, с. р.; др. Јуре Коце, с. р.; Матија Повреновић, 
С. р.; Живко Николић, с. р.; др. Бранко Миљуш, 
С. i).; Alii.iian Ђ. MnjHli, с. р.; ЈМиладин Величковић, 
с. р.; ЖивоЈин Димитријевић, с. i).; др. Драган Да- 
Miili, с. р.; Секула Зечевић, с. р.; Душан Р. Мило- 
uioniili, с. p.; Стојадин Димитријевић, с. р.; Ристо 
Грђић, с. р.; Фрањо Маркић, с. р.; Стеван Симић, 
с. р.; Мухамед Прел>убовић, с. р.; Данило Ђуровић, 
с. ]).; Урот П. Недељковић, с. р.; ЈБубомир Јовано- 
ВИћ, С. р.; Никон Лазаревић, с. р.; Симо Крстић, 
C р.; Михаило В. Крстић, с. р.; Стеван Каћански, 
C р.; Милорад ВеселиновиИ, с. р,; Миленко Гли- 
iimh, с. p.; Животије Левтић, с. р.; Душан Иванче- 
IUIII, с р.; др. Мирко Дошен, с. р.; Фрањо Хорват, 
C p.; Обрен Савић, с. р.; Живко Даниловић, с. р.; 

Бранко Добросављевић, с. р. 
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