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Почетак у 9 и no часоиа прс подпе. 

САДРЖАЈ: 
1. Чптап.с записникв са прошлог састанка; 
2. Ciioinin'oihc o отсуствима вароДниЗ! послацика, 
•'t. (laoiimri'iiic MdjiOu и жалби ив царода; 
4, Саопштење рвзних аката. 

ДНЕВНИ РЕД: 
1. ll:)riii|i једиог 'i.iana Верификациопог одбора Народне 

снупштинв; 
2. Претрес извештаја Одбора ва проучавање вакоцског 

предлога ва снабдевање сиромашних вемљорадцика дрвима 
и иалопродаји ца товаре. 

3. [Грвтрес иввештаја одборв ва проучаваше ваконског 
нредлога o одлучои.у иввршења одлукв и опроштаја новчаних 
Каввд  п  отштете no тумским кривицама, 

'i. 11р('т|)('с иввешгаја одбора ва проучавање Закоцског 
оредлога м Привредцом ввћу. 

Говорници: Иввестилац Мустафа МУхалић, Мицистар 
шума н рудникв, д-р Ставко Шибецик (два пута), Никола 
Соколоии!,, иввестнлац Милоје Сокић и Пгн.ат' Стефановић. 

Прписсдпш; Д|1. Коста Кумануди: Отварам ше- 
•'i'ii редовни састанав Народне скупштине. Ивволите 
чути ваписник потоги састанка. 

Секретар Др. Драг. Јевремовић гтрочита вапи- 
сник петог редовног састанка. 

Претседник Др. Коста Кумануди: Има ли ко 
0Д г.г. народншс посланика каквв и])имотбе на про- 
читани ваписник? (Нема). Иошто нема никаквих 
иримедаба, огдашујем дн je записнпк ово седницо 
примљен. 11])ела;п1мо на саопгатеља. Отсуства г.г. 
"ародлнх послашша. 

Секретар Др. Драг. Јевремоввћ чита: Г. Вито- 
иир Даиидовић, народни   посланиКј моди ;iu отсу- 

ство од 10 до 16 фебруара због смртног случаја у 
породпци; Јаков С. Томп!., народни посланик, моли 
ва отсустпо од 11 до 18 фебруара вбог хитних дома- 
liiix послова; Г. Анте Мастровић, народни арсланик, 
моли за отоуство од 10 дава абог важних приватних 
IKIC.'IOIIU. 

Претседнџк Др. Коста Кумаиуди: Одобрава 
ли Народна скупштпиа Tpavitena отсуства. (ОдоПЈшна). 
Оглашујем да јо Народна скупштина одобрила тра- 
жена отсуства. 

Прелавимо на молбе п /иалбо. 
Секретар Др. Драг. Јевремовић прочита: Мп- 

хајло К. Љуком апотекарски мајор моли аа при8нан>е 
годхша службе; дон Аите Јашш жушшк у пвнвији 
моли ва помоћ; Видосав, Чедомир и Петар Ђукаио- 
mili моле да им се додели земл.а; Лука С. Јовапопи!. 
пенвионер пз Бјелоша, молп да му се ii])ii3na чин 
командира и njicMa томс чину одреди аенвија; Општи- 
на коњушка у среву расинском лшли ва двјство да 
Joj се одреди геометар ва ограничеае општиноког 
атара; Едита Цеитнер учитељица из Гибарца моли 
ва привнање година службв; Душаи Г. МЈглорадони!! 
вемљоделац нз Доеиотозца, моли да му ce псплате 
nem iMalioue послаппчке дионппцо jberonor пок. оца 
Гаје Милорадовића, бившег пародног посланика; 
Михаило АпђелкоипК, иензппер молп за привнање 
годшш службв; ратни инвалиди пз Плабе, Срез na- 
раћивски, моле да ce вратп }ia снагу стари Закон o 
iioTiioj)ii ратних инвалида; Лавар Величковић ив 
Голубовца моли да му ce шшлати инвалидска потпбра; 
Jocim Михањев нз Г)јсло1за])а молн за регулисање 
пенапјо. 
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Претседник Дј«. ЈЕСоста Куианудв: Gue oue молбе 
и жалбе упутиће со Одбору за молбе u viv.-i.inc. П.чио- 
лпто чути раапа акта. 

Сскретар Др. ДрЈИ'. јГеврецовић чита: Јужно 
слоненски пепачки савеа подноси оаоју рв&олуццју 
o ос.чоПођсиЈу од бановинских, општинскпх и др^кав- 
ипх такса кудтурних друштава; грађани Среаа гру- 
жанског подносе своју орбтставку o ублажењу око- 
номоке криае. 

Претссдник Цр, Коста Кумануди: Моли На])ол- 
иу скупштину да ona акта примп н инаи.у. 

Сада прелааимонадневни ред. Тачка арва днев- 
нога реда je;: Ивбор једнога члана Верификационог 
одбора Народне скупштине. Доиио с.ам само једну 
кандидатску листу, потписану од довољног броја 
народних посланика. Ha тој писти je кандидат др- 
Светислав Миханлот!!.. IIOIIITO je само једиа листа, 
IM ura се аклаЈаацијом. Прима ли Народна скупштина 
кандидатгку листу? (Прима). Оглашује^ да je :ia 
члана Верификационог одбора иаабрав г. др. Све- 
тислав Михаиловић вародни посланик. 

Прелааимо на другу тачку: Претрвс вавештаја 
Одбора ва ароучавање законског предлога ва снаб- 
девање сиЈхимаиитх аелм.орадипка дртша " мало- 
продаји на товар. Иаволите саслушати иавоштај г. 
иавестиоца. 

Известилац г. Мустафа Мулалић: Међу подне- 
тим ааконским предлозима који су оглашени вахитне, 
налази се и овај ааконскп предлог o снабдеваиЈу сиро- 
машних аемљорадника дрвима n малопродајв на то- 
наре. Onaj naiM зашиккп предлог мружа још једеш 
доказ o великим и тешким вапорима Крад>евске Вла- 
де, дахитнопритекне у ntmioli најсиромашнијим сло- 
јевима namera народа, на којс се свом тежином сур- 
вала тешка екоиомека криаа. Како се л.еиа penep- 
куснја осећа у свима гаадинствима na u у државном, 
то je ona хнтна помоћ noja се чини вашем вемљорад- 
шшу u раднику минимална, али претставља макси- 
Мум Moi'vliiiocTii орвкр које <■ обвиром на mnue 
државнв пптересе п na интереСе name будућно« ти 
ле Пи Aioiviii  iijieliii.   I'vjtonoljeii TIUM   ирШЈЦИПОМ  Од- 
бор ва проучавање овога законскрг првдлога саве- 

сно je lipovimi своју вадаћу иподнео je свој вввештај. 
FIoMoli коју onaj ваконски преддог пружа на- 

шем сиромашном вемл.орадничком и радничком све- 
ту, доЈП! lie као Мелел! na n.eione отпорене ране И 
послужиће уједно и као докав, колико ми у истини 
саосећамо »Бегову садашњу беду и п.сгоп садањн 
тожак пбложај. * 

Порески цен.вус снижен јче од 150 na 120 динара. 
Ono je учпљепо зато, тто jo no свиада напгам пови- 
тивним ваконима то утврђена граница сиромаштва, 
јер се no свима паптм ваконима сматоа сиромапгаим 
онај којв плаћа непосредне пореве испс)д 120 дппара. 

lio мишљењу одбора, 10 товара су била мала 
noMoli, п аато je Одбор ту помоћ повнсио na 4 про- 
сто})па метра у уверењу да се том колпчшкш name 
шуме неће преоптервтити, jej) се њоме неће користити 
•■mi вемл.орадшгаи, иего само omi, који су ближе 
локалник тржлштима. 

Предвиђа се, да у свима шумама неће бити само 
супих дрпа, na смо с тога етали na гледиште да се 
повлашћеници могу користити и сировим дрвима, 
алп еамооппм noja ппсу за техничку употреоу. 

1!])едлог господппа Мтшетра садржавао je јвдно 
ограппчоте при искоришћаван>у пружене вомоћи, 
na пмо орраппчеп.е, да се помоћ мои;е искористити 
дамо за једпу внмску сеаону. Претпостављајући да 
Пп тим ограппчел.ем овлашћентацима било онемогу- 
lieno да ее у епако доба лгогу снабдети потребппм плг 
дрвпма,. одбој) je стао na г.иедпште, да ouo orpann- 
чеп.е треба да отпадна гако да бвлашћеницв мргу 
ipivopiK тптп пружецу пм помоћ, одређени ији кван- 
тум у дртша, у току једне календарске годинв. 

Закоп у S 2 наговештава једпо повлашћење, ii 
једно  Kopnmiieme  јвдним  специјалним  закопод(. 

Остале су ориметбе само стилистичке природе. ' 
Ga свина пзложешш пртцетбама одборсгаш еа- 

глаеио ее n тчкиодпп Мшшстар шумаирудника, који 
je рвима седницама врисудтвовао. 

Сада hy врочитати и сам оредлрг вакрна o 
снабдевању сиромапгаих вемљорадника дрвима и 
малопродаји на товаре, који према одборском нзве- 
штају, има да гласи овако: 

Господине  Претседиlinč, 

Одбор за проучаваи.е зако.нског предлога o снабдевању сиромашних земљорадника 
дрвима, изабраи na III редовном састанку Народне скупштине од 4 фсбруара 1932 годиие, 
na својим седиицама одржашш у току дана 5 фебруара 1932 проучио je овај прсдлог n 
извршио у њему следеће измене: 

1) llae.ion закопа je промеп.еп с OUIUIJIOM na пзме- 
n.eiiv л.егопу садржииу, н гласи: Закон o снабде- 
паи.у сироматппх зеМл.о])адппка n радпшса Д[)П11ма 
и иродајп na ма.ио. (Ивмене n допуне §§ 53 и 184 .'!а- 
кона o тумама од 21 децембра 1929). 

2) У § I пројекта упесепо je, да поред сиромат- 
лпх :!емљо})адпппа правр na бепматпо дрво имају 
и гпроматпп ]»адп1гцп, а.пп onu погледти caWO за 
влаетпту потребу, a ne n ва мрод.ају. 

•'-) Количина дрвета од 10 товара no пројекту, 
nomnnena jo na A просторна метра (20 товара). Из 
онога разлога порезнв ценаус je снижвв са 150 na 
120 дипара. 

'i) Стабла од којпх се овакво дрно шца довна- 
чапати, нису само сува, лежећа и дубећа, ввћ и си- 
рова, која су неспособна ва техничку употребу. 

5) Колпчппу опако добивеног дрвета^могу, на 
то oiuiamliena лпца, добптп n продати у току једне 
i одппе,  бсз  па])очптог  промепеког  ограничења. 

• >) N § 2 je ва pa.'ijaiim.en с сервитутног права 
овначено, да се под ошш оравом има равумети ono 
i тап.е, које je постојало upe закопа 0 шумама од 21 
децембра 1929 године. 

Остале  пзмепе  су   само  отилиотичке   ијпгроде. 
Ga свнма оппм пзмепама саглаепо се je n Госио- 

дим Министар шума " рудника, који,'јв седницама 
одбора стално присуствовао. 
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У прилогу нам je част поднети Вам усвојеии законски предлог с молбом, дага 
изволите доставити Народној скупштини. 

За известиоца Одбор je одредио секретара, иародпог посланика г. Мустафу Му- 
лалића. 

Молимо Вас, Господине Претседниче, да изволите примити изразе namer дубоког 
поштовања. 

Претседник 
Никола Соколовић с. р. 

5 фебруара 1932 године 
у Беог] a •> 
Секрвтар: 

Мустафа.А. Мулалнћ с. р. 
Ч .i ;i a о В II     o Д б и |i ;i: 

lliivi;. Пахерник с. р. ВитоМЈгр Давидовић с, i>. Живојин Јеремић о.р. Младен МиЛошевић с. ] 
Животјце .lcij.Tiili с. p.   Раденко II. Сарачевић с, р.   Недељко Праљак о. р. 

3 A K O M A П P E Д JI O Г 
O СНАБДЕВАЊУ СИРОМАШНИХ 3EM 

ПРОДАЈИ HA МАЛО. (ИЗМЕНЕ 
O ШУМАМА ОД 24 ДЕЦЕМБРА  1929 

§ l 

Закона o шумама до- 

ЉОРАДНИКА И   РАДНИКА ДРВИМА И 
И ДОПУНЕ §§ 53 И   184  ЗАКОНА 

ГОДИНЕ). 

lliia iKic.Kvui.ci' стива ч 53 
Даје со: 

11;IV:II'TIU) од одЈ)одаба овог § као a одредаба !Ј 
163 закоћа o шумама, могу домови сиромашних 
вбмљорадника, који путем опшЈинске властв докажу 
Да плаћају мање од 120 динара годишњег целокуп- 
пог Hei ос] едног држав^ог пореза, у сврху продаје на 
•"окалиолг тржишту, у току јсдио годтше добити нв 
ДРЈкавних тума највише 4 просторна метра огрев- 
,1()i' дрвета од сувих или ва техничку ућотребу не 
способних сирових стабала, која им дозначе шумски 
органи. 

Под пстим услобима могу и сиромашни раднпци 
добцтц у пгтој количинн бесплатно огревно дрво, 
али само sa властиту употребу. 

За ona огревна дрва не плаћа се никаква шум- 
'ivu такса im трошкови ва дознаку. 

§ 2 
S 184 Закопа o шумама доиул.ујо со како следи: 
До допошси.а овог специјалног вакона, Могу 

сврвитутни овлаштеници примати припадајуће им 
Дрво за гориво и грађу на државних шума у опсегу 
" на аачин како je постојао пре закона <> шумама 
()Д il децсшПра I92i) годиие. Овако примљено гориво 
Дрво могу ii продавати. 

Овај вакон важи за две године од дана обнаро- 
Чаваља, a шузетио му се важење може ародужити 
l", решвњу Министарског савета још за даље две 
''"Диис. 

§ 4 
Onaj закон ступа у живот кад га Краљ потпише, 

'l снагу добија даном обнародовања v „Службен^м 
^овиаака". 

Чаот мп je додати још двв малв напомене код 
'l1"1"1' параграфа. HeMeisea je оубјекат. Иачмо, 
■ "P'viinrv г. Министра, шума п рудника ово се по- 
.'■'"HIIKMI.I' односило само на вемљорадникв, a после 
Ј0 Дошло II иа радникв; Одбор јо стао на гледиште, 

кад ои се ono повлашпензе у нуној мери шчЈористп- 
ло, да би настало јвдно преоптерећешв ;ta Hanio 
охуме, иа je узео за субјекат једаа збА^вораднички 
дом, једну фамилију, a не сваког пој,единца, нано 
je то било у првдлогу ГосподиИа Министра. 

Надаље, предлог Господина Министра шума и 
j)\7(iiiiKa, каже, да повлаштеници могу продати 
дЈ)па na најближим тро*риштпма. Одбор je стао на 
гледиште, да се ono речи „na најближим тржипггима" 
укину, претпостављајући да fm се у пјјотипном слу- 
чају могла на овим тржиштима нагомилати n су- 
више велина колич1Ша повлашћених дрва, тако да 
би iionaaiiiiiominn, земљорадници п радници, могли 
nacTii у рукс несаввсних шпекуланата, у ком слу- 
чају им onmi законом не би било ништа поможено. 

Одбор јо прихватио у принципу, да земљорадни- 
цима и радницима довначена дрва ивдају шумски 
органи, a.iu ji! при расправи овог питан>« истакаој 
да начпп тога доипачапаи.а т])ооа што пише упро- 
(TiiTii, како сељаци u радници не би и сувише дан- 
губили, док добију дозначена им дрва. Министар je 
био љубаван и обећао да he ту ствар у овом сми- 
слу n рвгулисати једниш правилником тако, да no- 
KMinlicmiun внше неће имати прилике жалити се 
na тако anaim лЈгарски режии. 

Дозначаваље he бити бесплатно, без икаквих 
такса, јер ј(% одбор био мпшљења да се за доказ icit- 
ррмаштва no тражи уверење власти, које би се мо- 
jia.io Tah'cnjiaTii га. 2Г) дипара таксе, него да je Bsi TO 
допо.ппо увс|>(!11.о општинске власти, која be у опи- 
ску овначити величину аорбзе сваког повлапхћеника, 
na тај спнсак доставити шумским властима, да на 
основу   лстог   пададу   дриа   iion.iaiiiliiniiiuuMa. 

lio предлогу Господина Министра шума и руд- 
ипка бпло јо предвиђено у уч 2, јодио ограппчои.о: 
да omi коришћеници сврвитутних права могу про- 
дати само опу количину, коју je обухватио onaj 
члан I. Ani Одбор o стао na становиште, да јвДан 
KopiiuiliciniK, кад доопјо enojo сорпптутио upano, 
да може и.имо и неограничено располагати. 

Како ваконски првдлог, који нам je поднео 
Господив Министар асума и рудника садржр све ono 
услово', na којо Mu мислимо и ради којих CMQ ra 
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и ujumiiJin свим срцом и свом душом, a тако исто 
и наши оплашКеници, (■ii])().Maiinni ('e.Ti.anu и i).^!!!!!!;!!, 
ii како баш сачии.ава ооа оиа социјална момспта, 
првп: да се земљорадичку и раднику притече хнтпо 
у помоћ у оиил! тепгким ириликама, да Могу ие само 
обелбодити потробаи огроп, iroro да Могу извесну 
количину ii продавати sa подмирсп.е својих хитних 
потреба и, други: да со овим прпјектом оцогућава 
корпсницпма да могу у свако доба набавити потребна 
им дрпа, Одбор ва проучавање овог ааконског 
11];сдлога mije пмао разлога да и у иачелу нс приади, 
са оппм малим ивменама, onaj ирсдлог господина 
Министра шума и рудника. 

Ja сам уверен, господо, да lie свима иама бити 
тошко што оптврећујемо наше шуме. Лли када по- 
мислимо иа one кориснике и поједине експдоата- 
торс, cimMa lio пама бити лака жртва, коју овим 
чинимо да нашнм вемљорадницима и радницима 
oMoryliiiMo rioMoli, која HM ос оним ваконским пред- 
логом пружа. 

Предлажући гадг у име Одбора овај'ваконски 
предлог на прихват, апелоцаћемо са опога места на 
nanio повлашпенике земљорад}111ко и радиике да не 
улазс у наше лспе шуме, icojo дају нашој домоииии 
тако чаробан изглод, a прикавују нвисцрпно врвло 
богаства, да но улазе са иввесним осећаљем садивма, 
него са oceliau.oir љубавп п са cucmliv за општс im- 
тересе, са свешћу за будућност и са свешћу дуж- 
nocTir, да Ми морамо својим идућим иоколеи.п.ма 
оставити псто тако лепу и богату домоимиу. (Бурно 
одобравање, пљескање и уввици: Живеб!) Ja се за- 
хваљујем и благодарим i ам иа саслушан.у овог мог 
скромног иввештаја. 

Претседник Др. Коста Куиавуди: Има 1)еч 
МшпкЈтар шума п рудника г. Др. Станко Шибеник. 

Мштстар шума u рудника Др. Станво llln- 
беник: Господо народни' посланици, верни оном 
11Ј)ог])аму, KOJU иаМ je стављен у дужност Прогтопом 
1Јоседом, оном прогјраму кога mo и сами предувели 
у дужност iiamoM Адресом, треба оада да решавамо 
оједпом ваконском п])едлогу који води нарочиту 
бригу o TOMe, како ћемо олакшати ono тешко стањв 
iiauipi' сиромашног вемљорадника, сељака, који je 
у овој економској криви пајтегке погођен. 

Господо народни аосланици, државне шуме 
јесу иародио добро, национално доб])о, и one не смеју 
да служе само потребама једне гвнерације, ваше ге- 
иерацијо, иего и iioTjieoaMa генерацпја које долазс 
ива пас, као што one ниоу нити течевина иаше ге 
генерације, noro наших предака којп су нам стоти- 
иама годипа иоту чували и гајили. Али, господо, 
ona редовни мјјнход, оиа редовни прираст, или, 
дозволите MU да кагкеад каматс од ове главнице могу 
слободно да се yiiOT])o6e оиде, где iix je иајиужиијо 
употребити. A нема ништа природције иего да те 
мрпходе употребимо тамо где су потребе ноодло/нис, 
где су потребо иа пречо. И данас MoviseMO na овај на- 
чин најхитније и најјефтшшје аадовољити тпм по- 
трсбама, a то су потребе иашег сељака који je с TIIM 
шумама одрастао, који од тпх шума живи. 

Параграф 53 постојећег шумског вакона садржи 
једпо oi^amlion.e и једпу могућност да се паши си- 
ромашни вемљорадници могу бесплатпо noMolui ca 
огревним дрветом за влаетиту порабу. To овлашће- 
ii.е § 53 проширено je овпм законским предлогом у 
четирп правца. 11])во проширен je круг оних који се 
могу сдужититимовлашћењем, јер je ценвус минимал- 
пепороскестоие од 50fliiua])a повишен иа 120 динара 

целокупног iieiioi |;ел.11огдржавп()Р пореза. Пропшрен 
je икруг оиих KOJU се иогу служитиблагодетима овога 
вакона тимв, што, не само спромашии земљорадиици, 
иего и сиромашни радници, под истим условима 
могу да добију дрво бесплатпо аа огрев. Ilonehaii je 
кваптитет овог бесплатпог дрвета, које се бесплатно 
дајв, од 10 товара на 20 товара, т. ј. 4eTiij)ii про- 
сторна мстЈ)а. Дато je онлатЈкчЈ.е, да се овим дрветом, 
које бесплатио добија вемљорадник, могке/ ou, елу- 
жити л.име не само ва џотребе властите, ного да 
може то дрво слободио и да продаје. У i; 184 сада ва- 
>K-eli(!r Шумског закопа иредвиђено je да lie се сервн- 
тутски односи уродптп специјалним ваконом. Међу- 
тим, uoniTo та специјалан вакон до данас није 
донет обустављено je додвљивање огревног и гра- 
Ijemior ДЈ)вета no том закону, a потребе су подмпрепе 
само no § 53 нстог вакона. Да бп се прекппудо један- 
пут то стап.о и да бп се одржало то право, ^ 2 овог 
ваконског предлога садржи одредбе да со сва та 
сервитутна права имају подмпрптн на начин n у 
опсегу којп je вредео upe допошсп.а овог вакона 
o нгумама. Отм тога проширено je то ираво тако, 
ц(\ je сиима сврвитутским овлашЈ^иицпма дозволјСпо 
да onu слободпо Ј)а(Ч10лажу са orjieimiiM дрветом, 
да onu то огревпо дрво могу и да продају, што до 
сада нису смели да учинв. 

Ево впдите, rooi одо, na овај начин je омогуће- 
iid машем сељаку да u уз намирење својшс потреба 
ropiiBUM дрветом, може још васлужити који динар 
да купи one пајхитиије iioT])e6o у своме кућанству, 
јер je управо код иаших земљорадпика пајтеже то 
да on до готовог новца пикакр доћи ne може. Да je 
усвојено начедо принципа слободног 1)асл1олагап.а 
дрветом, које му je предато, ])уководило nac јето, 
да ми ne можемо да вабранимо никоме, коме смо 
дрвадали, даон сме одлучивати, да ли да будс крај 
хладпо neliii плп воли да будс гладап. И тако, i o- 
сподо народни пославици, допринеће na тај начин 
п name шуме enoj део ва олакшапЈе опог тешког ста- 
ња, у коме се палазп паш земл.о]»адп11к. И o тога 
равлога молим вас да onaj закопскп оредлог ii]4i- 
мпте. (Бурно одббравање, пл.ескап.е u узвицп: 
Живео!). 

Прсгиссдник Др. Коста Кумапудп: lio *; &i За- 
кона o пословпом реду у Народној скупштини, када 
je један ваконски иреддог оглашен као хитан, л1оже 
говорити у mie групе само једап говорник ва и je- 
дан iipoTUH. llpoTiiii да говори im je се јавио пико, 
да говори ва onaj ваконскн предлог јавио се г. IIu- 
кола Соколовић. Има реч г. Никола Соколовић, 
11а|1()дии iKir.iamiK. 

IliiKo.ia (!oi:o.ioBi!li: Госпрдо народнипосланици, 
у Престоној Беседи, којом je Њ. 15. Крлљ отворио 
заеедаи.е Сената u Народне скупштпне, речепо je, 
да прпвредпа крпза, која je обухватпла цео свет, 
тражи хитне и одлучпе, алп и доб))о промшпљепе 
мвре. Иародпо претставништво у Адреси, којом je 
одговорило na Ирестопу Беседу, нарочито je нагла- 
сило , да јециљ u вадатак На])од11ог претгтавпиштва, 
да у сарадп.и са Краљевском Владом тражи пута 
u пачипа, да ее преброди ово тешко стање са што 
мап.е штете ио пашу привреду. Постављен je, дакле, 
задатак, који свима иама треба да буде закон, да сс 
upe свега предузму хитие мере, да се иароду олакша 
ово(таи.е, којеjeнастало оукобљавааем најравнорав- 
ппјих интереса у целомв сввту. Али ne т])еба губити 
na вида, да je 11а])одпа (•куиштипа могла приотупити 
решавању   ових  питања  згшонодавшш  путом  тек 
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онда, кад буду створенп u псшуранп идЈкгии томел., 
за iio.iUTiinau и сигуран парламеитарии })ад. Јер, 
и ако су ona питав>а еминентно привредна, она могу 
очекивати правпЈпш решои.о само na једиој здраиој 
11 учвршћеној иолптпчкој u држав(о-11р&вној OCHOUII. 
Иро свега je , дакле, требало то иаградити и осигу- 
pUTir, a т])ебало je то п рећп п објавити целом свету. 
Доклсгод то пије учил.ено било, Народиа скупштипа 
није 1иогла ii])cliit на t'uoj редовни закоиодапни посао. 

Адресна дебата, у којој су учествбвали одлични 
претставници нашег парода иа скију крајева naum 
отамбиие, дала je ii {•увпше дока:!а o томе, да чптаи 
Једлнствени југословенски народ и читаво Иародпо 
Претставншптво прихв^Љају Југословетоку државну 
Мисао као свету и непроненљиву оонову читаиог 
нашег народног и државног ншвота, и да та мисао 
коначно ватвара ова она државо-правна питааа, 
која су била отворена и отварава кров 18 грднна 
naiiicr уиједпичког иашота. II 11аЈ»одно Претстав- 
HuiiiTBo je дало тсдико докааа својв нацисшблне и 
политичке хомогености, да je то иваввало еа изве- 
сипх страна чак и приговоре, као да ona Пародпа 
скупштина nuje довољно парламентарна, јер да пема 
оповиције. Лко со под овим мислм iiaoiio3imi[jyyno- 
■'птичким u д])жавотпортш mrnLii.mia, оида и mi и 
читав nam народ сца^рамд ва највеку орбћу п благо- 
дот, да такве оповиције нема. .leji баш таква опозп- 
Ција je кроз пуних 13 година подгривала вдраве 
основенашег народно1;и државног организма, пбнла 
сметња, да ое нису могла решавага ona пнтања, 
Koja доиоде до (тпараи.а Haj>o/(iior папретка n бла- 
гостааа. Вескрајне политичке диокусвЈје етварало 
СУ фронтовв, a иашо политичке странне билв су то- 
лико замаране у тим борбамб, да оие нлсу имаде ни 
вре^ена ни могућности да <,е посвете ii]»oy4aBaiby 
оеталпх важних, a нарочито придредншс ииташа. 
Уелед тога су та пптаи.а у пелпком делу оетала не- 
обрађена, n баш та пцташа траже хитнв и пеодлож- 
ие мере. 

Лко сс, господо, мисди на парлаиеитарну oiio- 
вицију у техничком погледу, овда такве пјжгово- 
]>аче морамо упутити na онс иароде, код itojiix je 
парламеитаривам и унитаривам далеко етарији иого 
код iia(;, na су u ти народи внали, кад je то требало, 
Да сакупе и сједине ene enoje коиетруктшшс снаго 
Ua до6ј)о евојо Отаџоппо. 

Л ако ее под појмом оиозифгје миели на 11Ј)аво 
едободо мишљенЈа и слободе парламеитајже акције 
опдати 11])игопо]1ачп т])еба дазиају, дан у овој нашој 
Скупштннп нма и поједииачиих митл.ел.а, Шиа и 
подвојености у гледшптпма на равне поелопе нразне 
l'TBa])ir. Али та подпојепоет no одноеп ео na полн- 
тичка начела и оепово дрЈкапио yiii)aBe, пего na na- 
чнп n методв, како n na којп пачпп да ее пајбол>е 
реше ona мптап.а, која решеп.а нароД од нас очекујс 
и која су пам свима заједничка. Тб разлпчпостп у 
схватаи.пмап м11шл.еп.пма 1>ешапају ео код nac спо- 
Разумпо n догопојшо, како n долпкује народпим 
оретставницим&) којп СУ со У јвдном тешком вре- 
^ену сакупилв na озбпљан nocao, пођонп пепш пде- 
јама n пстплс мнслнма. 

II nama Иародпа скупштппа доеледпа iii)0- 
''раму свога рада ивложеног у Бееедп n Адрееп, 
0Дмах поеле копетатацпје o својој полнтпчкој хо- 
Могвности, пристуиила јо закоподанпом: раду. Да- 
^aiim.ii iiuiii рад парочнто je обележон тимс, што да- 
11!м- прва југоелопепека Скушптина ])oiuana o прпим 
8аконским предловнма. Пред нама je иројект Закона 

o екабдепашу сиромашнпх земљо])адн11ка п радппка 
ДЈјппма n продајп на мало. Onaj закоиеки пројекат 
mije полик, on mije nn oiiee/i;aii. Алп on пма да до- 
neee иорцсти баш опима, којпма je та кориот n та no- 
.Mdli Јгајиотребипја, т.ј. кашој сироти&и Сеоској n 
Јјадиичкој, којој Iie овај закоп, — ако му Иародио 
протетавппштпо дадђ ваконбку онагу, — омогућитн 
да у n])eMcny оекудпце рада и варвде дођо уз помоћ 
држапс до епојих пајелем(Ч1та])т1Јпх и пајхптпијпх 
пот(1((ба у попцу. 

И, господо, треба одатп прпзпап.е Краљевекој 
Владн, што je ехпатила епу revnuuv гтаи.а, у коме ее 
налаве бат ти најсиромашнији елојопн народа, 
и што им je oiniM закошш као ирдим прдоекла у 
iioMoh. Паш позптипип .'JUKOII o шумама од 1929 
годипе у свомо !? 52 дајо право n MOIVIIIIOCT вемљо- 
радиику, да no шумекој Taiccn беа лпцитације, купп n;i 
Д])и;авпе шуме дрво за orjien u ва 1ридп.}г својпх 
домбва и зграДа. 

У § 53, Закон изузетпо- даје upano вемљорад- 
ппцима, којп пдаКају najnnnie 50 дипара цвлоку]  
порезе pa enmta ирирозпма, да за исту сврху добпју 
дрва Гимчглатпо. Закопекп 11])едлог којп je п])ед вама, 
Јјазликује ес од оппх досадатп.пх позптшитх na- 
коноких уетапова у томо, што у евом ii])no^i пара- 
графу даје npano еиролашни.м зомљоЈјадппцима који 
n lal.ajv најпшпе 120 д1ша})ацелоку|1пе непасреднепо- 
резо u е^омашиим радпицима, да могу ив државвих 
шума у току једпе годппе босилатно добити 4 простор ■ 
на метра дрпа, идапетата дрпа могу мродатп. Према 
том,е, овим иараграфом je uaiit eii})OMaiiimt свет 
осигуран једиом од пајеломептајтнјих потреба, 
ог])епом. Иоред тога, дајо му ео и могућноет да ои 
то дрпо можо да уиопчи, n да тај пачип подмирв 
евоје најпрече новчане потребе. 

У § 2 допутује ее bpaBHB&a која je досада uo- 
стојала у Закопу o шумама. S ISi Закона o шумама 
глаои: ,,IIOBO уређеп.е j[])/i;anmix шума ОПТвреЉених 
службеностима у Боеии u Херцвговинн iipomi(;ahe 
ее етЈЦијалип закоиолг". Такаи закои до данае join 
mije доиоеои, u уелед тога je мојам тпх сервитута 
оетао неопредељен. Да oe онеМогућв равнолика 
првмена овога параграфа nam закоиеки предлог 
у свом§2 од])о])ује, запраио даје Јкччишу ивтврпрета- 
цију, да срЈ)питутш1 oiuiumiieminn пЈжмају Дрва за 
i'o])mio и грађу у оиом опсвгу, како еу то чпиили 
до допошол.а Закопа o шулгама од 1929 год. Заков 
одређуједасе опакпо пзузотио дрво може продавага, 
a тилге je нарочпто ваглашено и иризиато право 
сервитутцим овлао&^ицима, да ono дрво које 
omi пз државцих шума Евувму, погтаје в>ихова ue- 
огршшчеиа (појина, u да с аим могу неограничено 
раополагати. Ono je једно важно питање, овде je 
ивражено једио важпо начело, a то je да je сврвитут- 
ни oiuiamliemiK иотиунп влаепик дрпа, која jo na 
оспову сервитутног арава узео. Ono ]1])аво елободо 
дис позици o ограничено јо само за дрпо за грађу, 
али то пма својпх равло^а o којима je гдворио г. 
Миниотар шута п рудшша и г. пзпесшлац. Детаље 
u мотивс, као n рад одбора ио оволе ааконском 
предлогу, пзло-жпо je г. Мпптта]) шума и рудннка 
п г. иввестилац, a ja бих ииао код тога да оооменем 
само следеће: Иредлог како га јо г. Мшшотар шума 
и рудшша упутио Крал,еиекој Влади и какав je 
упућен Одбору, изишао je из Одбрра тако да je дао 
мпого впше овлаш11еи.а, иего тто му пх je давао 
првобитни 11))ојекат опог закоиеког 11})едлога. Одбо)) 
je тражио у почетку свога ])ада да oe ona овлашћења 

12 
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iipoiuii])e. Г. Миниотар шума и рудника je one ва- 
хтене u разлоге Oflfio));! доставио Краљевској пдади, 
it Влада je све примедбе одбора у цолшш успојила. 
И ja, господо, подвлачим ouy чии.еиицу као докаи 
да ивмеђу Народне скупштине и Краљевске владе 
постоји iiujiiuTiiiMimja сарадаа и јединство у cxF)a- 
тпи.у народних ii()T))e6a, као и заједничка жеља, 
да се тим пбтребама што пре иврђе на сусрет. A то 
иам, господб, даје п иаду и 1зе])у, да Le ови одпосп 
костојати и даље, и да 1>е остати трајни, u да ke нам 
oMorvlnmi да до краја довршимо enoj арограм рада, 
како je то одређено у Ирестопој Беседи и Адреси. 
Све наше t'iiare Gnlie упуЋвнв на тр, jcp t'Mo свеспи 
да je стаљо у 11а])оду тешко. Ono шгјс последица од- 
носа у иашој пемљи, jep,K])ii:i;i im je нагтала код иао, 
иего пас je ona вапљуснула ea CT])aiie. — Mu (^вет- 
ску криву ne можемо решити, али мол^еио олакшати 
л.сио последице слоншим и понфтвованим радом, и 
ja сам уверен, да ћемо то и постићи: 

Ju повдрављам први ваконски предлог, којег 
претреса 11]>ва Југословенска Народна купштина, 
и шјављујем да hy ва л.ега гласати са жељом да он 
Пуде иочетак плодоноснога ]»ада, којим lio се Народна 
скупштина одужптп своме Краљу U своме рароду. 
(Буран   аплаув,   и   уввици;   Живео!). 

]Јрстсднии Д|». Коста Кумануди: Завршен 
Je, господо, претрес no овом ваковском предлогу o 
снабдевању СЈфомашних земљојтдиика дрвидкч. 1'ла- 
calie со jiiijiipe у иачелу. Гласан»е je иопмепичио, и 
господа ]iii]io;i.ini послаппци, која усвајају onaj ва- 
конски предлог гласаће за, a који су противј гла- 
саће  пјкпТтв. Ilpin туиамо  гласаљу. 

Секретар Ј{\). Драг. Јевремовић прозива по- 
слапико да гласају п omi су глдоалп овако: 

ABpaMOBiili Бранко — за 
Al)iili Апте — отсутап 
Аксентијевић Алексаидар — отсутан 
Алексп!! Коста — за 
Алпловп!!  lllalin)) — отсутан 
Aiilie.iniuoniili Г])гу])  Будпслав  Др.      -  отсутан 
Ainili Mnlia Др.        отсјт m 
Антонијевић Душан — ва 
AuTviioiuili Јосип — ва 
Аранђеловић Јован      ва 
Ауер Људевит Др.        в > 
Бабамовић Јордан   - ва 
Баљић Салих — отеутан 
Бањац Љубомхф — отсутан 
Бараћ Бранко Др. — отсутан 
Барле Јанко Др. — ва 
Батшшћ Јово — отсутан 
Бачић Стјепаи Др.       отсутаи 
Бенко Јосии -    ва 
Бешировић Димитрие l'.       ва 
Богдаповпћ Исо -    за 
Ijovhnli Милан — ва 
Борисављевић Страхпша      отсутан 
Брупшја Радосл1ав — ва 
Будиптн Стеван       ва 
Буквић Александар — отсутан 
r.NHoiuilt Милан — отсутан 
Ваљавец Стјепав    - за 
Нарда Севор — отсутан 
Васиљевић Стоваи Д]). — отсутан 
Величкови]-! Миладин — за 
Be;i.];(iiiiili  Вељко    — отсутан 
Бпдакови!! Витомир — отсутан 

Впдић Јеша Др. — за 
ВидовиН Богдап Д]).     - за 
Hojniiomili  Јован В. - отсутаи 
Г.ошљак Богумил Др.    - отсутаи 
Вујић Димитрије В.       отсутан 
Bvimliemiii ]>onili Д]). -     na 
Гавранчић Отоп Д]).       ва 
Гавриловић Ото -   ва 
Га inoiv Карло       ва 
Главички Божидар -    отсутап 
ГосподиетиЈ! Фрањо       ва 
Грајић   I lepo  - - за 
Грба Миловав Д]). -    ва 
Грбић Ешшијав       ва 
l'pljiil' l^aiji.i.       отсутан 
l"'])y6aiioitul1   Mn.iair        ва 
Грубер Фрањо Др. -    отсутан 
ДаиидонпК   Hin'dMiip        отсутан 
Даћиловић    Живко -    ва 
Деметровић .T,\']iaj   -   ва 
Де])вп1Јт1| Ђулага -     отсутаи 
Дтјитријевић Мита      ва 
Дтпггријсш:!.  Хаџи-Тодор       ва 
Добровић  Мп.чан С.       ва 
Добровољац Милан ('..       ва 
Довевенски Јован С.       ва 
ДодиК Александар-Така       ва 
Дошеи Мирко Др.       ва 
Драпжи!.   .Miuioui  II.        ва 
Дрл.нча Бранко - - отсутан 
Дрмељ Алојвиј       ва 
Дубоковић Јурај       отсутан 
ДунђврскИ" Гедеом Др.        отсутан 
'JjoKiili Ристо — отсутаи 
'J.)0])]jeimli Владим11|)        ва 
Ђурић Мпхапло - - отсутап 
Блеговић Иво Др. — отсутаи 
Живановпћ Мплаи — за 
Живанчевиђ Михаило — ва 
Живковић Вегосим Д]). — отсутан 
Живковић Петар — отсутан 
Живојиновпћ Душав М.       ва 
Захарић Чедомир       ва 
• 'ci.Komili Г)Ошко    - ва 
Земљић Јакоб       ва 
Ивандекић       Ивкови!) Мирко Д]). 
Иваншиевић Петар       отсутап 
linainKsmili Душаи -     ва 
ИсаковпК Миливоје Ђ;       за 
Исаковић M UTO      ва 
Јанковиђ Велизар Д|>. -    охсутан 
Јевремовић Драгољуб Др.       ва 
JeBTiili Животије -    ва 
Јевтић Милутпп Ал. - - отсутаи 
TeBTuli Мм.хаило P. ■— за 
JeuTiili Радован -    за 
Jojinii  Mii.ivTiiu     - отсутаи 
Јеличп]. Божа Ц. — за 
Jepe.Miili  Живојии — ва 
JepelMiiii Тоде Др. - - отсутан 
Јован Андрија — отсутан 
Jonaiioinili Александар       отсутаи 
.Tonaiuimil. Ђока - - за 
Јовановић Јова — ва 
JOBII4II1I Добросав — за 
Кадић Хусеин - - отсутап 
Кајмаковић Омер — отсутан 
Каламатијввић Михаило Р.       за 

ва 
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ва 

— за 

отсутан 

- Карло 
- отсутан 

88 

Кандић Joinima К. 
Катић Мплош -- за 
Каћанскв Ствван — ва 
Кешол.опп!!  Ппкола Д]) 
Клинц Литои — ва 
Кнежевић Ловро      за 
Kiroii.-ciinii Стјсио Ј\]). 
Ковач Анте Љ. -    за 
K'onauoimli Д])агутин 
Кожуљ Марко Др. 
Kojiih Драгутин Д]) 
Коман Албпн       отсутан 
Костић Драгутин Др. - - отсутаи 
Костић Милорад Ј. Д1>.       ;ta 
Краљевић Драган Др. — ва 
Крамер Алберт Др.       sa 
Крафт Стеван Др. -    отсутан 
Крвјчи Антон — отсутан 
Крстановић Ристо -- sa 
Крстић Владимир -    ва 
Крстић Милутин       ва 
K])CTIIII Михајло №. -    за 
Крстић Симо -   ва 
Кувмановић Лавар К. -    ва 
Кујунџић Андрија К. —- отсутан 
Кујунџић БогољуП  К. -     ;за 
Кумануди Коста Др. (претседава) 
Кунтарић Лите Др. — ва 
Куњашић Јоахпм    - отоутан 
KvpToiiiili Војко    - отсутаи 
Куртовић Шукрија       отсутан 
Лаваревић Мпло] ап М. — за 

Тодор Др. - - отсутаи 
Теодосијо К. -    за 
Филив \\. Др. — ва 

отсутан 

Лазаревић 
Лазаревић 
• lii.:iJl])(Miiili 

Лоугапћ Т)у])о Др. - - за 
Лпсапац Младбн Др. - - ва 
.UoH'iapciuili Ппан Д]). -    ва 
ЛоичаЈ) (/гапко -j- за 
Лукпћ Vluinaii Др. -   ва 
Макар Дако -с- ва 
MaKciiMOBiili Божидар Ж. ■     ва 
Максимовић Стјспаи -    за 
Маланчец Владо Др.    - за 
.MapiuiKomili Војислав Др.    - отсутаи 
Марјан Ђуро — за 
Majijanan Cimo — ва 
.МаЈЖпћ (1)раљо    - за 
MapKoiuili Мплепко Др. -    ва 
MapKounli Мшшрад II.    - за 
Марковић Ппкола -   ва 
Марковић Петар К. - - отсутан 
IMacTpomili Лпте Ф. - - отсутан 
Матица Папао -- отсутап 
MaTiili Ђока II. — за 
Мацековић Матија - - отсутан 
Mamiili Марко - - '-ул. 
Мотикош Мнлаи Д]).    - за 
Мијић Милан Ђ. — ва 
Милетић Вјекослап Др.    отоутан 
Милетић Владислав -    ва 
Miuioiuennii Гавро — ва 
Милошевић Младен II. — за 
iMujivTiiiiomili Мплшшо P. -    ва 
Мплутипоипћ Мплорад Ђ. — за 
Miiciipjuih Joiiau T.        за 
Митровпћ Јоиан P. — 88 
Мнхаплсши!) Илнја 11. — за 

за 

— отсутан 
отсутаи 
— за 

- отсутаи 
отсутаи 

3!l 

МпхајлоппК CiiOTiuMiau Др. 
.Mnxo])uli Иван — ва 
Мрапл.о Милаи -    ва 
Мулалић Мустафа Л. 
Најдорфер Мирко - 
Иедсљкоип!. У])ош II 
HiiKiili Никола Др. - 
IIiiKiili Федор Др. — 
Никодијевић Ара^ел Д. 
IIiiKOjniii Бранко Др. —за 
IhiiiKonnli Трипко     - за 
Нуић Пста]) Др. — отсутан 
Њамцул Раико Д]). — отсутаи 
ОбрадовиН Алекса Ј. — за 
OcTojnli 'i.Vv])«) Др. —■ aa 
Павлич Алојзиј — за 
Палсчеи IIiuui Др. —   за 
Парабућски Ђорђе   - за 
Параноо Шпиро Ф. — ва 
ПахсЈишк <I)]mii>o - - за 
ilaTpnonili ЈБуба -— за 
llcrpnli Матеј Др. — ва 
ilopiili Мплииоје Ђ. — 88 
llepiili Нипко Др. — за 
Исрко Драгутин В. — за 
lIoTKoimli  Милан -    88 
Петовар Ловро — ва 
ПетритаН /luimco Др. -    ва 
Петроиић Марко       ва 
Иошић Милутин     - 88 
Иинко Људевит Др. — ва 
lliiiirropiili Славко Л. Д]). — 8а 
Погачппк HiiKTop — отсутаи 
Iloiioiaili Димитрпјо On. — за 
llonomili Доо])1шоје Гер. Д]). ва 
lloiioimli Душап — за 
Ilonoimli  Јсфтимијо -- за 
Iloiromili Коста Д]). - - ва 
Ilouoiiiih Мплаи В. - - ва 
rioiionnli Милан Др.        na 
llonomili Светислав Д]). — за 
Праљак ИсделЈКО — за 
Прека Никола -- за 
I IpoKopincK Ивав — за 
Мринцип   Jono -- отсутан 
llpiiia liliiMC Др. — отсутаи 
Пустослемшек Расто — за 
Пуџељ Мпаи Ј. — за 
Радииојопп!. Лавар Љ. -    ва 
Pajuili  Ilnaif    - отсутаи 
Радовић Саво Д]). - - ва 
Радои.пћ Мидан - - 88 
Радонић Мил.ап — ва 
Pajiili Тоша Дј). - - за 
Рако Јанко Др. — отсутан 
Pano Стаио Др. — за 
Рорбахер Јулпјаи Др. — отсутан 
Савић Ара^ел — за 
Савић Gana Вл. — за 
r.anKoimli Млија — aa 
Санто Гапро Др. — отсутан 
Сарачевић Раденко — ва 
Секулић Милан Др. ■- за 
Сслп!; ЈоЈда М. - - отсутан 
Селмановић Ллпја — отсутан 
CuMuli i\liuio]iaj( — за 
CiiMonnli Ллоксаидар М. — за 
Смиљанић Тома Др. — за 

12* 
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за 

im 

- за 
отсутан 

CoKiili Miuiojc M. — :iii 
CoKOJiouidi  IIiiKOJia — за 
Cnacoimli Вукашни — за 
Спахић Владо — за 
СтшдлеЈ) Вјекослав — отсутан 
Спинчић Вјекослап — отсута1г 
Сршкић Милап Др. — за 
Стажић Јосип — sa 
Стајкоип1|  Пикола — за 
Станић Лпдра — sa 
(/raniuunli Владимир Д]|. 
('/ranojcimli Д])агом11р M. - 
C.Tauojoiuili Милутпп — за 
Стевановић Живрјцв Aj). - 
Стевановнћ Мидан — за 
Ствпанов Миливој -- отсутап 
Степановић Милан Р. — sa 
CTe(Iiaiiomili 11гп,ат — за 
Стијић Мплан Др. — за 
Стрјадиновић Мплосаи Д]|. 
OroJKOimli Милап Ђ. Др. 
('.Toiinili Стамопко -     за 
(',T])C3OBII1I Крста — отгупт 
CvdoTiili Иикола Д]). — за 
Тадић Глигорије Др. — за 
Теодоров^ Војислав -   ац 
'l'o.mli Ииг.ат М. Др. — ga 
ToMnii Јакоб — ртсутан 
Тонић '1'одор Р. — за 
Топаловић Мвлан — за 
TopoManoimli Хаепи — отсутаи 
'Jpriiili  IkiriMiiijo — за 
'rpoojcnnli Урош Др. — за 
Трифуновић ЈВуПпша — за 
Тјркуља Стапко -    иа 
'IpnKomili Ставра lii.       за 
Tiiipnli T)0]ilje — отсутаи 
'liujinli Стеван — за 

Претседник Д|». Коста Кумаиуди: Иввршцћесе 
још једна 11)'озипка и молим господу наррдне иосла- 
miKC, који сс нису одазвали код ii])uo II])031IUKC, да 
сада гласају. 

Секретар Др. Драгољ)« ЛсироЈпитћ провива no 
други иут народне иогланике, који се цису ода- 
ввали код npiso ii])03iiiJKe, посланцци су гласалп 
овако: 

Ћуковић Мнлаи — отсутап 
> :i> iiiimili  Ипкола — отсутаи 
Урок Иван — отсутаа 
y])omcitiili Мирко Ил. — за 
Урукало Сергије    - отоутан 
Фвданчевић Тома Др — за 
Фивир. IJiiKTOj) --  отсутаи 
C)oTnj)iili Арса — ва 
Хајдињак Аатоп --- за 
Ханжек Лавоолав Д]). — за 
Хасанбеговић Апдо Др. — отсутап 
Хођера Светислав В.— за 
Хрибар Ипкола — за 
X])IICTII1I Бора — за 
I [емовнћ Фнлип — за 
Цсрер Антоп —■ sa 
Цпиушеппћ Методије — за 
Чорбпћ Брапко — за 
Чохаџић Хазпад — отсутап 
Шарковић Тпхомир — sa 

llloaToiiiili Ђуро P. -- отсутаи 
Ulera Фврдо — отсутан 
Шолмп!! Драгп!) М. — за 
Illoliojion Славко Др.        за 
Шибеник Станко Др. -   ва 
Шиљеговиђ Владимир       ва 
Шифтар Стоиаи — за 
Шна дар Фраи.о — за 
Шумошсоиик Илија Д]).        отоутан 
ЦГурМин Ђуро Др. — за 

(иосло  гласаи.а) 

Претседник Др. Коста Кумаиуди: Ревултат je 
гласап.а: гласало јо 210 народншс посланнка. Сви 
су гласали ва, према томе onaj ваконски прсдлог 
усвојен je у начелу једиогласпо. (Аплаув). 

{[релазпмо иа iviacair.e у појединостима. Гла- 
cahe се o параграфима устајааец и свден>ем. Ивво- 
лите чути § 1. 

Иавестилаџ Мустафи Мулали!! арочита S 1 
no иредлогу  Одоора. 

Претседник Др. Воста Кумапуди: Ona господа 
вародни иосланицп, који су протип прочитаног аа- 
раграфа, нека шиоло устати. (Čun седв). Оглахџујем 
да je § 1 прнмл.ои једногласно. 

Ирелазпмо na s 2. 
Известилаи, ЗГустафа Myaa.iiili прочита ^ 2 no 

предлогу Одбора. 
Прегпседник Др. Коста Кумануди: Ko je од 

господв народних посланика ii])0Tni! овога аара- 
графа пска изиоле устати. (Cun свде). Оглашујем да 
je § 2 прпмљеп једногласно.  Изволите чути *; .'5. 

Извсстплац Мустафа Муаалић прочпта § 3 no 
предлогу  Одбо])а. 

Претседтк Др. Еоста Кумаиудп: Ko je од го- 
еподе пародппх иослапика против опог параграфа 
пека ивволи устати. (dm оедв). Оглашујвм да je 

3 iipraubeii једиогласпо.  Изволите чути S /i i. 
iijio'iiiTa § 4 I        ИП ЈЈзвгсгиилац Мустафа Мулали!! 

11])едлогу Одбо])а. 
Претседник Др. Коста Куиапуди: Ko je аротив 

onora параграфа, нека ивволи устати. (Сви соде). 
Параграф 4 примљев je једиогласпо. 

Сада, грсподо, прелавимо на гласањо onora ва- 
конског иредлога коначно п у цслпип. Гдасање се 
врпш на псти начин, као што je иввршено гласаи.е 
у пачелу. Изполите провивати г.г. пајјодпе посла- 
пике. 

Секретар   Др.   Драгол.уб 
поласпике да гласају, и onu 

AnpaMoimli Бранко — sa 
Ађић Апте — отсутаи 
AKceiiTirjenuli Адександар 
Алексн!! Кбста — за 
Алшшгш!. Шаћир — отсутан 
Анђелшовић Гргур Будислав Др. 
Amili Мића Др. -  отсутан 
Антонијевић Душан — sa 
Aimiionnli  Jociiii — ва 
Араиђслоипћ Јопаи -    ва 
Ауер Људевит Др. — ва 
Г^абамопиа Јордан — за 
ЈЈаљп!! Салпх — отсутаи 
Вашац ЈВубоми)) — отсутаи 
Бараћ Бранко Др. — отсутаи 
Варле Јаико — sa 
BaTinnili Јозо — отсутаи 
Вачпћ Стјеиан Д]). — отсутаи 

JoapCMODiili   провива 
су гласали овано: 

отсутан 

отсутан. 
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ва 
sa 

Бенкр .Idiiiii       ;iii 
Бешировиђ Димитрије l'.       за 
Богдановић Исо       ва 
Божић .Mu.iiui       ва 
Ворисављевић Страхиња       отсутан 
Брупшја Радосдав       sa 
Будишив Стеваи     - ва 
Буквић Александар -    отсутан 
Буновић Милаи -- отсутан 
Ваљавец Стјепан — за 
Варда Север — отсутан 
Васиљевић Стевав Др-    - отоутан 
l!(Mn'iKniiiili Миладин — ва 
Вељковић Вељко       отсутаи 
ВидаковиЈз Витомир       отсутан 
Видић   .Tema. Др. ва 
Видовић БогДан Д]|.       ва 
linimiomili  Јован li.        ва 
Вошњак Богумил Др. -    за 
Uvjiili Димитрије 15. - - отсутан 
Вукићевић Богић Др.       ва 
Гавранчиђ Отон Д|). — за 
Гавриловић ( ITO    - ва 
Гајшек Карло      ва 
r.iami'iiai   [»о-кчгда]) 
Господнетић ФршБо 
Гра^ић llojiu    - ва 
Грба Милован Др. 
Грбић Емилијан -   ва 
rplmli Васиљ — отсутан 
Грубановић Милан -    ва 
Грубер Фрањо Ду|. -    отоухаи 
Дапидоии!! Витомир     - отоутан 
Дашмоии!! Живко — ва 
Деметровић Јурај -   ва 
Дервиш^ Ђулага       отсутан 
Димитријевић Mura      ва 
Димитријввиђ Хаџи-Тодор       ва 
JljOopoimli   Mniaii sa 
Добровољац Милан J.       отоутан 
Довевепски Јован ('..       ва 
ДодпК Александар-Така       ва 
Дошсп Мијжо Др. -    ва 
Драговић Милош II.       ва 
Дрљача Бранко    - отоутан 
Др.мг.!. Алојвиј       ва 
Дубоковић Јурај       ва 
Ду1|1ј('|)С1Ш ј^одеои Др.     - отсутам 
'I.MiKiili Ристо -- отсутан 
'l.")(ij)JjCiiiili   И.мадн.мир -     аа 
Ђурић Михаило       отсутан 
Влеговиђ Uno Др, — отсутан 
Живанови^ Милаи      ва 
'iluiKaipioimli Михаило      ва 
Живковић Негосим Др. -    отсутан 
Живковнћ Петар       отсутаи 
Живојиновиђ Душан М. -- аа 
Захарић Чедомир - - ва 
Зељковић Гхиико -    ва 
Земљић Јакоб -    ва 
Ивандекић -    Ивковић Мирко Дј). 
Нванишевић Петар -    отсутан 
llnau'ioniili Душан       за 

111 акоиић Миливо o Т). — 3u 
Исаковић Мито — ва 
JaiiKomili Веливар Д]>. — за 
Jen]ieMoinili Драгољуб Д]). —   ва 
JoLiTiili Жпиотпјо — за 

ва 

JeiiTiili Милутин Лл. -    ва 
.Tcimili Михаило I*.    - ва 
Jeimiii Радовав       ва 
ЈслпК Милутип    - аа 
JCJIII4IIII Божа II,. — ва 
.lcpejmli VK'iiHOjim — ва 
.lo])OMirli Тодв Др.    - отоутан 
Јован Андрија - - отоутан 
Јовановић Александар -    отсутан 
Јовановић Ђока — ва 
Јовановиђ Tona   - ва 
Јовичић Добросав       ва 
Кадић Хусеии       отсутан 
U'ajiMaKoiiiili Омер — отсутаи 
Каламатијевић Михаило l'.       ва 
Кандић Јовиша II.       ва 
KaTiili  Милош — аа 
Каћански Стеван       ва 
K'cimvi.ciuili 11 вкола Др.       ва 
Клипц Антон -    ва 
Киежевић Ловро       ва 
Кнежевић Стјепо Др.       отсутан 
Ivona'i Аитс .4).        .ta 
Ковачевић Драгутин       Карло    - отоутан 
Ко"жуљ Марко Др.       отсутан 
Koju h Драгутин Др.       ва 
Коман A.iuiin       отоутан 
KocTiili Драгутиц Д]). -    ва 
Kocriili Милорад Ј.Др.       ва 
K'pa.i.ciiiiii Дјкпап Д]).        ва 
Крамер Алборт Др.       sa 
Крафт Стевав Др,      отсутан 
[v])(ij4ii Антон -   отсутан 
Крстановић Рпсто -   за 
KpcTiili Владимир       ва 
Kpt'Tnli Mii.iivTini       ва 
Крстић Михајло 15.       ва 
Крстић ('iiMo       ва 
Кувмановић Лавар IV.       ва 
h'vj.viii.mii Андрија l'.      ва 
Кујунџић  Богољуб  \\.        аа 
Кумануди Коста Др.       (првтседава) 
liViiraiMili  Дито Д|). -     ва 
Kvii.amiili   Тоахим -     отсутаи 
Куртовић Војко       отсутан 
Куртовић Шукрија       отсутан 
Лаваревић  Мплоааи М.        аа 
Лаваревић Тодор Др.       аа 
Лаварввић Теодосије K'. -    ва 
. laaapciiiili Филпп С. Др. -     аа 
Леушић Ђуро Др.       ва 
Лисавац Младен Д)).       ва 
Лончаревић Иван Др.      ва 
Лончар Стаико — ва 
Лукић Живан Др. — ва 
Макар Дако -   ва 
Максимовић  Божидар Ж.       аа 
Максимовић Стјопан -    аа 
M лаичоц Иладо Др,        аа 
MapiriiKoiiuli Војислав Др. -    оуоутан 
Марјан Ђуро — за 
Марчјанац Симо — ва 
Ма])кић Фраи.о — за 
Марковић Милонко Др 
MapKomili МилоЈ)ад П. 
.Ма]1К01шк Шшола -    ва 
MapKomili Петар И. - - отоутан 
Масоровић Апте Ф. — отсутаи 

ва 
ва 
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Матица lluuao — отсутан 
M.'iTiili Ђока  l>'.        aii 
Мацековић \1атија - - отсутан 
Mainnli Марко      ва 
Метикош Милан Др.       ва 
Мијић Милав Ђ.       ва 
Милетић I! еко.слав Др.       отсутан 
MII.ICTIIIL Владислав       ва 
Милошевић Гавро       ;)ii 
Милошевић Младен II.       за 
MujijTimoniili  Mii.iiniitd  P. 

u. 
ва 

Др 
ва 

ва 
Милутиновић Милорад Ђ.       ва 
Мисирлић Јрвав Т. 
МитроппК Јоваи Р. 
Михаиловић Илија II. 
Михајловић Светислав Др.       ва 
Мохорић Иваи       ;iii 
Мравље Милан -    ва 
Мулалић Мустафа Л. -    отсутан 
Најдорфер Мпрко — отсутан 
Недељковнћ Урош II.     • ва 
lliuailr  Никола Д1>. —- отсутан 
llmuil. Федор Др.       ва' 
Никодијевић А.ранђел /1,.       ва 
IIiiKo.inli Бранко Др.    - ва 
Нинковић Трипко     ■ за 
llyiili Петар Др.    - отсутан 
Њамцул Ранко Др. -    отоутан 
Обрадовић Алекса Ј. ■ - за, 
OcTojnli Ђуро Д|). - 
ГТавлич Адојвиј — за 
Палвчек 1!и;ги Др. - 
I [арабућски Ђорђе 
Паранос Шпиро Ф. 
Пахерник Opaito 
I liiTimoruli Љуба 
Перић Матвј Др. 
Ili'imli Миливоје Ђ 
ll(!])llli   Ниико  Д|>. 
Исјжо Дрирутмн  I! 
Петкони1| Mii.i.iii 
l [етовар Ловро      ва 
Петричић Живко Др.       ва 
IloTjioinili Марко        :tii 
llciuiili Милутин       ва 
Ииико Људввит Др.        au 
Пшптелић Славко Л. Др. -    ва 
Погачник Виктор — отсутан 
Поповић Димитрије Он. — ва 
lloiionnli Добривоје 11о]). Др. -   ва 
Пппотшк Душан        '.VA 
lloiioimli Јефтимије -   ;i;i 
Hoiionnli Коста Д]). — ва 
iloiioiuiii Милан U.    - ва 
Hoiioiiiili Милан Др. -    ва 
IToiioBiih Светислав Д|). - - sa 
Hpiui.fiK Недељко - - ва 
11|)('ка Никола — за. 
Ј1])еко])шек Иван —  -гл 
Пршпцш Јово       отсутан 
llpmu Шиме Др.       отсутан 
Пустослемшек Расто — ва 
Пуцељ Иван .Т. — за 
Радивојевић Лавар Лј. — за 
Радић Иван   - отсутан 
Радовић Сапо Д]). — sa 
Pajroii.itli Мплап —; ва 
Радонић MiuLuii — уц 

ва 

ва 
ва 
ва 

ва 
ва 
ва 

ва 
ва 
- sa 

ва 

iM. :ia 
— ва 
ва 
ва 
ва 

отсу тан 
- отоу.тан 
- за 

ва 

Др за 
ва 

ва 

Pajuli Toma Др. — ва 
Рако Јанко Др. — отсутап 
Pano Стане Др. -    ва 
Рорбахер Јулијан Др. - - отсутан 
Caiinli Аранђел - - ва 
Савић Сава В. — ва 
Савковић Илија •-— за 
Санто Гавро Др. -    ва 
('..■ip;i.4(Miiili   Радсико ва 
Секулић Мплан Др.       ва 
Селић Јоца М.       отсутан 
Селмановић Ajnrja - - отсутан 
Cimnli Милорад — ва 
Симовић Александар 
Смиљанић 'Гома Д]». 
('.omili Милоје М. 
Сокодовић  Ипкола - 
(jiacoimli  Вукашин 
Спахић В.11ало — за 
Сшшдлер Вј(Ткосла1! 
('imii'iiili Вјекослав 
(".pmi.uli jVliiJian Д]>. 
(/raviuih Jociiri - - за 
(iTajKoinili Пикола - 
('.Taimli Андра — за 
(vrauiraiiili Владшшр 
('.TaHojcimli Драгомир M 
Станојевић Милутин -    за 
Стевановић Живојин Ар. 
Стевановић Милан — ва 
Степановић Миливој       ва 
Степановић Милан Р. — ва 
Стефановић Игњат — ва 
Стијић Милан Д]). — ва 
(/гојадтгоип!)  Мплосап Д]). -- ва 
Стојковић Мплап Ђ. Др.       за 
Стошић Стамешсо — ва' 
Стревовић  Крста — отсутан 
Суботић Иикола Др. -    ва 
Тадић Глигори,« Др,    - ва 
Тводоровић Војпслав -    ва 
To/mli Игњат М. Др.       ва 
ToMiih .Такоб — отсутан 
Тонић '!'олор Р. — за 
Tniia.miin'i    Милап -    ва 
'i'opoMauouiili Хасаи - - отсутан 
'IpGuli Василије      ва 
Трббјевић У}>ош Др. 
'јрифуионп!) ЈБуПпта 
Грк.\л.а Станко -    ва 
Трпковић Ставра 
Tiupuli Ђорђс -     отсутап 
Tmpiili Стеван — ва 
'li.vKomiii Милан — ва 
Увуновиђ IliiKOJia -    отсутан 
Урек Инаи    - отсутан 
Vpoiiiciniii Мијжо Ил. -    ва 
Урукало Сергије -    отсутан 
Фиданчевић Тома Др. -    ва 
Фивир Виктор — отсутан 
•UoTitpnli Арса      ва 
Хајдил.ак Литон л— за 
Ханжек Лавослав Др.      ва 
Касавбеговић Авдо Др.    - отсутан 
Хођгоа Светислав J5.    - ва 
Хрвоар Иикола — за 
Христић ]зора — ва 
ЦеМовић Фплшх — за 

ва 
за 

na 
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Цс})ор Лптоп — оа 
Ципушевић Мотоди с -    ва 
"loprmli llpuiiKo       ;iii 
Чохаџић лавим - - отоутан 
Шарковић Тихомир       ва 
Шеатови1ј Ђуро 1*. — отсутап 
Шега Фердо - - отсутаи 
Шелмић Драгић М. -- за 
Шећеров Славко Др.     - ва 
Шибеник Стаико Др. 
Illu.i.oroimli  Иладими]« 
Шифтар Стеван -   ва 
Шнајдар <l>|)aii>o - - ва 
Шуменковић Илија Д]). 
Шурмвн Хуро Др. 

ва 
ва 

отсутан 
ва 

(Иослс i'.naraji.a) 

Претседник Др. Коста Кумацуди: -- Рспултат 
1° гласан>а: да јо за овај ваконски предлог у целини 
гласало 225 народних посланика. Како je на тај 
вачин овај ваконски предлог примљен   u крначно у 

Народпој скупшттга, то lie no чл. 64 Устава бпти 
упућвн Сенату на даљи рад. 

Прелазпмо na тачку 3 днопиог реда: Претрес 
иввештаја Одбора за проучаваше ваконског предлога 
o одлагању иввршења одлука и опроштају новчаних 
кавни ii оштете no шумским кривицама. 

Има роч господин  иввестилац. 
Известилаи одбора Minojc Сокић: Господо на- 

родни послаипци, за убла^.каиаи.о даиашње општо 
крпзо, К))ал.01!(ка Нлада, иодносећн ваконскипредлог 
o одлагању ii3H|>jii('ii,;i. и опроштају новчаних кавни 
и оштете no шумским кривицама, njieico свога Ми- 
нистра шума и рудника, још једном дајс видног 
докава o својој сталној бривл ва ублажаваЈве ne- 
иол.а ивађваних том к])изом. 

Taj владин ваконски првдлог fino je предмет 
исцрпне дискусије у специјалном одбору, којп сте 
ви изаоралп, п аосле једнодушне сагласности, Одбор 
јо допоо дефинитивну редакцпју томе ваконском пјјод- 
логу, o чвму ми je част, као нввестиоцу, прочитати 
15ам следећи  нввештај: 

Господине Претседпиче, 
Одбору за проучавање законског предлога no шумским кривицама част je 

известити Вас, да je према Вашем акту Бр. 2797. од 4. фебруара 1932 г., којим сте 
спровели Законски предлог o одлагаљу извршења и опроштају новчаних казни и отштете 
no шумским кривицама предложен од стране Господина министра шума и рудника na 
оспову овлашћења Указом Његовог Величанства Краља од 3 фебруара о. г., завршио 
рвој рад и пре одређенбг рока. 

Одбору je част под •/. доставити Вам извештај o Законском предлогу за одла- 
гање извршења и опроштају новчаних казни и отштете no шумским кривицама. 

Молпм Вас, Господине Претседниче, да и овом приликом', примите уверење 
нашсг одличног поштовања. 

6 феб])уа])а 1932 г. ]Ј00Г])ад. Претседппк, 

Секретар, Игњат Б. Стефановић, с. р. 
Милоје М. Сокић, ć; p. 

Народној скупштиии, 
Одбор за проучавање законског предлога o одлагању извршења и опроштају 

новчаних казни и отШтете no шумскмм кривицама примио je 4 фебруара 1932 год. акт 
^осподина ирстссдипка Народпе скупштине Бр. 2797, којим je доставио Одбору на npd- 
Учавање законски предлог o одлагању извршења и опроштају новчапих казни и отштете 
no шумским кривицама, подистог од страие Мппистра шума и рудпика, na основу овлаш- 
lien,a датог му Указом Њ. В. Крал^а од 3. фебруара ове године. 

Одбор je одржао своје пленарне седнице 5 овог месеца upe и после подне у прп- 
суству Министра шума и рудника, Господина др. Стапка Шпбеиика, п после исцрпне 
Дискусије у KOJOJ су узели учешћа свп чланрви Одбора, Одбор je у предложеном закон- 
ском предлогу извршио следеће измене: 

У § 1, после речи: „uiepuieiba прссуда", Одбор 
Је одлучцо, даседодаду рочи: „накавне: повчано, ли- 
^еи.а слободо, као n накнаде штето no стша шум- 
^кш; кривицама предвиђеним no тадаважећим шум- 
ским ваконима, иаречвних од управних и шумоких 
рласти, a којо оу почињене у шумама државним, 
кРајпшкпх'пмопппх општппа n осталих самоуправ- 
Iu'x тела, у времену до 15 фебруара 1932 године. 
^Јио со одпосп n na просуде, које ho се из])ећи no 
,ICTmr делима". 
п    Иа ouaj начин noua рвдакција § 1, коју je усвојио 
^Дбор, гласила бп оиако: 

§ 1 
Од дана ступања na снагу onora Закона na ва 

дие годипо, одлажу со иввршења пресуда на кавне: 
повчапе, лпшеп.а слооодо, као и накнаде штсте no 
свима шумским кривицама предв^еним no тада ва- 
жећим шумскпм ваконима, ивречених код управних 
и судских власти, a noje су почпл.опо у шумама 
државппм, крајшпких имовних општина и осталих 
сацоуправних тела у времену до 15 фебруара 1932 
годппе. 

Ono се односи n na пресуде којс; he се iiDjieliii 
no niTiiM делима; 
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Boli уплаћепс, no пресуди, повчане казпо н нак- 
падо штете jie праћају се". 

У § 2, Одбор јо одлучпо, да со реч Ј.повчане" 
fijjiime у целом токсту, a после рсчи: имопипх on- 
iiiTima, да со дода: „и другпх самоуправних тела" 
и да се предложенл рок од дпо годпве смаши на 
једну годину. Ha овај начин нова редакција S 'i 
гласила бн опако: 

§ 2 
У § i паподоио казно н пакнадо штота sa државне 

iiiVMc нао п кавне ва кривице у тумама крајшшшх 
ИМОВНИХ oiiiirniiia и других самоупраттх' тола оира- 
штају се, ако кривац у року од једне године no сту- 
паи.у na снагу овог вакона no учшш вову шумску 
кривицу, кажњиву бпло по Закону o тумама, било 
no   крштчпом   иакону. 

Како аредложени ваконски пројекат није првд- 
iMiljad na која би со лица omi закошкп параграфв 
пмали ii])iiM(iii.iii!aTir, то Пи сс могло догоднтп да би 
ужпвала користи и лица која ne Gu требало да ужи- 
вају користи преДлоЈкенога -'акоиа, то je Одбор допео 
одлуку да сс као параграф 3 предложи Народној 
cKvniiiTiiiiii слвдећа ваконска редакција: 

§ 3 
Одродба §§ 1 n 2 не односб сб на ona лпца, која 

су уптпла кртшцу у вршвњу експлоатацпјо no 
уговорном односу v напред оагначеним шумама n 
на кривице no §§ 142, 143, 144, 145, 147, 148, 149 
Закона o шумама од 21 децембра 1929 годиие од- 
носно na исте кривице-по ранијим ваконима. 

Л као §§ 4 n 5 Одио]) ju усвојио онако како je 
Миписта])   шума   n   рудтича   IIJIC^JIOVKIIO: 

§ 4 
У § 1 предичЈјопо бдлага&е ne урачунава ое у 

рокове предвиђене ва вастарелост одиосшгх крпвпца. 
S 5 

Оиај SaltOR cTvna иа снагу кад га Краљ потпшпв, 
a обавевну снагу добијаданш! обнародовањау „Служ 
беппм Новинама". 

У смислу Закона o пословном реду Народне 
скупштине, Одбору ji1 част умолити Народну скуп- 
niTimv да IIJIIIMII бвај n.cn извештај, 

Одио]) ј(! одредчо за пзпестпоца i'. Милоја М. 
Cojtiiha, народнот  посланика! 

Секрета]), 
Mii.i'ijc M. Срки/р с, p. Првтседник, 

ll.'n,(nT/  Стефановић  с.  p. 

Члановв: 
<|)ii.iiini Цемопп!! с. ]>. 
Мплап   IleTKOiniii  с р. 
Миладин  Г>.  Величковпћ с, р, 
Д]). Глтггорије Тадић с. р. 
Александар ДоДић 
Бошко Зељковић 
Душаи Поповић 
Д]).  Jouia  Видић 
Др, ЖЧшап .'lvinili 
Јћубшпа ТрифуновтЉ 
Д]). Фран>о Гр^бер 
Ипкола Соколовић        ( 
Др. Вогдан ВидовтЉ 
Јозан Аранђеловнћ 
Mn.ivi'iin  Крстић 
Милорад CiiMnii 
МарКО  Maiimii 
Д]).  Вјекоскп;   MiMcrnli 
Фрал.п Господнетић 

Претседник Др. Коста Кушшуди: Има роч 
Господин Мшшстар шума и рудника. 

Минпспшр гиума u рудника Д|>. Стаико llliific- 
iiui;: Господо народни посланици, пред вама ое на- 
лази ваконски предлог, којп je ив истих разлога и 
истих мотипа, као и onaj први, донесен ради олак 
шавања нашем вемљораднику. Годинама се наго- 
мплало толпко пресуда no кривицама шулјским, којв 
су првсуђене нашим сељацима на кавне: губитка 
слободе, na новчане казне и na плаћање оштете, да 
су услед тога цела поједина села дошла у нвмогућ- 
ност, да исплате толпко ('умо, да, копачпо пзглода, 
n немогућв je иввршење оваквих пресуда. Овом 
несносном стап.у требало je хитно помоћи, требало 
ji; noMolm тнм хптппјо, je]) je го стап.о услед one 
привредне криве постало још нвсносније. 

Т])ебало je iralni једап начин како be се с једпе 
Стране донети потребно олакшап.е пашом зомлЈорад- 
нику, ас друге страпе да се ne повреди правни прин- 
цип приватне својино, да <е ваконски w. санкцио- 
niiine кршење вакона, да ппкомс no даје ii]'auo 
кршити u] аиа и ракон, a то би се неминовно дого- 
дило, ако би овако опраштање од кавни и плаћар>а 
отштето остало норма^шо И ])едонпо. Зато ј(! onaj 
закопскн предлог успојпо иачело увјетног опраштања 
Одлаже се иввршшве свих пресуда no шумским кри- 
впцама свакомо na дпе годппо дапа a m опјкппта се 
само (шоме којп се у току од једне годппо ne поврати 
у исто доло, у иоту кривицу. Ilo !? 1 аредложеног 
ваконског предлога одлаже te иввршвње свих npe- 
суда no судсшш кривицама it:M аченим како од ад- 
министративних тако и од судских власти, оних 
које су до оада ивреченб, као n оних које lio се ив- 
]ielin no onim кршицама. Одложене оу сада свв 
кавне бпло новчане бпло казне лпшапап.а слоСоде 
a исто тако н накнаде штото. Рок одлагаша je две 
годппе д.апа. V § 2 нашло je пврава пачело да се 
само оппма опраштаЈу предложене вквне в накнаде 
niTOTo, који за годппу дана no учипо исту кривицу. 
Затим друго пачело да се прави равлика ивмеђу 
шума државппхпшумакрајпшкпх имовних општина 
и оеталпх самоуправних тела, да се не вадцре у 
пмовћпскоп])аво овихопштинацдругихсамоуправншЕ 
тела, na се опраштају n попчапе кавне n накнаде 
пгготе само за кривице учпшепо у државним шумама, 
a за крпвпце почпЈвено у имовппскпм општппама 
опраштају се cako казне. - § •'> садржи начело да 
со пзузпмају од овог опраштап.а n 0Длаган>а кавнв 
one к])1шпце, које су учињене у шумаада у вксвглоа- 
Tan'fj" u-11" У пмовппскпм тумама под уговором. —■ 
И пајзад у § 4 оадржано je пачело да се у свима 
случајввима када буду опроштене пли одложене кавно 
no црекида ])ок вастарелости. 

Гооподо народпп послаппцтг, у увероп.у да ће 
овај закопскп 11])одлог пматп благотво])ап. како ма- 
,ге])ијалап тако n Моралан утицај na namer сељака, 
ja вас молпм да га примитв, (ПљескапЈе). 

Претседник Др. Коста К.ум!тудп: Како jo n 
onaj ваконски предлог оглашен као хптап то no § •'>/i 
Пооловппка може у име групв говорити оамо једап 
говорцик за, a \о}\лп tipom ne. Против се нико није 
npnjamio, a ва пријавио са да DOBOpn п^родни no- 
слашш г. Игп.ат Ствфавовић. Има ]»еч r. lii'ji.a'i' 
С/гофаповпК. 

Игњат Стефановић: Господо народпи посланици, 
првд пама ce калдви данас na иретресању вакоискп 
пројвкат који je оглашеи као хитав o одлагашу 
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iianpmoiha и оироштају повчаних и осталпх казпи 
||(>  шумским  криницама. 

Mit ови народни послаиици, a мреко нас и цоо 
11;ф(»д, нарочито сиромашан сељачки свет, дубоко 
' 'Ч" пахиални 1{])ал,еиск()ј нлади, a »'исцијалио i'. 
Мшгасгру mvMa ирудника, штр je аристао, да се 
овај u овакав, законски предлог аоднесе Народној 
скупштини нарешавање, a порвд тога још и оглаои 
као хитан. 

У овоме момонту привредна и финансијска криза 
вахватила јо eno слојевв нашега народа, a специ- 
јално наше сељаке. 1\1и варошани некако со лакше 
сналавимо и у некрЈцшо лакше издржавамо криву 
11 боље се доиијамо него наш сељак. Прзнато иам jo, 
Д<1 Шиа села, a иарочито планинских, где бп ce тешко 
^огло iiahu нека стотина дт.1аЈ»а, и да су сељаци 
'H.MU аринуђени да ce брале од немани која сс вове 
привредна финансијска криза. Госпрдо народни no- 
сланици, ] азии су мотиви šfor којих наш сељак 
Умппг шумску ii|niininv. Познатр јо, да у нашој 
отаџбшш у свима крајевпма има села где сељак 
Може доћидо новца caiio путем дрвареља. Набере 
товар дрва у исуми, махом сувих дрва, u однесе у 
''1'ЗД да ирода a'a 10—15 j(iniaj)a. За тај nona.ii, купи 
^4l,;i, со.чи и других потроба домаћих u на тај иачпи 
колико толико ублажава пртаредне ^ризу. Лко га 
сада ухвати шумар иа путу за град, одузме му и 
стоку u коЈга, копоице и алате којпма je 110(<скао 
Д1>ча и сво изложи продаји, a liera предложи Суду 
11 Суд га ivavi.ii.aita на велике новчане казне. Зами- 
сдвте случај да ссљак за једал това)) који кошта 
10—15 дттра пма да издржи 15—20 дана латиора, 
Да плати нолику ноичапу казну, и продаје му сс 
стока са којом јо терао тај товар дриа. Ja вврујем, 
Да има планинских села која специјално жџве од 
Дрнареља. Иостојо код пас тако знапо иоиашс пли 
ncnauK! у појодпшш илашшгшш селима којс će но 
издају иод лицитацију, него пропадају. Трава јо 
"о планинскиМ пределима вслика u ona ii])oiia;(a, a 
('ољак по сме да истера <'поју стоку да би јо напасао, 
11 ако живи у сред самс планине. Ja смом слободно 
Ца кажем, да планинеки крајев^ могу до1и1 др које 
nape само продајом стоке и дрва. Има села која не- 
Л,|ЧУ знратне ввмље, или јо имају тако мало, да je 
иемогуће, даисхране себе и своју породицу, него je 
сел.ак принуђен да жпви од дрваре&а, да исзфани 
себе икупи домаћепо^ебе. Истина, постоје објане, 
11 Држава јо тодико рнизила таксо за државне шуме, 
али да i.ii зпато како je тешко доћп до објаве п ко- 

• Лика je процедура да сс до ље дође. Тако да кошта 
више та објава исколпко пута, пого штр кошта сам 
'Ј'0"ар дрва. Дакло оиомо којн треба да иабаии поки 
^оварчић дрва у држачној шуми, ои треба да сс при- 
■l^Kii општинскоМ <'уду, na кад ce накупе no неколико 
«1ица оида суд општински спроводи тај списак лица 
l!()ja желе јцпмх из дрисаиие uivaie, падлеишој Шумској 
Управи. Сад кад ce узме да отптински суд nelie да 
спроввде тај списак с једиим лпцем Шумскрј управи, 
него чека да ce пријаве иеколпко лпца ir кад ce узме 
Да то пријављивак>е траје no Месец дана, a зима ne 
чокц j^j, се jpgga грејати имесити хлеб, кувати храну, 
"u Даље, кад ce узме да поједпии рпштински оудови 
"■Икаиирају поједина лпца, која су ce иЈжјапила за 
ЧРва, и кад ce узме да и кад оиштиискп суд после 
месвц дана опроведб списак [Аумској управи, да и 
1 права задржи no чцтав месец дана тај стк-ак у 
' !Н)јнм каицеларијама, na TOK онда спроведе рбјаве 
ватрад дотичном суду, да пх равда сељацима који су 

тражили дрва, и кад ce узме да Судопи равдају те 
објаве тек после десетак даиа no ириспећу o општппу, 
a за то itjJGMe je рок објанп neli скоро истекао, онда 
ce разуме вашто je еељак приморан да сам и na 
своју одговорнРст и no цену рнако јфЈакбнскихкав- 
nii набере тоиа]) дрва ив државне шуме. Како je 
пррцеДура око добијаља објаве ва дрва врло дуга, 
управр no закопу je була. алп нзирипт ojn'anu je 
одугоплаче, то и није чудо што je сел.ак ii])iiMO])an 
да чшш опакпе шумске кривице u да ва п.их вечито 
одговара. 

Дсшциа ce често да чумари ,4j)iK-aiiinix шума, којшс 
пма п добрих u честитпх,а има пх u врло x])ljaiiiix, 
продаду пзнеспом лицу један већи б])0] дубећих дрва 
пз државне шуме, па да би опрапдалп ту сечу оци 
оптуже кога првог сељака затеку у државној шуми. 
lio старом закоиу иа увиђај je морао ивлавити 
иретседиик рпштине да констатује аостојанЈв дела, 
али no HODOM не, те je тако реферат чувара државних 
шума потиуп доказ n o 11остојап>у кривичног дела 
no кривичној одговорности оптуженога^ и тај сељак, 
којп mije mi куснуо mi лнзиуо, буде осу^ен na нс- 
лику казиу и лишеи.е слободе, ј(;р mije признао дело, 
a mije га призпао зато што га mije mi учшшо, као 
п  на иелику поичапу казиу. 

Истина je, да ce ])ефеЈ)ат државних шума можо • 
доказати свим докавним средствима, али то до оада 
mije скбро нико успео да ббави. 

Дешана ce врло често да сељак отсечо дрво у 
enojoj властитој iLiimi и потера fa дрва на павар 
])ади иродаје и, наравно, иошто зиа да je то његова 
enojima п ne крије ca од чувара државних шума, 
али пЈ)ед сам улаз у варош, jej) ту шумари и саче- 
кују лица која немају објапе, буде ухваћен, одувЛе 
Му ce п Д])ио п стока па којој je терао та дрва као 
и алат са којиМ'је секао та дрва, оптужи ce суду, 
na иошто je реферат аувара државнпх вдума иотиун 
доказ, on буде осуђен па огромну иовчаиу кавну n 
заткор. 

I'lMa крајепа паше отаџбипе, где још нису пзпр- 
ineiui jtaiupampiejha државних шума, то со ие впб 
шта je држашш, п шта je прииатио. Сад вамислит*. 
у каиврј су спгуацији та села, која живе усред ила- 
иипе, и ие смеју без дрзволе да иаиеру дрпа mi за 
сввју домаћу потребу нити пак за продају .' Moj пз- 
6oj)mi Срев кавадарски има таквих око 20 села која 
су потиуио у илаииии. И сад тај сељак ne сме mi 
своју стоку да истера нигде ив села, јер je државнр 
одмах до самог ссла, већ je принуђен да стоку кри- 
jvliit тера ван села и акр буде ухваћен од стране 
шумбких органа on буде кажњаван na ватвор n 
новчану глобу. Одмах послерата, Мшгастар шума n 
рудника добпја сваке годппе једаи кредит од no ио- 
колпко милиона динара за равграничвн>в државних 
шума алп, као што впдпмо, mi до данао нпсу рав- 
граничене те' државне шуме. Л шта je овом увррк, 
неповнато je. 

Дакло, ко чиип шумске кривице ? Само свљак. 
Зашто их 4inin ? Или ii3 прев.елике нужде или му 
ce натоваре пеправедио лажнши рефераташа чувара 
државних шума. Има ли какав лек да му ce no- 
Moriie, да му ce олакша живот, и да му ce нвправда 
отклони? Има. Koju je то лек.' Услоиио помило- 
паи.е које ce овпм закопским мројектом првдвиђа, 
a то вначи: тебе, сељаче, држава ва кривице које cu 
учинио из велике нужде у државник! тумама, у 
шумама крајшшшх имовних општина nm u у он- 
iuTiiiicKUM пли сеоскш шумама или си осуђен због 

iri 
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.iiavKiiiix рефе])ата држашшх органа, oii]iamTa све 
казпе које су miipuiciie a и ono којо су у току, a 
иочшшо си пх до 15 фебруара oue годипе, no с тим, 
да у року од јодно године не учинши попу шумоку 
кривицу, ииачо licm платити п за стару И ва иопу 
кривицу. 

Ово je потребнр да сваки у своме среву објасни 
шта je то усдовно помидовањв, да но би сељаци 
веровали, да су онп ва до (:ада учињене Kj)iiiumo- 
бевусловно помиловани, беа обзира, да ли lio учинити 
нову кривицу плн пс 

^Колпко je до сада иута иаш сољак кажп.еп п 
колпко je пута до сада платио ва шумску кривицу 
оваке врсте, он би имао право да ва педесет година 
увима дрва i^i државне шуме a да ништа за то ne 
плаћа^ jop je то, као што рекох,  унапред платио. 

Овај ваконски пројвкат претрпео je у Одбору 
иеко ивмене и допуне. 

Ilpitofiimni 11])ојекат предвиђао je само кривице 
учињене у државним шумама и шумама имовних 
крајшпких општина, a Одбор je додао да важи и 
na кривице учињене у шумама самоуправних теда. 
Даље ее onaj ваконски пројекат протеже n на кри- 
iniuo које су иод истрагом и на опрашташе кавна 
лпшел.а слободе, u да услов буде: да оптужени ne 
јчини шумску кривицу :за годину дана, a ue дпе 
године како je ирпобптпо било предв^ено. 

Дакле, папрод изнете чиљенице очпто докавују 
да je пеоиходпо потребно применити прмиловање 
овако како je предвиђено у опом ваконском про- 
јекту, те бп na тај иачии у ono тешко премо пашег 
и оиако напаћеног и сирбмашног сел>ака раствре- 
тплп ових тешких казии n новчаних глоби. У uivio 
групе и партије југословенеке радпкалие еељачке 
демократије, ja ћу гласати за onaj  предлог закона. 

Претседник Др. Коста Кумапуди: Запршеп je 
претрес закопског предлога o' одлагању нзвршеша 
и оп])оштају попчаппх казии п отштете no шумским 
крипицама.ГласаЈхе се најпре у пачелу. Гласаи.е je 
поименично. Ona го(Ч10да на])одни посланици која 
примају onaj ваконски продлог гласаћб за, a она го 
спода која ие примају гласаће против. 

Сгкретар Др. Драгољуб Јопромопић ирозпва ио- 
сланике да гласају п onu су гласалп опако: 

Лпрамоппћ Бранко — ва 
Al^iili Лите r— отсутан 
Лксеитијеипћ Александар       ва 
ЛлекспК Коста — за 
Ajiiuiouiili IUaliiip — отсутаи 
Анђелиновић Гргур Будислав Др.    - отсутан 
Aimli Muha Др. — отсутан 
Антонијевић Душан — ва 
Лнтуиовик .locim — за 
А])ап1)елои1111 Jonau — за 
Ауер Људевит Др. — ва 
Бабамовић .Тордап — ва 
]]ал,и11 Салих — отоутап 
Бањац Љубомп}) — отсутан 
БареЉ Бранко Др. — ртсутан 
Барле Јанко —■ за 
Баишић Јозо — отсутаи 
V.ivmh Стјеиап Др. —- отсутан 
Бенко Јоспи — ва 
Бепгарбвић Димитрије Р. — ва 
иогдапопиК Исо -- за 
Божић Милан — за 
Борисављевиђ Страхш&а — ва 

ва 
ва 
ва 

отсутан 
ва 

ва      i 

ва 
- отсутан 

отсутан 
ва 
за 

Брушија Радослап — за 
Будшшш Степап — ва 
Буквић Александар -    ва 
Буновић Мплан - - за 
Ваљапоц Стјвпан -- ва 
Варда   Север — ртсутан 
Hacii.ir.emili Ствван Др.        отсутан 
Величкопић Миладшг — за 
Вељковиђ Вељкр       отеутап 
Видаковић Витрмир       отсутан 
Bujiiili Jenia JI,]). -    ва 
Видовић Богдан Др. 
Bojuuoniiii  Jonau В. - 
Вошњак Богумид Др. 
Вујић Димитрије В. - 
Вукићевић Богић Д]|. 
Гавранчић Отои Др. 
Гаврилови!! Ото       за 
Гајшек Карло - - отсутан 
Главички Божидар       зб 
Господиетпћ (l)jiaii.o -    ва 
Грајић  I lepo    - за 
Грба Милован Др.       за 
1^161111 Емилијан       ва 
Грђии Васиљ -    отеутап 
l1])y6aiioniili  Милан 
Грубер Фрањо Др. 
Давидовић  BUTOMup 
Дапилопи!! VK'UHKO 
Деметровић Јурај - 
Дортшт!! Ђулага-- - отсутан 
Димитријевић Мита       за 
Димитрше Хаџи-Тодор — ва 
Добропић Милаи G. - - за 
Добропољац Милан Ј. - - ртсутан 
Допезенски Јован G. — за 
Додић Александар-Така — за 
Дошеи Мнрко Др. — за 
Драговии Милош П. — за 
Дрљача Браико      отсутан 
Дрмел, Алојзиј — отоутаи 
Дубокови!! Јурај - - отсутаи 
Дунђерски Гедеои Др. — отсутаи 
Ђокић Put то — за 
Ђорђевнћ Владимир — за 
Ђурић Михаило - - отсутан 
Блегрвић Иво Др. — ртсутан 
Живановић Mujiau -   ва 
Живанчевић Михаило -    ва 
Живковиђ Нвгосим Др. — отсутан 
Живковиђ Пвтар Р. -    за 
Живојиновић Душан М. -    ва 
3axa])uli Чедомир -    ва 
Зсљкопик BouiKo — за 
ЗемљиЈ! Јакоб — за 
Ивандекић — Ивковић Мирко Др. 
Иванишевић Петар -   ва 
ИиаичепиК Душаи — за 
McaKonuli Милипоје Ђ.        ва 
Исаковић Мито — за 
JauKoniik Велиза}) Др.       ва 
Jen])OMonuli Драгољуб Др.        ва 
JenTiili Животије —- за 
JenTuli Мплутшг Ал. — за 
JciiTuh ЈМнхаило Р. — за 
JenTuli 1'адопаи — за 
Јелић Милупш — отсутан 
Јеличић Божа Ц. — з^ 

за 
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-   OTlVTHH 

na 

ОТСЈ Tilll 

Ka])Jio — oTCjTJiii 

JO])(!.MII1I  /luiiiojim — ;!a 
JopoMul. Тоде Д|). -    sa 
Јован Андрија    - отсутан 
Јовановић Ллександар - - ва 
JOIUUIOUHII Ђока — отсутан 
JoDiiiioimli  .Tona -    отоутан 
Јовичић Добросав    - ла 
IVa.iiili Хусеин    - отсутан 
K'aJMaKoimli Омер        от<Јутан 
lui.iaMiiTujoniili Михаило l'. 
Кандић J.oiniina Iv. — mi 
Катић Милош      за 
I'.iliaiicim Стотш    - отсутан 
Kenio.r.einili  Никола Д]>. 
Клинц Антон — за 
Kiio/Komili Лои])о        за 
Кнежевић Стјеио Др. - 
Копач Анте Љ. -    ва 
Kona'icimli Драгутин 
Кожуљ Марко Др.        ;ia 
T^ijiii, Драгутин Др.    - ва 
Комав A.iuiin — от.утаи 
Костић Драгутин Дј). - - pa 
KocTiili Милорад J. Д]). -    1за 
Краљевић Драган Др. - - уа 
Крамер Албврт Др.       sa 
Крафт Стеван Дјр. - - ртсутан 
Крејчи Антон    - аа 
Крстановиђ Ристо       за 
Крстић Владими])       ва 
Крстић Милутин       ва 
Крстић Михаило В. ^    ва 
Ivpcnili Симо — аа 
Кувмановић Лавар К. -- за 
Кујунпић Aiij(])iija K. -- за 
Кујунџић Богољуб К. — отсутаи 
Кумануди Коста Др.    - (првтседава) 
КунтарЛ Лито Д]). — ва 
Куњапгаћ Јоахим       отсутан 
Куртовић Војко -   ва 
KypToimli  Шукрија отсутаи 
•lla3a])0inili Милопаи М.    - от.утаи 
•'laoajjonuli Тодор Д]). -- отсутаи 
Лаваревић Теодосије К.    - отсутан 
Лаварев^ Фнлип С. Др.    - за 
Леушић Ђуро Д1>. 
Лисавађ АТдадоп Др. 
Лончаревић Иван Д]). 
Лончар Стаико -   ва 
Лукић Живан Др. 
Макар Дако — за 
Максимовић Божидар Vl>.       ва 
Максимовић (Ттјепан — ва 
Маланчец Иладо Др. -    ва 
Маринковић Војислав Д]). - - отсутан 
iMa])jau Т>у])о       отсутан 
Марјанац Симо   - ва 
Маркић Фрањо — за 
Марковић Миленко Др.       ва 
■MapKoimii Милорад II. — ва 
Марковић Иикода -   ва 
MapKoiml.  Петар К. — ^а 
Мастровић Лнто <l>.     - отсутаи 
Матица Иапао — ва 
•MaTiili Ђока II.    - за 
Мацековић Матија — отсутан 
^lamnli Марко — ;ta 
Мотнкош Милан Др. 

ва 
:ta 

- ва 

ва 

Miijiih Милан Т).   — ва 
Милетић Вјекослав Д]).    - отсутан 
Милетп!! Владислаи - - отгутаи 
Милошевкћ Гавро      ва 
lUiuiomoimli Младсн II.     - за 
Милутиновић Милиико I*.       ва 
МилутипоппК Милорад '1">.       ва 
Мисирл^ Јовав 'l'.       ва 
.\hiT])()iiiili Јован I*.    - ва 
MuxaiL4ouiili Il.inja II.    - :за 
Мпхајлопн!! Светисдав Д]).       ua 
Moxo])]ih Иван - - отоутан 
Мравље Милан    - ва 
МулалиК Мустафа Л. -    отсутан 
Иајдофо]) Mu ко Л. — отсутан 
Недељковић Урош II.       ва 
IhrKiih Никола Д]'. -    ва 
Ншшћ Фодор Др.       ва 
Никодијевић Аранђел Д. -    ва 
Ппколп!! Бранко Др.      ва 
IhiiiKOimii 'IpnnivO — отсутан 
llyuli Петар Др. -    отсутан 
Њамцул Раико Др.       отсутан 
Обрадовић Алекса Ј. — ртсутан 
Остојић Ђуро Др.        отсутаи 
Ианлич Ллојииј — отгутаи 
Палачек Hitan Др. — ва 
Парабућски Ђорђе      ва 
I lapauoc Lllimju) (|). за 
Иахсриик Фрањо -    ва 
llarpnornli Љуба -    ва 
llcjmli Матеј Д]". — за 
lltjjmli Мпллпоје Ђ.        8а 
Пбрић   lliimai Д]).        за 
Перко Драгутин И     - отсутан 
HoTKOimli Мнлап — ва 
Пстоаар Jlonpo - - ва 
llcTpii'iuli Живко Др.    - отсутан 
IIcTpoinili Марко — ва 
IIciuiili Милутин       ва 
Пипко Људепит Др.        зв 
llmuTc.uiili Славко A. Др.       ва 
Погачник Виктор       отсутан 
lloiioiiiili Димитрије Он.       ва 
Ilonomili Добривоје Гер. Д]) -    ва 
llonomili Душан     ■ за 
Ilonomili Јефтимијв — ва 
Поповић Коста Др. — ва 
lloiioiniK Милаи В. — отсутан 
rioiiomili Милан Др.       ва 
lloiioiniii Систпслап Д]). — ва 
Нрал.ак Исдсл.ко — ва 
11])ока Нпко.ча        аа 
Прекоршек Ивав       ва 
Ирииции Јово    - ва 
11])ша Шпме Д]). — отсутан 
Пустослемшек Расто -    ва 

•Пуцсљ Iliiau J. — sa 
Радивојевић Лавар Jb. — ва 
Радић Иван   - отсутан 
Радовнћ Саво Др. -- за 
РадоЈМ!!! Милан       ва 
Pa;(oii.iili Мтћан — ва 

. Рајић Toma Дј). — ва 
Рако Јаико Др. — отсутан 
Рапе Стапе Д]).  — за 
Рорбахер Јулпјап Др. — за 
Caimli 7\.])aiiljeji — ва 

13* 
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Caiuili Сава I!.    - uu 
Савковић Илија    - отсутан 
Сапто r;iit])() Др.        ва 
Сарачеввђ Раденкс   - отсутан 
CcKVJiiili  Милаи Др.        sa 
Селић Јоца М.       отсутаж 
Селмановић Алија       отсутан 
(luMuli Мид()])Ј1Д    - за 
СтшопиК Александар М.       за 
Смиљани}] Тома Др- - - отсутан 
CoKiili Милоје М. -    ва 
Соколовиђ  Иикола - - ва 
Спасовић Вукашин -    ва 
('.iiaxuli Нладо -    за 
Спиндлер Вјекослва    - отсутаи 
CniiiiMiili Вјекослав       отсутан 
Сршкић Милан Др. -    ва 
Стажић Јосии — за 
OraJKOinili  Цикола — за 
Станић Андра    - ва 
Станишић Владимир Др. -    ва 
Станојеввћ Драгомир М. -    ва 
('.Taiiojeimli ЛЈплутпп — отсутан 
Стовановиђ Живојин Ар.       ва 
Стевановић Милан — ва. 
Степанов Миливој — ртсутан 
('.Toiiaiiomili  Милан Р. — за 
Стефановић Игв>ат — ва 
('.Tiijuli Милан Д]). -    ва 
Стојадиновић Милосав Др.       вћ 
CTOJKOBIIII Мплаи г1л. Ј\]к — отсутан 
C/i'oimili Стаменко -;- ва 
Стревовић Крста   - отсутан 
Суботић  Пикола Др. — отсутан 
Тадић Глигорије Др. -    ва 
ТеодоровиЈј Војислав    - за 
Tojiiil.   Мги.ат i\I. Др. — отсутам 
To.Miili Јакоб —  ва 
Тонић Тодор Р. - - за 
Топалоии!)   Mn.iaii    - иа 
Торомановић Хасан — отсЈутап 
Трбић Василије -    ва 
,Г||Г)()ј(!тг1| Урош Др.       ва 
Трифудовић ЈБубиша - - ва 
Тркуља Станко -    за 
'IpiiKiimili Ставра IV.       ва 
'luipnli Ђорђе       ва 
Ћирић Стеван       ва 
IIVKOHIIII Милан       ва 
Navnoiuili Никола'      ва 
Урек lliian        отсутан 
>.'|)()iii(Miiili МиЈжо Пл.       ва 
Урукало Сергије       отсутан 
Фиданчевић Тома Др. — ва 
(|)ii3ii|> Виктор - - отсутан 
Фбтирић Л])('а - - за 
Хајдшвак Антон       ва 
Ханжвк Лавослав Д)). -    ва 
Хасанбегови}; Авдо Др. — бтсутан 
Хођера Сввтислав I?.       за 
Хрибар Никола -    ва 
Христић Бо])а -- отсутап 
Цемовић Фнлии — sa 
Церср Лнтоп -    отсутан 
Hini.vmeunli Методије -    ва 
4o]»6iili Бранко — ва 
Чохаџић Хавим — бтсутан 
lllajiKOBiili Тихоми!) — аа 

llleaTomil. Ђуро  l'.        ва 
lllcra Фердо       ва 
IIUviMiili ^patids M. -    ва 
lll(;ii(;|i(ii! (liaiiKo Др.        ва 
ШиГхмтк Станко Д]>.       ва 
llhr.i.oi'omil. Владимир       ва 
llht(j)Ta]i Огоиап - - за 
Шнајдер Фраљо — за 
Шуменковић Илија Др.       отсутан 
ШурМаи Ђуро Др.    - за 

(I [ослв iviacaii.a) 
Прстседник Др. Коста КумАпуди: Ивволите 

чути ревултат гласаЈва: Гласало јо свега 215 посла- 
пика, и сви су г ara u за, npovia томе рвај бакон- 
ски предлог примљен je у начолу једногласно. Пре- 
лазимо на гласање у појединостима. Гласаће če се- 
двњем и устајањвм. Ивволите чути § I. 

Иавестилац Mn.i. Соввћ: прочита § l. 
Прешседник Др. Коста Кумииудг.: Ko je од го- 

споде посланика противан овоке ваконском чланку 
пека пзволп устати. (Сви седе). Сви сед^, објављујвМ 
да je § 1 аримљен. Пзполито Чуги § 2. 

Извсстп.тц Милојо Совгћ п] o irra § 2 no пред- 
логу Одбора. 

Еретссдти; Др. Коста КЈМвнуди: Ko je од г.г. 
народних посланика против прочитаног параграфа 
пока ивволи устати. •(Сви седв). ОбјавЉујем да je 
s 2 примљен јвдногласно. 

Ивволите чути !? 3. 
Пзвсстилау Mii.iojc Сов^ћ прочита § •' «о пред- 

novy Одбора. 
Претсебник Др. Коста Кумапуди: Ko .je; од г.г. 

народних посланика против прочитаног парагра+а 
нека ивволи устати; (Сви седо). Објављујем да je 
прочитани параграф примљен Јвдногласно. 

Ивволцте чути § 4. 
Пзвестилац Милоје CoKFh прочита § '' цо пред- 

логу Одбора. 
Прегпседник Др. Коста Кумиидп: Ko je од г.г. 

иародних посланика против иррчитанрг парајграфа 
нека наволи устати. (Сви седе). Параграф 5 пршлљен 
je једногласнб. 

Пиволитс чути § 5. 
Известилаи, Милоје Сокић прочита § 5 no пред- 

логу Одбора. 
Претседник^, Коста Кумапуди: Ko je против 

прочитаиог маткирафа иека нвволп устати. (Свм седе). 
Објављујем да je прочитани параграф Јвдногласно 
ii])iiMJi.en. 

Ирслаинмо сад на гласаше коначно, у целшш, 
ва овај ваконски предлог. Гла^аше се вриш na исти 
начин као ii гласање у начелу. 

Секретар Др. Дрггољуб Јовромовић врши аро- 
зпвку поолаиика и omi ćy ^лаСали овако: 

Аврамовић Бранко    - ва 
Al;iili Анте    - отсутан 
V-KceHTHJeBuli Александар       ва 
Алексић Коста       ва 
Алиловић  Шаћир — отсутаи 
Анђелиновиђ Pprjjp Вудислав   Др.        ртсутан 
Ainili Мића Д]). — отсутан 
Антоннјевић Душап — за 
Антуновић Јосип — ва 
Аранђелови!! Јрвав       ва 
Лус]) ЈВудевит Др. ■     ва 
BaGaMOBiiii Јо])даи — ва 
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Баљић Са.шх отсутан 
l>aii>au Ј1>уГ)ом11|) -     ла 
Бараћ Бранко Др. -    от<}утан 
Барле Јанко      ва 
Батинић  .Tono        отсутаи 
r>a4itli Стјепаи Дј). -    отсупш 
Бенко Јосип       за 
Бепшрови!] Димитрије l'. -    ва 
l>nr;ianoinili   Ilco        за 
IMIVLIIII  Мп.чаи        8а 
Борисављевић Страхиц>а'      за 
Брушија Радослав       ва 
Будшшга Стеаан       Bja 
Буквић Александар       отсутан 
Буновић  Mii.iau        :ta 
Ваљавец Стјепан       ва 
Варда Север — от.упт 
Васиљевиђ С.тоиап Др.       отсута^ 
Hojiii'iKoimti Миладии        :ta 
Вељковић Вед>к6 -    отсутан 
Видаковић В.итомир       (цтсутан 
Видић Joma Др. — ва 
Пидопић Богдни Д().        ва 
Војиновић Јован !5. — ва 
Итпп.ак-  Uoi'VMii.'i  Д]).  -     ва 
Hvjiili Димитрије l{.       ртсутан 
Вукићевић  Horiili Д]). -    na 
Гавранчић Ото Др, - за 
raiipii.ioniili Ото        ва 
Гајшек Карло — отоутан 
Главички Гхт.плар       ва 
l'iHiK^inrriil,  (hjiaii.o        ;ia 

Граји1ј Перо      ва 
Грба  Милоиаи Д]). — за 
rjiGuii Бмилијан       ва 
Грђх^ Васиљ       отсутан 
Ррубанов^] Милап -    аа 
Грубер Фрањо Др. — отсутан 
Давидов^ Витомир        отсутаи 
Даниловић Шивко -   ва 
ДомстјјопиК Јурај        88 ' 
Дервишић 'l.'iNMaia       отс; тан 
Дивштријевиђ Mina       ва 
Ди.митЈјцјепи!!  Хаџи-Тодор -    ва 
Допроии!!  Милаи ('.. ва 
Добровољац Милам   Ј.  — отсутаи   ■ 
Довевенски Јоиап ('-.       :ta 
Дпди!! АлвЈкцандеф-Така      ;)а 
Дошев Мирко Д]>. -    ва 
Драговић Милош II.       ва 
Дрљача Бранко       ртсутаџ 
Дђмељ Ллојппј        отсутап 
Дубоковић Јурај       ()Т( утап 
Дунђерски Гвдеом }\у. — ртбутан 
'I.HiKiiii Рпсто -    за 
Ђорђевић Владимир -    ва 
'l">y])iili Михаило -    отсутаи 
I'..iiM'omili Иво Др.        итсутаи 
Живановцћ Милан       за 
VluniaiiMiMuili  Михаило        аа 
Живковпћ IhMdciiM Др. — отсутан 
'IIUIHKIIIIMII Петар Р.       ва 
''luiiKpjiiiioniiii Душан M. — ua 
Захарић Чедомир       ва 
Заљковић Бошкр — ва 
Зомљић ЈакоП — 88 
Чиаидеки!! - - lliiuouiili Мијчјо Др. — ua 
lluaiuiuienuli  Петар — 8.8 

oTcvran 

Иванчевић Душав       ва 
Исаковић Мплиаојс! Ђ.       ва 
Исакрвић Мито -    ва 
.TaiiHoimii   Вслпаар Д|>.        ВВ 
Јевремовић Драгрљуб Др. -    ва 
Jeirnili  /liiiiKiriijc        88 
JonTiili  Милутин   Лл.        ва 
Јевтић Михаилр l'.       ва 
.IOUTIIII   Радоиап        аа 
.Ir.mli Милутин       ва 
Јеличић Бржа  Ц.       ва 
,I(;|)(

V
MIIII Жнвојин       ва 

Jt!|i(!Miili Трдв Д1>.       ва 
Јоваи Андрија   рхсутан 
Јовановић Алсксаида])       ва 
JoiKuioniili Ђрка       88 
Joiiaiiuinili  .Idua        отсутан 
Joiui'iirli Дрбррсав       ва 
Kajuili Хусеин    - ртсутан 
Кајмаковић Ouep       ртсутан 
Каламатијсви!.  .Михам.ш  l'.        итсутам 
Кандић .lomiiiia l\.       ва 
IVaTiili Милош — ва 
Каћаноки Стеван      ва 
licmc.i.oinili Пикола Др.       ва 
1» umu АнтРН        аа 
Кнежевић Ловрр      вв 
I\IIC<K4!HIIII Стјепо Д]).       отрутан 
Јчонач Лито .'h.        ва 
Ковачевић Драгутин       (^арло 
Кожуљ Маркр Др.       аа 
Kojnli Д11агут11и Др.        аа 
Комак Албии — отсутаи 
]\O('TII1I Драгухш Д]). — ва 
iunTiili  Мнлорад Ј. Др.        88 
Краљевић Драган Др.      ва 
li]iaM<'|i  Алпсјгг Д]).        88 

Крафт Стеван Др. - - аа 
Крејчн Антрн -    аа 
l\])('TaH(iiiiili PncTO        ва 
Kpi Tuli Владимир       ;>а 
li'pcTiili  Милутии   — аа 
Itpcniii  Михаи.к) B. —  aa 
lv|)( Tiili Симо        aa 
Кувмановић Лавар l^". 
Кујунџић  АпдЈигја   K. 
Кујунџић  Бргољуб  li'. 
Ку.мапуди Коста Д]). 
liVJiTapuli vViiTc Др. 
Kvii.aiimli  Јоахим -     ртсутан 
КурТРВИћ   Нојко -      88 
Куртбвић  Шукрија       отсутаи 
/laaapcniili   Милоааи  М.        88 
ЛааарепиК '1"()дор Др.        отгутаи 
Лаваревић 'Геидосијо I«.       отсухан 
.4aaav<Hiiili  Фплии С. Др.    - aa 
Леушић Ђуро Д]!.       ва 
Лисанац Младев Др.        aa 
. Imi'iapi'iiuli  Пиаи Др. -     aa 
Лрнчар OraiiKO        88 
.IvKiiii  Живан Д]!. -     aa 
Макар Дакр      ва 
Максимрвић Божидар      ва 
Макоимовић Стјепан -   aa 
N'a.iaii'KMi, ВлаДО Д]".        aa 
MapiiiiKuimli Војиолав Др. -- РЈРсутан 
Марјан Ђурр       отсутаи 
Марјавац Симо — aa 

aa 
aa 
aa 

(претседава 
за 
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иа 

ва 

Маркић Фрањо — ва 
Марковић Миленко Д]). 
Марковић Милорад II. 
Марковић Никола -    ва 
Марковић Петар К:       ва 
Мастровиђ Анте Ф.       отсутан 
Матица Павао      ва 
MaTirli Ђока li. — sa 
MunoKomili Матија    - отсутан 
Mamirli Марко      ва 
MoTiiKoin Mu.nm Др.        за 
MuJTili Милан Ђ. " - ва 
Mii.'ioTiili Вјекослав Д]). -    отсутан 
Милетић Владислав       отсутан 
Милошевић Гавро       ва 

■Милошевић Младен II. 
Милутиновић Мшпшко P 
Милутиновић Милорад Ђ 
Мисирлић Јован Т. — ва 
MiiTpdiuiii  Јоиаи Р.        ва 
Михаиловнћ Нлпја II.       ва 
Михајлови}] Светислав Др. -    ва 
.\!oxo]mli  llnau — отсутан 
МјјаилЈО Милан    - за 
Мудалић Мустафа Л.       отсутан 
Иајдофер Мирко     - отсутап 
Недељковић Урош II.       ва 
IliiKiili Никола Др.       за 
IhiKiili Федор Д]). -    ва 
Ншсодијевић Лраиђол Д.    - за 
ИпколпК Бр'анко Др. -    ва 
IliiiiKOHuli 'ipiuiKO        отсутаи 
llviil. Петар Д)).    - отсутан 
Њамцул Ранко Др. -    отсутан 
Обрадовић Алекса Ј.       отсутан 
Обтојић гБу])о Др. — ва 
I [авлич Алојвиј       отоутан 
Палечек Иван Др. -    ;ia 
Парабућски Ђорђе       ва 
Паранос Шпиро Ф.       ва 
Пахерник ФранЈО      ва 
I laTjUKii'iili Љуба — за 
llcjml.  Матој Др.  -    ва 
Ilc])uli Миливоје '].'>.       ва 
licpnli  IhiiiKo Д]).       ва 
Појжо ДрагутЈш В.       отсутан 
llcTKumili  Милан -- за 
Петовар Ловро       ва 
HoTpiiMiili Живко Др. 
lloTpuiiuli Марко     - >гл 
llcmiili   Mn.ivTim        ва 
Пивко Људевит Др. 
I liiuiTO-iirli Славко Л 
Погачник Виктор 
lloiiomili  ДимЈггрпјс On. 
I loiioimli Добривоје 
lioiioiiiiii Душан — 
lloiioiiiili Јефтимије 
iloKOimli  Крста Д]'. 
lldiiuiuili Милан В. 
Поповић .Mii.ian Др. - 
lloiioiiiili Светислав Др 
I [раљак 11одељко -    ^u 
I [река II икола — ва 
Прекоршек Иван -    за 
I [ринцип Јово — за 
Нрша IIFIIMC Др. -- отсутан 
Пустослемшек Расто — оа 

отсутан 

отсутан 
Др. ва 
отсут&и 

Гер. Др. - 
ва 

ва 
— ва 

отсутан 
ва 
— ва 

;ia 

Иуцол. Ииаи J. — за 
Радивојевић Лавар Љ. —- na 
Pa/(irli llnaii -- отсутан 
Радовић Саво Др. - - ва 
Радов>ић Милан — ва 
Радоњиђ Миљан — ва 
Pajnli Toma Др.  -    за 
Рако Јанко Др. -- отсутан 
Рапе Стане Др.    - ва 
Рорбахер Јудпјап Др. -    ва 
Caimli Аранђел       ва 
(".aiuiii Саиа В. — 8а 
CanKoinili Илија    - отсутан 
Санто Гавро Др.       ва 
Capa'ionuli  Радеико  — отсутаи 
Секулић Милан Др.    - ва 
Ccwuih Јоца М. -- отсутаи 
Ccnuiaiionnli Алија -- отсутан 
CIIM,!!!! Милорад — ва 
Симовић Алвксандар М.       ва 
Смиљанић Тома Др.       отсутан 
C.oKiili Милоје М.       ва 
CoKOJioimli Никола — ва 
Спасовић Вукашин -    ва 
Cnaxii}i Владо — sa 
(лпшдлор  Нјекослап -— отсутаи 
Спинчић Вјекослав -- отоутан 
Срппшћ Милан Др. -    ва 
Стажић Jocim       за * 
Стајковић Пикола       ва 
Стаиић Андра - - за 
CTaiimimli Владимир Др.       ва 
Станојевић Д])агомир М. - - sa 
Станојевић INIIIJIVTIIII - - отсутан 
CTCuaiioiuili Живојин A]). — за 
Стевановић Милан — ва 
Степанов Милпиојс — отсутан 
Степановић Милан Р.       ва 
Стефановић Игн>ат —- ва 
C/rnjiili Милан Др. — за 
јСтојадиновић Милооав Д]). — за 
Стојконпћ JMiMt'iu Ђ. Др. — от утаи 
Стопигћ Стамопко -    за 
Стрезовић Крста — отсутан 
CyuoTuli Пикола Др. — отсутаи 
Тади^ Глигорије Др. -    ва 
Теодоровић Војислав      ва 
Tojmli Игњат М. Др.— отсЈтан 
ToMiili ЈакоП — за 
'roiinli Тодор Р. -     j a 
Топаловић Милан -    ва 

отсутан 

за 
sa 

ва 

Торомановиђ Хасан 
Tpfmli Василпје   - ва 
'IpGojeuiili  Уропг Д]). 
Трпфуиови^ Љубиша 
'1'ркуља Стаико - - за 
Трпковић Ставра К. - 
Ћирић Ђо|)1јо - - за 
Ћирић Стснан — ва 
Ћуковић Милан --- ва 
УвЈновић  Пикола — за 
Урек Пиаи —■ отсутаи 
y])oiiioiii[!i IMII])KO Ил. -    ва 
Урукало Сергије    - отсутаи 
Фиданчевић Тома Др. — за 
Фивир Виктор — отсутан 
Фотирић А])('а — за 
Хајдиаак Антон — за 
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Хаижок Лавослав Др. — ва 
Xa(;auoeromili Авдо Др. - - отсутан 
Хрибар Пикола — ва 
-XI»IICTIIII Бора    - отсутаи 
Цемовић <I>II,IIIIII — за 
Церер Аптон -- отсутап 
Ципушевиђ Методије — ва 
Чррбић Бранко - - за 
ll()xai,iiili Хавим — отсутаи 
Шарковиђ Тихомир — ва 
Шеатовић Ђуро Р.      ва 
Шега <1>е|)до — за 
IIIcji.Muli Драгић М. -    ва 
Шећеров (IjiauKo Др.       ва 
Шибеник Станко Др.       ва 
Шиљеговић Вдадимир    - ва 
Шифтар Стеван — за 
Шнајдер Фран»6 — ва 
Шуменковић Илија Д]). — отсутан 
lll.vpMiiii Ђуро Др.       аа 

(после   гласања) 
Претседник   }[-\)   Коста  Куиануди:    Ивволите 

•ivin ревултат гласата. Гласало јо у свему 220 на- 
родних посланика, те je тако оаај ваконски предлог 
аримљеа у целини једногласно, иошто су сип IMU 
сали ,,30". 

Иа основу чл. 64 Устава onaj ваконски оредлог, 
који je примл.еп п коначно и Народној скугаптшш, 
упутиће се на рад Сенату. 

Пристаје ли Народна скупштина да дапаши.и 
састанак вакључшкф? (Гласови:   Пристаје). 

Kao дпевии ред за паредну седницу скупштин- 
ску предлажем наставак даиапт.сг дневног ])еда. 
Ири.ма ли Народна скупштина овај предлог дпевиог 
])ej:.a' (Гласови: Прима). Иошто гаСкупштина прима, 
даиашњу седницу вакључујем, a наредну вака- 
вујем оутра, у 9 часова ii]»e подне, са двевним pe- 
дом, који сам мало ii| е саопштио. Дапапш.и оасванак 
je вакључен. 

(Седница jt; вакључена у   12 часова). 




