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11АРОДЛ  Др. ДРАГЛИ КРАЉЕВИЋ. 

Почетак у 9,45 часова пре подне 

САД I'VI.A .1: 
lipe дневпог реда: 

1. IIiiTaii>o   записпика    прошлог састанна. 
2. Саопштење   извештаја    Вврификационог    одбора   o 

ЈОласку  ва  народног  посланика  Отмара   Ресели,  трговца 
'' Бачке Паланнв, на иесто др, Гедеона Дупђерског. 

■!. Отсуства народних  послапика. 
4. Молбв и жалбе. 
5. Разпа  акта. 

Двовпи ред: 
Претрес   извештаја   ОдПора   :ia    ироумаиаи.е   прпдлога 

'";"иа   (]   поморско   трговачким   академијама. 
~. ГГретрвсизвештаја Имуиитетпог Одборао захтевуМи- 

'Тра Правде за продужеље  кривичног поступка  против 
ј?Родних   посланика   Душана   ЖииојшижиКа,  Др. Vlumaiia 

"чића   и Др. Анте Кунтарића. 
, Говорпици: Иввестилац Одбора др. Милан Ствјић (два 
U^Ji Министар трговине и индустрије др. Алберт Крамер, 
'ii'i '■'.v!111 Шурмин,др, ФилипЛазаревић,др. Grajeno пнеже- 
|[   ' Драгутип llcpi;o, Мирко  N'poiiicmiK  (два муча), Трип.КО 
^■"'"'"цц!!, ЈМихајло  l\pfiiili, др, Лавослав Хавжек,  Врјко 
Уртовић, Иги.ат Толш! и др. Владимир Ставишић. 

t    Лретседник Др. Коста Кумапуди: Отварам X 
J1('Aoiiini   састанак   Народне   скупштине.   Ивволите 

■ 'ч записник прошле седнице. 
Секретар Ai/rc Коиач чита ваписник   1\ редов- 

г састанка. 

Претссдпик Др. Коста Кумипудп: IIM;I ли ко 
од г.г. народних посланика да учтши приметбу )i:i 
aaiiuciniK ирошле (('дпчцс.' (Иома). Пошто нема 
примедаба, вадгасник ,јо примљен. 

llpc.l.CtllMo   llil  i ,i(iMlllTi'il,;i..   ИзВОЛИТе   'IVTIl   ивве- 
штај Верификационог одбора. 

Секрвтар  Аптс Ковач   чити:   „ВерификациоШ! 
одоор иодпосп Скупштиии im pcinoii.t! спој ткинзштај 
o доласку г. Отмара Ресели-а, трговца иа Пнчко 
Паланке, ва народног посланика, иа место г. др, 
Годооиа Дунђерског, који \(\ поднео рставку. 

Претседник Др. Коета Кумапуди: Овај ће со 
иавештај штампати и равдати г.г. вародним посла- 
ницима и ставити na дневни ред кад Народна скуп- 
штина Пудо одлучила. 

Цуполите   чути   отсуства народиих   иослаипка. 
Секретар Антс Ковач чита: 
Милан Стевановић, народни посланик, — молп 

ва осуство до 22 фебруара тск. године, вбог болеоти; 
Др. Бранко Hapuli, илродии иослиипк, моли ва 8 
даиа осуства; Дако Макар, народни посланик, 
молп за осуство од 17 до 24 (||еГ)руара пчг. год., вбог 
болссти; Драгутин Ковачевић, народни посланик 
и ПОТПретседШШ Народно скутитти^, паисчпгаиа 
да je боЈкнггаи u no може до оздрапл.сп.а иртустио- 
вати скупшишским седницама; Др.Милован Грба, na- 
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пародии послашпч, моли ва S дапа отсуства због бо- 
лести. 

Претседник Др. Коота Кумануди: Одобрава 
ли Народнаскупштина^ражена отсуства? (Одобра- 
ва). Објављујем да су  тражена отсустна одоброна. 

Иаволите чути молбе и жалбе упућене Народној 
скупштини. 

Секретар А.нте Ковач чита: 
Божић Адекса и друг, - - из Горшо Богошћв, 

жгихо сс na pemcibc баиа Дрииско Паиоииио и Лграр- 
по дирекције у Сарајеву no дредмету додел>иван>а 
вемље; Др. Богумил Вошњак, народни посланик, 
— моли за признање годнпа службе; Ристо .1. Јо- 
BOBiili, — моли ва пенвију; Инвалиди нв Веограда 
молс да се уклоии из Удружеља ратних ннвалида 
комесар Пантелија MIULKOBUII; Житарски трговци 
нв Обреновца и других места, -- моло за дејство да 
UM Привилеговано друштво ва иввов земаљских 
проиввода исплати дужне суме за увету ишошшу; 
Милутин СтевановхЉ, — моли ва помоћ; Ед9 Јвв- 
пикар моли ва привнање година службе; Всљко 
PaflOBiili, чиновиик шумског предувећа Добрл.мн- 
Дрпар, --- жали vv. na поступак комаидира /каидарм. 
станпцо у Добрљнн-Дрвару жандарм, наредника 
Димитрија Станимировића; Александра Јапдрп^ова 
ini Г>|)чког, - жалн се na ропк^п.е Мппистарства 
правдо због укпдаља додатка na скупоћу; Лазар 
Паунжовић, учитељ у пспзији ив Белотића, -- моли 
да му се пенаија регулшпе no повом чиновничком 
закопу; Атанасије Умрихин, учитсљ, • - моли ва 
прчзиап.с година службе, којс je провео у Руспјц; 
Јерица Pocnna ив Марибора, —■ моли ва пензију; 
Mauian Пејовић, похџтанско-телеграфски чиновник 
пз '/1\епче, - молп за призпап.о годппа слуихбе; 
Максим Toinnli, бански вјећник ив Котор Вароша, 

- молп за дојство да се поставп један гсомстар ва 
срез Котор Варош; Божпдар В. Миљковић, жали се 
na поступак часништва општипо Житковачке; • Ми- 
лпца Павловић, — моли исплату пенвије no поиом 
чпповппчком Закону; Тпхомир Маршићашш, 
моли аривнав>е права чиновника II категорије; 
Новак IIIapanoBiil.; - - моли исплату тропшова око 
оахране брата, погинулог од бугарских комита; 
Петар Костић, - моли накнаду вредности иоториј- 
оких докумената пропалих у рату; Впљсм Кленха, 

- MOJIM привпап.о п[)ава чпиовипка 111 категорпје; 
<l)paiin Kaii4iili, MOJIH прпзиаи.о иеизије ио повом 
чпповиичком Закону; Ллимпије и Вукосава Жива- 
љевић, - моло пррдужење ивдаван>а милостшБв; 
Лука Ђурашковић, -- молп признање времена про- 
веденог у овојству привремђног чиновника; Драго- 
л.уб MiuioiiKouiiIi, — MOJIM привнање права чинов- 
иика II катсгорије; Душан Константиновић, — моли 
прнзиап.о нацирналног рада; Ћиро Царић, — моли 
ii[)ii3iiaii>(! времсиа провсдеиог у трговачкој мор- 
нарици; Стеван 1>ота, - - моли одре^иваи.с с.талне 
помоћи; Ирвна Наглић, - моли повећаЈве пенви- 
ских прииадлежиостп; Ромих Др. Тома, - - молп 
ивдавање пенв. принадлежности по иовом чииов- 
иичком Закону; Султан Карамитровић, моли 
привнање националног рада; Сава Дракулић и Љу- 
бмца Давидовић, - молс прпзпаи.е иеизије no ио- 
вом чиновничком Закоиу; Даринка Кајовић u Стана 
Ивановић, молс привнање права на удовичку 
пенвију; Ђорђе Бурлагић, —молидаму се баслужбу 
привна време проведено у Ру^чји; IVocapa VI.'iiiiKoinil., 
моли одобрење права иа удовичку пенвију;  Даиило 

Медић, — лшлп иоплату пенвије чин. 1 групе II' 
катогорије;  Светозар   Глишић, молм   ii|)('iiolj(Mi>c 
на пенвију no повом Закону o устројству војске и 
морнарице; Драгослав Др. Вучковић, - моли осло- 
бођење од полагања државног испита; Зорица 
Трумић, — молп привнање аензије no повом чи- 
новничком Закопу; Bato VK'MVKUII it другови, — молс 
o/ipoljimaii.o ванредне помоћи;  Видосава Рацковић, 
— молп привнање пенвије no новом чиновничком 
Закопу; Вилма Илпћ молм привнање времена про- 
ведоиог у својству дневничара; Ђорђе Дј). Јовапо- 
вић, — моли привнање чиновника III групе 1 кате- 
горије; Латмпка Марковић, молм рогулисап^ 
удовичке пенвије no новом 'гаиовничком Закону! 
Олга Миличевић, - молн одређивање сталне no; 

Molili; Михаило Михаилоии!., — молп привнањб 
десот година адвокатске праксе; Марија Рибичић, — 
молм одређивање сталне помоћи; Јасна Пантелнћ, 
— молп прмзиаи.а прана ма удоимчку попзију; 
Милош EpeMiiIi и Iluaii MiuiaKoiuili, - иоло прсвоД 
на пенвију no новом чпиовмичком Занопу; ДимИ' 
тријо Бајбузоико, — моли ирпзмап.о вромеиа ii|)0- 
водепог у руској војсци; Гмиа Иитас, -- молн про- 
дужење милостиње; Марко Татар, — молн ирп:'' 
наи.с година проведених у служби пређ. Црмо Pope; 
Пејча Дојчиновић, ■ моли накиаду штете npe; 
трпљене од Бугара; Ттво Др. Супило, — молп прИ" 
знаи.о нациоиалиог рада; Милап Исдолжовић, —' 
моли регулисање пенвије no новом чиновничком 
Закону; Марин Боричевић, - моли признање гО" 
дииа службо проводеио у Надрискуп. ординаријату; 
Дариика уХиђелкопп!., - моли Признање права па 
пенвију; Ђуро Сладовић, молн цсплату пенвнје 
no повом чпиовмпчком Закому; Апка БастиаН' 
4iili, — моли продужење ивдаваша милостиње; 
Вуксаи Николић, — MOJIM превод у II категоријУ 
чпиовипка; Светозар Бајчетић, иоли привна№в 

својства доброволлца; Стоваи Колар, - - моли iip'" 
вод у зваи.о чиновника I катвгорије; Павле ПавлО' 
BHII, - моли призмап.о иов1111а[)гког рада ва службу! 
Bojiicjiaii ApccinijoBiiii, - моли привнање пепзиј1' 
no noBOM Закоиу o Уотр. Bojcke и морнарице; 

Милева Чорбић; Павле Илић; Максим МаксИ' 
иовић; ПмЈ.мфор Димитријевић; Михаило ДрагИ' 
чевић; Матеја Мирковић; Божидар Филиповић; l);v 

домир Вука!пгановић; Раде Бојовић; Милосав Лпдр0' 
jcBiih; Милорад Анђелковић; Милаи IIOTKOBUII; Г>0' 
жндар Павловић; Љуба Бадњевац; Раде Радосавље' 
вић; Милан Андрејевић; Груја Димитријевић; Лупа 
Радовић; Ђока Марковић; Шоле Меденица; .Ion:"1 

JonanoBiiIi; Димитријо Станковић; Ђорђе Луковда! 
Милан JaiiiiliMJ(4)iili; Обрад Митровић; Трајко Ta' 
сић; Baca Марић; Слободап АлексјЉ; Магдален8 

Стојадиновић; Вера .IOBUII; Даница Бранковић; Л"' 
посава Ђорђевић; Косара Илић; Роса Денић; Ката 
JauKOimli; Ilepca ЈевтпК; ЈКивка СтојковиК; Јопд^ 
Kuja Јовановић; Дапица БабтЉ; Даринка Паилопп'" 
Милева Милошевић; Милева ПетровхЉ; Љуб1П1а 

Дпаић; Јслоиа Симић; Јулијана Радојичић; МилиД* 
\1илосављевић; Драга Лавић; Крисигаа OCTOJUJ

1
' 

Полка II(';I,(,VI.KOIIII1I; Катармпа Иавлоии!.; Др;и';1 

Стојадммоим!,; Живка Глигоријовић; Јелепа Ива' 
noBiili; Кристина ДимитријевЈЉ; Лиголмиа Мил0 

шевић; Милева Новаковић; МилеВа Живковић; (':ll! 

ка Јоваповмк; Катарииа Павичић; Даница Кузмп'" 
Загорка Сурц,    - моле повећање пенвијв; 

Милева ОбрадовхЉ, Драга Bparaih; Роса Ии1'0' 
poBiili,   Јелица   Вукашиновић,   Лспосава  Ммјош1'1, 
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Joiipocima   Зечеви!],   Даринка   Трајковић,   Јелена 
MJIIIII,   Ми.тци Miuiojonirli,  Смиљка  lloipoBiili,  Ma- 
рица Бошковић, Јустина Стојчевић, Јулка Стамен- 
ковић, Кристина Таковић, Живка Вулетић, Стана 
^улетоК,   Христипа   Секулп!),   Иерка   Радбнковић: 
Наталија   Гавриловић,   Катарина   Васшвевић,   Ри- 
стосија   Непгаћ,  Малина Арсић,  Живка   Радош|||, 
Персида   TpaBapenuli,   Стана   Попадић,   Владанка 
Младонови!!, (/rai\i(M[ii Ипкодијсвп!!, МаријаСекули^ 
Даринка   JOBTOBUII,   .lc.iciia   MiLimiojoBiiii,   Даиица 
Благојевић,   Ружица Мићовић, Даринка Жутајко- 
Blili, Драгии.а iMupKOBiili, Норка Јоваповић, Милица 
Думциови!!, Лепосава Симоновић, Перка Петровић, 
Миловн Ihnpomili, (/riumi'.iuna Шурдилови!"!,   Ilepca 
"1|>ам, VliiiiiKii ll.iuli, (лчшојка, Јаиачковић, Мплева 
'".v.iii'icmili,   Mii.KMta С.тојадпиовић,   Катида Фелба; 
Малвина  Захар,   Василија   Недељковић,  Станојка 
Радуловић, Јелка Новаковић, Милова Милошевић, 
^ереоија Форманек,   Босиљка Милошбвић, ЈБубпца 
Денић, Даница Донић, Вида Петровић, Јелисавета 
Вукоманови!!, Jc.ieiia l^piih, . Irimiaita ('.naćuli, Стој- 
1|;1   .lanKOHiiii,   Miuioua  MiuianoBiili,   Смиљка Рако- 
Н>ац, Јевросима Илић, Стана Маринковић, Милева 
Стојиљкови!), Baciili   К'ата])11иа, Ипдосава 'l'piiuoBiili, 
Даница Рајковнћ, Милева Алексић, Зорка Анђел- 
ковић,  Настасија Антић, Емилија Арсић, Драгиња 
Миливојевић, Бвгенија Дшпић, Лепосава Ђеровић, 
Милица  Ђаковић,   Даринка Ђогаметић, Христина 
оокић, Милка Ђорђевић, Анђелија Ђорђевић, Јеф- 
тимија  'lioptjcBiili,  Цвстко 'l,")opl;eBuli, Момчило Ђо- 
"OBuii, Снмоиа T)ypiili, (/rana T)ypiil>, Mii.ioni Vluina- 
AiniOBiili.  Иаси.пгја Vl\yiiiili, Зелени Павлија, Ђурђа 
Ивановић, Маријана Илић, Даница Јовановић, Ка- 
'арина JoBaiiouuli, Марија Јовановић, Перса Јоси- 
Фовић,   Дарпика   Јунгови!),   Кристииа   Koiia'iciuili, 
Јевросима Марковић, Даипца KOCTIIII, Јслепа Мар- 
ковић,   Персида   Манојловић,  Маријана Матовин, 
ДрагшБа Михаиловић, Плана Мидосављевић, Перса 
Миљушевић,  Волка МилошевЈЉ, Даринка  Наумо- 
"nli, Љубица Нешић, Марија Новаковић,  Марија 
Чавлови!!,   Луција   Петковић,   Јованка   Петровић, 
Јулиана Петровић, Маргита Петровић, Милева llc- 
'pOBidi, Стана Поповић, Перса РадотБић, Јевта Пе- 
H_4li,   Дпнпа   Paav.iomili, Ani.a ('.amatnuli, Драгутии 
^ерцег-Скобла,     Катарипа    Станковић,    Даршша 
ртефановић, Лепосава Стојад1шовић, Катарина Сто- 
ј^новић, Хрнстина Ћирковић, Милева  Халуповић, 
Костадинка  Цапоћи, Теодора Шницл, Стеван   Бо- 
^ић,   Софија   Богдаиови!!,   Праиислава    ВановиК, 
^ладимир Васиљевић,  Наталија  Вељковић,   Ката- 
Рина Владосављевић, Анка Вујадиновић, Јованауд. 
^BJHMIOBIIII,   Вида Fajirli,  Дибоа Вилхелм, Живка 
Димовић,  Олга Димовићева     моле   ва   повећање 
^еааије. 

Кузман   Станимировић     молп   привнање   го- 
Ччна  проведених  код ^i'i'-   Нар-   Црквеног фонда 

Господине Претседпиче, 
Одбор за проучавање  иредлога  закона o поморско-трговачким академијама 

"роучио je овај предлог и извршио у изему следеће измене и допуие: 
У § 3 ред други брише се рсч „потпупс". У § 48 став првп,  род други,  иаа  речи  „мо- 
У § 36 иришо ce став други. ралио" додајо co роч „естетско". 
У § 37 брпше ce пасус „п o.полагаљу поправ- у § (;7 ивоставља се так0 ш СЛедећи параграфи 

'РГ испита и  поиавл.ам.у  ралрсдн  одлучу.,.Г. п     j    8а  ■          Пројку. 
V  i; ■'iG став други род Tj)el.u, иза рочи  „завр- ЈЈ               J    i  *  J 

^ти" додаје ce рвч „вапочету". у § 'so брише ce пасус „ако су гласови иодс- 
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у Сремским Карловцпма; Др. Стеваи Ћирковић 
молн за iipiiaiiaibe говнпа новинарског рада; Бори- 
слав РамадаиовиК молп за приииап.с националног 
рада; Иавле Севор моли приандње својства чи- 
новника II категорије; Коста Л. Minnuli моли 
iij)ii3nair.e вромепа, које je провео у својству дијур- 
inicTc; Kuha уд. Ilcjoimli моли да joj ce призна 
право својиие na др/кавно добро „Жалицу", ио- 
i,M(iji.ciiy од uimiiic ii,[)uoroj)CKe кралЈице Милснс; 
Давид Оги.сиовић молп повећаи.е ионзије; Др. 
Иво де Ђули, моли аривнање времена проведеног 
на раду у Југословепском одбору у Париву, Жв- 
иевп и Лопдопу за време рата; Хипко Маржипец 
моли привнање годииа проведених na раду у 
приватно и црквеним певачким друштвима у свој- 
ству хорово1је; Милисав llaB/iomili моли иове- 
ћан>е пепзије; Штевав Грил моли да му ce од- 
реди пенвија иа осиову 12 годнна 5i;aii,i,a.|)\ii'piii(i,(' 
службе; Магдалена JoBanoimli, и Станојка Јовановић 
моле повећање пенвије; Јосип Кошћак моли 
iipiianaii.i! годиие самоуиравие службе; Др. Љубица 
Драговић Адамовић лшли аривнавзв година про- 
ведених за време рата у иитериациј"; Др- Сретсп 
Красић моли npuimaii.e ратних година; Недељко 
Новаковић моли привнање година новинарскиг 
ii јавпог рада ii године које je ва време рата провео 
као таоц; Јелисавета Станковић молн привнање 
годипа ироводеипх у .муаичкој школи Стат.-оии!., 
Др. Антон Новачан и ДуЈиап Синобад моле 
привнање годипа иовгтарског и јавног рада; Др. 
Јерко Јурпи моли ирпзиаи.о годипа аарохијске 
службе; Ђорђе Христић моли привнаље годтша 
нациоиалиог рада. 

Претседник Др. Коста Куиануди: Све прочи- 
таие молбе п жалбе 6uhe упућене Одбору за молбе 
и жалбе. 

Паволте чугп равна акта. 
Секретар Апто Ковач прочита: 
Главпи иододбор Југословенских радинчких 

иациоиалиих сипдиката у Иовом Саду подиоси 
сиоју роаолуцију o запојјеи.у коитрол(! мад гтра- 
miM радницима; Месни међуструковни одбор у 
lliiljiiiii аодноси своју револуцију o приврвдној кривв 
и беспослици радника; Удружеља правника, Лдво- 
катска комоЈ)а u Потарска комоЈ)а у Љубљани иод- 
иосе своју револуцију, којом траше да ce не укида 
mi једаи факултет na  Љубљанском   универвитету. 

lIpciuccdmiK Др. Коста Кумануди: Ова ое акта 
при.мају иа внање.  Сад'прелаашш  на диевпи  ред. 

Ирва тачка дневног реда je претрео иввештаја 
Одбора за ироучавап.е предлога закопа o поморско- 

- трговачким академијама. 
Има реч nauci тилац едбора г. др. Милан Стијић, 
Иавестилаџ Др. ^lu.iaii Ornjiili арочита иввештај 

Одбора за ироучавцље иредлога aauona 0 поморским 
трго^ачким академијама,  који  ^ласи: 
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љепи подједнакр",  a ставља пасус  „у случају да Цошто je, међутим, Господив Министар тргр" 
II.IIXOII;I оцена mijo једиогласна". вине " индустријб изјавио, да се он с тим предло- 

V § Sf) став прни ima рочи „гласова" додајо се гом цачвлно Слаже, али да мисли , да je бољо да тај 
пасус  „осМм у случају  предвиђеном у vj 46 оиога предлог   уђе   у   овогодшшћи   Финансијски   вакрну 
вакона". ,i<Ч, б.и Će na тај начин могло то иптаи.с Јхту.пкати 

У ч< 86 тачка шеста брише со рсч ..uolio", једнош na свр, то je одбор одустао од тога да овај 
§ 102   који говорп o прилпаи.у времена ва дал.о иргд.ии' .vlic у onaj школскм пакоп п прпстао, да у!)«' 

напредовање брише be. у  овогодшшби   финансијски  заков. 
У чј 103 тачка ii) брише се реч ,,ii|)iiii", a иза С,тога je одбор одлучио, даистипредлрг, у обли- 

речи  , ду/ј.чккти" додаје се реч  ,,ii|)iiora". ку амандмана, рдмах достави Финансијскоме рдбрру, 
lla  предлог  члаиа  одбора г.  Лнтона   Јлрсјчпја да  га упссе у овогодиит.п 'himaiiciijcKii  вакрн. 

ирихнатпо je РДбрр једнргласно, да c'e у пррдлог У прилогу ч^ст иам je поднета Вам једногласнр 
За^она <> трговачко-прморским  академија!ма'  и тр усвојени предлог с молПо.м да га ипио/ппч! достагшти 
у дер „Прелавна наређења" jiiece у § 102, којр će Иародпој   скупштиш!. 
рдносп na iipiiaiiana! CICICIIII.N' iipana na да.ч.е naiipc- .'!a    ишкм тиоца    одбор    je    ОДредир    секретара, 
допап.с , iia|H);ui()i' аослашша др. .Mii.iana Стијића. 

Молпмо Вас,  Господине  Претседниче, да изволите 
дубоког   iioiiri'oiiaiba. 

11 фебруара 1932 г. у Београду 

Секретар, 
Др. Mii.iiin ('Tiiinli с. p. 

[римити  уверење  iiainci- 

11 ретседник, 
ЕСрејчи c.  p. 

('.тсг.аи   Tmpnli <■. |).;   др,   Тома  ('.Mii.i.aimli C 
МИтрдђић   C.   ]>.;  Алексаидар  .loitaniiniili   C, 

Члаитт одПо|)а: 
p ; Антуновип Јосиф c. p.;   Васиљ Tplinli c.  p.;   Јовап   1'ад- 
p.:   др. Стане l'ain' 6. p.;   Jocini Стантећ c, т.;   Мита Дими- 
тријевић <•. |). 

3 A K O H 
o 

ПОМОРСКО-ТРГОВАЧКИМ  АКАДЕМИЈАМА 
(KAKO JE ИЗАШАО 113 ОДБОРА) 

J   ДЕО Земљпште ва подивање школске вграде дужна 
je дати оиштина. Ако оиттипа нема потреоиог псм- 
.i.mnTa мо/1ч-е га откупптн no вакону o експроприја" 
miju. 

Трошкове око подппам.а, препрсшљања п одр- 
Задатак  je  поморских  трговачких    академиЈа    жавања вграде као и трошкове ва о^ев, бсветљеше 

ОШПТЕОДРЕДГ.К 

§ 1 

да, уз опште oopanonaii.c у духу ЈугОСЛОвенскОГ иа- 
родног и државнот јединства, Пруже учеипцима i/i 
стручпу хеорпјоку И ирактичиу спрему na ппан.а 
v   трпжачкој  МОрнарицИ И лучкој  Служби; 

§ 2    • 
Поморско-трговачке   академије   стоје   под   H]i- 

хоипим 11адпоЈ)ом  МШхћстрд тргОвине И имдустрије, 
a иод 1имии редшш падворОм Gana. 

§ 3 
Прморско-трговачке    акадвмијв   са   вавршним 

цмптпм   ITMi^   iiam' iiNiii' грсди.С! школе (i'ininaniije, 
рбаЛ^б',   рбблнб   iiiMiianujc«)   ca ппнпш течајтш ис- 
тгго.м. 

§ ^ Настава   у   поморско-трговачшш   академијамв 
Огпииап.е,   премешташе и   укидање поморско-    траје четири године; 

трговачких академија врши се   Краљевим Укавом 
na  прсдлог  Mimin-rpa Tj)ronime  n   мпдугтрије. § 7 

У укивутоЈ помбрско-трговачкој академији рав- Мтшстар трговхше и Јшдустрије арописује иа- 
реди се iiocTciuMid укпдају. ставнл ii.ian, програм " метбдска упуства ва HBB&' 

Ijcii.o   iia^Tarte   у   поједтпкм   иЈ^едмспта   no   саслу- 

n  воду сно( и Папонппа. 
Редовне оправие вграда врше се ва време великог 

школског одмора- 
Школска ni'pa;i,a uopa иматп стан na служИ" 

тел.а. 
lio одредбама o подизању вгр^да може бе по- 

ступити кад be Дббије потћебан нреДит n одоорим' 
од   пад.и^илтх   органв. 

i 

II   ДЕО 
НАСТАВА. 

§ 6 

§ ^ шању Савета ва ирофегиоиалиу наставу. 
С.пака  11омо])ско-тЈ)гоиачка  аиадсмија  мора  да ЈеднРм  утврђ'ен11 наставни  пЛ&н  u  арограм вс 

има   вграду,   koja   бдговара   шкблским   потршама    може се M(Mi.aTir na учонико, који су no п.ему nano- 
u хигијенским вахтевша. чели jiaj(. 
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§ 8 

Ученици  In; ce теоријски  n практично упући- 
"нтц u у liojuoM иоморстц  .    - 

Обим наставе у том првдметЈ aponijcahe Мшш- 
ста трговине и ннцустрије у споразуму с Миии- 
1 'рпм војске п морнарице. 

4      § 9 
У   поморско-трговачким  акадомијама дкјгу   гс 

Употребљавати само уџбенш^и koje одобри Шшистар 
Чтопцне и индустрије. 

§ 10 

Свака поморско-трговачка акадсмија, осим шко.ч- 
ског намештаја, вбирки, учила, кшшшгаце ва цаст^' 
чико ii шБ11жш1це ва учешше. мора нмати сроје чцмцс 
За вежбање у ввслању и једрешуј и свој mipiiii или 
MOTO])IIII чамац ва обуку. 

•'iii друге потребе практичне наставе аомор- 
ско-грговачке академије имају ваједнички државни 
Школски брод. 

III   ДЕО 
ДРЖЛВИП  ШКОЛСКИ Г.РОД II IIIKOJIGKA ПУ- 

ТОВАЊА 

чЧ    II 
Школски брод регистрован je у луци Бакар. 
Када ce школски брод не налави на плбвидби 

ооравиће no потребшш у другим пукама где ce на- 
J1U3o академије, а трајап.с! боравка одређује Мишк TUJ) 
Tj'i'oiuiiio II 11ндус:тЈ)ИЈе. 

§ 12 
Заповедник пшолског брода ваповеда њиме и 

сдмостално  води  административне  иослово.  Ои јо 
РДговрран ва брод и пдовидбу. 

BaiioiuvuimiiTiio школског Срода има свој исчат 
СА државним грбом и своју архиву.' .'Јаиоиодипк 
'Чколскор б])ода ирпма и от11])ема самостално сва 
<:jiyvi;ociia акта. 

§ 13 
Свака поморско-тргобачка акадвмија i!j)mir го- 

^ШЦБе   ПО   ЈОДИО   ШКОЛСКО   ПуТОВаЊб   ИЈШОИСТПОИО   lio 

•'^Дранском пли Средовемном мбру. 
Род путопаи.а ва иојодпио школс мси.а со ци- 

Клички. 
Ди])ект()])и по.морско-чргоиачкпх акадвмија V 

споразуму са ваповедником пМолског брода, састав- 
^ају сваки ва своју шкоЛу правац и програмшкол- 
t'Hoi' путоиаи.а и шал.у i'a иа одоореи.е Министру 
'Рговине и индустрије. 

Директори поЈиорско-трговачких акадвмија пред- 
"'^'Ку сваки ва своју школу Министру: 2 стручна 
I1111'liiiuiiiKa, I пасташшка окопома п локара, који 
10 суделовати  при школском  иутопан.у. 

Ocira броДског персонала одрс^оиих иагташтка. 
•v,l0iniica u лекара нико ce не може придружити 
^олском iivTdiian.v бсз иарочитог одобрења Мини- 
'J'a трговине a индустриЈв. 

§ њ 
Д11Ј)окто]) помррско-ургрвачке акаделтје je uolja 

^олског  нутоваша.  On уираиља   цолокупип.м на- 
'^HiiiA раДом за време путовап.а, саставља pačno- 

})од рада и lur/Kuaii.a ва време пловидбе и распоред 
равгледања за нромс бпрапка у лукама. 

Заповедник школског брода ивђршује ()Д11едбо 
директбра издате ради успешног иввођења настав- 
пог ириграма na НЈ)емо пловидбе. 

§  16 
Циљ je школског аутопаи.а да учсипцп, иод вод- 

ством директора и стручних иаставника, a ув ори- 
noiMoii ваповедника, часиика u морнарског особља 
школског брода, стекну пскуство у плоппдои na мо- 
ру n у поморству уопште. 

lipu oiniM цутовањцма ученици аоморскр-тр- 
говачкпх академија ce уџовнавају оа свим важнијим 
лукама првенственр Јадранрко!1 n СреДр^емнег мо- 
ра n са уређењем, саобраЉајем n трговачким прили- 
кама у TiiM лукама. 

§  17 
IIvTonan.a na шкодокрм броду саотавни су део 

наставе n рбавевна су за сво учеппко I—111 раврбДа 
акадомија. 

Учоппцп, којп при годшпњем оцењиваау пад- 
иу na годину дапа, nehe те школске годппо uoliii иа 
школско путопаше. 

.§ 18 
Upe подаска на путоваље учвници ce имају 

декарски прегледати u калемптп (цеппти) против 
варавних болести no rioTj)c6n n пахођеп.у школског 
лскара. 

§ 19 
За нремс плоппдбо сип учоспицп аутовања ди- 

бијају бесилатиу храну. 
.\}iana мора бити здраиа, добра n довољна. 
Министар трговине и индустрије оропиааћв 

iipaiiiuiniiK o псхраип, a у спрравуму <; Министром 
финансија, ивуветн^ ед пррпира Закона o државнрм 
рачуноводству, правиднцк 6 одигураваау спаПдеиаи.а 
школскрг б]1()да и вршешу паоаике храие за UJICMC 

пловидбе у домаћим и страним дукама. 

§ 20 
Ученици   прпмају   на   употребу mi: плапа 

(радна) п 2 бола (свечана) оделаЈа према потреби n 
јсдпо  сукпеио  Мбрнкрско  одело. 

§ 21 
lipe подаска директор поморскр-трговачке ака- 

демије oojacnnlio ученациМа циљ it корвсти путрва&а 
п дпсциплппска 11])авила за школска путоиаи.а. 

Ona правила прописујб Мшшстар трговине и 
индустријв. 

S 22 
Наставнр и сталпо б]1одско особљо као n школ- 

ски лскар примају ва време пдовидбе паушалну 
иакиаду no правилнику, Koju ii))(>iiiicyjc Министар 
тргоиине n ипдуггријс у (Л1оразуму са Мпипстрпм 
финансија. Истим правидциком рдређује ео и иау- 
шална пакнада за one органе инспекције, koje Ми- 
нибтор трговине и индустрије упути на иупшап.а 
пшодским бродом. Ове паушалне иакиадо падају na 
терет кредпта рдобрених за пловидбу. 

§ 23 
Миццстар 'iproimne н индустрије ее ртарја да ce 

сиаке годппе у дргкаином бумету осигурају доиол.нв 
еумс за ивдржав^ње,  бсигуравањв, npnuop школ- 

24* 
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ског  брода  п ва  иавршеше  пловидбе  sa   eno  no 
морске  академије a  прописаће у споравуму с Ми- 
нистром  финансија   правидник  o  обрачуну  ут])()- 
шених кредита ва школски брод и иввршене пло- 
видбе: 

IV ДЕО 

УЧЕПИЦИ 

Школска годииа. 
§ 24 

Шкодска година почиње G септембра, a вавр- 
шава се вакључно 5 септембра наредне године. 

Од 1 до 5 септембра вакључно држе се допунски 
ii поправни испити. 

Умис сс нрпш G, 7 и 8 септембра. 
Предавања аочин>у  10 септембра. 
llliio.KKii рад ce вавршава ва ученике прва три 

равреда после ааучног аутовања школским бродом, 
a ва ученике четпртог равреда 15 маја. 

Завршни испитв ce држе од 15 до 20 маја. 
Школска путовања врше ce ва време од 21 маја 

до Л1 августа и трају no 30 дана. Остало време je 
велики школски одшор. 

Ближе одредбе o томо у које дане школа неће 
радити у току школске године због аравника и на- 
родпих светкошша ii))oiincyjo Министар трговине и 
индустрије. 

§ 25 
Накнадни упис можо довволити директор школс 

са^о у ивуветним и оправданим случајевима до 20 
септембра, a Банока управа најдаље до 10 октобра. 

После тога рока пс можв сс im један ученик 
вшпе уписати. 

§ 20 
Школска година делм ce у два полугодшита: 

прво полугодишто, од почетки школске годипо до 
22 децембра и друго полугодиште од 2.'! децембра 
до вавршетка предавања. 

§ 27 

Ha крају школскс године управа академије дуж- 
на je да штампа годшшби школски иввештај no 
упутствима, које пропише Министар трговине и 
индустрије. 

§ 28 
У аоморско-трговачке академије примају ce 

ученици, који оу o успехом свршилв најмаше четп- 
ри раареда гшшавије, реалке или ])еал11с гимна- 
вије са положеним нижим течајним испитом или 
грађанске школс са положеним вавршним шиптом 
под условоад: 

1) да су телесно вдрави, да имају добир вид 
п слух и да расповнају све боје што ce установљава 
лекарским 11])егледом  при  пријему; 

2) да нису старији од 18 година, што ce дока- 
livjo крштешгцом (родшш листом) u 

3) да су  држављани  Краљевине  Југославије. 
У орви равред може ce примити највшпе 30 

ученика. 
§ 29 

Страип дргкављанп могу со уппсати само no до- 
муштои.у Miuiin таЈитиа T])romiHO и индустрије, ако 
испуњавају услоио тачке 1 и 2 из § 28 овог вакона 

и положе допунски испит ив српско-хрватског је- 
вика u математике у опсегу наставног градива ниже 
гимнавије. 

§ 30 
Учопици поморско-трговачких акадешија могу 

бити само редОвни ученици. Приватних ученикау 
поморско-трговачким акадомијама нема нити сс у 
л.има мрже полагати приватни испит. 

Ученици, који су ивгубили ii])ai!o на редовно 
школонап.с у средњој школи, но могу de уписати 
у моиоЈ)ско-тЈ)го1(ачко акадомпјс као редовни уче- 
ници. 

§ •■!! 

Код поморско-трговачке академије у Бакру 
постоји бродостројарски отсек у који ce примају 
првенствено ученици, KOJU су свршили машписко- 
браварскв отсек стручне ванатске илп обртие школс 
као u omi ученици, који испуњавају услове ва IIJ>II- 
јем у поморску академију (§ 28). 

11 спитпвањг.,   оџењивање   u   превођење  ученика. 

§ 32 
У сваком полугодишту, emu учонпци, KOJU ce 

оцењују морају иа наставног градива сваког пјјод- 
мста бптн доиол.ло a свестра^о испитани. 

§ 33 
Министар  трговине  и индустрије  ивдаје  пра- 

впла o испптиваи.у учонпка помоЈхко-тргопачкпХ 
акадсмпја п утврђивању л.ихоиог успеха. 

§ 34 
lloc.K! iijiiior по.иугодшлта no од.чуцл настав- 

ничног саиста, a на аредлог равредног већа, могу ce 
удаллггм n:i IIIKO.IO omi умсилци, за којераврвДНО itoliC 
нађе да nehe Mohu с успехом ваврпшти тај равред- 

Такви учолпцп ио могу у тој школс^ој годипи 
njieliit у другу поморску трговачку академију али 
могу nononiiTii равред. 

§ 35 
За оцев>ивање ученичког успеха и влддаља има 

5 оцела: одличан (5), врло добаЈ) (4), добар (3), до- 
вољан (2) и недовољан (1). 

Оцоло иладал.а су: прпмерно (5), в])ло доб])о ft), 
доб])о (.'!) и лоше (2). 

Морнарска способност ce оцењује са 4 оценв, 
u то: одлична (5), ирло добра (4), добјја (.i) п слаба (2)- 

S 36 
У старији равред ареводе ce ученици који из 

свих лродмота имају лајмал.с довољну годшлл-У 
оцолу, и олп учоллцл, којп су пл једног прсдмста 
доблли недовољну оцену, али родожили у септембрУ 
поправни испит. 

Поправни испити полажу со на истој школи И 
ло могу ce лоиављатп. 

Равред ce може аоновити оамо једанпут. 

§ 37 
Превођење ученика у старије раареде, утврђуј0 

пастаншллш савет. 
§ 38 

Учоллк једне поморско-трговачке академије кој1' 
за дио увастопне године добије лошу оцену цз вла- 
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Дан>а, губи право на школовање у њој а.ч једну 
Шкодску годину, али се можо уписати у другу ака- 
Демију no домуштси.у надлежне Банске управе. 

§ 39 
Поолс свршеног школовања ученици полажу 

8ВДршни испит. 
Пратглиик o завршном иопигу прописује Ми- 

стц]) Tj)ronimo и индустрије. 

Ћачке књижице, 
§ 40 

lio свршетку полугодишта ученицима се саоп- 
Штаћа успох у ђачкој книжици коју мора имати 
Сва,ки ученик поморско-трговачке академије. 

ОбЈпгк и садржину Ijii'iKo књижице прописује 
Министар  трговине и  индустрије. 

Свсдочансгива u уверсња 
S 4ј 

lio свршетку школске године сваки ученик 
Добија сведочанствр o успеху 'у појединим научним 
"Родмстими,   мориарској   (•поооопости   и   кладању. 

У оправданим случајевима можс сс no молби 
У току школске године ивдати уввре1&в o школо- 
ван.у с напоменом, у коме се циљу ивдаје. 

Лко ученик напушта школу у току школско 
''одипе издаје му се увврењв, ј(окло јо у пшолн био 
11 какве јо оцспс имао. 

Сведочанства и увереша потписују ди])екто1) 
11 равредни старешина. 

Сведочанство o вавршном испиту потипсују 
Манистров ивасланик као претседник, директор 
^KOJIC и сви чланови испитне комисије, 

Сведочанство o вавршном испиту ивдаје сс 
0Д^ах no вавршетку испита. 

Облик и садржину сведочанства и уверења 
нрописује  Миниотар  трговине и индустрије, 

§ 42 
Дупликат годиШљог сведочаиства ивдаје дирек- 

?•   Дупликат сведочанства o зип))шиом испиту ив- 
"^је  директор, ао  одобрењу   баноке уиране, после 
^Ужбеног оглашеног поншптења оригинала у служ- 
"е1пш  iiominaMa надлежне банске управе. 

За onaj дупликат плаћа се поред државне таксе 
*
I(;

TU толики изиос у готопом аовцу за школски 
фоцд. 

Школски ред. 

§ 43 
Министар   трговине   и   индустрије   прописаће 

''Puitujniuic o пладаи.у ученика у школи и ван ње, 
0 оохађању школс, o правдању изостанака и o на- 
'^ву кажЈБавања ученика. 

S 44 
Ученика адоже  кавнити:  наставник,  равредни 

?т^решина, равредно udio, директор и наставвички 

§ 45 
Ученпцп сс кажњавају: опомеаом, укороМ,уда- 

^^i.eM u искључењем. 
Ученици со нс CM9Jy кажл.аиати телесшш 

н*8аама. 
§ 46 

За пелико дисциплинске шкодске првступе или 
УЧестале маи.о кривице ученик сс мо/кс кавнити 
Д^љељем илп искључењем. 

0 удаљвњу ив једне поморско-трговачке ака- 
двмије на једну школску годину с тим, да ученик 
може у другој поморско-тргопачкој академији ва- 
иршити заиочоту школоку годпиу, одлучујо дироктор 
иа предлог равредног itolia. 

0 искључеи.у из јолне-11омо])('ко-т])1,оначко ака- 
домијо до свршетна школопаи.а с тпм, да ученик можо 
наставитн заиочото школовање у другој поморској- 
трговачкој академији, одлучује наставнички савет. 
Оза казпа постаје uanjnunu кад јо одрбри Банска 
управа. 

0 искључењу ш ових поморско-трговачких ака- 
домија иди ив свих средњих стручних школа у ])о- 
сору Министарства трговине и индуотрије одлучује 
Наставнички савет са најмање днс трећине гласова. 
Ona казна постаје нзвршна кад je одоб])п Министар 
хрговине ii индустријв. 

Продужеље школовања у другој поморско- 
трговачкој академији се врши бсз обвира иа 6j)oj 
учсппка. 

Школски фонд u ђачка удружења. 

S 47 

Ради помагања сиромашних ученика аостоји 
у свакој аоморско-трговачкој академији школски 
фопд, из чпјих Le со сретстава помагати сиромашпи 
ученици, набављати (;])отстиа за ђачке вежбе, учила, 
ки.иго ва ђачке књшкицв и д])уго као и давати пот- 
iiojic  за  ђачка  иутопања  с1^)омашпим  учопицима. 

HjianiLJia o тколсбом фопду прошгсујс Министар 
трговине и индустрије. 

§ /18 
Ученици иоморико-тргоначкпх акадомпја могу 

об])азоиат11 ^ачка удружвња само за интелектуално 
Морално естетско u зд])апст1!опо усавршаиашс, а.чп 
никако на основи илемопској или верској. Рад ових 
удружења отоји под сталним надвором школске 
управв. 

Правила удружења, одобравају надлежне бан- 
скс уирапе ирема упутствима, којс пропише Мини- 
ста]) трговине и индустрије. 

У којим друштвима ir удружои.пма изван школе 
могу ученици суделовати, o;(o6])nlio Министар T|i- 
roiiiinc ii индустрије. 

§ 49 
У циљу да се ученици привикну штедњи п да 

им сс пружи прилика ва практично примењивање 
стручног тргопачког внања  основаће »c у  свакој 
иоморско-тргоначкој академији вајвдница ва штод- 
Њу   И   КЈ)СД11Т. 

Правила тихваједница, на предлог наставнцчког 
савета, одобрава надлежна банска управа као иад- 
зојта школска власт. 

V  ДЕО 

НАСТАВНИЦИ И ДРУГО ОСОБЉЕ. 

Врсше, квалпфпкаиијс идужности, 

§ 50 
Наставници поморско-трговачких академија мо- 

гу бнтп ])0j(onini и хонорарип. 
Родопип су наставници: директор, професор, 

суплент (iipiiiipaiiiniK) u учитољ за морнарски рад. 
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Хонорарнм mu TiuumuM се постађљају ])oiiioir>cM 
МпНИСТрОВИМ иц ВрвМв трајип.а потрооо. Оии МОрају 
miiiTii иоте ноалификацијб као u редов^н наставници, 
a добијају ii.iii rTii'nm мосечни хоиорар или хонбрар 
од стварно одржаног  часа. 

§ 51 
Дирвктором поморско-тргсвачке авадемије мо- 

жв да постане професор tiotiopcKo-трговачке акаде- 
мијв са iiaJMaii.t! f8 содина призиате државне службе, 
од којих бар (> иоследшихгодина на поморскОј ака- 
двмији. 

§ 52 
Професором поморско-трговачке академије по- 

стаје суплент иооле аоложеног професррског ucnu- 
та, кад напуни трм године државне наставничке 
службе. 

Професорски ]<* iniiuT сгручни др}кавш1 испит. 
Ов ce полаже ирсд комисијом, иоју одреди Мшшстар 
трговине ii индустријв. 

Правила o полагаљу профвсорског испита про- 
аисује Министар тргоштс u иидустријс no саслу- 
шам.у   Савета  ва   професионалну   наставу. 

Onaj иопит можв прлагати суплент, који je нај- 
мап.о две године радио у пшоли. 

§ 53 
.'ia суплента може бип/i аоставЉвно лицв, koje 

je положнло IIIIIHT iijto.nocTii у гјјодп.ој, IHKII.III п ди- 

n.Ki.MCKii iicmiT na филовофско^ пли ,тохпичкоМ 
факултоту. 

•'ia предмете наутдчко аоморске струке могу 
riirni постављени капетани дуге пловидбе и иити 
рс.чсрипи luni пенвионисани офицћри Краљевске 
морнарице, акр пооле двогодишњих универвитвт- 
оких наука положе отрлпши исоит, o че.му ће донети 
правилв Министар трговине и иадустрије. Послв 
дво годшш наставничке службе omt могу аолагати 
професорски испит и no положеном овом испиту 
отичу права профвоора поморско-трговачких ака- 
демија кад иаирше 3 годпнс државпе наставничкв 
службе (i; 52). 

§ 54 

Суплент, који не аоложи профосорски пспнт 
ва 5 година службе од постављења, отпушта ce иа 
наставничке службе, у коју може бити враћен тек 
после   положеног   професорског   испита. 

§ 55 
Учитсљом ва морнарски рад може постати ди- 

цо, којо je свршило морнарску аодофицирску школу 
и иојо jo илоппло najMaii.e A годиие ca ратиим бро- 
довима или бродовима велике обаднв или дугв 
пловидбе у својству вође палубе изувбтао од SJ; 12 
п 59 Закона o ниновницима. 

§ 56 
Директорове су дужности у главном: 

1 — да управља школом и да прапи.итм. пу- 
•гом упућује обра8бваи>е и васпитање омладине у 
својој школи; 

li да ce стара o тачном држању часова и 
иввођењу арограма; 

3 - да lUTo noinlie пдхађа часове наставнике 
u даје упутотва како Lc најуспешнијв првдавати 

својб njioflMCTo, a m> потреби да држи и угледна ирс- 
даиап.а ив своје струке; да према иввештајпма ]>"■' 
з])одиог већа контролише рад ученика у свима 
равредима и предувима потребне мере ва побољшање 
успеха; 

4 - да наставнике уповнаје са новим прави- 
.uma. расписима, нарвдбама; 

5 - да iioim.M наставницима даје epa аотребна 
упутства у погледу наставе и адмшгастрације; 

6 да савива седнице наставничког саветад 
стручне наставничке коиференције и да њима прет- 
седава; да на тим конференцијама, споравумно са 
стручним пагтаииицима, одређује наставни посту- 
пак sa сваки предмет и равред и утврђује општс 
мерило ва оцоилтап.е ученика; да ce стара o ивво- 
ђељу угледних предаваЈВа и утврђује распород пстпх, 
и да no свршеном предавању одрЈки ća предавачеМ 
п inu таииппима, који су предаваЈву присуствовалИ) 
ваједничку конференцију ради сабпштеша и саслу- 
inaii.a евентуалних паиомеиа предавачу; 

7 да ce ripmio o попун.апап.у наставничкш; 
места  своје  школе; 

8 — да наређује или iii)mii вамену отсутних и 
болесних наставника; 

9 — да одређује 11а;!Ј)од11(! старепшне, посло- 
вођу, чупарс вбирака и наставника, који lic при- 
суствовати свдницама ученичких удружвн.а и доз- 
вољених друштава; 

10 —- да савива п аретседава седницша pas- 
редног nolia, с тим, да у случају његове спреченос^в 
претседава  ])a:)])o;iiiii  старешина; 

11 — да руконоди уписивањем ученика; 
12 -- да сс стара Q иввођењу распореда испита1; 
13 - да no свршетку првог полугодишта и no- 

сле иввршеног школског путовааа аодноси банској 
управи иввештај o раду и сташу у својој шкрли no 
упутствимава састав иввештаја, која прописује Ми' 

•нистар трговине и индустрије; 
14 — да даје оцоио o раду и нладап.у настав- 

ника, no правилима и оцењивању; 
15 - да води надвор над школском вградом, 

учплима, шбижницака и лађама и да настојава д# 
ce ibiiMa рукује no прапилпма, које пропише iMumi- 
стар трговино и индустрије; 

16 —■ да води школску преписку иод снојим 
iioTiincoM u чува иочат, службена акта и шкодскв 
админигтратииио кн.иго; 

17 - да уиравља школском имовииом п да 
буџетом одобрене сумс рабпор^ђује на одређенв 
школске  iioT])e6o; 

18.— да води експедицију ва време школског 
путоиаи.а настојавајућн да ce путоваше што већма 
n(K()])ii(Tii у цил.у практичног ii стручног обраво" 
i;;iii,a ученика. 

57 
Дужност^ наставника су  у   главноМ: 
1 - да одређеие предмете предају UD аропи- 

саним програцима и датпм упутствима, да утпчу 
na васпитање ученика, да ирате савремено стшва 
науке; 

2 — да ce приправљају ва часове и да их j>o- 
довно и тачио држе; 

3 — да свакога часа раде увек са целим pas1 

]1одом, cjij'VKelin ce свим наставшш срвтствима, 
којпма школа расиолаже; да ce држе одређениХ 
уџбеника; да ce ne сЛуже диктирашем свога 11])сд- 
мста; да со интересују усиехом учсипка; да yiiyliyjy 
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Ученике mi који 1;о начин успешно учити њихове 
"редмето, u да помажу самосталне радоио код уче- 
вика; трудећи се да учсиици, већ на самом часу 
^редавшћа, науче лекцију; да своја опажаља o сва- 
l50M учешшу саопштавају разредном старешини на 
(0Диици ])ао])сд11ог nclia; 

4 —. да тачпо иоде iipoinicauo днотпгко; 
5 — да присуствују свима седницама настав- 

вичког савета, разредних nclia и конференција, 
1с,,је   директор   сазива; 

6 - да no наредби директоровој вамењује 
отсутпе или болесне наставнике; 

7 да врше надвор над ученицима no распо- 
Рбду KOJU утврди директор школе, a према прави- 
Ј11ша која  прописује  Мићистар  трговине и ппду- CTl)llj(!; 

8 —да извештавају у случају своје болести или 
Какве друге сметње увек на време дирсктора o свом 
Иаостанку и да изостанак оправдају; 

0 - да чувају прверена учила, књиге и друге 
^вари, ва које су и материјално одговорни, ако je 
Штета, настала вбог њихове немарности, комисијг 
''l;|i утврђена; 

10 _— да чуиају све службене тајне, у којо 
911ада и све ono o чеаду сс службено говори на ссд- 
ИИЦама разрсдних nol.u, иастаииичког сапета u iic- 
''чтних одбора; 

11 —^ да цзвршују диЈ)окто])оиа наређ^ља и у- 
"Утстиа и у иоглсду иодагошко методокрг рада; 

12 — да уа прве }[w године оуплрнтске сдужбв 
Чохађају часове старијих иаставшша својо струке; и 

13 — да иршо u другр наредбе школске власти, 
"oje су осповане на закону. 

§ 58 

Наставници имају  onaj  б])ој  часова недељно: 
1 директори у случају потрсбо, до 5 ча- 

tona; 
2 — професори научних 11Ј)одмста 18 часоиа; 

^Ррфесори предмста na којих сс радс ппсмепп задаци 
Iljui ^ц које (•« морају припремити скпи^шмситп, 
Ita() u omr који имају проко 20 годииа насташшчко 
'•'уичП,^ могу имати два часа мањеј 

3 — Супленти ва пр^зе Две грдине службе l'i 
^сова, a иосле као и профвсори; 

4 - Учитсл.и за морнарс^и ])ад 22 часа. 
У случеју пртребе, наставник јо дужан примити 

11 већи број часоиа и то: супленти највгаце три часа 
'l Врофесори и учитсљи највише четири часа иодсљпо 
"1'еко законског максимума. Овп се часрвв nelic 
Хонорисати. 

Разродио старешидстро, рад директрра и рад 
1|0|,лопо1је, сем оиог из sj 63, no може се хонорисати 
""'"i рцчунати у редовне часове. Исто тако со nelic 
*0норисати nciiirni, предвцђени no одрсдоама овога 
^toua, које иасташпгцп врше no сврјој службенрј 

%'i;uncTii. 

50 

Наставник, који за три године уаастрпце будв 
''"'Uc оцељен ставиће се v пензију или отпустити 
•а службе ресора Министарства трговине п ипду- 
'■''J'iijo. 

8 61 S 
:•■, 

S 60 

Забрањено jo наставнику да ириватпо сцрема 
^енпке enojo  шп^оле. 

• >а стројарски отсек поморске трговачке ака- 
домпје у   Бакру   важе  nj иои закоин o орвдн.им 
тихиичппм u мушким ванатским школама. 

§ 62 

Министар   трговине   и   индустрије   прописује: 
1 Ближе одредбе o раду u дужностима ди- 

рсктора u наставника; 
2 —• Правилшш   o   оцењивању   рфектора   и 

nai таииика. 

Школснп пословођа u секретар. 
t 63 

У почетку школскегодине, напредлог директора 
академије, одређујр бан једнрг од редовних одстав- 
imi.a ва пословођу, којиимада врши дужност школ- 
скор секретара a да врди ваписцик na седницама 
наставничког оавета. 

Хонорар пословођи одређује Министар трговине 
u ИНДЈчтрпјс npaniMiuiiKOM у сиорапуму C Miiim- 
стром фивансија. 

S 64 
rioMopcka трговачка академија у Бакру са 

бррдос.тројарским отсеком има свог ш^олског се- 
крстара за вршење админпстративних n благајнич-' 
ких послопа. 

За школског секрвтара IMOJKO бити аостављено 
лице са полоЈкеним вавршним исшјтом трговачке 
академијо. lloiтаил>011.(! и одцосц овог секретара 
рргуЈподу се no вакону o чиновиидш^а. Ou се ра- 
споређује од IX до вакључнр VI цолржајц^ груце. 

Школски лекар. 
§ 05 

Свака поморско-тргоиачка академија има свог 
хоио])а])ног школског лекара, којп je уједцо a на- 
станит.-   Mu'ujciic. 

Ближе рдредбе o дунн/остима његовим прр- 
imi'A'jo Мпиигта]) тргошик! и иидустрпјо у гиора- 
вуму с Министром социјалне аолитике и народног 
вдравља   и  Минпстром   финансија. 

Платс, принадлежности ii други односи. 

S 66 
Свв пршадленшости наставног особља п оста- 

лих државних службеника одређују се no Закору 
o зиновницима. 

§ 07 
Министар Tjiromiiu! и инду трије мрже, ако 

директор школо није постављен, одрвдити сиојом од- 
луком јодиог професора даЈПоредсвојередовнедуж- 
ности врши дужност директора с тпм да му се П])ој 
часона смаи.и за иолотшу од редовнрг бррја оба- 
везних часова. 

§ 08 
Цаставник по^орскр.гтрговачке академијо. Kdjn 

пређе у другу струку државне службо, na се побле 
в] ати v iiu< таипичку службу, nelic имати већу плату 
од ono, Kojv 6ii имао да je остао у паставничкој 
служби. 

§ 69 
Па спстоматпзопаиа 'птоииичка Мвста МОГу CG 

постаил.ати контрактуални чииомпици-ти таммици 
под услоиима na Закона o чино.вницима< 
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§ 70 
У колико остали службени одноои,  права и 

дужпостп  наставника  поморско-трговачких  акаде- 
мија  и  особља  школског  Прода нису  ii])oj(i!iiljeuir 
овим вакоиом Бреде пропиои Закоиа o чиновницима. 

VI ДЕО 

ШКОЛСКА УПРЛВЛ 

IIIKOJICKV yii])iuty сачпи.апају Д11])скто]), Јја.фвд- 
ne ('гиЈкмтпи', |)a:i]»(!/iii() nftlio ir иаставнички савет. 

Директор 
§ 72 

Директор   je  старепгана  школе.   On  управља 
школом no закону, правилницима и наредбама Ми- 
вистарства трговине и индустрије и банске управе. 

Рааредни старешина. 

Директор одрвђује у почетку школске године 
равредне старешине за сваки разред. 

Равредни старешина стара со o ученицима 
свога разрсда и аодносв извештаје разредном већу, 
наотавничком савету нли директору. 

§ 74 
Министа   тргошшо и ппдустрије ивд^е ближв 

одредбе o раду и  дужностима разредног веКа, па- 
ста ничког сдвета и равредних старешина. 

Разредио eehe. 

§ 75 
Разредно itdio састављају разреднп старепгана 

n сви наставници једвог равреда; a претседник му 
јо'д11]1окто]) или разредни старепгана као његов за- 
меник. 

§ 76 
Разредно веће састајв се у и])еме кад нема ча- 

сова na позив директора или разредног старешине. 

§ 77 
Састанци разредцог већа су редовни и ванредни. 

Рсдошпк агтаицисо д])ИхО iio.uouimoM n крајем спаког 
полугодишта a вадредни no потрвби. 

§ 78 
Равредно nolio на својим састанцима бави се 

omiM пословима у главнрм: 
1 одлучујо шта he предузимати аа што успешни- 

ју наставу и што Г)ол>с васпитање ученика сиога 
разреда; 

2 ^тврђује начин иако бп сви наставнициу 
паставном и васпитном погледу иодјодпако посту- 
пали ii]»eMa ученицима и одржалп пезу и једппстио 
у целокупној настави, вајемчавајући складним pa- 
дом бољп усиех; 

3 Утвр^ује распоред школских пиомених за- 
датака; 

4 утврђује иладање ученика на крају иолу- 
годишта и крајем школске годпие; 

5 ii:ii)ii4e иад ученицима кавне, према дисци- 
ii.'imiciuiM   правилима,   која   прописује   Министар 
трговине и индустрије. 

§ 79 
Годшпи.у оцепу даје предметни пастапппк, али 

VTitpljiniaii.o годшпње оцепс нрше: 11])едметп11 настав- 
HUK, равредни старешина и директор. У случају 
да и.ихопа оцоиа иијо једногласна, одлучује глас 
предметног   наставника. 

§ 80 
Разредно nelie доносп одлуке већином гласова. 

Лко би се гласови једнако поделили одлучује глас 
претседника у свим случајевима, ocmd случаја и'л 

§ 80 оног закоиа. 
Pa3])o/(iiii (тарошииа извештава дирвктора, каЛ 

je on стфечен да пре^седава седницама o раду са- 
станка. 

ПасгТиитпчкп   савст. 
i 8i 

Иастапипчкп савет састављају директор и сви 
редовни наставници, a у нарочипш случајевима и 
школски лекар. 

Mu потребиЈ a no директоровом позиву сеД" 
ницама наставничког савета могу присуствовати 
и  зсонорарни  iiai таииици. 

§ 82 
Наставнички савет састаје се иа повив ди])©«- 

то])а у време кад нема часова. Директор je дужав 
оазивати  наставничкв  саввт  најмап.о три  пута У 
полугодишту. 

§83 
Седницама наставничког сапота претседава л"' 

])пкто]) или ако јо on спречев најстарији no i»anry 
11])офо(:о]). 

§ 84 
Иаставнички сапст одлучујо апсолутиом већи' 

пом гласова, (осим у случају предвиђеном у § 46 
овога Закона). 

Одлуко наставничког савета потписује пјјст- 
седник и сви наставници^ a директор пх објављуј0 

н иввршује. 
Лко д11Ј»окто]) сматра да јо какиа одлука прО' 

тпнпа ваконским прописима, или ако ои сматра 
да иијо умесна, он he je upe извршења доставит^ 
Министарству грговине и индустрије, да ono o и>оЈ 
одлучи. У случају да се који члаи иастаипичког 
савета ио сложи са одлуком саветоком, мојко упЛ' 
сати у ваписник na самом састанку (чшје одвојев0 

МИШЛ.ОИ.С. 

§ 85 
Дужности су наставничког савета у глапно^-' 
1 да no д^октороиом предлогу распоређуј6 

предмоте па пасташшко njieMa ILIIKOBIIM струкама' 
2 да на крају сваког полугодшпта саслуш8 

извсштај равредних старешина o стан>у и iiaii])eflO' 
иал.у учеиика п.ихопих равреда и да утврди мере з'1 

iioii]ianjbaii.e и васпитање; 
3 да утврђује распоред 11])едмста na дапе n ча' 

сово као и распорсд нспита; 
4 да одлучујо o већим ученичким екскурв11' 

јама; 
5 да доносн одлуко o случајевима из §§ 34 и 37! 
6 да чшрпчо учоппцпма казпо no одредбаМв 

овог вакона (§ 46 тач. 2 и 3); 
7 да   одлучује   o   пабаил.аи.у   кп.пга и учила! 
8 да се дого«<а])а o потребшш ивменама у шкоЛ' 
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г1шм прапилпма и o свему што бп могло   служити' 
Унапређењу наставе u васпитаи.а у тколп, иодно- 
cenii предлоге Министарству   трговине и ндустрије. 

Осталп административни ирописи. 
§ 86 

У аочетку тколске године одрвђује директор 
књижничаре за наставничку и ђачку нњижницу и 
поставља чуваре вбирки. Он)и оу дужнн да чувају 
11 РУкуј повереншц им објектима ir да воде у реДу 
инвентаре ab правилима, које \>г. прописати Мшш- 
стар трговхше и индустријб. 

§ 87 

CB;U;;I поморско-грговачка академија има свој 
печат са државним грбом, своју архиву и своје ад- 
министративне књиге o правћлхша, које ивда Ми- 
Нистар трговине и индустрије. 

VIl ДЕО 
ОСОБЉЕ ШКОЛСКОГ ВРОДА. 

§ SS 
Школски Прод mm своје редовно и аовремено 

бродско бсобље. 
У ])одоиио осоПл.с спадају: ваповедник, II])BH 

Часник, прни cTjKija]) (митииисти), радиотелег])^- 
фиста, вођа палубе, три морнара, један ложач и 
јодии служмељ (собар). 

Остало б])од('К() ()со1)л>с je повремено, a прима 
га заповедник брода само ва и])еме пловидбе tio Пра- 
вилнику o поврвменом особљу, itojir пропибује Alu- 
Нистар трговине и индуСтрије. 

§ 89     • 
Запоисдипком може иостати кипотаи дугепло- 

видбе квалификован ва пароброде и јед])011.аке, 
који ješ свршио помороку академију и пловио у свој- 
ству капетана на бродовима велике обалне и дуге 
чловидбе најмање 15 годииа од којих Haj) пет година 
У својству заповеднпка. 

§ 90 

lljiiuiM часником може постати капетав дуге 
пдовидбе, квалификован ва пароброде it једрешаке, 
Jtoju jo свршио аомороку акадвмију и пловио најмање 
i0 годииа у својству капетана на бродовима велике 
обалне иди дуге пловидбе. 

(Ju сс иостаиља изузотио од §§ 12 и 59 Закопа o 
чииоиипцима и то конкурсом a распоређује у 7.и 6 
роложајну  групу. 

S 91 
H))imM стројаром (маппппктом) може постати 

Квадификовани бродски стројар I класе, који je свр- 
чшо брбдостројарски илп мапгански отсек cpejur.c 
техничке школо или истоветан отсек Поморокс im- 
гоначке академије у Бакру a бар 5 година аловио 
У својсгву стројара I класе. 

On ce иостаил.а ивубетџо од §§ 12 и 59 Закона 
*' чпповницима и то конкурсом a распоређује у 8, 
* и (i положајну групу. 

§ 92 
Радиотелеграфистом може аостати квалифико- 

sajni   радиотелеграфиста   I   класе. 
On ce поставља ивузбтно од §§ 12 и 59 Закона o 

чипсишицима п то na предлог з&поведника пшол- 
скогброда, араспоређујесеу 10—7 положајну групу. 

§ 9;! 
Вођом палубе може постатп MOjma]), који јо 

плоиио најмаи.о Шгодпна, од тогабар 2 годипе у свој- 
ству вођепалубе, a има пајмање 2 годвне пловидбе 
na једрвњацима велике обалис и дуге пловидбе. 

On ce аоставља пзузетпо од §§ 12 и 59 Закона o 
чиновнпцима и то nu прод.ки' ^ииоисдника Продј! и 
распоређује у 10—7 положајну групу. 

§ 94 
За морпарс могу битн постапљепа ona лица, 

која су иловпла у својству коршглара најмање 5 
годппа од тога бар I годину на ]едрен>ацима, ;> нису 
('.Ta])iija од 40 година. 

Omi со постављају на предлог ваповедника 
школског брода и распоређују у групама вванич: 
IIIIKU. 

§ 95 
Ложачем може постати квалификовани ложач, 

којн uiijc старији од 40 година. 
On (•(! аоставља на продло!' зипоисдиика mico.i- 

ског брода п j)a<ii()|>ol)yje у  груигша ппапмчтп;;!. 

§ 96 
Бродског служигеља  (собара)  предлаже вапо- 

ведник школског брода. Ом ce распоређујв у група- 
ма служитеља. 

v   § 07 

Редовно бродско особље (§§ 90 —97) ва прве д)!е 
годтто слуЖбоваЈва на броду io iipiiiipcMono и може 
со уднллпч! И8 службб. 

§ 98 
За особље школског бродавреде одредбе За- 

кона o чиновницима, у колико нису овим ваконом 
iiBMeibene n допу№ене. 

VIII ДЕО 
ПРЕЛАЗНА   НАРЕЂЕЊА 

S 99 

Предметни учитељп, који су ce на дан обнаро- 
дован>а рвог Закона ватекли у томе вван>у остају 
идаљву наставничкој слуЈкби с досадашБим ввааем. 

§ 100 
II])iiii])OMenii предметни учитељи, који ce ватекну 

на таквом положају могу остати на том поло- 
жају с тим, да најдаље ва 1 годину дана 
no ступаи.у иа cuai у овог вакона, допуне своје 
квалификације no шеговим одредбама. У противном 
случају ио могу дуже остатиу наставничкој служби. 

§ 101 
Квалификације наставника предмета наутичко- 

иоморско (•т])уке, којп су постављени ДО стуиап.а 
иа снагу овог закоиа изјодначују ce квалпфикаци- 
јама ив § 53 истог, a у године л.пхонс наставничке 
службе рачуна пм со u за напредовање све време, 
кој(! су провелп na поморским школамб и акаде- 
мијама. 

25 
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§ 102     . 

Кад ступи на снагу onaj Закон могу со прс- 
вести: 

а) ;)а ваповедника школског брода IV положајне 
групе 1 степена садаппби професор - вршилац дуж- 
пости ваповедника школског брода — IV положајне 
групе  2 степена; 

б) ва првог часпнка у VII полржајној групи 
садашњи хонорарни првичасник', привнавајући му 
ва пенаију иремо којо je провео на школском броду; 

в) ва првог стројара у VII положајпој групи 
садашњи прги вршилац дужности стројара; 

i) ва нођу палубо у зпаљу вваничника оадаппБи 
вршилац дужности вођепалубе, привнавајући аду ва 
пенвију време које јо провео на школском броду; 

д) ва i\H)]>]ia})o садашња три старија бродска 
морнара no годинама морнарске службе,' признава- 
јући пм ;tii аенвију врвме које су провели на школ- 
ском броду; 

1;) na ложача садашњи ложач школског бј)ода, 
признајући му за пенвију време које je ii])oiioo на 
школском бррду; 

е) за бродског служитеља (собара) садаш№Л 
бродскислужитељ, признавајући му ва пенвију вре- 
ме које je npoueo na школском броду. 

§ 103 
Превођење   особља   школског   б])ода   врши   се 

решенЈвм Мшшстра трговине и индустрије. 

§ 104 
Све рдредбе овог Закона o школском раду npii' 

мер>иваћо се од почетка школске 1932-33 године. 

S 105 
Овај Закон ступа na снагу кад га Крлл. IIOTIIUIIIP 

u кад ('o објапи у Слуукбепим  МоииЕкша.  Од тада 
престају важити eno ваконске одредбе, које се проти- 
во оиом вакону. 

Известилаи Др.Жилав Стијић: Грсподо џароднп 
посланици, безувјетно једно од највећих преимућ- 
става које намједонело иаше ослобођензе јесте чиње- 
ницадасмоми иостали iio.Mopcjtii си.ча. HasitnocT мора 
je велика, јер ono нам допушта директан n сталан 
додир, коптакт са осталим државама, ono нам олак- 
шава иашу трговину и даје могућност вараде вели- 
ком броју наших држављана. Hama морска обала 
од Сушака na до Албаније износи око 700 км. Нред- 
ратиа (фбпја iiiiji! п.мала мора n- ona jo то тошко 
ocehujia. Иама старијима још јо у свежој успомени 
ono бескрајпо ojfj'iueiijijcibo свпх Јужппх (^лоБона, 
којп тада још нису били уједињени кад јо српска 
коп.пцц оа Балканског рата ивбила na море. Ila кад 
нас je судбина обдарпла овако красним морем са 
мпого отока, полуотока, ували, драга и лука, na 
пама je, господо народни послаппцп, да највећу 
пажп.у поклоппмо том нашем мору, да на namoj 
обали^ивградимо куле са којих lieaio господарити 
irauntM обалама, јер na мору je паша трговатка бу- 
дућност, na мору je наш иппзот, nam просперптет, 
на мору je наша трговина. Mape нам, господо народни 
посланици, пружа најдужи, најшири и најравнкји 
пут пашој трговини у целомо свету, поготово данас, 
данас када се народи такмиче у тражењу пијаца и 
трЖлшта ва своје привредне произвбде. 

Напокон nam национални политички и трго- 
вачнп интерес je да мп подигнемо наше Ирпморје, 
да ивградимо n повећамо нашу тЈ)говачку морпа- 
рпцу, јер 'm iiaiuii приморци, као најбољи поморци 
na евету, no свима морима и океашша пловећи под 
нашим барјаком, претстављају снагу наше .државе, 
a nama будућна моћна трговачка морнарица то ke 
бити деловп територије наше аомљо који ће, пловећи 
no свима мррима и океанима, тражити пијаце ва 
нашу привреду. Мудри Грци, охоли Римљани внали 
су ценити важност тога Јадранскога мора и вато су 
се ванредно тотко могле растати са њима, кад je 
дотла нова снажиа сила југословенска. Од доласка 
нашега на обале плавога Јадрана, од седмога века, 
грсподо; непрестано се водп борба o супремацији 
na Јадрапу, сада прикривено, a сада отворено. Тре- 
бало je девот стотина година да прође да се попово 
залепрша слбвенски југословенски барјак na обало 
namera Јадрапа noccHiii поздрав n благодарпогт свој 
приморској opaiiit, noju су под дуговечЈшм ропством 

млетачкога лава и црнога аустриског орла очу- 
валп све enoji! традиције: језнк, пме, ne до- 
пуштајући туђину да уклони са обала Јадрана сло- 
вепекп дух. (Пл.оскаи.е). Ile заборављајући нашу 
браћу у Истри, Ријеци, Задру, Цресу и Луипт.у 
стоји Југославија na источној обали Јадрана спремна 
да вакриди своје блиставо, топло Јадранско морс, 
да чува nanio културпо благо, да штптп нашу трго- 
вачку аорту од пападаја ма са koje страде omi до- 
лазплп. (Пљескање). Наше трговачке, поморске ака- 
демијо у Боки, Дубровппку n Бакру, којима j'S 
гоеподо посланици, овај данашњи вакон намењен, 
имају евоју велпку пацпопалпу n полптпчку мпепју, 
јер ниједан југословспскп cnn ne еме заборавптп Д^ 
je na валовпма плавога Јадрапа ncnncana сва nama 
светека буду^пост. (Узвпцп: Жпвео! Пљеекап.е). 

Претседник Др. Коста Кумапудн: Пма реч Mu- 
нистар тргошшо n индустрије г. дј).  Крамер. 

Мтгнистар трговине u индустрије др. АлберТ 
Крамер: Господо народни посланици, ja бпх пзве- 
штају господаша известиоца, који je тако лопи*1 

речима подвукао важност нашега мора и важпост 
naine мРрнарице, хтео да додам jom само пеколпко 
nanoMona. 

Mn смо, господо, one три Иоморске академпјс, 
колпко пх данас пмамо, наследиди: две су бплс 
Аустро-угарске, a трећа, у Пакру, била je пацпо- 
нална, осповапа од т&дашње хрватске владе n, мораМ 
да кажем, снабдевена еа свом л,убављу коју je oii' 
дашп.а Хрватска посвећивала најширем значешу a&' 
ционалнога мора и помореких лука, које су noc^i'O- 
јало. Ове школе управљале су ее no разлпчшгМ 
принципима n збпл,а јо крајл.о време дошло Да 
једним јединственим законом омогу1шмо и падаље 
још бољи п.пхов буду11П развој. Основна мисао no- 
вога закона je, да тим шкодама, које имају да дадУ 
офпцпрп.ма у првом роду name поморске n name тр' 
говачке мррнарице, и апсрлвентима ове школе, iiop'V< 
(Јтручпе техничке спосРбности, иешто више no што је 
до сада бпло могуће, прпвјједпог, трговачког зна№а 
n пословања и да nx jom више успоеобе за њихбвУ 
велпку улогу у привредном Јкивоту name земл>е- 

Господо, im знате какву улогу игра nam nap0^ 
na мору. Свима вама сигурно je повнато да југослО' 
вепскп морнар ужива глас једпога од пајболшх мор' 
napa na евсту, n ja ne бих пмао nnnrra вите у П>с' 
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гову похвалу да додам, него то да апдосвенти наших 
'*оморских академија ио само да могу сб највећим 
Успехом вршити службу у нашој морнарици, иого 
Дв уживају i'iiu' најбољих мориира, чак и у морна- 
рици једног највећег морнарског народа на свету, 
Д9 тај глас уживају u код Еиглсза. Органивација 
Јвдие Поморске академије вахтева, паравно, наро- 
"iirru сретства. Обука ио мо?ко ту бити само теориј- 
ска, иого мора битп у ириом роду и практична. Због 
'ora тим школама, тим Поморским академијама стојн 
11)1 расподошењу и јсдаи нарочити школски брод, 
»оила Велебита". To je опет један снажан примс]) 
са- стране наших националних хрватских влада, којс 
''У у L'jiojo време тај брод купиле и.љиме снабделе 
Чоморску акадомнју у Бакру. Onaj брод л данас 
Служц свима Поморским академијама као практично 
сретство обуке. До сада овај се брод није могао 
Довол.ио искористити. Ои сталпо стационира у Бакру 
11 сваке године могло јо да иде на дуга путоваља 
с^мо једна од гри Поморске академије, док оу остаде 
Две моралв да се ограниче само иа кратка обалска 
"Утонаи.а. 

Ha осиову овог Закона ми ћемо моћи да и ту 
Практичну обуку, која je од највеће важности ва 
СтРучно спремање &псолвената, реорганизујемо n 
TUKO дамо jom inimo дшгуКиостп будућим официрима 
11;>iiie морнарице да буду и у техничком погледу на 
"отробиој висини. 

Наравио je да т(! II().M(I|KIKO акадомијо морају да 
IIO,'iioliyjy нарочиуо пажњу и језицима. Ha напшм 
Поморским академијама у главном уче се два језика, 
енглески, као јсзик светске морнарице, и. према по- 
'Ребама и приликама у којпма живимо и према гео- 
^рафском иоложају у комо се налавимо, италијански 
Јсзик. Te школо, господо, ne могу да буду, гледе 
Ученика, на овом оиттем принципу, да поред родои- 
'4'х може GUTII n нередовних, иршјатипх ученика. 
('ll(i повнају само реДовите ученике, jop ко хоће 
Да са усисхо.м студира иоморскс пауко n да се са 
Успехом спрема ^а официрску каријеру у нашој мор- 
^арици, тај иаравио мора, поред теоријске спреме, 
Д^ Има и практичну бпрему, коју можо добити само 
С8ојим сталним арисуством у школн и сталном са- 
1)аДч.ом у школској обуцн. 

Поред Поморских академија које дају официрски 
"нрнттај уродили смо у Поморгкој академији у 

'4'У још једно нарочпто одело1г.о, јодаи отсек 
^ашииски који спрема и мапшнско отручно особље 
'1;i иашу трговинску мориарицу, који je вјшо добро 
"осећен и чији су ревултати ва похвалу. 

У вакону јо иарочито уређено.и питање настав- 
""нн. Такве школо, такпо НоморсЈго акадсмијо, по- 
Ребују наравно пород профосора и других редовиих 

";""rjUJimKa u специјално, стручно особљо, особито 
c4'py4iio особље на тколској лађи „Вила Велебита", 
lioJo ис можомо да третирамо no општим прописима 
^новничког вакона, и вбог тога je овај вакон и ва 
10 стручпо особље створио нарочите уулово и дао му 
"^рочите могућности, да, поред родовио чиновнцчке 
^ријере, можо да обозбоди свој материјални поло?кај 
У тој служби, 

Зцкон који jo данас иред вама, господо, добро 
■ј(! простудиран ii састављен je ув UOMOII добрих и 
^Уторитативиих повнаваоца наших поморских при- 
''"KU, повлаваоца поморско!1 школства у другим Д!'- 

'|;!1ицма, и наравно прилика у нашој домовини. Ja 
д"|(Л1ш, господо, да дефинитивним органивовањем 
"ашнх Поморских академија^стварамо тсмељ за даљо 

систематоко ивграђиваЈве иашог поморског школ- 
ства и да тако омогућавамо нашој трговачкој мор- 
нарици, која се свс вишо и впигс раввија у погледу 
њевиног официрског сталежа, један сцгуран и добар 
развој. 

Ja вас молпм, господо народни послацици, да 
тај закоп, којн je у вози са осталпм стручним школ- 
ским ваконима који се налаве пред вама, приигате, 
ј(!|) JIOTO тимо, гоеподо, омогу^ити да паша тргопачка 
мориарица, a особито официрскикор, добију једиу 
добру, корисну п ;!Д|>аиу осиову у свом даљем развоју. 
(Г)ур110 одобравање, пљескаље и уввици: Живео!) 

Претседник Др. Коета ЕСумавуди: У начелном 
претресу има реч г. Др. Т)уро Шурмин. 

Д|>. Ђуро Шурмип: Господо, вп сте воћ чули да 
je Краљевска влада још за (i јануарског режима до- 
нола предлого o унификовању и ивједначешу наишх 
стручних школа. Бивпга Врховни закоподахши савет 
расправљао je све ове основс и уважио ово ово мо- 
менте, иа ми допустите да и ja кажем onoje мишљење 
o снави n вредности напосе овога пројекта, који je 
данас прод вама, o унификацији наших Поморских 
академија. Допустито ми при томо да вам иаиоменсм 
једну малу псторнјску  реминисцеицију. 

Потреба унификације овпх вакона види се no 
томо, IHTO jo ^окадашња мала Хрватска настојала у 
својој наутичкој школи у Бакру, да и иод туђим 
господством, icojo je свуда наметало туђе л.удо у 
службу, задржи овој национални карактер и пацно- 
нални значај и да са школским бродом, који ћева 
KOJU даи постати б1)одом свих иаишх поморских 
академија, покаже мало да ипак живи на мору и 
да може да раввија иоморство код куће, код својих 
људи, ка1о п да развнја настојање за ширење иаше 
трговине. 

To je Gno јодаи тип школо. Други тип бпо je onaj, 
који се одпоги na Далмацију, која je потпадала под 
Аустрију, II тамо се радило све могуће да се карактер 
н вначај нашега мора и карактер нашег народашто 
miiiio потисне. Туђи л.уди желели с'у и тамо да буду 
госиодари. Прнмаии су, истниа, ианга л.уди у службу, 
алн je туђин увок настајао да покаже и докаже с-воје 
госпотство, колнко оу му прилике пајвнше доиу- 
штапе. 

Због тога je било ваиста потребно да се овде 
ироведо укификација, јср ивмеђу Иоморске акаде- 
.мпје u Наутичке школе у Бакру и one Поморске 
школе у Далмацији ne може и no смо у једној једин- 
ственој држави и једном јединственом народу да будо 
разлнко. 

Гооподо, no мом суду, осим бвог унификационог 
вначаја тих школа, као школа ono Трговачке ака- 
демије имају н своје огромпо полптичко зпачоп.о. 
Ви внате врло добро како je долазило до оукоба вбог 
окономеких прилика нзме^у иекадашп.е Аустрије u 
мале Краљевине Србије. Вама be бити повнато си- 
гурио II то, како су оо предувимане бве мере, да. се 
onoj малој — ово кажем без вамерке Краљевини 
Србији прома горостасу, Аустроугарској, дађо излаз 
na моро. 

Иема оумп.о да je моро бнло Србпји потребно, 
јер je ona 1005 н 1906 године отвОрила врата страним 
трговцима, n давала попуста за аревоа евоје робо 
na /кел.озпидама, да Git падомоотпла ona тржишта 
која je ивгубила с обвиром на вабрану увоза у Лу- 
стрију. To je тако пшло ове до великог светског Ј)ата. 
Ива рата liJIV годппе било je воликих попуда да се 
иађе пут Cpunjn на моро, a ona да оставп својс са- 
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везнике. Србија jo Ciuia то.пко моралпо јакаииацпо- 
иалиа, un.iiii je толико иоупдапн, ja бих рекао прома 
нашему в^једничком данашњему животу патриотска, 
да je одмах одавала понуду. Зашто ? Зна се врло 
дрбро. Мали пут до мора i[c би могао да развије 
онај тргопачки посао онако какав je био потребан ва 
Србију. Зато je постало TpaJKoir.o nauior ошптег ујо- 
дпн.m.ii п то да добнјемо толикр мрра колико једпа 
самосталпа, нацпо1галиа, радена држава троба да има. 

Ми смо, господо, данас у трговачком погледу 
у таквомо стан.у да смо ивгубили многа тржишта ва 
своју робу пс само ибог утакмицо међународне, иого 
м аоради иашег помањкања one апшиости, оис снаге, 
која бп се развила на овако јодној велнкој и овако 
лепо раввпјеној рбали. 1\1и настрјимо данас да та 
тржпшта добијомо за своју робу. Тешко јо у да- 
иашн>ој угакмици до тога доћи. Aito узмомо да уни- 
фикација ови? наших академија, na оида развој 
овако како ј(! овде замитл.еи, будс спроведепа да 
се ивврши оио UITO у ирвоме иарагрифу ових општих 
одредаба имате, да напга студенти, напга ђаци овпх 
Поморских академија добпју пртпуно практичну 
спрему ;!;i анни.а у трговачкој мррнарици и лучкој 
служПи, ja се падам да ова унификација и ово 
уређеае наших Прморских академија није једна 
тоорпјска страна, него да ће то доноти такве пло- 
дове какво ми до данас са стране тргсљачко морна- 
рцце HUčIMO мргли да дрбијемо. 

Крнкуренција јо велика. У екоиомском поглоду 
настоји сс свакако код свих дригава да со задобпјс 
што Bimie тржишта. Мп додушо CTOJIIMO иред јсдиом 
тешком ситуацггјом с обвиро.м на мрре, с обзиром на 
јл.чииу иашпх поморскнх лука. Али ако уродимо 
своје школство, ако натип ђаци, пашп академичари 
буду ••пособип толико да освајају полаганр тржишта 
за пашу робу, опда ke со миого лаквш nalili a срет- 
гтиа да се luuiie помррске луко учнио што споооб- 
нијима као нашс пзвозне тачко. Допустито ми да 
вам ка,жем шта со опажа. 

Мш111с.та])('тво спољппх nocjrona кма enoje агоите 
ii имаде својеконвуларнеслужбенике. Ивволитеупи- 
тати Министра трговиие, колпко он од тих иамсште- 
niiKu и државних службеника добива иввештаја o 
опажаи.у yr иностранству o сташу наше трговине; 
колико je добио иввештаја и сгбавештеи>^ iio томе, 
где бисмо u какву бисмо своју робу могли да сме- 
стимр. Изволито упитати Мшгастра трговине да гам 
каже, где и како би се та роба и тржишта могла отво- 
ритн и ва какву робу n у којпм лукама) и ко би 
радо узимао иату робу кад би внао да je ми имамо. 
Mu нмамр сточарство какво имају и друге сточарске 
вемље. Имамо напосе миого ситне стоко, оваца. A 
иптајто Министра тргрвине или финансија, којшко 
je l!*.'!() године nanio вуне извезоно у иностранство. 
Тен neiiiTO око 110.000 колпграма за попуипх 2,000.000 
динара вродиостп. Л како je тс псте годнно увозено 
вуно и вунене ррбе за прекр 300,000.000 динара, 
оида ћете и равумети колпио je пртребно да ми штр 
milno органивујемо своју слЈгжбу у иноотронству 
којо lio довнати да имамр ррбе и какве робо и као и 
како ту робу да пласирамр. Ови академичари ио 
морају да буду иоморци, omi могу бнтп преувети и 
ва агенте који ke надавити тржишта и за наше 
m.Miiio u ва namii грожђе ii ва нашу вуну, као и 
за друго ситне и круиис ствари. Ja стога (Мислим, 
да je то једна од најјачих мотивација, један од сту- 
бова за прихиатап.о рвога вакона и ва настајање 
око тога да опп којп Lo до душо једним делом.пцсти 

na терет државе, донесу HITO вшде користи п држави 
n народу. Господо, говорио сам o мору и o потребп 
мора n ja бих жолоо внати како бисмо ми могли 
j;olni до таквог обавештења, колико ми способних 
сдужбешша ва трговачке пословв у великим лукама 
нмаио. До 1930 годпис imjo се зиало, ja ncliy казати 
за Јутословенску, него со imjo внало ни ва српску 
пшеницу, a то jo међутим тако важна ствар и тако 
важан трговачки предмет - не војшм да кажем 
артикал - - да je требало уххућивати људе да знају 
да, ociiM румуноке u ма1;арске птомпцо, постоји H 
nama. Ja бих могао да вам покажем колико су се 
за то интересовали Американци и кРлико je; Аме- 
ричкр Посланство радидо na томе да уиозна овојс 
проиввођаче са нашом робом, и да видите како je 
Америка даље испитивала преко својих воштака ква- 
лптот папи!  ппкчгпцо. 

Али, госиодо, кад би nanio Минпстарство трго- 
mino n.iiu Мпппстарстмо спо.мтх послова иоказало 
толпко интереса, да пошаље опакове анадиве, ова- 
кова отручиа миопа у икостраиство, да видо да 
nama шпеница може да конкурише и pa најбољом 
лтђарском n да je oua u бол.а од мађарске, a да ве 
говорим o румунској; или да смо имали овакве агоитс 
и овакпо иваслашше и веште агопто како имају да 
постапу OBU noMopcKii акадамичари, jop ј(! то ј(!д11а 

од најглавнији^ њихових вадаћа, будите уверени /u1 

ис би требало чекати то да на крају питају трговци, 
којп данас куиују нашу ишоиицу: — иа где je та 
Југославија ? — 

Ja со надам, да ћс ово Лкадомијо вођене и духом 
патриотивма и духом привреде, a код најбољег ивбора 
ученика, дати толико иолота иашем привродиом жи' 
воту у инортранству да ke нас no само инострани 
свот упозпатп, noro да heMO n ми ушкшатп боЛ)0 свст 
n иностранство са овојом робом. Ja нећу да улазпм 
да.г.о n молпм вас да узмсто QBO мојо разлагап.о као 
равлагање човека кога боли, али који жали да д" 
сада nnoMo имали оваквпх институција, na да свв 
узисто боз икаквих премхппљања и да гласате зз 
овај предлог како га јо Г. Мпппстар иродложпо- 
(Аплаув). 

Потпретседник Ј[\\. Авдо Хасапбсговић: Имв 
роч народни посланик г.  Лаваревић. 

Др. итлпп Лазаревић: Горподо народни посла- 
ницп, ja сам оо пријавио ва реч у данашљој добатн 
o предлогу Закона o поморским академијама из 
дна равлога. 

Ирип равлог, отруктура nanio Народне скуП" 
штппо, у којој je један клуб и једна партија, прсм« 
чсму пома ппкаквог надгласавања, по.ма ничега псго 
само равговора и договора као у једној доброј п0' 
родпци га добрим домаћином; Стојећи na том ста* 
повпшту, ja Miir.iiiM OIKM', да jo дужност сваког ш1' 
родпог посланика да своје иишљеше каже, како о" 
то шегово мишљење дРпринело цешто ва опште добро- 
И ja hy тако исто да учиним. Beh унапред кажеМ) 
да u ако IH; будо примљено, TO тто кажои - да 1'У 
(inoT, покоравајући се већини гласовати ва овај 
ваконски предлог. 

Други раздог, господо народни посланици, бп" 
би тај тто се mi у одбору nn у onoj Народпој скуА' 
niTiinn no налави прави стручшак и то од оних кој11 

бп пајбол.о n најлепше кавали својо мишљеНЈе " 
овпм поморским академијама, нема nn једног У 
Скупштппп помороког капетана, што je за aaubcii'0- 

Кад нема тих других, дужност je нас примораП8' 
којп псшто сами мало вишо внамо, иого да je мор6 
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Cjiuao, да ироговоримо нешто o овим школама м 
Д^ кажемо своје мишљењв. 

Господо народни посланицИј сад би требало да 
Кажем нешто o пепоти мора. Па Q лспоти иора не 
Л1ожс се говорити. Ту треба само иовати посмо, ;i ja 
^исам за то" a најмање са овога места. 

ill'ro со тичс користи мора, треба, господо mi- 
Р0Дни ћосланици, да вам кажем, да би со и o томе 
могло Miroro rouomiTii. У овој скупштини налази се 
мпого л.уди, који су čin! то и сами претрпели и вп- 
Дчлц. 14 ми то сви знамо. Зиамо исто тако, да je Gp- 
0lIja ивгубида преко милион својих људи свмо ва 
1IiJjia:! на море. To вначи да je (Ipfmju бпло јасно, 
■ttra то значи море и шта то значи издаз на море. 

Господо народни посланици, овде ми долази на 
памет да учшшм јодпу примехбу на ono, што je оа 
0вога места рскао у Адресној дабети јодаи господин 
чослаипк, који jo .казао, јер тако му je било добро 
Дотло, roB'opeliii o ствариом утицају, да море дијели. 
**e, господо, моро no дпјсли пого море cnaija и то 
TGcuiije спаја исго нкакво сретство, којим со слу- 
HOuio до сада човсчаиство. Доста вам je видети, шта 
Ј0 један приморац, који je ту на мору, како се on 
разликује од Загорца, noju je само пеколико кило- 
Иетара удаљен од мореи Требало Gii да вам спомвнем 
11 саму нашу културу дубровачку " далматинску 
IJI|>im!eBiio('/r са Мваиом Гундулићем. To вам није 
"чшта друго, пего само утицај мора. 

LIITO се тиче самога богатства, господо народни 
•Јослаиици, o томе бн се дало мпого говорити, алн 
"ч мо то далеко завело. Јд бих вам могао причати 
чз мога краја — Боке Котораке, праве бајке o бо- 
г<чтетву тога краја пре сто грдина, a и данас кад 
UpoljOTe крои Г>оку, шгдите около' ЈЗоке волике беле 
Иалатс, жалибожвј данас иусте, a које je све еагра- 
ДИло море. 

Росподој нећу даље да идем uero liy црећи na 
Сам закон. 

Гоеподо иародпи пооланици, морам да учиним 
^вколико иримедаба на оам закон. Прва je прпметба, 
Д<1 се у § 1 овога закопа, чини ми се, говори, зашто 
^У ове IFoMopcite академије-; Mn видимо да тсПомор- 
(;ite академије ивобравују саобраћајно особље, a овамо 
ojie потпадају под Министарство трговине и инду- 
^fpiije. f)ne академије ne еамо пгго нзобравују саб- 
'Раћајно особљо Boh ово оеобљо, чнм ивиђе ИВ 11омо[)- 
РЦих академија, ипје више у компетвнцији Мини- 
"тарства трговине и индустрије, јер испите, којв 
Чолажу na помороког капетана не чине пред коми- 
ЈИЈом Министарства трговине него пред крмисијом 
"ипистаретва оаобраћаја. Осим тога мени ое чхгаи, 
Д^ би, опет, најбоље бидо то регулисати било ваконом 
или каквом уредбом, да се ва дирвкторе ових Flortop- 
Clnix академија увимају, у првом реду, оли људи, 
^ојч имају наутичко ломорску наобразбуЈ a тосу 
ј^Петани, којп су ruioBium и постали заповедници 
2Р0Дова, да ти људи поотану Д11])октор11 средших 
"оморских академија, кад би имали иете квалифи- 
|(;1Ц1|је са другим професорима, који нису из те 
"чруке^ Ja hy овде да Доменем вашто ми се чини, 
^9- јо то тако потребно. Ja внам, и a ви знате, да, 
Il!i пример, за ректора Богословијв ne може постати 
111150 Други него iioii ii ту ne може ппкако да буде 
Други профееоЈ). Зна се и то, да je законом утвр- 
)eito да не може бити ректор 1>огослов]1Је im свршени 
Ого(!лов, иа био ма какве научне вредности, него 

ll0I)a GiiTii богоелов којн ее запопио. Даклс ако идемо 

гмм правцем^ мислим да би требало n то овако урв- 
дити. 

Ооим тога требало би ваконом и уредбом казати 
шта могу, a iirra ne могу учеиици оппх школа кад 
еврше  Помореку  академију. 

0 томо се говори у §3, где ес кажо да Помороко- 
трговачко акадедшје са вавршним иопитом имају 
ранг пуне оредње школе са вшиим течајним нспитом, 
али да ли ђаци, који сврше то школе, могу да се 
улшиу na факултвТј na примср на техппку, то Cm на 
евакп начин требћло овде да се одреди. 

Сад liy да пређем, господо народнн посланици, 
na трећи део овога предлога законског, где се го- 
вори o школеком броду. Beli у лапред ja hy да itavKCM 
да nn мало не потцси.ујсм важност школскрг брода, 
и да се иотиупо олажем са равдагањима Г. Мшгастра 
трговине ииндустрије, али hy o томс да говорим 
само ив тога равлога, што се чује и поровара, да 
Краљевока Влада мисли јсдпу од ових Поморских 
академија да укипо. 

Гооподо иародпи послаппцп, IIJK; пего ШТО пре- 
1)е.м na liani шкрлоки брод, ja hy да кажем иеколико 
речи како je то урбђбно у друтм пародпма. У Еигле- 
ској', na пример^ чпјо су тколе сасвим другог тппа, 
нвго рве наше, нема школског брода. Италија, чији 
je Tim niKo.iia као ii ове name школе, нема такође 
школског Прода, а.чи ona увима од овоје морнарице 
три орода, noju плове, n na п.има путују И учеппцп 
Иоморске академије. У Фрат^уокој", такође нема 
школског брада. Тамо постоји 'друштво „Сосиете 
женорал трапс Атлантик", које има јвдан нарочити 
брод, који стално ради ивмеђу Европе и Аморике^ 
п na томе броду ирактичио уче ђаци њихових ilo- 
морокнх академија'. Што će тиче нашвг школског 
брода, ми смо наследили школски брод „Вила Ве- 
лебита"кодИомороке академије у Бакру. Лкадемпје 
у Котору п Дубровнику, немају свог шкрлског броДа, 
али ja могу да кажем, да ипак и onu капетаип, који 
еу свршили у Боки и Дубровнику, нису били HM 
мало ropu од оштх, KOJU еу свршилиу Бћкру. Садда 
видимо, господо, штакошта нашу државу тај школски 
брод. Школс.кп брод Вила Велебит ' кошталаје нашу 
државу 1,235.000. динара у буџетској години 
1930-31'. A у години 1931-32 na u,eno ивдржаваше 
утрошвно je 1,115*980.— Пошто овим бродом пу- 
тује евега 50 1јака, вначи, да на сваког hana долави 
једно путовап.о по 8.000. динара. To, господо, 
изнаша велике ивдатке, и то у нстини кошта скупо. 
Сад да видимо колико коштају трошковн око ивдр- 
жаваља напгах Поморских акаде^ија; У години 
1929-30 коштала je ona у Котору 324 хиљаде динара, 
a у години 1930-31 коштало je 379 хиљада динара. 
Дакле, кад сравнимо трошак нвдржава&а ових lio- 
морских академија саоним колико трошимо на ивдр- 
жавањо овога школског Прода, издави да његово 
кошташе износи колико u ивдржаваше свих тих 
Академија. Господо народни посланици, кад се го- 
вори o укидању ма и j<!jui*' од OBU.V Поморских ака- 
демија, меш! грцс ваболе. Ja мислим да je то један 
велики грех, којп ео ио да ничим правдати, нити се 
икако може опростити. One name lloMopcKe акаде- 
мије нису многобројне, нмамо n\' само три. Оне не 
само да дају подмладак ва наше морепловце, него су 
one n ватоданамдају спремнељудв, крјљ beče бавити 
и нашом трговшкш, аиарочито пппокпомтрговином, a 
особито прбкоморском трговином. Te Академије дају 
иа.м људе, који lio да воде наше бродове, one нам 
дају људе, којп ke нашу државу претстављати u  у 
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иностранству, a особито у поморским пмтии имл, и 
KOJU lic у будуће да врше још бољу сухужбу од оис, 
која ce данас тамо врши. Особито у поморским лу- 
кама. И не само то нвго треба o томе равмислити да 
поморски капетани који су добри капетани да 
им ce даде наобразба да постану консули у до- 
тмчмим лукама. Господо народни аосланици ив 
овога догад реченог, јасно ce види да je боље 
укинути школски Прод него ли једну Академију. 
li да je то много корисније ва државни буџет. Ja, 
као што видите, господо народни посланици, мислим 
да ие Пи требало ни једну од Ових Поморских ака- 
демија укинути, јер их je иало, a поред тога и вато 
што професори Академија кажу, да; ако у равреду 
има више 6д 20 ђака, даје пемогуће с шима радити, 
uoli их морају делити на два три дела, a шта Ке бити 
ако со укмне једна Академија na ђаци пређу у оне 
две Академије? Ja пледирам, господо народни по- 
сланици, да остану ево тс академије, иело ja као 
Бокељ могу бити више псго сигуран да he ce 
пре укинути ir око обе Академије исго што бм ce 
рука аодигла да^укине Поморску академију у Бокн 
Которској. Да, господо иародни посланици, помор- 
стио у Боки Которској ]iiij(! поморство од јуче, није 
од иро 100 год., im од пре 200 или 300 година, го- 
сподо, тамо ce внало за неке сличне школе BOII у 
XVI веку ii ja морам да вам напоменем, можда iioho 
ciui внати, да je Петар Велики слао своје људе да 
ое учо поморству у Боки Которској у граду Пераст 
код Марка Мартиновића и то no савету дужда Млв- 
тачког, u то вначи да Млетци нису могли н.иховим 
људима дати бол.у шкблу иого ли Пераст у Боки 
Которској. Господо народни посланици, морам да 
напоменем и адмирала Змајевића којн je ивишао иа 
исте тколо, који je био командант флоте у Балтич- 
ком мору н чија ce адмиралска вастава и данас чува 
у Перасту. Нећу споменути битку код ЈЈепанга у 
којој су Јгчествовали бокељи са својим бродовима, 
алп морам нагласити да су Бокељски морнари билм 
omi који оу органивовалп руску Црноморску флоту, 
omi су били срж у Аустриском лојду, a п данас 
илове бокељски капетани uo свима морима у нашим 
као u у страним друштвима. Дакле према овоме, 
господо народни посланици, ja мислим да би требало 
свакако учинити све да све Поморске академијо 
остану, да ce нипошто ие икудају. II да бисмо пока- 
вали п овим ваконом да у то нећемо да дирамо и да 
бисмо аокавали да смо поморска вемља и да бисмо 
покавали да хоћемо да идемо напред, ja бцх молио 
да ce ив, ако ce на варам, § 4 оијеч укидаље брише, 
јер су у иитаи.у само три аоморске школе на 7.г)0 
киломотара наше обале и sro код једџе младе no- 
морске државе, која ce на мору тек раввија. A када 
кроз 40- -50 година, господо народнм посланици, ми 
будемо имали 10 -15 поморских академија, онда нека 
ce бришу ва укидање omi који ива нас долаае. (Ил.о- 
скаИзв). 

Потпретседник Др. Ацдо Хасанбеговић: Има 
роч г. др. Стјепо ВЈнежевић. 

Др. Стјепо Киежовић: Господо иародни посла- 
иицп, када су једном вапиталљ једнога Енглеза: Коме 
Велика Британија дугује свој велики раввој ? одго- 
ворио je: „Мпслим, да je то капетаи, комс поверо- 
вамо част државе и ваставе". Овако питање може 
ce поставити и овакав оДшвор дати у погледу и на 
друге иоморско државе старога, средњег u повог 
века. Рим, Венецпја и наш Дубровтш цршш су 
својс богатство и своју снагу иу мора, a то путем 

наше трговачке морнарице u шиховпх одличипх ка- 
петана. Морнарица je сила, господо, која држави 
даје невависнрсх и богатство и обевбеђује самостал- 
iiocT економског a, потом, и политичког живота др- 
жавс и иарода. Предратна Краљевина Србпја имала 
je својо рочпо бродарСтво, али ono није било спо- 
собно да у датим момоптима отклопи непосредне тешке 
фјшансиске и економске ударце којо joj je вадавала 
суседна монархија- Јамачно су вам свежи у памети 
царински ратови o којима су моји предговорницм 
говорили u вероватно многи од иа<; чује jom речв 
п мувику one јаке песме која почиње са повивом: 
,,.\еј трубачу", a завршава ce цокликом: „Хајд на 
море на Адрију" (Бурни упг.шци: Живео! Пљвскање). 
Ивлаз na море постало je витално питање Краљевине 
Србије u ono je коначно ретсио ослопо1ј(!|1.см U ује- 
дињењем у вслпку и Moliiiy Југославију. li сада je, 
господо, дужност наша да свој полоЈкај поморске 
државе ucKopiicTiiMo свима сретствима и да радимо 
na унапређењу наше трговачке морнарице, да joj 
обезбедимо што јаче учешће у светском поморском 
саобраЉају и-да одгајимо вслики поморски нараштај, 
који he у страиом свету да пас достојно заступа. 
Пакои открића Америке^политичко арвеиство lllua- 
mije, Португалије, Холаидије и Енгдеске просуђи- 
вало ce no истоме реду, који су поједине од тпх 
држава ваузимале у опсегу саобраћаја na Велпком 
n Тихом океаиу, a Бизмарк јо обележио вначај по- 
морског бродарства са рачима: да je у таласима 
снага Немачке. Укратко можемо pelin да je пОморско 
бродарство ne само важиа иривредпа, него у исто 
времо и политичка институција, те да joj треба по- 
светити особиту пажњу и бригу. Сиа поморске др- 
жаве, господо, настоје, да свој увоз и извоз вјшк' 
својим националним бродовпма и стога one иоду- 
ииру најиздашније развитактрговачке морнарице. Mu 
смо у том погледу стицајем придика доста ваостали, 
јер док код нас na превову морем у иввозу и увозу 
отпада прекр два милиона тона, наша трговачка 
морнарица може да обави тек половину тога npo- 
воза. Цео претек од превоза иде у туђи џеп. Ila u ona 
тонажа што je имамо препуштена je већЈшом себи 
u ona има да ce иа сваком кораку бори са конкуреП' 
цијом страиих предузећа, која њихове државе нз- 
дашно помажу. Kao једна прпмер навешћу вам да 
je ту скоро италијанска влада одредила 70 милиона 
лира, MITO одгопара преко 300 милиопа дииара, iia 

пубвенцију трговачке морнарице за годииу 10.'i2 <' 
обзиром na погоршану ситуацију прморства услеД 
пада енгдеске фунте и то, господо, иоред остало 
нормалне субвенције, које даје Иоморскпм академИ' 
јама. Кад ce уважи да јеоваодлукапотекласопстве- 
иом иницијативом итадијанске владе, може ce noj- 

Mirni колика ce navKiiocT даје трговачкој морпарпи11 

у интересу општег раввоја државног. 
Пострји n код иас субвенционираПЈе неки^ 

паробродских предузећа, алм треба одмах да нагла- 
сим, да новчана помоћ, коју држава даје поједиши1 

бродовласницимаЈ iraje награда и ^ремија, негО 
да ce ома базира на начелу рехдшроцитета: услуг'1 
ва услугу. Оним. услуга и величина субвенцпј") 
утврђују ce нарочитим дугорочним угбворима. Оба- 
везе ових друштава у главнрме су у томе: да одр' 
жапају редовну пловидбу ва саобраћај путннка, 
да препозе државну аошту, да превозо иеке путнивб 
бесплатно, a неке уз снижену тарифу, да редовно 
врше ирикову luiOBiiora парка и да уопште нс преДУ 
вимају пишта, што_бп могло nliii на штету iiamci'11 
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Роморства и иаших трговачких интереса. Цоло до- 
ijOBaibe iiiiK ових предувећа стоји иод надвором 
Министарства сарбрбЉаја и посебних контролора 
11 комитета. Kap што се види, госиодо, ona друштва 
преувимају на себе тешке дужности и цоо ризик 
Чловидбе. Она улажу у службу цео свој пловни 
п'Цт, обавезују се да га оДржавају у добром стаљу, 
^ имају довољан број пароброда, и морају да се 
0сигуравају противу штета и губитака, na je стога, 
Господо, и потребно a и ирцво да им со пружи помоћ 
to што лакше могу да врше своје обавезе, и да će 
свом снагом посвете саобраћају на Јадрану, постав- 
Љајући га im оиу висину, коју захтовају потрсбв 
иашег Приморја и нашпх општих државних и на- 
Диона.ипих пптереса. Hama обала ce протеже у 
Дужини од 7()() км, a има ir велики 6j)oj острва, која 
Иемају никакве везе mi ивмеђу себе, нити пак са по- 
Ј('Д1миш местима na обали, у којима ce налаве многа 
Цивилна ii војна мад.имптпа. Стога je, господо, као 
•UTO видите и преко иотробпо, да ce садашн>а снага 
наше морнарице на Јадрану не само одржи, него 
to ce још и прошири, jej) то патп^кујс, каошто роко, 
^осебш! државни интерес, a то ивискује и цотреба 
раввитка домаће цривреде. Али како мени ивгледа, 
Господо, Mii н поред свега овога стојимо пред огра- 
"Ичешем постојећег поморског саобраћаја. A то he 
*[Ривредну Kjmaj иа Приморју jom више повећати. 
'-ем тога, као тто сте имали прилике чути, спрема 
(10 и предлог да ce једна Поморска академија угаше. 

'Ули сте да сада и.мамо трп I |оморско акадомијо: јодму . 
J Вакру, једну у Дубровнику и једну у Котору. 
уДржан>е тпх академија није само од важности ва 
Унапређење наше тргсвачке морнарице, ueli je то 
11 првокласно социјално питаАе, специјално наше 
Чривреде. Учоиици ових школа, господо, рогрутују 
('е ив ова три места, и и.пхово непосредне околице. 
»Кида1&ем ма п једпо од оипх академија, учшшло би 
Се Да наш сиромашпи свот uo бп могао своју децу 
слати у даље градово. Последица тога била бп да 
"[ кадар поморскс интелигенције спао на мали 6j)oj, 

^е Gu бнима којп освћају наклоност за тај повив, 
Ј»ли одузота могућност да им ce иомогпе. Л све то, 
''оеиодо, ншло бп na штету раввитка namer помор- 
Р^ва, a да и не говоримо o другим интересима, који 
Се разбирају ii3 проииса !;-а 8 Законског пројекта, 
1So,iii каже, да he ce ђаци Поморских трговачки?: 
'"кола упућивати и у војвим наукама. Слободан сам 
j 'fora овом iipii.iiiiKOM u ca овога места апеловати 
'^ Господина Министра трговино it индустрије, и 
^мскцтц Ј-ц дц остави ста*ус садашњих поморских 

^^Демија. Знамо да смо у opir штоди.е. Ллп нс забо- 
Р8.В1ШО, господо, да it спровођење штедње мора 
•Мати својо граиицо и да he штоди.а доисти корис т 

'Ui0 ce буде спроБодила у складу са културним, 
'Ривредним и социјалним потребама народа с једне 
к
тРане, a ca државним интересима садашњим и 
УДу1>11м с друго страие. Иначе Си непосредна корист 
'"''•'a да будс привидна,ида нам ce кад тад освети. 

He вамврите ми, господо, што сам сс вадржао 
la-Ho шгшс na ивводима којп на првп поглод нзглсда 

to ce удаљују од продмста који су на дневном реду. 
*"1И, када ce расправља o аројекту вакрна у коме 

6 ;■ третира положај наше трговачке морнарице, 
'Че na одмет да ce eno ono каже, да ce тто бол>о 
ценц важност самог вакона. 

Господо народни  посланици, доношење вакона 
Ооморским трговачким  академијама мора ce ca 

"^Дошћу повдравити u вахвалити госмодииу Miqra: 

стру трговтше n индустрије и Краљевској влади, 
IHTO су ona важна питања коначно пр.едложили. 
Није било давно када ce у стручним школама на 
Мрпморју мало водило рачуна o националном мо- 
менту. AKO су ив тих школа ипак излавили добри 
Југословени, имало ce то у првом 1)(1ду вахвалити 
традицији домаћег одгоја и снави националног 
осећаја, која je дубрко усађена у срцима свих наших' 
Примораца. lio ослобођењу долави у Поморсккм 
академијама до већег ивражаја национални дух, 
али с обзиром на прилике, какве су владале, није 
бпло систематског рада у духу народног и државног 
јединотва. 

Мора ce с тога иоздравити иови Закон, KOJU 
у свомо ирном иараграфу истиче Девиву југосло- 
венског народног и државног јединства, одређујући 
тако наставницима ћравац њихивог рада. Ово je 
нарбчито потрсоио ва, Поморске акадомијо, јер со 
у и.пма васпитава иараштај који скоро цоо овој 
живот пјјоподи у далскии морима, те долавеНи у 
додпр са numiiM светом који доста путује, подложо 
piiiiiioiipciiii.M (MCMciiTiiMu n MOVIJC Плаготпорио да 
утиче у иационалиом смпслу. Колико je мак важна 
улога бродарског капетана na самом бррду у погледу 
национаднрг васпитаЈва помораца и посаде који 
месецима плове na отвореном океану, може, госиодо, 
свако лако да просуди. Сретна јо, дакло, била замп- 
сао господина Министра да ce у Закону upe овега 
u ивнад свега истакне ono што нам мора битп нај- 
светије, a то je народио n државно јединство. У томе 
зпаку победићемо и на мору. 

II ако ce мора привнати корисност овога закона, 
ипак ми je дужност, господо пародпи иослапици, 
да укажем на један недостатак који je нагласиб и 
предгоцорник г. др. Лаваревић. 11 ако je трговина 
у тесиој везп са поморством, мнслим, да иоморскпм 
школама imjc место у Мшшстарству трговипе. У 
Министарству саобраћаја постоји, господо, Иомо])- 
ско оделење, које ce бави свим поморским стварима, 
na Gn требало да под то ОдеЛоп.е потпадну ово школе. 
Само то што ce у вакоћу каже „Поморске трговачке 
академије" ne оправдава још равлог да ce one ставе 
под Мииттаргтио тргопиие, jop ono ..трговачкв" не 
зиачп ништа друго nero да сс то Академије поморске' 
разлпкују од Војппх иоморскпх акадомијама, a 
Министарство трговине са поморством нема иитта 
ваједничког. Доста вам јо7 гооподо, увети у обзпр 
да ce у вакону вдного грврри o томе школском броду, 
o ложачима, o намештак.у појединих капетана, 
официра и тако да^о, a то сво треба да зиају људи 
код Мћнистарства тргошше који нису стручњаци, 
док ее то увима ошша, који оу тамо иа поморском 
Оделоњу код Министарства саобраћаја стручни. 
И зато ja мислим, да би требало учинити ову корек- 
туру и статгти Поморске трговачке школе под 
ресор Министарства саобраћаја, na, би тиме овај 
закоп био сасвим потпун (.Пљесак и повици: Живео!) 

ПтТтрс.тседппк Др. Авдо Хасапбегбввђ: Има 
реч народни посланик г. Драгутии Иерко. 

Драгутин Псрко: Гбсподо народни посланици, 
узимајући роч no опом законском предлогу, дозво- 
лите .мм да (■<! осврнем najnpe на вначеље мора уоп- 
штс. Mu внамо да џео светски саобраћај, који спаја 
једну државу са другом, пде најпесЈцетанијим путем, 
no OTnoponoj iioiipimiiiii оветског ирра. Ми зпамо и 
то да су иелшге, MOIIIK; n naJMoliiraje државе онога 
света, велесиле поморске, a тик у другом реду су 
иолеспло KOHTiiiK'iiTaiiic.  Mu аиамо п то да ce цела 



200 X РЕДОШШ СЛСТЛПЛК — 18 ФЕГ.РУЛРЛ 1932. 

сввтска историја одигравала поглаппто код оппх 
народа који су ушивали аоморску снагу u протстав- 
љали поморску моћ, na били то Грци или Римљани, 
Внглези itjur Лморикшгци или сада у најиовијо ирсмо 
n  Јапанци. 

Мм Словени, ми смо могкда, смедо да кажем, 
најбољи Mopiiapu na цолом овету. Били ии Југосло- 
вени п. m Руси, господо моја, ми имамо од Hora и 
одиарави датиталенат да се ha мору сналавимо бол.е 
него икоја друга нација. 'Го осећају п војшкс помор- 
ске силв, Krtje сваком згодом, као да су со уротиле 
против нас Словена, no пуштају нас на моро, као 
да ono nuji1 створено n за пао-. Они мисле да je мор- 
ска превдаст вђкаква привилегија за латинске a 
апгло-саксоноке пацијс, док нас Словене, гдо год 
Moi'v. на мору x()lio да потисну у позадину. To смо 
мп видели кроа читан нив деценија, a нарочито ми 
Југословвни, јер су нас Нталпјапи na Јадранском 
иору под сваке прилике глодалп од мора да ртисну 
и да нам онемогуће саобраћај тим путевима. Исто 
тако раде n Лпгло-саксонци са Русима и то опим 
Русима који су ташзп морпари да су na чамцима 
од Дшепра препловили два пута ll,|)iio моро до 
Цариграда и рпљачкали га. To су такви иорнари, 
нојима се вадста цео овет дивити мора. И кад je ono 
upe исколпко годпиа onaj италијанскивракопловац 
Нобиле пострадао на северном полу и тамо остао, 
цоо ciicT jo 6ocnoMolian стао, али јо и тада један 
Рус   oTimiao тамо и cnacao га. 

Грсподо моја, iiaiuu југословенски поморцп унш- 
вају глас no само na свом Јадранском мору, nerc 
уживају глао n као војнички морнари n као трго- 
вачки морнарп у целом свету. Надш стари поморски 
каиотаии, који су ившпли пз прииатиих школа, 
тако оу се cnaiii.nn да niiino иого половина. која ne 
цалави доволлш заиослоп->а код куће, одлазп чак 

•у Енглеоку, jop'nx Епглозп ирло радо прпмају у 
своју енгдеску службу. Свака школа која неколико 
доцоппја трајо, пма свој глас no томо како се тштомци 
који сврше ono стручне гаколо. афпрмирају у прак- 
тпчио.м жиаоту. II one irarno мадо 17оморске акаде- 
мпјо којо имано na Јадрану, уживају глас у целоме 
своту. 11 nojиичко као и трговачко nanio пбморске 
школе тако су удешене да one у практпчпом животу 
упгк су постављале л.уде na ona места na којпма 
најбоље одгопарају. Да нашеморе, иаш Јадраностаје 
I.;IO три у оку многима, то мп зпамо добро. Ja сам 
био у Мађарској у једној птпој појпичкој школи 
n iiaiimao сам та.мо na једпој карти na натпис: Мађар 
тенгер" то зиачп мајјарско моро, и ja гам стајао 
и гледао, a нисам внао шта то вначи. A то вначп 
да, пошто je Мађарска била далеко од мора, a вна- 
jvliii вначај мора n да je ono од велпке вашпостп, 
оваки мађароки дечак треба да внаде да ко имаде 
возе са морем пмадс веве са целим свотом. Ja оам 
глодао ту карту, алп je то карте доцппјо постало, 
нестало je ca тим натписом. Хоћу са тнм да нагла- 
сим то, како су Мађари увек жудели n данао жуде 
да доопју макар јодаи .малм излаз na .морс. .lop прп- 
емодобимо ли јодиу лађу са теретним арометом 
јодпога мора, n цесним прометом, онда Кемовидети 
i.-.u.na jo огро.мма равлика. Услсд великог светског 
саобраћаја, но можс оо обавптп свотскп caoopahaj 
аероплапима и аутомобилима, нити железницом, 
noro лађама и морем. Услод тога ja оам Miiin.i.tMi.a 
да, усвајајућп onaj закопокп продлог који je дапае 
пред иам,!. молимо r. Министра да no могућству но 
брише onv трећу Поморску академију, jop, господо, 

ja оам тога осводочоп.а, да nama велика и iviolnia 
Југославија стоји тек na почетку свога великог 
историског развоја, n ajco Бог даде у доглодио вромо 
ће iiaiuu поморцм са Јадрана бити поморци и na Je- 
гејском  n na  Црмо.м  мору.  (Лплауе.)  Ja сам  миШ* 
• ba npno, да (o onaj вакон јодиогласио од олаиш' 
Скушптинв iipii.Mii, али с тим да оо ne редицирајУ 
школо, пего, ако je могућности, да ге joni n noliiinoM 
развију. (Пљескање.) 

Пршседник др. Коота ЕСумануди: Папршеп jfi 

претрес у пачолу законског продлога o Помореким 
трговачким академијама. Нрпотупићемо гласап>У' 
r.iaoalio ее поједппачно. Ona гг. пародпп поолапид11 

која у('вајају onaj закопокм предлог гласаће цза"> 
a господа која no усвајају, гласаће „прдтив". 

Секретар Анто Ковач прозива послаиике да 
гласају, и onu су глаоалп овако: 

Аврамовић Бранко — за 
Aljnli Апто -     за 
Аксентијевић Александар       бтсутан 
Длексић  Коота — ва 
A.iin.iomili  lllaliiip        ва 
Aiiljivmiimmli  Гргур  Будислав Др. -     ва 
Aniili Muha Др.   — отоутаи 
AiiToiiiij(4!iili Душан       отсутап 
AiiTj'iionuli  Јосип        за 
Аранђеловић Јовап — за 
Ауор Људовпт Др. -  за 
Бабамовић Јордав — вв. 
I >а. i.n h Салих — бтоутап 
Бањац Љубомир — за 
Бараћ Бранко Д|). — отсутан 
Барле Јанко v- за- 
UaTiiiinli Јоза — отоутап 
Бачиђ Стјепан Др.       за 
Бенко Joonn — за 
Uciunponnli Дпмптрије  l'.        ва 
ГхчдапоипК  Исо — за 
Божић Милан -    за 
Борисављевић Страхиња    - отоутап 
Брушија Радослав      ва 
Будшшш Стеван — ва 
Буквић Адександар — за 
{»уповп!. Мидан      за 
Баљавец   Стјепан       за 
Ha|);ia Север — отсутан 
Васиљевић Стеван Др.       за 
Величковић Миладин — ва 
Ue.i.Konuli   Вељко — за 
Видаковић Витомир -    за 
Видић Јеша Дј). — ва 
Видовић Богдан Др. ва 
Uojnnoniili .lonan li. —■ отоутап 
Вопш.ак Г>огумпл Др. — за 
Вујић Дшштрпје В.    - отсутан 
Вукићевић Богић Др. - - ва 
Гавранчић Отон Др.    - отсутан 
Гавриловић Ото -   отсутан 
Гајшек К'арло   - за 
Глапичкп  Г>о?1.-11дар     - за 
Гбсподнвти1з Фрањо -    отоутИ 
Грајић I lopo   — отсутан 
Грба   Милопап Д|1.     - отоутап 
Грби15  IvMii.injaii        за 
Грђив  Васцљ — отоутап 
Грубановић Милав       за 
Грубер <l>paii.o Д]>.    - отеутап 
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Давидовић Витомир — за 
Даиилоии!)  /IVIIHKO    - отсутап 
Деметровић Јурај — отсутан 
Дершшшћ Ђулага — за 
Димитријевић Мита — за 
Димитријевић Хаџи-Тодор - - ва 
Добровић Милан С. - - отсутап 
ДобЈјовољац jMiuian J. - - отсутаи 
Довезенски Јопан С. — за 
Доди11 Ллександар-Така - - за 
Дошен Мирко Др. - - отсутап 
Драговић ^ћглош II. — за 
Дрл.ача Бранко — отсутап 
Дрмсљ Ллојзпј — за 
Дуоокоии!! Јурај     - за 
Ђокић Ристо — за 
'IJo|i|)(Miuli Владимир    - за 
T)ypiili Михаило - - за 
Елеговић Иво Др. - - за 
Живановић Милан — за 
Живанчевић Михаило — за 
Живковић Нег.осим Др. — отсутан 
»luiiih-miiili   l'.   llcTup        OTcvTiui 
Живојиновић Душан M. - - за 
Захарпћ Чодомир     - за 
Золлгови!! HOIIIKO - - за 
Земљпћ Јакоб —' за 
Пиаидскпћ-Нвкови!! Мирко Др -    ва 
Иваншпевиђ Петар      ва 
IIванчевпђ Душан       ва 
lIcaKOBiili Миливоје Ђ. — за 
Исаковић Мпто - - за 
Јаиковић Волпзар Др. — за 
.leispeMOBuli Драгољуб Др. - - за 
Јсвтић '/1\IIBOTIIJC - - за 
JeiiTiili Милутин Ал — за 
Јевтић Михаило Р. - - за 
JcBTiiIi Радоваи - - за 
Jcoiiili Милутпп - - за 
Јеличић Божа Ц. — ва 
JepcMiiIi yl\iiBojiiii — за 
Jepo.Miiii Тоде Др. — отсутап 
Јоваи Андрија — за 
Јоваповпћ Александар — за 
Јовановић Ђока — за 
Јоваиови!) Јова — за 
JoBiiMiili Доиросав — за 
Кад^ Хусеин — отсутаи 
KaJMaKOBiili Омор —■ за 
Каламатијевић Мпхапло Р. — за 
Кандић Јовнша К. — за 
KaTiiii Мплош — за 
Каћански Стеван — за 
Кешељевпћ Ипкола Др . — за 
Клппц Аптон — за 
Кнежевић Ловро — за 
KnovKOBiili Стјеао Др. — за 
Ковач Лнте ЈБ. — за 
Ковачевић Драгутии-Карло — отсутан 
Кожуљ Марко Др. — за 
Kojnh Драгутпп Др. — за 
Коман Ллбнп — за 
KocTiili Драгутии Др. — отсутаи 
KocTiili ЛЈилорад Ј. Др. — за 
Краљевић Драган Др. — за 
Крамер Алберт Др. — за 
Крафт Стеван Др. — отсутан 
Кројчп Лнтон - - отсутан 

Крстановић Ристо - - за 
KpcTuli Владимир    - за 
1>|и TIII,   Mu. i vriiH - - за 
KpcTnii Михаило B. - - за 
Крстић Спмо -    отсутан 
Кузмановић Лазар К.    - за 
Кујуаг.шК Апдрпја  l>".    - за 
Кујунџић Богољуб К.    - отоутап 
Кумануди Коста Др.    - (претседава) 
Кунтарић AUTO Др. - - отсутаи 
Куњапшћ Јоахим — за 
КуртовиЈз  15ојко -    за 
Куртовп!) Шукрија ~ - за 
Лазаревић Милован М.    - за 
Лазаревић ^'одор Др. - - за 
Лазаревић Теодосије К. — ва 
Лазаревић Филил С, Др. - - за 
Леушић Ђуро Др. -    за 
Лпсавац Младен Др.    - ва 
Лончаревић Нвав Ј[\>. -■- за 
Лонча.}) Стаико - - за 
Лукић Живан Др. - - за 
Макар Дако — отсутан 
Максимовић Божидар -*- отсутан 
MaKcii.MOBiili (>r;(4iaii -r за 
Маланчец Владо Др. — за 
Маринковиђ Војислав Др. - - отсутаи 
Марјан Ђуро       отсутан 
Марјанац Сидш -    за 
Маркиђ <l>pai[>o -    за 
Марковић Миленко Др. - - за 
Марковић Милорад II. — за 
Марковић Пикола — отсутаи 
МаЈжовпћ Петар К. - - отсутан 
Мастровић Антв 'I*. — отсутаи 
Матица Павао — за 
Матић Ђока II.       за 
Мацековић Матија — отсутан 
Машић Марко — за 
Метикош Милаи Др. — за 
Мијић Милан Ti. - - отсутан 
MiLicTiih Вјекослав Др. — за 
Милетић Владислав — за 
Милотевић Гавро — за 
Милошевић Младвн II. — за 
Милутинбвић JMIIJUIIIKO P. — за 
Мплутпиовпћ Мшшрад Ђ. — за 
Миоирлић Јоваи Т. — за 
Митровић Јоваи Р. — за 
Михапловић Шшја II. — за 
Михајловић Светислав Др. — за 
Мохори]. Иван — за 
Мравље Мплаи -- за 
.Мула nili Мустафа Л. — за 
Вајдорфор Мирко -- отсутап 
Недељковић Урош II.    - за 
lliuviili  IhiKOJia Др .— за 
Никић Федор Др. — за 
Н&кодијевић Аравђел Д. — за 
НпколнЈ! Брапко Др. — за 
HiiiiKOBiiii Тршшо — за 
HviiL Петар Др. -- отсутап 
Њамцул Раико Др. — за 
Објјадопић Ллскса Ј. ■—^ за 
OcTojiili Ђуро Др. — за 
Павлцч Алојзиј — за 
Палечек Иван Др. — за 
Парабућоки Ђорђе — за 

20 



202 X РЕДОВНИ САСТЛПЛК — 18 ФЕБРУАРА 1932. 

Параиос   IIIiiupo  <I).   — 8а 
Пахерник Фрањо — зсч 
Патрногић Љуба       ва 
I h'pnii Матеј Др. — aii 
llcpnli Миливоје  I").    - отсутаи 
llcpiili  llmiKo Др. — отсутаи 
Перко Драгутин 13. - - ва 
IIcTKiiHiili Милан       за 
I [етовар Ловро - - ва 
Ih'Tpii'iiili Живко Др. -- отсутап 
Петровић Марко -- отсутан 
llcmiil, Милутин     - sa 
IhntKo .:1>удепит Др. — за 
Пиштелић Славко A. Др. — отсутан 
Погачник Виктор    - ва 

.ПоповпК Димитрије Ол.       ва 
Попош11> ДоГфипоје Гер. Др.  — ва 
Iloimmili Душан    - ва 
Iloiiomili Јефтимије — na 
Поповић Коста" Др. — за 
lloiioinili Милан В. -   ва 
Поповић Милан Др. —■ отсутан 
Ilononiili Светислав Др. — ва 
II pa.i.ai;   11('д»'.1>ко     - за 
Ирока Инкола — за 
Лрекорток llnau    - за 
Прпицип  Јово — ва 
Ирша llliiMc Дј). - - за 
11 устослемшек Расто    - за 
Муцел. Инан .1.        отсутан 
Радивојевић Лазар Љ.     - ва 
Радић llnau       ва 
Радошг11 Саво Др. — ва 
Радоњиђ Милан — ва 
Радонић Миљан    - ва 
Pajiili Toma Др.        за 
Рако Јанко Др.    - отсутав 
Рапс Стаио Др. - - за 
Рорбахер Јулијан Др. — отсутан 
Caimii Аранђел       ва 
C.aimli Сава 'В. — за 
Савковиђ Илија — за 
Саито Ганро Др. ■— за 
Сарачевић Раденко — ва 

■Секулић Милан - - ва 
Селић Јоца М.    - отсутан 

■Cen.Manoiaili  A.iiija — за 
Cu.Miil. Мплорад — за 
Cmioitiih Александар М. — отсутан 
Смиљанић Тома Др.  ■- за 
COKMII Милоје М.       ва 
GoK(wioiiiiii Никола — за 
Спасовић Вукашин — за 
Спахић Владо ■— ва 
Сшшдлср Нјо1{ослав — за 
Спинчић  15ј(!косЈ1ав — отсутаи 
CpiuKTili Милан Др. — отсутан 
Стажић .1 ocim       ва 
Стајковић  Иикола — отсутап 

'Станић Андра       ва 
(/raiiimmli   П.чадпмпр Др. — за 
Станојевић Драгомир М. - - отсутан 
Станојевић Милутин — за 
Стввановић Живојин Ар. — за ' 
Стевановић Милав    - ва 
Степаиов Миливој       ва 
CTOiiaiioniili   .Mii.iaii   P,  — за 

■Стофаиопи!.   Пгн.ат -r— за 

СтијиК Милан Др. — за 
Стојадиновић Милосав Др.    - за 
CTOJKOBIIII Мидан Т). Др. — аа 
CTOIUUII Стамоико — отсутап 
(vrpi'aomili   K'|»("ra — за 
CVOOTUII  Пикола Др. — за 
ТадпК  Глигоријо Др. — за 
'Гсодоропп!.   liojinviai!      ■ за 
'Го.ш!,  Игњат .\1. Др. — за 
'l'oMiili Јакоб — отсутан 
Tomili Тодор  Р. — за 
'l'ona loiiiili   Mu,iaii  — за 
Торомановић  Хасаи — за 
Трбић Василије — ва 
Трбојевић Урош Др. — за 
Трифуновић Љубиша — ва 
Тркуља Стаико — за 
TpiiKomili Ставра К. — за 
Tnipiiii Ђорђе —; за 
Ћирић Стеван — за 
TiVKoiuili .Mii.iaii   — отсутан 
Увуновић  Викола —'ва    i 
Урек Пвап — за 
Урошони!, Мирко li'. -    ва 
Урукало Сергије --- за 
Фиданчевић Тома Др. — 
Фивир Виктор — ва 
Фотирпћ Лрса — за 
Хајдпи.ак Антон — за 
Ханжек Лавослав Др. - - ва 
Naraiiocroimii Авдо Др. — за 
Хођора Свотпслав В. — за 
Хриоар  IhiKO.ua        за 
Христић Бора — за 
ЦемовиК Филип     - отсутан 
Церер Аитои — за 
Ципушевић Методије       ва 
4 01)0111,  Ираико — за 
Чохаџић  Хази.м — за 
HlapiiOiiuli 'l'ii.NOMiip — за 
Шеатовић Ђуро Р. — за 
Шега Фердо за 
Шелмић Драгић М. — за 
Шећеров Славко Др. —• отсутаи 
Шибешш Стаико Др. - - отсутан 
Шиљеговић Владимир —^ за 
Шифтар Стеван — за 
Шнајдар Фрањо — ва 
IlivMoiiKOBiili  П.пгја Др. — отсутан 
Шурмии rl.")ypo Др. — за 

Претседник Др. Коста Кумачуди. Розултат 
глаоања je овај: Рласало јо „за" 235 посланика. 
Пре.ма томе овај закоаскп предлог примљен je У 
начелу. Прелавимо па претрес у поједпиости. Huje 
со jaimo im један говорник. ПреЛавимо на гласање. 
Гласаће се седењем п устајааем. Она господа иа- 
родип посланици, која код појединих параграфа 
гласају против^нека изволе устати, 

Иввестилац Др. Шнлав Стијиђ прочита S 1 no 
предлогу Одбора. 

Претседник Др. Коста Кумануди: Ona господа 
пародип посланици, којп су протпв овог параграф* 
нока ивволе устати.  (Сви седе.) Објављујем.да је 
§ 1 npmi.i.oH. Изволпто чути дал>в. 

За oami je   Народна скупшрина,  гласајући 0 

свакод! иараграфу седоп.ои у устајаи.ем,  у смислУ 
§ 94  Закоиа  o  иослоишш  реду усвојили сво npO' 
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читане параграфе Законског предлога o поморско- 
трговачшш академијама, према извеппрају одбора, 
11 то од § 1 до § 50 вакључно. 

Извсстнлац Др.Милап Стијић прочита § 51 no 
продлогу Одбора са допуном господива Лаваревића 
1;оји гласи: , Дпректор поморспс трговачке акадв- 
JlIije може да постапс пррфесор поморске трговачко 
^кадомијо са најмање 18 привнатих годпна државне 
служоо првеиствоио иаутпчко струко, од којпх Gap 
последил1х G година у Иоморској академији". 

Прстссдлик Др. Коста Кумануди: Стављкм на 
гласан.в § 51 са допуиом г. Лазаревића, коју je 
^P'IMHO г. Мшшстар. Ona господа иароднп посла- 
вици, којп су протпв овога параграфа, нека пзволо 
Устати. (Свп седе.) Објавл.ујем да јо i; 51 примљен 
cfi доиуиом г. Лазаревића. 

II.ки (iTm.uiu ЈУ\). Милав C'Tiijnli прочпта § 52 no 
продлогу Одбора. 

Претседник Др. Коста Кумануди: Она господа 
Чнродцц посланици, који су против овога пара- 
графа, нека шволо устати. (Сви ссдо.) Објављујем 
Д^ јо § 52 примљен no предлогу Одбора. 

Иавестилац Др. Милан Стијић прочита § 53 no 
пред.когу Одоора са »допупом г. др. Шурмина која 
Гласи: „Тим лнцим.ч .мои;о Мипистар трговиие и ин- 
Дустртгјо no повоЈвиом мишљејњу Савота за npoijio- 
сионалну наставу привнати оа пеизпју и иапродо- 
Bfi.ir.e приликом iiocTaB.ijaiija за профосора највише 
5 година службе ировсдоие у својству поручника 
или капетана дуго пловидбе". 

Прстседник Др. Коста Кумавуди: Стављам нд 
гласа&е § 53 са допупом, која ,јо дошла од г. Шур- 
МИна, a коју je примпо г. Министар. Ona господа 
Вародни послаппцп којп су протнв овога параграфа 
века ивволе устати. (Сви седе.) Објављујем да je 
§ 53 примљен са допуном г. др. Шурмина. 

Известилаи, Др. Милав Стијић прочита § 54 no 
продлогу Одбора. 

Претседник Др. Коста Кумаиуди: Оиа господа 
Народни посланпц^, којп су против овога параграфа 
Нека ивволе устати. (Сви седе.) Објављујсм да je 
§ 54 прпмљои. 

— За овтш je Иародпа скупштииа, гласајући 
o сваком параграфу седењем н устајањем у смпслу 
§ 94 Закопа o пословном реду, усвојила свв про- 
читапе параграфе ваконског прсдлога o помороко- 
трговачкпм академијама, према пзвештају Одбора 
S то од § 55 до § 88 вакључно. — 

Известилаи, Др. Милан Стијић прочита § 89 по 
Продлогу одборском. 

Прстссдпик Др. Коста Кумапудн: Реч п.ма г. 
Др.   Шурмпи. 

Др. Ђуро Шурмин: Ja бнх код овога параграфа 
Имао овај амандман: ,,а iipn3iiaiie му се за пензију 
В напродоваи.о пајвпше 10 годипа проведопих у 
својству капетаиа велике обалне илп дуге пло- 
битбе". 

Ово призиавап.с ие ваиш, ако му простаио 
служба у ресору Министарства трговиие и ииду- 
службе" пре иего што иапуип ефективипх десет го- 
Дииа службе. 

Министар шрговине ч индустрије Др. Алберт 
KpaMcpt Ja примам предложени амандман. 

Потпретседник Др. Аид« Хасанбеговић: Го- 
сподо којо су против прочитаиог параграфа и аман- 
Дмана, пека пзволе устати. (Сви седо.) Објављујем 
Да су прочитаии параграф 89 и амандман прпмљепп. 

Извесгпилац Др. Милав Стијић прочита § 90 no 
пввештају одбора. 

Др. Ђуро [Пурмин: Ja имам u код овога пара- 
графа амапдмаи: „a привнаће му се за пенвију u 
папредоваи o највише 8 годпна, проводепнх у свој- 
ству капетана велико обалие плхг дуге пловидбо. 

Ово призиап.е не ваиш, ако.му простано служба 
у ресору Мшгастарства трговиис и индустрије, пре 
него што напуни ефективних   10  годииа  службе". 

Министар трговине u индусгприје Др. Адберт 
Крамер: Ja примам предложени амандман. 

Пршпретседник Др. Авдо Хасанбеговић: Го- 
спода, која су протпв прочптаиог параграфа и пред- 
лол-гоног амапдмапа, пека устану. (Сви ееде.) 06- 
јављујем да су прочитани iiaparj)a(I) 00 п амапдмап 
примљени. 

Пзвеспт.шиЈУ^. Милан СтијиК прочпта § 01. 
Др. Ђуро llijpvmi: Ja имам и код овог пара- 

графа амандман, који гласи: ,а призваће му се за 
иеизпју ir иаирсдопапо пајвпте 8 година провв- 
депих у својству стројара    1 класе". 

Министар трговине u индустрије Др. Алберт 
Крамер:    Ja   примам   предложепп   амапдмаи. 

Потпрегпседник Др. А.вдо Хасапбеговић: Го- 
спода, која су протпв прочитанрга параграфа u 
амандмана нека устану. (Сви седе.) Објављујем да 
су прсдложепи параграф са амандманом примљени. 

Известилац Др.Милав СтијиК прочита § 92. 
Др. Ђуро Шурмив: Ja имам овде амандман: 

„a прввнаће му со за пеивију и иапредоваи.о нај- 
впше 5 годииа, које je провсо у зпаи.у радпо-теле- 
графисте 1 класе". 

Министар трговине u индустрцје Д]*. Алберт 
Кранср: Ja примам овај амавдман. 

Потпрегиседиик Др. Авдо Хасанбоговпћ: Го- 
спода, која су протпв прочитаног параграфа u 
амандмана, нека устаиу. (Сви седе.) Објављујем 
да су прочптаип параграф са амаидмапом примљени. 

Известилац Др.Милав Стијић прочита § 03. 
Др. Ђуро Шурмии: Moj амандман код овог 

параграфа гласи: „a npiisiialie му се за пензнју и 
напредовање највише 5 годпна, којо je провео у 
3Baiby вођв палубс". 

Министар трговине n индустрије Др. Албсрт 
K'paMcjc Ja примам овај амандман. 

Потпрегассдиик Др. Авдо Хасав^еговић: Го- 
спода, која су противпа ирочптаио.м параграфу п 
амаидмапу, пска изволе устати. (Сви седо.) Објав- 
љујем да je прочптапи параграф и амандман прим- 
љешг. 

Известилаи,  Др. Mn.ian  Стијић  прочита  §   94. 
Др, Ђуро Шурмив: Код овог параграфа имам 

амапдмаи: ,,а привнаће му се за пензију и ua^ipe- 
довање  пајвише  5  годпиа   мориарске  служб©" 

Министар гирговит: и iindi/ciTipuje др. Албсрт 
Крамср: Ja примам   предложени амаидмап. 

Потпретсл'.дпик Др. Авдо Хасачбсч-овиК: Го- 
пода, која су противна прочптаиом параграфу и 
амапдману, пека пзволе устати. (Сви седе.) Објав- 
љујем да су прочитаии' параграф и амандман прим- 
л^сии. 

Известилац Др.Милав јОтијпћ арочита § 05. 
Др. Ђуро Шурмин: Moj амандман код овога 

параграфа гласи: „a привнаје му се ва пенвију n 
напредовање пајвипш 5 година ложачке службе". 

Министар трговине u индусгприје Др. Адберт 
Крамер* Ja примам предложени амандман. 
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Потпретседник Др. Авдо Хасанбеговић: Го- 
спода, која су противиа прочптапом парагрифу п 
амаидману, пока устану. (dmr содо.) Објављујем да 
су прочитапи параграф и амандмаћ примљенп. 

Иавестилац Др.Милан Стијић џрочита § 97. 
Пртпретседник Д-р Апдо NacaiioiToisnli: При- 

ма ли Народна скупштина прочитани параграф ? 
(Прима) Објављујем да јо § 97 ири.м.1.011. Паиопп-о 
чути  i;  98. 

Извсстилал Д-р Шилап Стлјић прочита § ■,^- 
По7нп})стс:;дник ;[-\) Авдо Хасанбсговнћ: Прима 

лп Народна скупштина прочитана параграф ? (Прима) 
Објављујем да je § 98 примљен. Ивволите чути § 99. 

/I.n:. c/Tni.uiu  Д-р Милав  ('TIIJIIII   прочита ^ 99. 
Потпретседник Др.Авдо Хасанбеговић: Прима 

лп Пародиа скушптина прочитани параграф ? (Прима 
Објављујем да je § 99 примл>ен. Ииполито чути 

§ ^00.' 
Известилац  Др. Милан Стијвћ iij)04iiTa §  100. 
Погппретседник Др.Авдо Хасанбеговић: Прима 

лп Пародиа скушптина прочитани параграф? (При- 
ма.) Објављујем да je у 100 примљен. Пзполито 
чути i; 101. 

Известилац Др. Милан  Стијпђ  прочита §   101. 
Потпретмдник др. Авдо Хасанбеговић: Прима 

ли Народна скупштина прочитанм параграф? (11]ш- 
ма.) Објављујем да јо J? 101 прпмљен. Иаволите 
чути §  1(12. 

Известилаи, Др. МилатЈ  Стијић  прочпта §  102. 
Потпретседник др; АвДо Хасанбеговић: Прхгаа 

ли Г1а])()диа скуипгпша прочитанв аараграф? (Ири- 
ма.) Објављујем да je s 102 при&{љен. Ивволите 
чути § 103. 

Известилаи,  Др. Милав  Стијнћ  прочита :
:- 103. 

Потпретседник др. Авдо Хасачбсговић: Прима 
ли Иародиа (куиттпиа прочптанп параграф ? (ilpu- 
ма.) Објављујем да јо § 103 аримљен. Ивволите 
чути § 104. 

ll.ir.rciTiii.niu   Др,  Мплап   CTIIJIIII   ирочита  § 104. 
Потпрстссдтис;[\\. Авдо Хасанбеговић: Прима 

ли 11ау)одиа скупштина прочлтанп параграф? (Ири 
ма.) Објављујем да j«1 S 104 примљен. Изволите 
чути  i;  105. 1 

Известилаи,  Др. Мнлаи Стијић  прочита § 105. 
Потпретседник Др.Андо Хасано^гоаиК: При.ма 

ли Иародиа скупштпиа ирочптаип иараграф В (Ирп- 
ма.) Објављујем да je § 105 примљен. 

Прелазнмо на гласање у цслпии. Гласаће ее 
поимеипчно. Молим г. секретара да ивволи извр- 
muTii прозивку. 

Секретар Авте Ковач врши прозивку народних 
посланпка, да гласају и оии су гласали овако: 

Аврамовић Бранко — ва 
Aljiili Анте — ва 
Аксентијевић Ллоксапдар — ва 
Алекспћ Коста — за 
Алиловић Шаћир — ва 
Анђелиновић Гргур Будислав Др. - - за 
Aiiuli Muha Др. — отсутан 
Антонијевић Душан — отсутан 
Антуновић .ločini — за 
Аранђеловић Јоваи — за 
Ауер Л>удевпт Д]) — за 
EaGaMOBiili Јордан — за 
БаљиН Салих — отсутап 

за 

- за 

- за 
за 

Baibau;  Љубомнр  — за 
Бараћ Бранко — отсутап 
Барле .lanuo — за 
Батнпић Jозо - - отсутап 
Бачић Стјепан Др.  — за 
Беико Jocmi — за 
JjeiinipoBiili Дшштрије Р- 
Богдановић Исо —- за 
Божић Милан — ва 
БорисављевиЈ! Страхип.а 
Брушија Радослав    - за 
Будишпи Стеваи        за 
Буквић Александар — за 
Буновић Mn.iaii       ва 
Вал.авец Стјепан ■— ва 
Барда Север — отсутан 
Васиљевић Стеваи Др. — 
Белнчковић Мпладпи 
Бељковии Веллсо -    ва 
Видић Jcuia Др/ — за 
Бидовиђ Богдан Др.    - за 
Видаковић Бптомир       за 
BojimoBiiii Јован li. — отсутап 
Вошњав Вогумил Др. — за 
Вујић Димитрије Б. - - отсутан 
Hv];iili(4!iili  IJonili Др. - - за 
Гавранчић Отои Др. - - отсутаи 
Гаврпло Ото — отсутан 
Гајшек Карло - - ва 
Главички Божидар - - за 
ГосподиетиК Фрањо -    отсутаи 
rpajnli  I lepo - - отсутан 
Грба Милован Др. — отсутан 
rpniili  Емилијан — за 
Грђић  Васиљ -- отсутан 
Грубановић Милан -    ва 
Грубер Фрањо Др. 
Даттдови!!  15т'Омир 
Дашшовић Живко - 
Дем(>тров1г11  -Ivpaj - 
Дој^впитН Ђулага - 
Димитријевић Мита       ва 
Димитријевић Хаџи-Тодор - 
Добровић Милан С. отсутан 
Дооровољац Милаи .1.     - отсутаи 
Довезсиски Јоваи С. - - за 
Додп1"1 Алексапдар-Така - - за 
Дотеи Мпрко Др. - - бтсутан 
Драговић Милош II. -    ва 
Дрљача Бранко — отсутан 
Дрмољ Алојзпј — за 
Дубоковић Јурај -    ва 
TiopljOBiili  Нладп.мир        за 
Бокић Ристо — за 
Хурић Михаило — за 
Елеговпћ Иво Др. - - за 
Живаиовић Мидан — за 
/KiiBaiPicBiili Мпхаило —  ва 
}1\пвкови11 Исгоспм Др. — отсутан 
Живковић Петар Р. - - отсутан 
JKiiBojiniOBuli Душаи М.     - за 
Захарић Чедомир — за 
Зељковић ])Ошко — за 
Земл.и11 Јакоб — за 
Ивандекић-Ивковић Мирко Др 
Иванишевић Иетар — за 
Иванчевић Душан - - за 
llcaKoniih Миливоје 'i"). -- за 

- отеутаи 
ва 

• отсутан 
отсутаи 
за 

ва 

- за 
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Исаковић Мпто - - за 
Јанковић Велизар Др. -- за 
JcBpcMOimli Драгољуб Др. — ва 
JeBTiili Животије — за 
JoBTuli Милутии Лл. - - за 
Јовтић Михаило Р.    - за 
JeBTiili Радоваи -- за 
Јелин Милутпп — за 
Јеличић Божа Ц.    - за 
Јеремић Живојип - - за 
Јеремић ТсЈде Др. - - за 
Јоваи Андрија — за 

за 

JoBanoimii Александар - - за 
Јовановиђ Ђока — аа 
JoBaiiOBiili Јова — за 
Јовичић Доиросав — за 
Кадић Хусеин — отсутан 
Кајмаковић Омер — за 
Каламатијевић Михаило Р. — за 
l>uii,i,nli JoiniiLia M.     - за 
Катић Милош — за 
Каћански Стеван — ва 
Кешељевић Никола Др. — за 
Клинц Лнтоп — за 
Кнежевић Ловро — за 
]\iiO/Komili Стјсио Др. — за 
Ковач Анте Љ. — за 
Ковачсвић Драгутин - - Карло — отсутап 
Кожуљ Марко - - Др. — за 
Kojuli Драгутпн* Д]). -- за 
Коман Албин — ва 
KocTiih Драгутпи Др. — за 
KocTiih МплоЈјад Ј. Др. -- за 
lipa.i.omil,  Драпш Др.      - за 
Крамер Алберт Др. - - за 
Крафт Стоваи Др. — отсутаи 
Крејчи Лптоп - - отсутан 
Крстановић Ристо — ва 
K'pc'mli Владимир — ва 
Крстић Милутин — за 
KpcTiih Михаило В. - - ва 
KpcTiih CIIMO - - отсутан 
Кувмановић Лазар К. - - ва 
Кујунџић Андрија K'. -    ва 
Кујунџић Вогољуб К. - - отсутан 
Кумапуди Коста Др. — (претседник) 
Кунтарић Анте Др. - - отсутан 
Кул.аптК Јоахим — за 
Куртовић  Војко — за 
Куртовић Шукрија   - ва 
Лазареви!! Милован - - за 
Лаваревић Тодор Др.    - ва 
Лаваревић 'I'OOAOCH.O K. - - за 
Лаваревић Филип С. Др. — за 
Леушић Т)у})о Др, — ва 
Лисавац Младсп Др. — за 
Лончаревић Иваи Др. — ва 
Лончар Стаико — ва 
Лукић Живан Др. — ва 
Макар Дако — отсутап 
Максимовић Г)Оншдар - - отсутаи 
Максимовић Стјепан — ва 
Малаичоц Вдадо Др. - - за 
Ala|)iiiiKomili Војпслав Др. — отсутап 
Марјан Ђуро — отсутан 
Марјанац Симо — ва 
iMapmili Фрањо — за 
Марковић Мплсико Др. — за 

отсутан 

MapKomil, Милорад II.    - за 
Марковић Иикола — за 
Марковић Иотар К. -- ва 
Мастровић Анто Ф. — отсутан 
Матица Павао - - ва 
Матић Ђока II. — 
Маце.ковић Матија 
j\Iauiuli Марко — за 
Метпкош Мнлап Др. — за 
Мијић Милан Ђ.    - отсутап 
Мцлетић Вјскослав Др. — ва 
МилотиК Владислав - - ва 
MiuioiueBiili Гавро — за 
Милошевић Младеп — за 
Милутнповић Милинко Р. — за 
Милутиновић Милорад Ђ. — за 
Мисирлић Јова.11 Т.    - ва 
Митровић Јовап Р. — за 
Михаидовић Илија II. - - за 
Михајловић Светпслав Др. - - за 
Мохорић  Пвак    - за 
Mpan,i.c Милаи — за 
My.ui.nili Мустафа A. - - ва 
Најдорфер Мирко -- отсутан 
Недељковић Урош II.    - за 
lliih-iii! Никола Д[).    - ва 
IhiKiiii Федор Др. -    ва 
Никодијевић Аранђел Д. -- отсутан 
Николић  Бранко Др. - - за 
llimijoiiiili Трипко -- за 
llvnli Петар Др. — отсутан 
Њамцул Ранко Др. - - за 
Обрадовић Алекса Ј. - - ва 
Остојпћ Ђуро Др. - - за 
Лавлич Алојвиј     - за 
Палочек Ивап Др. — ва 
Парабућски Ђорђе -- ва 
1 [аранос lllini[)o Ф. — за 
Пахершш Фрањо -   ва 
IlaTpiioi'iili ЈБуба — ва 
llcpnii Матеј Др.    - за 
Перић Мплпвојо Т). — отсутаи 
Перић Нпико Др. -- отсутан 
Перко Драгутип  li.    - за 
Петковић Милан -    ва 
Иетовар Ловро — за 
Петричић Живко Др. -- отсутан 
Петров!ић Марко -- отсутан 
Iiciimli Милутин -    ва 
IhiBKO ЛЈудевнт Др. -    ва 
Ииштолнћ Славко A. Др. — отсутап 
I [огачник Впктор - - ва 
llonoBiili Димитрије Он. — за 
llonoBiili ДобЈпшоје Гер. Др. — за 
llonoBiili Душаи — ва 
llonoBiili Јефтимије — за 
iloiroBiili Коста Др. — ва 
llononirli Милап В. — ва 
Поповић Милан Др. — ва 
llonoBiili Светислав Др. — за 
Праљак Педсљко -- за 
Прека Никола -- ва 
Ирекоршск Ивап — за 
Прпицпп Јово — за 
llpina llhiMO Др. — ва 
Пустослемшек Расто — ва 
Пуцељ Иваи Ј. - - отсутан 
РадивојовиК Лазар Лј. — за 
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Радић Ппан — аа 
РадсшиК Cano Др. — за 
Panoji.nli Милаи — ва 
l'.i.iomili  Мил.ап — na 
Pajiili Тоша Др. — <за 
Рако Јанко Др. — отсутап 
Pano  Стапс Дј).    - ва 
Рорбахер Јулијаи Др. — отсутан 
Савић Лранђсл — ва 
CaBiih Сава В. — за 
Савковпћ Илија — ва 
Сапто Гавро Др. — ва 
Сарачовпћ Радопко — ;за 
Секулић Милан Др. — ва, 
Селот Јоца М.    - отсутан 
Сслмаиовп!) А.чија — B8 
CnMiiii Милорад — ва 
Спмовић Александар М. — отсутан 
СмиљашЛ Тома Др. -    ва 
(lomili лМилоје М. —na 
CoKCVioBiili  Ппкола — аа 
Спасовић Вукаипш -- зл 
('.iiaxnli  Владо - - за 
Спиндлер Вјекослав - - ;?а 
Сппичић Вјекослав -    отсутан 
Сршкић Мплаи Др. -- отсутан 
Ста^кић Јосип — за 
СтајковиК  Ишхола -    отсутап 
Станић Андра — аа 
CTaimimili  Иладпмпр Др. — за 
Станојевић Драгомлр М. — 
Станојевиђ Милутин — за 
CTCBanoBiili Живојин Ар. 
Стоваиовић Милаи — за 
Степаиов Мпливој — за 
Степаиови]! Mii.ian  l'.   — за 
Стефановић Игл.ат — за 
CTIIJIIII Мтглап Др. — за 
Стојадииовић Мплосав Др. — за 
Стојковић Милан '!"». Др. — за 
Стопгаћ Стаменко — отсутан 
Стревовић Крста -- ва 
Суботић Никола Др. — ва 
Тадић Глигоријо Др. — ва 
Teo/iopoBirli Војпслав — за 
To.mli  Пги.ат М, Др. — за 
Томиli Јакоб — отсутаи 
Toimh Тодор Р. — ва 
Топаловић Милан — за 
Торомавов^ћ Хасан — за 
Трбић Василије — за 
Трбојевић Урош Др. — за 

за 

за 

Tpii(|iyitoBiih Љубнша — за 
Тркуља Станко — за 
Трпковић Ставра К. — за 
Тшрић Ђорђе — ва 
Tnipnli Стован — за 
Ћуковић Милан -r- отсутан 
УзуновиН Ипкола — за 
Урек Иваи — за 
Урошевпћ Мирко Ил. — за 
N рукало Сергије — ва 
Фиданчевић Тома Др. — ва 
Фивир Виктор — за 
Фотирић Арса — за 
Хајдињак Антон — за 
Хаи/Нск Лавослав Др. — за 
Хасанбеговић Авдо Др.  (прстседава) 
Хођера Светислав В. — за 
Крибар Ппкола — за 
Христић Г>ора — отсутаи 
Цемовиђ Филип — отоутан 
Церер Аитон — за 
Ципушевић Методпјо — за 
Mnpuuli Бранко — за 
Чохаџић Хавим — за 
lilapKomili Тихрмир — ва 
Шеатовић Ђуро Р. — за 
Шега Фердо — за 
Шелмић Драгић М. — ва 
Шећеров Славко Др. — отсутан 
Шибеник Стапко Др. — отсутан 
Mlu.i.eroimh Владимир — за 
Шифтар Стеван — за 
Шнајдар <l)|iaii.o — за 
HlvMoiiKOBuli Илија Др. - - отсутап 
Шурмин Ђуро Др. — за 

(После гласања) 
Погипретседник Др. Авдо Хасанбеговић: 11зво; 

лпте чутп резултат гласап.а. За овај ваконски прсД' 
лог у целини гласали су 242 народна послдника И 
сви су гласалп за. Према томо je Народна с^упштива 
примила овај закопскп продлог u on he иа оспопУ 
чл. 64 Устава бити упућен Сенату na даљи рад. 

Прелазимо на другу тачку дпевпога рода: IIpe' 
трес иввештаја Имунитетног одоора од 10 фебруар| 
текуће годпие o вахтевима господина Министр{| 
правдо за продужење кривичног поступка протп1' 
пародиих послашпса г.г. Душаиа Живојиновићв« 
Др. Живана Лукића и Др. Аито Кунт^рзЉа. 

Изеестилац Мирко Урошевпћ: Молим г.г. иа' 
родпо послапике да салушају пзвештај Имупитст- 
ног одбора. 

НАРОДНА   СКУПШТИНА 
КралЈевине Југославијс 
Пмупитотпи одбор 

Бр. 10 
10 фебруара 1032 годпне 

Београд 

Народној скупштини, 
Београд 

Имунитетни одбор примио je пре 
Мииистра правде за пррдужење кривичнс 
Душана >Кивојиновића, Др. Живана Лу 

ко Прстседништва Народне скупштиие захт^ 
)г поступка противу иаролиих посланика r-1"- 
кића п Др. Аите Кунтарића. 
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Ha својој  III седници од 9 фсбруара  1932 г.,   Имунитетни  одиор  узео  je  у 
Расматрање тужбе и другп оптужни материјал и пашао : 

1) Да су подпели тужбу  Јован  Цветковић, А- 
^ександар  Николић и Живојин Ђорђевић, сви ив 
ПожареАца,   против^  Душана  Живојиновића,   на- 
родиог позлаиика, a за дело клевете по чл. 52' За- 
коиа o iiiTUMim. 

2) да je иачелство среза Орашког тражило да 
со одобри отпочињање истраге противу Др. Жи- 
вапа Лукића, иар. посланика, a аа дело иа § 251 
У вези  ; 253 крпвичпог закоиа na. Краљсвину Ср- 
б«ЈУ- 

3) да je Ко.моала Јурај подиоо ту;ниу Судбс- 
Ном столу у Огулппу протпву Др.Лпте Кунтарића, 
Вар. посланика, ва дело кловсте из чл. 52 п 57 Sa- 
lona o штампи. 

Ha основу горњег, a према чл. 74 Устава п § 
UO Закона o поеловиом реду у Народној скупштшш, 
Нмунитетип одиор pomno jo: 

1) Да се противу Душана Живојиновића на- 
стави кривични поступак код надле/кпог суда no 
Тжби Јована Цветковића за дело ш чл. 52 Sa- 
lona o штампи. 

2) Дн со противу Душаиа Живојиновића на- 
стави кривични поступак no тужби Александра Ни- 
колића ва доло иа чл. 52 Закона o штампи. 

Имунитетиом одбору je част доставпти Народиој   скупштини  овај извештај, 
Да га изволи у свелгу усвојити. 

Одбор je известио  за  свога известиоца иародног  посланика  г. Мирка Уро- 
Шевића, секретара Одбора. 

Секретар ~ •    Претседник Имунитетног 

3) Да сс протпву Душана Живојиновића на- 
ставп кривични поступак no тужби Живојина гБор- 
IjOBiilia за доло из чл. 52 Закона o штампи. 

•^) Да со no отпочтм! i;pmiii4iia потрага иро- 
Tiiii Др. Vlumana Лукића који јо, с тужплачком стра- 
ном, као члап Управног одбора, заједно са осталим 
члановима Управног одбора, Акционарског друштва 
...Милошсвац A. Д." вакључио уговор o коме je реч 
у тужби, јер Одбор налави да овдс пема кршшчиог 
дела из 251 у всзи -i 253 кривичног вакоиа ва Кра- 
љевину Србију, иого да je чисто грађанско-правнп 
однос. 

У међувремену стигао јо други акт Иачелства 
среза opaniKor, који нзвештава Народну скупштину 
да повлачи свој захтов ва отпочињање кривичне 
истраго п Mo.ni, да со ио доиосп никаква одлука, 
пого да му се продмет врати. Али, како јо овај Од- 
бор Boii Gno допоо своју одлуку o томо да у радшп 
Др. Живана Лукића нема кривичног дела, то само 
коистатујо да je пртшо п овај другп акт Иачелства 
сроза орашког, 

5) Да сс противу Др. Анте Кунтарића настави 
крпвичии поступак no делу нз чл. 52 и 57 Закопа o 
штампи. 

одоор! 
Мирко Урошевић с. р. Др. Милан Секулић с. р. 

Ч л a н o в и: 

Др. М. Стојадшшвпћ с. р,. Гајшек Карло с. р., Др. Људовит Ауср с. р., Ивап Урок с. р., Др. llpina Шиме 
^-V-, Рад. Јевтић о. р., Др. Матеј Перићс.р., Тодор Тонићс.р., Др. Влад. Маланчецс.р., Мих. Јевтићс.р. 

i IIJIOKO њпх и саму Momi као иввестиоцу Имунитетног одбора дуж- 
иост je да образложпм одлуку овога Одоора. 

Почаствован од стране Имунитетног одбора 
Дужности иввестиоца у хгатању предаје суду извеспе 
г-г. народппх посланпка, —сматрамзадужиост, да дам 
Објашшен.а и ваконске равлоге; којп су руководили 
Имунитетски одбор при доиошењу прочитаиог вам 
извештаја. 

У питаи.у штампароких деликата, иочил.еипх 
0Д стране г.г. посданика Живојиновића и др. Кун- 
^арића, ОдПор je допоо једнргласну одлуку да ее 
0Дои])ава надлежним судовима, да се протиау по- 
Молуте господе, a no подпотим кривичним пријава- 
ма, предузму извиђаји за дела пз - 52 Закона o 
^тампп, оа разлога, што Имунитетски одбор стоји 
•'a гледишту, да у« ред основних права сваког гра- 
ђ^нина ове вемље сцада u част односно углед н>и- 
Хов. 

C друге стране, овакав продлог Имунитвтски од- 
^ор морао je датп с обзпром na nponno члапа 74 У- 
сЈава; no комо се за увроде, клевете плп влочине na- 
Родип послашш n Поз претходног одобрен>а 11a- 
Р0дпе скупштине   можо увети na одговор. 

Баш зато, што je Имунитетоки одиор ово n мо- 
Рао учпипти, ja користим прилику да копстатујом 
СЈ1учај у комо je право имунитета једног народног 
^ослаппка ограничено т.ј. увреда и клевета отво- 
Риће  могућност код народа да оваквим тужбама 

ометају  iia|)(),Tnio  послаппко, 
Скушптину n рад у истој. 

11р('д.iavi;>lin ca потпх разлога; да се аа upn- 
јавл>иван>е штампарске дедикте г.г. народнв посла- 
ешцн Живојинрвић n Др. Кунтарић предаду надлеж- 
ппм судовима, у својотву пзвеетпоца Ммупптотпог 
одбора и одатле проистичућој ми дужности конста- 
Tv.ii.M, да су г.г. Јован Цветковић, Александар 
Николић и Живојин 'I.Hiphoiiiili уа овојо кривичне 
прпјаве као доказ крпвичне одговорности народнОг 
прсланика Живојиновића поднели VK'niiojnnoBnho- 
ве плакато, које јо, подвлачим, овај дедио ва вре- 
ие ивборне кампаае и у којима нигде и nn na једном 
мерту nnjo џменовао личности Живојиновићевнх: 
тужплаца. 

II ако Закоп o штампп чл. 52 алппоја 3 иарично 
предвиђа: „Клевета постоји n кад клеветани nnjo 
именован, акр je иначе јаоно овначен", — ипак и 
иород разлога са којпх je Имупптетпп одбор прод- 
ложпо Скупштппп да со пародпп носланик Живо- 
јиновић преда Суду, ипак велим да Народна скуп- 
iirriiiia употребљавајући своје право које joj при- 
внаје i 110 Иословппка с обзиром на факат да je на- 
|)(i'liiii иослаиик /K'nBOJnnoBnli ра^турао п.гакато 
у току ивборне агитације и да у тпм плакатима ии 
једну личност nnjo пазиачен.ем n.omir и.мона м iipe- 
вимена клеветар и вређао, Народна скупштина, 

.имајући миого n мвого шире ваконско овлашћење 
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ио mro га има Имунитетски одбор, можо употре- 
Gimi својо iipaiio по своме нахођењу, a на основу 
подат^ка којо сам у ономе пзвештају пружио, ре 
шптп питаае нздаи^а или неиздања суду народног 
послашша ЖнвојииопиКа по свима трима кривич- 
ним нријаваиа иа дела чдана 52 Закона o штамшг. 

Интересантно je, да je и кривична пријава 
противу пародиог послапика Др. Кунтарића, гото- 
во исто прпроде a нарочито у погледу докава ин- 
дентична кривичним пријавама противу посланика 
Живојиновића. 

II г. посланика Др. Кунтарића пријављује 
лпце које се сматра оклевотапид! аа члапак публп- 
ковап у лнсту „Јадран" од 17 новембра I93d године 
под пасловом: ,.Гдасмладихбрибираца",који je пот- 
ппсан потппсодг „Млади брибирац". 

IIITO jo, дакле, пајпптсресантиијо из ипкрими- 
ппсаног члаика, којп je у цолости прикључен у ове- 
рсном пропису кривичној пријавп у опште сс но вп- 
дн, да je писац тога чланка народнн посланик Др. 
Кунтарић. lio Закоиу o штампи ва увреде п кле- 
вете нанесене путем штампе, у ni)BOiM реду одгово- 
рап je ппсац инкриминисаног члапкн, a ако овога 
ш'ма, _ одговораи je уредник. Како je овај члаиак, 
због кога се оптужује г. народнн посланик г. Куп- 
Tapnli, потписаи са , Млади ПриГшрац" a појављено 
omTolieno лице ничим није докавало да je тај ,Мла- 
ди бририрац" народни аосланик г. Др. Кунтарић, 
то и зоог оваквог стања препоруч.впво би било На- 
родпој скупштини, да са већом обазривошћу и 
питање г. народног посланика Др. Кунтарџћа 
реипг. 

Ив иавештаја видели сте, да вам je Имунитет- 
CKii одбор продлолчпо да со народни пбсланик Жи- 
вап Лукић, ne пздајо Суду. 

За овакву своју одлуку Имуиптотскп одбор узео 
je ва баву проппо § 253 тач. 1 у в. ^ 251 бив. Кривич- 
ног закоиа за бив. Крал.евпиу Србпју, no којима 
дело уговорне иреваре nocTOjalie у случају ако je 
јсдна од уговарајућпх странака уговор само као срет- 
ство за превару вакључила. 

Из оптужног материјала види се, да je ,.Мило- 
шсвац Л. Д." вакључио 1926 годиие уговор са фа- 
брпком шећера на Чукарици, по коме ако Мило- 
шевац A. Д. као уговарајуКа странка /) року не 
пзврши своје обавезе, дужаи je плаћатп у уговору 
npo;utiil;e]ie кавне, a поред тога за напред издаппх 
200.000 дииара уговарајућа страпка „Мплошевац 
Л. Д." ва iioKpnhe пртивене суме пздао je тужпоцу 
Фабрици luelicpa na Чукарици — меипцу у којој je 
народпи посланик г. Живан Лукић, баш један од 
главних мепичппх дужника. 

Пред таквим ста&ем, ничим со ne може утвр- 
дптп да je закључеип уговор служио као сретство 
преваре од стране сауговорача „Милошевац A. Д." 
чији je претседиик Управиог одооЈ)а г. нар. по- 
слапик Живан JIyKiili. Шта више, баш у моменту 
уговарап.а, уговарајуће странке предвидевши за 
неиввршење уговора новчану кавну и саме су, 
уговорпо, од])сдилс уиапред судбину посла, који 
je бпо продмет уговора: или да со уговор ивврпш или 
да се предвиђена накнада плати. 

Према томе, тужилачка страпа ако би хтела 
да реалпше своје право, може то учшштп само пу- 
тс.м цпвплио париице, ua3ii])ajyliii своје ираво за 
o6ouiTelieir.-e како na самом уговору тако п no npo- 
ппспма Грађанског ваконика § 31 у везп § 800 n сле- 
дећих Грађанског ваконика. 

Доповшп са ваконом у руци овакву своју одлуку, 
Имунитетни одбор извештава Скупштппу, да јс 
нслсдна власт, Пачелство среза орашког, упутпло- 
пов акт Скупштппп у коме je одустала од тражења 
да се ивда суду г. Лукић. Али Имунитетни одбор 
je доиео ову своју одлуку боз обвира na овај друШ 
акт иследне власти. 

Сматрам, да еам даппм објаппвеп.ем у довол.иој 
мерп ооразложпо одлуку Имунитетног одбора, 
чпме сам n своју пзвестплачку дужиост no овим 
предмети.ма  вавршио.  (Аплауз). 

Потпретссдник }\\), Авдо Хасанбеговић: Рсч 
има народни посланик г. Нинковић. 

Трипко Винвовић: Господо пародпп послапици, 
пред вама се налави пита&е кривичне одговојјпостп 
namer друга Друтапа Живојиновића. Ja liy се 

спецпјалио вадржати na овом пптап.у. Да бп Ila- 
родпа окупштина могла правплпо да оцеип н.егову 
кривичну радњу, потребпо je, да се претходно 
уповнамо како je дошло до ове кривичне тужбе. 

111)е допошеља Устава, - Душап Жпвојппо- 
Biili je врло поиуларап у евомо срезу и пмао je увеК 
намеру да со кандидује међу својпм омиљеним гла- 
сачпма. Кад јо допет Устав и повп ивбори, ток тада 
су со јавили ПјОговп протпвкапдпдатп једном ту*" 
бом суду у којој су наволп да Душап Жпвојпповп!'- 
радн протпв режпма, да nnje режимски човок n }\а 

je апацпопалап. 
Госиодо, један човек којп je n раније Gno по- 

сланик у нашем Парламенту n којп je омпљеп међУ 
својпм гласачима, ne може бптп анационалан и н0 

може оптп протпв pevraiMa n државе. 11од таквиИ 
околпостпма, баш због та трн именована сведокЛ; 
нзведоп je пред редовап Суд. Господо моја, Суд lc 

допео свој вакључак да пома дсла, да нема кривичвб 
одговорпостп и иаш друг Душап Живојиновић 
једноставно je пуштен као потпуно невин пспоД 
суђења. (Аплаув). 

Господо nap. послаппцп, наишли су избори* 
Душап Живојиновић на молбу својих бирача прИ' 
мпо се каидидатуре, jop je г. Претседник, као носИ' 
лац вемаљске листе, међу првнма баш поклопи0 

поворен.е том Душаиу Живојиновићу. И у својн5' 
плакатима, да би објаснио својим бирачима зашт" 
je тужен, јер се проносиле равне верзије протИ15 

шега као анационалпог човека, он je изиео n у јеД' 
пом малом пасуеу кавао и послужпо ео „лажни ссе' 
доцп" no именујући којп су, јер je у јвоговом пр0' 
цееу пред судом било и 10 сведока, a суд je одбаШ10' 
као што сам раније објаснио, тужбу, која je поД' 
иета протпв Душана ЖивојпновиЈ^и Што зпач1'> 
дапас се јављају та три сводока јавно, да су т0 

ona три сведока, којп су пред Судом тврд«ла 

анационалан рад г. Душана Живојиновића. Па' 
господо моја, у правиом смцслу Суд каже: i'0 

поклања иере иввесним, сведоцима, a Душаи ЖнсО' 
јиновић то je превео просто е рочју: „слагали". I'11 

то иије, молпм вас, тако етрашно pehu: ие noivia' 
л.a воре сводоцпма или слагали су. (ИљоскаП'0)' 
Он je утврдио само оиу констатацију, коју je Су^ 
у л.еговом процееу утврдио. To nuje клевота. On с'с 

заклоппо за судску одлуку да бп могао својпм б'1' 
рачпма објавитп и објасиити, да je ои пуштен ^'л0 

потпупо невин. 
Да впдимо, господо, шта ту има. Ja сам тс и^' 

като у орнгипалу читао н оно нпсу потппсано од Ж 
шана /K'uiiojuiioBiiIia, jop да бп јодна плаката m'i1'1' 
евојо    вредиостп, у којој би се цешшп ппкримич11 
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C;inii изрази, ona трепа да буде потппсаиа своје- 
РУчио од једног лица. Ta пдаката mije потппсана 
0Д Душама Живојиновића својеручно и гу пла- 
^ату могао jo штампати когод xolie. Лко су дотичпа 
господа сматрала, дајсгпшримисаппм ii;!|ia;uiMa п.и.ма 
нанета клевета, могли су со обратити редовном 
(:Уду ii тужити штампарију, која фигурише иа пла- 
1{<т.тама, a ипкако Душаиа ЖивојиновЉа. (Пље 
(каље). 

Госмодо иародни послашгцп, допустпто ми да 
B{lc вамолим, да, иа oiiaj иачпи, ие стварамо нешто 
11 ие уносимо oiiiiM нерад у нашу Скупштину, jop 
извесне тенденције нду na то, да се иавесни народии 
Послаиици миноду ирод С.уд. да Пи со Иародиој скуи- 
uiTinm омалоиангао углед и да би се појединп на- 
РОДпп посланици одстраппли од свога рада. (Пље- 
•■i'an.o). 

Ja вас молпм u по;з11вам, господо народни по- 
'■^iimnii, да једнодушно гласамо против предлога 
Имунитетног   одбора.   (Пљескање). 

Потпрстседник Др. А.вдо Xac;iiio('rouiili: Рсч 
чма народни посланик г, Михаило Крстић. 

А1ихаило h'pcriili: Господо народнв посланици, 
'•улц (■■!'(; иввештај Имунитетног одбора, и мене чу- 
Ди, кад се већ у случају г. Живана Лукића упустио 
У оцону иитап.а o постоја&у дола, вашто се mije 
УПустио у оцоиу и код ова два друга дела: у питаи.е 
постојања двла код штампарске кривице i'. Ду- 
■ч^иа Живојиновића и другог колеге, који je ва псто 
Доло оптужен. Ja верујем, да Гт нашао исте разло- 
Ге, да иродложп Иародиој скупштиии: Јкмшдапатг.е 
Надпих другопа Суду због тога, што у њиховбј рад- 
'■'Ч нема инкриминисаног дела, ва лојс* се опту- 
"'КУЈУ, нити има ма каквог другог кривичног дола. 
"<> несрећи, ми номамо законске дефиниције, да би 
Дефинисали дело клопото, али то јо остављено дру- 
111тву, .чдравом разуму, и оуду, да ио разумиој 111)ак- 
си, дадо дефтгаицију клевете. Мп имамо једну огра- 
""чоцу дефиницију клевете у нашем новом Кавне- 
"ом законику у § 301, али ona ј(' толшш ограничена 
" каже: „Ko ивносв n ароноси што год неистинито, 
011 je клеветник". Међутим, кад со' упустимр у су- 
"iTiinv целог ДОга1јаја, n кад узмомо пикрпмтт- 
(
'
;
IIIII илакат, впдећемо да су политички против- 

Чици г. Душана Живојиновића, да би му осујетили 
^андпдацију, нарочито у времену, кад je требао 
Цобити пристанак од носиоца вемаљске листе, опту- 
'кнлц су г. Живојиновића као противника садашњег 
Рвашма одиосио режима од (i јануара тако, да je 
0li абог Tv. оптужбе био изведен пред суд,  и био 
(,,'JiOoolj(4i   i;ao   iicmiii. 

II on u сваки од нао исто би учшшо после о- 
вакве пресуде. Инкриминисани аасуо у издатој 
"•'iioTiiiicaiioj плакати од 8 новембра 1931 године 
1Г()ред осталога каже u ово: „Ma се нису задовољили 
са овим. Иајмпли су три лажна сводока, који су 
"^јавили, да јавно говорим против данашњегдржав- 
Иогстап.а и рожима, какооам аптпдр/капип ит.д. Овим 
<:о ишло на то да ме отерају на робију. II onaj по- 
^вдњи трик иропао jo, jop гам иа претресу од (i 
"Ктобра т.г. ослобођбн itao невив код окруиигог 
УДа, no повлачењу тужбе од стране државног ту- 
^оца. Противу клеветника поднећу тужбу да би 
'"■'\VCII.III ва[конске последице". 

Дакло, господо, iionrio имамо једну ваконску 
^''['ииицију o клевети, ja мислим, да у овим инкри- 
Чин iicamiM iiiipainiMa IKI којо палави ирпватма тужба 

Су  инкрпмитк anii,   nujo  Гтло,  п  да  no  постоји 

дсло  клсвото,   jop   on   jo  пзпоо  истините  ЧПЉОШ1ЦО. 
Ono mro jo најважније у целој ствари, у томе про- 
цесу, од кога je ослобођен наш друг Душаи JK'IIBO- 
јиновић, фигурирала су ne трп сведока, неко де- 
сет сведока. И та три сведока нису могла да утврде, 
да je on аптпдржаппп, јер je п.ихове паводе Суд 
одбио. C тога нема равлога, господо, да мп сад no- 
клап.амо вере таквим сведоцпма, као што je рекао 
г. продпжорппк, само зато, тто je паш колега Жи- 
BojimoBiil. рекао истину. Истина je, господо, да nam 
Закоп o штампп проднп^а да могко Гштп дола кле 
вете, кад бп оклевотаио mn\v опло у толико и тако 
оцртано, да јо лако утврдити na кога ое клонота 
одноои. Међутим у овом случају ни 10 сведока 
ппоу могли да утврде na кога ое то  односи. 

Са овога разлога, n оа разлога што се ово дога- 
l)ji.io у времо агптацпјо, као n да од овога no fin im- 
прапплп један ареседан, ми би, на основу тога, 
свп могли да будемо оптуженл ■m <,.iii4iio к ишсто, 
којо смо чинили према напгампротивницима, и који 
бп сад хтелп да нас удаље пз о.ве сале, јер им je увек 
лако да пабаве два сведока, да бп nao отерали na 
суд. Дакле, ако станемо na становиште да један иа- 
1)одпп поолаппк може да буде упућен na суд na овај 
пачпп, онда можомо, овдо, господо, опет доживети 
да нас ниједнога не буде овде у Скушптини, jrfp ми 
смо мап.е впше сви правплп алувије нанашепротив- 
капдпдато. 

C тога молпм Народну скупштину да донесе 
одлуку да се г. Душап Живојиновић no ивдаје суду, 
(I l.i.ocjvaii.o и жшш одобрапап.о). 

Потпретседник }[]). Аидо Хасанбеговић: Има 
роч o. др. Лавослав Хашкок. 

Др. Лавоелав Хаджек: Господо, но бих увимао 
реч да говорим o овој ствари, кад ое ne бп радплоо 
једној важној принципијелној ствари, која ое свих 
nar тпче, и кад се no би радило o напгам друговима, 
који седе ваједно са па.ма радећи na народном послу, 
n кад no бпх впдоо да јо Имунитетни одбор у своме 
рошоп.у отао сасвим na јодпо погрешно становиште, 
којо je противпо случају, o коме се овде говори; н 
којо со одпосп na један сасвпм другп случај. Kao 
niTO je ПОВнато, гоеподо, пмупптет једпога пародппг 
посланика je двостран. To je тако ввани вваничнв 
пмупптот, a постоји тако исто n незванични имуни- 
тет. Званични je имунитет onaj, који се одпосп 
оамо na говоро вародних аослацика, које о- 
irn ивговоре у оамој Иародпој ('купштппп. Л 
пезиаппчпп пмупптот je onaj који му npnna- 
да ван судског рада у праву кретан>а и у праву 
да долави na саму Скушптину и да има[ слободу пи- 
can.a. Мродлог И.мупптотпог одбора иотивисан je 
овако. У еамим случајевпма o којима се ради нема 
додуше потребе ивручивања, али са повивом на чл. 
V^ N Vrana мора се ивручити, јер у чл.74Уставастоји 
да оо ради клевете, злочппа n преступа мора ивру- 
чптп пародпп послаптч, n да судовп дапачо n боз 
ивручивања могу да народног посланика на одго- 
ворност повуку. Иотппа, je, господо, то imine у У- 
стапу, али то со одноои само na вваничан имунитет. 
To се односи na имунитет у самој Скупшт1гаи. Мисли 
се na ово: кад on се у самој Супштини догодила 
клеиета, кад бп ое у самој Скупштини догодио вло 
41111 нлн догодио првступ, опда пптп je Скупштин« 
потроопо да пзручујо n судоип могу с.могта да уро- 
дују. To проивилави тачноив контекстачл.74Јгдесе 
говорп o томе да оепатор одтхчт пародпп тим.чпш; 
no одговара ва глас који je дао у Скупштинк, нити 
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лаизјаве и поступке при дешавању предмета у Скуп- 
штини и одборским седницама и но може се ивру- 
чивати бев одобрења на одговор. Л ако почини вло- 
'iim, преступ или клопоту, може се, господо, ii;)|)y- 
Mirm n ne;) одоПрс-п.а Пародне Скупштине. 'Го се, 
господо, no односи na незваничан имунитет, на ono 
што ми liiuiu имамо, jep овај незваничан имушггет 
imj(; садржан у члану Устава. Господо, кад се према 
томе установи предмет самих тражења од стране 
судова и кад се увме у обвир чл. 74 како он гласи, 
оида јв јасно да мотивација Имунитетног одбора 
IK^ може гласити овако. Mu Gumo додуше стајали на 
становишту да не треба ивручивати, али да no У- 
ставу морамо ивручити. Није истина! Mu uo .морамо 
нвручити, јср со тај случај догодио ивван Скуп- 
uiTuiie, uuTu сенатоодносичл. 74. Господо, према то- 
мокад će ради o случајевима незваничног и.муиитета, 
мора сс ucrpaviurisaTU ira дпо стране. Могу иостојати 
формалнии материјални реквивити ваивруче№в. Фор- 
малан je надлежност Суда, аматеријалан реквивитје у 
томе даСкупштина само утврди да ли јо чин у вези са 
лицима народних посланика и друго, да ли je чин 
такав да je кажњив и да je одговоран onaj ва raj 
4im. IIITO се оиога тиче, ради'се o случајевима г.г. 
Живојиновића и Кунтарића вбог тта.мпаи.а у но- 
винамаи плакатама непотписаним, нарочито со дакле 
не вна ко jo аутор тога и ко јо одговорно лицева.сам 
'nm. C друго стране код случаја г. Живојиновића 
постоји ono, да je требало да се вршн саслушавање 
10 сведока, a да су се јавила 3, a на њих се то uo од- 
uocii, u постоји могућност да се то односи баш на 7 
KOJU се нису јавпли. Госиодо, истина je, да MU пре- 
гледајући материјалне реквивите имамо ирано да вна- 
моиматеријалнекривице,одговорностпочпниоца. .'ор 
uo самом институту и.муиитота, ои je ииотитут др- 
Јкаиио-иравии, a иијо ивнимка криминала. Народна 
скупштииа je толо, који Gu било ввано у иормалиом 
погледу да дофииитивио утврђује кажи>ивост, a u 
саму иримоиу казио. Енглескн Иарламоиат uo аиа 
ва друго суђен-в, иего само ва Пардаменат. Ми до- 
душе тога немамо, али има.мо једну другу ствар, 
нмамо могућност да рдбијемо сваку ексацију, да 
одбијемо свако тендепциозно прогоњен е. 'Го јо ираво 
Скупштине u у том погледу, uo дирајући у коиачии 
розултат истраге, Народна скупштшш може да од- 
лучи да успркос тога ne ивручује посланике, jep се 
ради o тенденциозном ирпјап/мтаи.у м нвиграваЈБу 
државно правног института имунитета, o ивиграваи у 
права п дужноста Народног Претставништва. 1^од 
случаја г. >l\Trnojuiiomilia u г. Кунтарића, ja мислим, 
дастеи ви увидели да се ради o тенденциовном прија- 
вљивању, јерсусеодносни чиновп догодилива време 
ивборне борбе, a пријаве се подносе сада у циљу 
да се осујети вршење посданрчког мандата, да се 
ти iiamu другови повуку са посла ради ]!ојих их 
je иарод овамр послао. Ja вбог тога арихваћам предт 
ЛОГ Имунитетног одПора, којим иоисам проиоручујо 
Скупштини да вакључи да се аахшл другови не ивру- 
чују. Ja сам ва onaj предлог тим више, што сам 
покавао да мотивација no којој он мислн да стоји 
пред једним неминовшш пвручењем не стоји, jop 
оо no ради о вваничном, него o незваничном имуии- 
тоту. Зато позцвам своје другове да не ивручујемо 
nanio другово, 4irj(! оо изручвње од нас тражи. (II.'I.O- 
скање). 

иотпретседник Др. Аидо Хасапбеговпћ: Има 
роч г. Војко Куртовић. 

BoiRo  Куртовић:  Госпбдо народни  посланици, 

ив иввештаја Имунитетног одбора, којим он окреће 
пажн>у Народној скупштини да обавриво поступа и 
доПјх) П[)отход11о i>a:!.MUc.iu, иако !>(; одлуку доиотИ 
иоводом траженог издавања посланика г. др. Кун- 
тарића u г. Живојхшовића, ви сте видели као и 
ив говора самога иввестиоца да он обраћа пажњу 
Народној скушптини, да су оптужбе, no којима се 
тражи издапаи.о суду ових иатих другова, савршено 
тоидоициозио и да у инкримшгасаним чланцима nujo 
именованб лице које ое појављује као тужилац. Спв- 
цијално кодслучајаг. др. КунтариЈха, мн видимода je 
потписан иеки „Млади брибирац и да г. др, Кунтари^ 
иијо u.Mouonao лпцо, ua који би се односио инкрими- 
imcaiiu iiaiinr. I hi TII\- разлога, a n oa обвиром ua §§ 
52—57 Закона o штампи, у којима се ћврично кажо 
да, клевете има тамо; где ое оклеветано лице у инкри- 
MuuucauoM напису изричнр UOMUII.O, овдо и UO мо?ко 
GUTU дола кловето. Према томе, a с обзиром u na 
Закои o штампи, у опомо случају одговарају уродиик 
u штампар, који су штампали однооне плакате, и 
KOJU су омогућили да се ono појаве на свет. Прома 
свему овоме, a и зато, што ово ово потиче још иа 
врбмена нзборне кампање, ja сматрам, да ono и није 
овбиљан захтев да се aama другови издаду С.уцу, 
u да on се тим ивдавањем нзложили шиканиималтре- 
тирашу, чиме бн ono аогођен u углед Народног 
Претставништва. Зато hy n ja гласати за то, да се 
im јодап од гооподо иоо.иапика, чије се ивручење 
тражи, m^ изда Суду. 

ПоШпретседник Др. Авдо Хасапбеговић: Има 
|)(!ч  пародпи  noc.iiamiK  г.  Др. Игњат Толић. 

Др. Иги.ат Толнћ: Ja ку бити врло кратак. .I'1 

усвајам глодшито г. др. Ханжека да се o ивлучивању, 
којо омогућава Устав ради клопото, ради само o 
тако вваном зваиичиом и.мупитоту, o клеветама 
којо со почиио за време и у раду оамо Иародие скуп- 
штиио. Уовоји ли оо противно гледиште, учиниће 
ое право имунитета, na и самог мандата, илуворним- 
Jop, господо, да се не варамо: Кривични прступак 
иоплачи1хо за собом нросуду, a пресуда кавну. ОбпчаН 
Среоки оуд у стан.у јо да изрокио казпу аа ооичпу 
увроду до годппо дана ватвора, a Окружни суд и 
niinio, 11 ротиоотави.мо случај да се опозиција дого- 
вори na да поднесе истовремено триста тужби! (Жа- 
гор). A то je, господо, у данашње доба врло лако 
могуће. 

Да оо ради o дћфамирајућим делима, o злочп- 
нима, мп Gu били послвдњи људи када би заштитп.ш 
вдочинце иеђу пама. A.nu овдо оо ради, у овима коИ' 
кретним случајевима, o неким кривицама, ва којв 
оо чак u uo вна да ли иоотојо. 11a један обичан пла- 
1,-ат, na потпис n једну обичну новипарску вест, 
нвлучује се Суду један посланик u Скупштина t;c 

лшпава једиог сарадника. Ja држпм да со апоолутио 
поготово iioniTo оо раДи o првоМ пздаваи.у СуДУ 

—■ uo омо дати Судовима право, да вахваћају у нашв 
имунитетна права. Jop onu првислучајеви биће upe 
судни за све којидолазаизатог^. Jao тога предлажеМ 
да ve OBU иоолаипцп no имучо Суду. (Одоорапаш*')- 

Потпретседник Др. Аидо Хасанбеговић: 11M
;L 

роч г. др. Владимир Станишић. 
Д]». Владимир Стапипшћ: Гоеиодо народни nO' 

сланици, Законодавно тело јо у првом реду дуи^1" 
да аоштује законе. (Одобраваље). II немојте дозво- 
лити, господо, да Законодавпо тело у овоме часУ 
према личном расположењу taj вакон погазп. ИмУ 
iiiiTOTiin одбор je стао на исправно законодавно гл'!' 
диште, (Жагор), ...u само јо применио у   својој оД' 
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-''УЦи одредбе Устава, којс су парафразиране у чдану 
110 Пословника. (Жагор). 

I ооподо народни посланици, ако би се стало 
на становшите да се tie ивлучују народни посланици 
11 ва увреде и клевете, како то ивгледа xoli(i да се 
"I'IIMII, оида би се дало господи иародапм iiociumi- 
Фша право да заштићени имунитетоммогујавно гра- 
'jHiu! вређати. (Одобравање и жагор). 

•|а, с тога, предлажем, Да се поступи im арвд- 
логу Имунитетног одбори, јпр Гт COMOIVIO дссити TO, 
Л;1 се демантује Народна скупштина и да се са За- 
ROHOM у руци позивају ти којс ми нисмо дали. 

Потпретседник Др. Авдо Хасапбсговић: Пошто 
Се нико mniic mije јавио ва реч, дајем реч иввестиоцу 
''• Мирку Урошевићу. 

Иавестилаџ Шнрко Урошевић: Ja сам у своме 
образложењу изјавио да Народна скупштина има 
много miipe и јаче зако^ско овлашћење, него што 
га има Имунитетни одбрр n да та два питања реши 
^а већом обазривошћуЈ како она налази за сходно. 

Лли MU смо 'iv.iп u госиоду itojii су била :!а TO 
Да се господа народни посланици Душан Живоји- 
новић п др. Анте Кунтарић не изручују суду. Ако 
ри хтео да говорим рнако како и јвсте у ствари, то 
jecT за оптужбу г. Душана Живојиновића, где чак 
lr no iiocTojii дело увреде или клевете, то ,јо алузија, 
али јо и та алузија кажњива no Закону o штампи, 
Ja бих с обзиром na расположење у Скупштини и 
с обзиром иа ono IHTO je један г. народни посланик 
о^до рокао, да би сутрадап опомпцпја iMoivra да на- 
Прави три стотино ту^Пп, ј.ч Ппх Mo.iiiio П.чродпу 
скупштину да тачке под I, 2, 3, које со односе na 
''• Душана Живојиновића, u тачка 5, да no тпм 
тачкама Скупштина донесе одлуку да се понова врате 
Имунитвтном одбору. (Гласови: A, то не1). 

Потпретседник Др. Авдо Хасапбсговић: Госпо- 
Дчп niiiiiM ти.шц предложио je иамопу овога извештаја 
Имунитетног одбора na тај начин, да се тачке 1, 2,3, 
^ 5 врате поново Имунитетном одбору, a да со тачка 

1 ирмми. (Гласови: lio примамо! — Известилац 
Мирко Урошевић; Измените члан 110 Закопа o no- 
сЛовном рвду у Пародиој скупштини, na liOTo опда 
Иримити извештај). 

Eiajnpe lioMo гласатн o овако предложеној n:!- 
Мени. Гласаће се седељем и устајап.ем. Ko je за 
Иредлог r. известиоца да се првдмет под тачкама 
'• 2, 3 n 5 врати Пмуиптотпом одбору нека изволп 
седети, a ко je против предлога нека изволи устати. 
(Већипа устаје). Објав.11>ујсм да ,јс noliiina пјјотпв 
Цредлога r. известиоца. (Пљесак). Према томе гла- 
саћомо тачку no тачку, јер у Пословнику постоји 
^разцина. IloiiiTo (•(> у Поглошшку no каже како се 
У OBUKiniM civ'uiji'HiiMn p.laru, гласаћемо тачку no 
^ачку.    (Гласовп:    Пмамо   продлог). 

Гласаћемо o пзвештају Имунитетног одбора 
Тачку no тачку и то седешем и устајашем. Ko je за 
Предлог тај ke седети, a ко je против предлога, тај 
ће устати. Молим господина секретара да нзвђли 
Читати тачку no тачку. 

Секретар Д|>.   Драгољуб   Јсврсмовић   прочита 
'''ачиу j  аредлога Имунитетног одбора. 

АГотпретсед/шкДр.АвдоХасавбсговић: Koje про- 
гив  oiiora предлога  нека  изволи  устати  (Већхша 

устаје), Већина je устала, према томе објављујем, 
да јо предлог Имунитвтног одбора одбијои. Пчпо.чпто 
чути тачку другу   предлога  Имунитетног одбора. 

с 'екретар Др. Драгољуб Јевремови]] прочита тачку 
2 предлога Имуннтетног одбора. 

Потпретседник Др. Авдо Хасанбсгрвић: Ko jo 
npoTiii! овога аредлога авт ивволи устати (Behraia 
устаје). Већина устаје, према томо објављујем, да 
je предлог Имунитвтиог од6ој),ч одбпјеп. lianojniTc 
чути тачку 3 предлога Имунитетног одбора. 

Секретар Др. Драгољуб Јсвремовић прочита 
тачку 3 предлога Имунитетног одбора. 

Потпретседник Др. Авдо Хасанбоговић: Ko je 
npoTiii! овога продлога, нека изволи устати (Већина 
устаје). Behiraa je устала, према томс објављујем, 
да je предлог Имунитетног одбора одбијен. Изволите 
чути тачку 4 предлога Имунитетног одбора. 

Секрегпар Др. Драгољуб Јсвремовић прочита 
тачку 'i предлога Имунитетног одбора. 

Потпретседник Др. Авдо Хасанбогобић: Ko je 
протпн oDora предлога нека ивволи устатп, a ко je 
за нека изволи седети (Свп седе). Објављујем, 
да je предЈЈОг Имунитетног одбора усвојен. Изводите 
чути тачку 5 предлога Имунитетног одбора. 

Секретар Др. Драгољуб Јсвремовић арочита 
тачиу 5 предлога Имушггетног одбора. 

/h тпрстсгОти,- Др. Авдо Хасанбеговић: Ko je 
npoTim оиога предлога, пока изволи устати (Већина 
устаје). Већина j(i устала, објављујем, да je тачка 5 
предлога Имунитетног одбора одбијена. 

С-ад пмамо, господо, други продлог вародног 
посланика госп. Тршша Нппковића и другова no 
тачци I, 2, 3 n 5. 

Секрстар Др. Драгољуб Тевремовић арочита 
предлог пародних  посланика Трипка Кшшовића и 
Д])угова, itojn гласи: 

ПРЕДЛОГ 
Предлажемо да се извештај Имунитетног одбора 

од 10 фвбруара 1932 године измени и то: 
i) Да се тачка I, 2, 3 u 5 измене и да гласо: 

да ое npuTim народних послашшаг.г. ДушанаЖиво- 
јиновића n Др. AUTO КуптчрпКа no шитавл.а кри- 
ппчип поступак за дела no закону o штампи т.ј. 
да сс no издају суду. 

I [редлагачи: 
Трипко  lliniK'oimli с.  р. 
Мшшвоје  '••• Исаковив с. р. 
Гавро Mu loiiKMinli o. p. 
.loitan C. Довезеноки c. p. 
Ђ. Tnipnli c  p. 
MMI.  M.   liiMiiiiL  c.  p. 
Војко   KvpToiaiL  c.   p. 
Михаило I!.  Крстић c. p. 
Милован Лазаревић c. p. 
Ihr/K.  Јовав  Mm n p.m 11 c.  p. 
MIMOIII  II. Драгоип!.  c.  p. 
Мил. Милутиновић C, p. 
Мплојо Gomili c. ]). 
Чедомир Basapids o. p. 
Јакоб C. 'IOMIIII c. p. 
Вукашин M. (aiatoftuli c. p. 



212 \  РЕДОВНИ CAGTAHAK — I« ФВБРУАРА 1932. 

Мих. JenTiili c. p. Предлажем   Народној  окупштиш)  да данашНЈ-У 
Јордаи l'iiioa.Moimli с. р. седницу вакључимо. Прима ли Народна скупштина? 
Бранко Аврамови^ с. р. (Црима). Данашњу седницу 8акључујем3 a идућу ва- 
Hojiiciai! 'Гсодојкиш!. с |>. кавујем за сутра у 9 сати пре подне са каставкоМ 

дангћињег дневног реда: Претрес навештаја берифи- 
Потпретседник Ј\]). Авдо Хасанбсговић: Прима кационог одбора o мандату гооц. Ђорђа Бранковић8 

ли  Народна скушатина onaj  предлог? (Прима     - срез Оточац. 
аплауз). ОбјАвљујем, да je ouaj предлог примљен Седница je вакључена у 13 часова. 


